
   

'|sampai sekarang ini, 

, Diah 11.00 hari ini Mente 
3 Perhapona Ir. Djuanda ber- 

: “dengan “kepala 
Dj: watan Pelajaran, akan  me- 

rik g coaster net 

  

Mangan, dari gabut 
tersebut, dibeli 

aran Nasional Fadonesia 
kan dipergunakan untuk 

aa aran interinsulair. t 
aan tin — dapat 'diberita- 
kan, ba hwa 5 orang pemuda In- 

| donesi | dar? pelajaran "tersebut, 5 
ini Aka: Mean ke. 2 '- 

.di Ruvter- Senool 

  

   

  

iwanan ar 

ma-sama deng: 
Agustus dilain-lain da 
ampir semuan       

   
   

  

     
   

   

  

mengapa 
| masalah 

“ kpembebasan tahanan?” Agustus 
“Tai Djawa Timur belum -dapat 

: Missleenbeng ialah. tag 

    

      Sukimi 
Hamulsaa Han akan tetapi jang 
kemudian menggunakan . SOB, 
sebagai ,,dIasar hukum" suntuk 
menahan kawan? korban razzia 

- |Agustus di “Djawa Timur itu 
lebih landjut.. Y 

IAGnirnja” Siktonsair menjata- 
kan pengharapannja, supaja pe- 
merintah 'benar2 memenuhi 

jinja untuk membebaskan 
Tn aan di Ps 

     

   
      

        

Bg 'akgan begini- 
pemkrintah ' 'Wilopo “bisa 

mwbekt ken beb wa" ia mendja- 
Jankan benang Lan jane” ber- 

    

       

          

    

  

    
   

                

   

        

   

  

“Menurut berita jang terachir 
(diterima di 
|kan bahwa berlainan dengan 
kabar pembatalan kedatangan 
|@uirino ke Surabaja, ia toh 

  
tg. 25 jang akan datang, atau 
'hari kesembilan dari kundjung- 
annja di Indonesia. Ia akan ti- 
ba di Surabaja pada djam 10.45 
dari Bali. Pada djam 11.00 — 

00 y rombongan tamu agung 
an diadakan kundjungan ke 

'rabaja. Tentang 

- (da 2. ana Pena Ha 
Yan ea 

       
  

   

    

   
   

  

   

    

ana Ki a ai 
| Pengadilan Ne 
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' gelap 
Me. Atmodini ningrat 2 5g 

AL putusan Pengadtan Negeri Djakarta terhadap | : 

  

KN Mang negaran kalangan | 

    

     

    

Nat iagi, 1 lebih me: 

lari Maigkuingke 

  

$ sedang | 
in econventie” ? 

| karta menjatakan San an 
Bi (Mangkunegaran telah hapus. I 

sangat heran mengapa ,eis in 
t- | reconventie” dinjatakan “alat 

ontvankelijk”, sedang mengenai 
in an in reconventie” Pengadilan 

adala 
en 

  

Ditanja tentang 
sikap Kasunanan mengenai tun: 
tan Mangkunegar an itu, Mr. 
tm grt menjatakan, bah 

  

  

  

aa menempuh djalan lai 
Pan Ta   

, bak menerangkan Man) 
PKI jang terdiri dari udi 
dan Sakirman sendiri. 

sudah dibe- 

jang. mula? katanja | 

   

“Surabaja, dinjata- | 

akan djadi datang jaitu pada 

| Pangkalan Angkatan Laut Su- 
Fs atjara dalam 

1 Se itu diserahkan kepa- ' 

PE potong, bea meterai, 

laa engadilan Negeri 

1 aan: Besa, 

    

Mr. Tan 
Ka | tang Bea Pengadilan Ne) 

    

     
    

     
    

  

   
         

      

  

   
    
      

   

  

ts ran telah niet ontvankelijk ver- | 
Si terhadap: ,,eis 

dari pemerin-| 
tah, Pengadilan Negeri di Dja- | 

Has tidak menjatakan demi- |. 

Kk h terian LN, pertemuan ini, adalah 

bagaimana 4 

Ntah aa Kasunanan da- | 
persoalan masalah Swapra- | 

  

tk. membitjarakan : 
razia Agustus di Djawa Timur, 

lalu diterima oleh menteri Mena. se- 

$ 2 

“PIAGAM PAK 
  

.| BATU PERTAMA KOTA 
BATANYA, Tour 

- Diserahkan walikota 
kepada kem. P.P.K. 

Digedung balai Kotapradja 
Djakarta, kemarin pagi- telah 
dilakukan upatjara timbang te- 
rima oleh Walikota Djakarta 
“Raya Sjamsunidjal kepada men- 
teri PP dan K Prof. 'Dr. Bahder 

, Ran tentang barang2 kuno: 
antara lain suatu piagam peri- 
ngatan perletakan batu perta- 
ma patung peringatan tanggal 
29 Mei 1869, berkenaan dgn 
250 tahun berdirinja kota Dja- 
karta jang diketemukan pada 
waktu penggalian tempat bekas 
patung Jan Pieterzoon Coen di- 
halaman “ gedung kementerian 

| Keuangan, lapangan Banteng 
Timur pada 11 Juli. 
Dapat dikabarkan, tulisan pi- 

agam peringatan tersebut, se- 
lain daripada 

i pembesar? pemerintah Hindia- 
| Belanda, djuga ditanda tangani 

  
pangeran2 pulay Djawa diwaktu 
itu. 

Selain dari pada piagam tsb, 
diketemukan pula beberapa ma- 

| ta vang 
negeri - Belanda dari 
tahun 1850. Barang2 
diketemukan 
peti timah. 
peti timah itu, 
mandor kepala djawatan P.U. 
Kotapradja Djakarta. 

"3 us Ikatan Dokter Tone 

| kan bantuannja kepada pen 

| Minta. 

ti ya: 

Jah dikeluarkan, 

ditanda tangani . 

perak dan perunggu 
sekitar 

tersebut 

tersimpan dalam 
Jang menemukan 

ialah Asbanon,   Ant. 

T Suhar Oo, Makan 

    

: inap ADjepangi 5: 
nerangkan,, bahwa Ikatan 
'ter Djepang bersedia m 

'rintah Indonesia, hendra 

Diterangkan bada b: h 
Ikatan Dokter .Djep: 

kini beranggauta 160.000 oran 
“sedang djumlah . “dokter 
“pang seluruhnja, “ada. “16.490 
orang, diantaranja : 107 
wanita. 
Menurut dokter Saharta, 

banjak 3000 orang dokter 
La 

ga — RD. 

KEPALA DAERAH LOM- 
BOK BERHENTI 

“ Didapat kabar, bahwa Tenan 
“pemberhentian Lalu Abdurah-| 
man, kepala daerah Lombok, te-| 

- sehingga de-| 
ngan demikian ia kini resmi: “ter (uu 
lah berhenti. Sebagai | diketahui, 
karena terganggu kesehatannja, 

  

Gan sudah beberapa lama tidak 
bekerdja, beberapa waktu jang | 

inta- | . lalu ia memadjukan per: 

an berhenti. s 
Siapa jang akan mengganti- ! 2 

nja belum diketahui. tetapi be- 
berapa kalangan di Lombok me- 
njebut2 nama  Mamig Ripaah, 
anggauta DPD jang sek 
merangkap wakil kepala daerah. 

Selain itu didapat kabar, pa- 
da pertengahan bular@ini acting | 

| gubernur Sunda. Ketjil Sarimin €: 
beserta stafnja | ' | Reksodihardjo 

akan datang di Lombok untuk 
mengadakan penindjauan pada 
berbagai obiek, . demikianpun 
akan mengadakan 
dinas dengan pemerintah daerah 
Lombok mengenai beberapa hal, 
terutama soal2 desentralisasi pe- 

soal2- keamanan, ke-. merintah, 
makmuran dll. —Ant. 

  

Peraturan padjak : 
mama an menanam 

     
Sebagai mana sudah  disiar- 

kan, undang2 darurat no..36 ter- 
sebut dimaksudkan guna menga- 

dakan uniformaliteit dari - ma- 
tjam padjak jang sebelum ter- 

bentuknja negara kesatuan su- 
dah ada, jaitu tentang : padjak 

radio, padjak pembangunan, pa- 

Gjak penedaran, padjak peralih- 
lan, padjak upah, padjak rumah 
tangga, padjak kendaraan :ber- 

. motor, bea balik nama, padjak 
padjak 

successie dan padjak kekajaan. 
Mengenai rentjana undang2 

pembebasan bea masuk bagi ba- 

'rang2 hadiah diterangkan da- 
lam pendjelasannja sjarat2 pem-. 
“bebasan itu, ialah untuk barang2 

tersebut tidak dikeluarkan devi- 
sen “dari Indonesia dan dikirim 
dari luar negeri sebagai hadiah. 
“Barang2 itu diberikan pertju- 
ma kepada badan2 amal, rumah2 

kit sekolah2 dan sebagainja di 
Indonesia. Barang? itu, 
TA, diperdagangkan. — SA 

  

    

  

TEMEMUAN 'DARMA- 
SETIAWAN - COCHRAN 

Tentang T.C.A. 

taka: 10, 30 kemarin siang, di- 

menterian LN Djakarta, telah 

| diadakan 'pertemuan . diantara 

duta besar Amerika Serikat 
Merle Cochran dan sekdjen ke- 

-menterian LN Dr. Darmasetia- 

wan. 
: Fepu dit djurubitjara  kemen- 

  

     

  

  

    
sebagai landjutan dari pembi- 

| tjaraan « diantara menteri LN de- 

agan kepala TCA Stanley An- 

“drews. pada hari Djum'at jang 
baru ' lalu, dimana djuga telah 

| turut hadlir M. Cochran dan Dr. 
Darmasetiawan. 
“Dalam pertemuan kemarin si- 

1g itu, oleh Darmasetiawan, 

: atas nama. menteri Mukarto te- 
| iminta beberapa  pendje- 
iasan mengenai soal TCA dari 
pihak duta besar Cochran untuk 
dimadjukan nanti kepada peme- 
rint h Ma —— Ant. 

   
   

     

    
   

       

    

Parlemen Seladi. UY dara 
rat didjadikan UU biasa 

Hi pleno Kerbuki kemarin, Menjeludjat un 
. dang? darurat no. 36/1950, mendjadi undang? biasa jaitu 

mengenai peraturan tentang masalah padjak dan rentjana un- 

dang? tentang pembebasan bea masuk untuk barang? hadiah 
dari luar negeri jang tudjuannja untuk kesedjahteraan rohani 

penduduk, ataupun . untuk maksud amal, atau nana 

“RRT & KONGSI 

  

tidak 

& 

  

  

DJER- 
MAN BARAT RUN 
DINGKAN PERSETU- 
DJUAN DAGANG. 

Pada waktu ini di Berlin se- 

dang dilakukan pembitjaraan2 

antara walksil2 korporasi import 

& eksport Tiongkok dan wakil2 

kongsi perdagangan  Djerman 

Barat ,,Ostag”, untuk mengada- 
kan persetudjuan perdagangan 

jang lebih luas lagi dari pada 

apa jang telah ditandatangani 

ketika Ygl. 25 Djuni j4. di Ber- 

lin. 

Memgenai persetudjuan jang 

ditandatangani dalam bulan .j.l. 
tadi dapat dikemukakan disini, 

bahwa ini merupakan satu aman 

demen -terhadap  persetudjuan 

umum jang tertjapai ketiga 
konperensi ekonomi internasio- 

nal-di Moskow. 

Barang2 jang akan dipertu- 

karkan seharga kira2 150 djuta 

rubel. Dalam pada itu RRT akan 

, Kirimkan bidjih2 dan logan2 jg 

T tak mengandung besi, kedele, 
bidji2 minjak,. djagung, telur, 

'hasil2 telur, bulu2 binatang, ka-: 

pas dH sedangkan Djerman Ba- 

rat akan kirim . bahan2 kimia, 

kertas, barang2 syntetis, mesin2 

pembuat alat2 dan mesin2 la- 

innja, tektil dan hasil2 farmasi. 
— Ant. NCNA. 

UTARA MINTA RESES 
Delegasi pihak Utara dalam 

perundingan parletakan sendja- 
ta Korea di Panmunjom. pada 
hari Senin kemarin mengusul- 
kan, supaja diadakan reses 2 ha- | 

ri rahasia, dan pihak PBB me- 

njetudjuhi. 
Sebab2 permintaan reses ti- 

dak disebut. Telah disetudjui 

pula, perundingan berikutnja 

14 Juli kemarin dilakukan se- 
tjara rahasia pula. Permintaan 

pihak Utara tadi, disampaikan 
oleh opsir2 penghubung Utara 
kepada rekan2 mereka dari Pir 

hak PBB. — Ant. Ur: 

Dje- 

Ikat 

aa 

Djepang sekarang belum mem- 1 
punjai lapangan pekerdjaan jera   

  rang 

konperensi. 

   

    

   

    

    

    

  
| Buat kita, 
keadaan didalam negeri, sebaik- 

  

| technik 

   

    

    
   

   

      

   
     
      

   

      

          

         

     

  

   

  

       Pada t gl. 10 Juli jl bertempat di Kementerian Perhubungan 

| telah dilangsungkan penanda tanganan 
(technical assistance) dalam hal pendidikan 

bantuan 
penerba- 

perdjandjian 

“ngan sipil di Inodnesia oleh I.C.A.O. kpd pemerintah Indonesia 

' Gambar : 
(1 djandjian tsb. Tampak selandjut nja Ir. Sugoto 

Pemandangan ketika Ir. Djuada menanda tangami per- 

(kiri) kepala 

| penerbangan sipil, tn. I L.T. Barton (Wakil I.C.A4.0.) dan Mr. 

Ir. v Dillayiata : 

6 | Sigar peY mak tinggi kementerian Perhubungan. 
ala 

(Ipphos). 

& 

— Masalah Djepang lebih besar 
- pengaruhnja dari pada M.S.A., 

Colomboplan d.I.I. 
Harus segera dibuka perwakilan 

diplomatik dengan Djepang 
ENTERI Perhubungan Ir. 
dak lantjarnja penjelesaian mengenai 

Djuanda menjatakan, bahwa ti- 
soal2 luar negeri 

adalah sebagian besar disehabkan karena tidak adanja satu 

paham dalam partai?. 
anda ketika" memberikan tjera mah 
perdjandjian perdamaian San Fransisco 

Keterangan ini diutjapkan oleh Ir. Dju- 

disekitar 
anggota? 

tentang soal? 
dihadapan 

“ Panti Pengetahuan Islam bertempat digedung Adhuc Stat se- 

- malam. 

“Ir. Djuanda selandjutnja ka- 
takan, bahwa persoalan ini oleh 
Hmum dilihat setjara terbatas, 

pada hal sebenarnja perdjandji- 
an perdamaian Frisco ini dapat 
memberikan pengaruh jang po- 

Ke “Kok terhadap politik luar negeri 

Fhdonesia dan 
halnja den 

tidak demikian 
gan umpamanja soal 

SA., Colemboplan dan Jain - 
innja itu. Pendapat imi dida- 
rkannja pada kerjataan, bah- 

wa Asia akan memegang pera- 
1 jang penting dalam politik 
'arnasional dan atas. das 
Hah Djepang. dan Indonesia 

irus: segera. "memulihkan .hu- 
bungan dengan membuka pet- 
ygkien diplomatik. Keputusan 
pemerintah untuk menempat- 
kan konsol djenderal di Djepang 
itu hanja dapat dipertahankan 
untuk waktu jang pendek dan 
tidak akan memuaskan bagi 

kedua belah pihak. Dengan pe- 
nempatan konsol djenderal itu, 
Djepang tentu akan mengang- 
gap dirinja“ masih disangsikan 
dan karenanja dapat menimbul- 
kan sentimen jang bukan? ter- 
hadap Indonesia. 

Setudju ian bi- 
lateral. 

Diterangkan, bahwa untuk 
mengadakan hubungan diplonga- 
tik itu, Indonesia dapat menem- 
puh dua djalan, jaitu pertama 
melalui perdjandjian perdamai- 
an Frisco atau kedua dengan 
djalan mengadakan perdjandii- 
an bilateral, seperti misalnja 
jang telah dilakukan oleh India. 

berhubung dengan 

nja mengadakan perdjandjian 
bilateral. Demikian Ir. Djuanda. 
Kemudian &. Djuanda mene- 

rangkan soal2 jang menjebab- 
kan pemerintah Indonesia turi 
menanda-tangani  perdjandjian 
perdamaian Frisco itu. 

Dari pihak Indonesia kebera- 
tan2 terutama bersifat politis, 
karena naskah perdjandjian itu 
dibuat oleh Amerika (John Fos- 
ter Dulles) dan sifatnja seakan- 
akan dipaksakan dan karenanja 
ada pula jang - chawatir 'kita 
akan terseret keblok Amerika. 

Ir. Djuanda berpendapat, pada 
perdjandjian Frisco itu tidak 
terdapat hal2 jang dapat me- 
ngikat kita dalam salah satu 
blok. Dari pihak Djepang sen- 
diri pun ada timbul keberatan 

dan rasa tidak puas terutama 
terhadap batas- batas territori- 
um, jang ditetapkan, hilanglah 
407 daerah  Djepang, hilang- 

  

KEBANGSAAN 
PERANTJIS 

Tadi malam, oleh Kuasa Usa- 
ha Perantjis di Djakarta, telah 
diadakan. malam . peringatan 
hari Kebangunan Perantjis, ja- 
itu pada tanggal 14 Djuli. 
Nampak hadiir dalam malam 

pertemuan tadi antara lain wakil 

P.M. Prawoto  Mangkusasmito 
dan PAN corps diplomatik. 
Sa 1 

HARI 

    

     din, ji 

  

C erian luar negeri 
F ang tegaskan, bahwa menu- 
Sy pendapatnja, andai kata tas 

se enator Robert Taft jang 
maka tu Tg, Sean, 

  
  

Ia Ba bagi 
jang akan selalu mendapat un- 

| tung, karena politik isolasionis- 
| me jang akan dilakukan oleh 
Taft di Amerika. Pada umaum- 
nja orang di Tokio berpendapat 

| Hisenhower mempunjai harapan 
baik sekali untuk mendjadi pres 
siden bulan TN jad, 

    

       
     
     
       

  

remi lin 

| dengarkan nasehat? 

GEMBIRA THD PENTJALONAN - 
— EISENHOWER 

Kalam ah tadi 
njatakam, rasa. kuatir dari be- 
berapa kalangan di Tokio, ka- 
lau2 Eisenhower. nanti. akan 
memusatkan sehwuh  usahanja 

di Eropa ternjata tidak beralas- 
an Kata kalangan tadi Iko 
dalam pada itu akan terus men- 

dari para 

  

Lembaga Kebu 

Ken Batasan 

yanKunsten ane 
Meelasmssm 

selandjutnja . 

    

sana MP 

penasehat politik Amerika un- 
tuk Timur Djauh, jang Selama 
18. bulam belakangan “ni telah 

dipertjajakan kepada mereka. 
Kemudian kalangan. kompet- 

ten tadi berpendapat, bahwa de- 
ngan terpilihnia seorang dari 
Partai Republik sebagai presi- 
den, Djepang akan mempunjai 

harapan baik pula untuk dapat 
merobah perdjandjian Yalta  & 
Potsdam, jang mengurangi da- 

orahnid..— Ant. AFP, 
daan INGONE3 

ente 
SNN aani     

  

“nja 

  

  
  

bc yabawta pd 27 Snp NU 
  

sumber - sumber. jang 
penting dan lain2. Kechawatiran 
terhadap Djepang sendiri djuga 

tidak beralasan, oleh karena di- 
dalam perdjandjian perdamaian 

sco termuat ketentuan2 su- 

»aja Djepang taat pada charter 

P.B.B. Perdjandjian ini buat 
“icpang tjukup berat dan kalau 

dhanggar 
berat sekali “terhadap negara2 

lzng terikat dalam P.B:B. 

Memang pasal 14A tak 

memuaskan. 
Mengenai pasal 14A- dalam 

perdjandjian perdamaian Fris- 
go, faitu-teniang -«tjara-peng- 

gantian kerugian oleh Djepang, 
dikatakan oleh Ir. . Djuanda, 
bahwa memang ini tidak me- 
muaskan sebab terbatas sekali, 
jaitu pembajaran dilakukan ti- 
dak dengan mata wang, akan 

tetapi dengan potensi tenaga. 
Sekalipun kita ketjewa, kata 

Ir. Djuanda, akan tetapi tidak 

  

   

  

'ada jang bisa diharap dari Dje- 
pang, karera Djepang memang 
tidak mempunjai, kesanggupan. 
Ada keuntungan jang bisa dita- 
rik daripadanja, antara lain 
dilapangan perindustrian, per- 
tanian, perikanan dan lain2-asal 
sadja disesuaikan dengan po- 
itik penanaman - modal asing 

kita. 
Menurut Ir. Djuanda selan- 

djutnja, di Indonesia telah ter- 
sedia 300.000 ton besi tua se- 
harga kl. 15 djuta dollar Ame- 
“ika Serikat jang dapat dikirim 
ke- Djepang untuk diolah dan 
100.000. ton kapal2 tenggelam, 

| diantaranja :50.000 bruto regis- 
terton, jang bisa diperbaiki oleh 
Djepang. Ini dapat diselengga- 

Lrakan, setelah berlakunja per- 
djandjian perdamaian dengan 

Djepang itu. 
Demikian Ir. Djuanda. Soal 

M.S.A. jang menurut rentjana 
djuga akan diuraikan, tidak 
djadi. — Ant. 

T jokrosuharto : 
  

Saja ngotot 
rian 

  
India kritis 

  
konsekwensinja akan , 

  

  

  

  

"3 LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan M0 ea ala 

Utjepan oktan Oa 10 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

Rp. W.-— 

  

»Ikut sertanja 

TAHUN VII — NOMOR 19 

  

Australi dalam 
pakt Pasifik -rugikan negara2 

Commonwealth di Asia" 
# ENURUT kalangan? jang mengetahui perihal hubungan? 

antara Inggeris dan India pada hari Sabtu jl, peranan In- 

dia didunia internasional bukan sadja terbatas sampai usaha 
untuk mendjiadi perantara antara negara? Barat dan Blok Sov- 
jet guna mengachiri deadloek di Korea, tetapi djuga mengenai 
soal2 seperti status Djepang dimasa jad di Pasifik dan soal 
pengakuan negara? Commonwealth terhadap pemerintah RRT. 

Berhubung dengan ini, duta- 
besar India untuk Inggeris jang 

| hari Senin jl akan letakkan dja- 
batannja dan pulang ke India, 
Krishna Menon, berkata : ,,Ka- 
lau ada tuduhan2 bahwa ada pe- 
rang kuman, ada kerdja-paksa 
dan kedjahatan2 lainnja terha- 
dap pemerintah RRT, mengapa 
RRT tidak diminta djadi anggo- 
ta PBB, dimana soal2 tadi dapat 

didjelaskannja ?" 

India tjurigai usaha? 
Amerika thd Djepang. 

' Menurut kalangan2 tersebut 

diatas tadi, 
hat usaha2 Amerika untuk me- 

| lebur Djepang dalam organisasi 
pertahanan negara2 Barat di 
Pasifik, hal mana akan menutup 
Tiongkok darat sebagai pasar 
untuk Djepang. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
terhadap politik 

Australi dan New Zealand utk 
mengikat diri dalam organisasi 
pertahanan Amerika di Pasifik. 
India berpendapat, bahwa hal 
ini ternjata akan merugikan ne- 
gara2 Asia jang djadi anggota | 
Commonwealth Inggeris. 

Menurut sumber2 Inggeris, 
Inggeris berpendapat bahwa se- 
luruh susunan pertahanan seki- 
tar Lautan India, jang “harus 
mendjadi pelindung keamanan 
Asia Tenggara, achirnja harus 
diputuskan oleh India dan Pa- 
kistan serta Australi. 

Tentang soal perdagangan an- 
tara Djepang dan Tiongkok. 
Inggeris tampaknja menjokong 
pendirian India, dan memandang 
adanja perdagangan antara ke- 
dua negeri tadi sebagai djami- 
nan terbaik bagi stabiliteit Dje- 
pang dan untuk mentjegah ada- 
nja gangguan Djepang dipasar2 

Inggeris di Asia Tenggara dan 

Commonwealth. 

s “apa nantikan 
Menon di India ? 

Sementara itu dutabesar Me- 
non, sesudah 5 tahun lamanja 
mendjadi dutabesar India untuk 
Inggeris, hari Senin ini meletak- 
kan djabatannja dan akan pu- 

lang ke India, lalu ditempatkan 

di Moskow. 
Kata Menon, Pannikar mem- 

beritahukan kepadanja perihal 

Sikap bersahabatan” Tiongkok 
terhadap India dan Inggeris dan 
menjarankan tjara2 untuk usa- 
ha menembus djalan buntu di 

Korea. 
Setelah berunding dgn Lloyd, 

Menon tak hendak mengatakan 
kepada pers, tugas apa jg me- 
nantikannja di New Delhi, teta- 

pi dikemukakannja pendirian 
India bahwa RRT harus diteri- 

ma sebagai anggota PBB. 

Menon ke Den Haag. 

Berita ,,Reuter” dari London 
mengatakan pada hari Minggu 

ini, bahwa tjalon dutabesar In- 
dia untuk Sovjet Uni, Krishna 
P.S. Menon, hari ini telah ber- 

tolak ke Den Haag dalam be- 
pergian prive. 

Kira2 2 minggu lagi ia akan 
kembali ke Inggeris dan kemu- 
dian mengundjungi India, sebe- 
lum bertolak ke Moskow. —Ant. 

— UP. 

Bh ASIA 

pada pendi- 
saja 

Bina da: kembangkan kebudajaan nasiona' 
EHABIS menindjau Djakarta beberapa hari 

mendapat kesan keadaan masjarakat di-ibu kota 

Nji Tjokro 

benar? 

menjedihkan. Kemerosotan achlak dikalangan apapun, baik la- 

ki-laki maupun kaum wanitanja dapat diketahuinja. 

Salah satu sebab kemerosot- 
an itu menurut Nji Tjokro ia- 
lah adanja banjak gedung bios- 
kop jang selalu memutar film 
asing jang benar2 bertentangan 
dengan perasaan bangsa Indone- 
sia. Pertundjukan film itulah 
membawa rusaknja masjarakat. 

Satu sebab jang mengakibat- 

kan suasana negara kita djadi 

sedemikian, | 'katanja dengan 
sungguh? (ernstig). Apa jang 

dimaksudkan tidak dinjatakan. 
Seterusnja  dikemukakannja, 

bahwa dinegeri Belanda 
pertundjukan film jang terdapat 

paha telandjang mulai dilarang. 
Tapi belum disertai konsekwensi, 
sebab ada orang wanita naik 

sepeda dengan. paha telandjang 

polisi tidak melarangnja. Diha- 
rapkannja, agar Pemerintah In- 
donesia dalam hal ini berani 
mengadakan tindakan larangan 

pemutaran film2 sematjam. itu 

dengan disertaf konsekwensi2- 
nja. 

Benar2 dis(salkan - adanja 

bangsa kita jarg meniru berpa- 

seperti kaian kaum wanita 

     
  
xh aa 

«soal ' 

    

asing. Pakaian jang seharusnja 

dipakai didalam kamar, dan 

bukan untuk bepergian. 

Pakailah tenaga bangsa 

sendiri. 

Berkenaan dengan akan  di- 

angkatnja djadi guru dalam 

ASRI Nji Tjokro menjatakan, 
bahwa permintaan tadi tidak di- 
tolak, dengan menegaskan mak- 

sudnja akan memasukkan pendi- 

riannja dalam membina serta 
mengembangkan kebudajaan 

nasional. Kita harus memperda- 

lam pengetahuan, tapi kita sen- 

dirilah jang dapat merasakan 
perasaan bangsa kita. Maka di- 
njatakannja, bahwa dalam me- 

madjukan kesenian kita tidak 

perlu memakai tenaga2 asing. 

Patung garuda setengah 

selesai. 
Pembuatannja patung garuda 

jang akan dipasang  didjalan 

simpang tiga jang akan masuk 

lapangan terbang Maguwo baru 

dapat diselesaikan setengah. Ka- 
pan akan dapat rampung belum 

dapat diketahuinja, 

India tjuriga meli- | 

  

  
  

Harriman peringatkan 
partai Republik 

£ An 4 
x 2 Ne, 

Pee A5 
2 

Tapa ee 

| 
i | 

  

Averell Harriman jang sedang 

berusaha hendak mendjadi Pre- 

siden Amerika (dari Partai De- 

mokrat), pada.hari Minggu jang 

lalu telah memberi peringatan, 

djika Partai Republik menang 

dalam pemilihan Presiden jang 

akan datang dan melaksanakan 
bolitiknja jang ' telah terkena! 

itu, maka Amerika akan menga- 

lami depressi ,.jang memang se- 

dang diharap — harap”. " 

Harriman menuduh, bahwa 

partai Republik mempunjai po- 

litik luar negeri jang tidak dju- 
djur.: Dikatakan, bahwa John 

Foster Dulles jang merantjang 

politik luar negeri itu telah me- 

ngambil bendirian2 Hoover, 

Taft, Bea dan Mac Ar- 

thur.. 

Hal ini menundjukkan bahwa 

politik itu tidak djudjur kemu- 

dian hari — Ant. Rtr. 

»Dunia merdeka" dja- 
ngan berdagang dgn 

blok Soviet 
Andjuran Truman. 

Presiden Truman, pada hari 

Minggu jang lalu menerangkan, 

bahwa pernbatasan import Ame- 

rika jang baru2 ini ditentukan 

oleh Kongres Amerika, telah 

menimbulkan kesulitan bagi po- 

litik luar negeri Amerika, dan 

merupakan suatu antjaman ter- 

hadap rentjana keamanan ber- 

sama. 
Truman menegaskan, bahwa 

Amerika telah berusaha dengan 

keras untuk mentjegah ,,dunia 

merdeka” berdagang dengan ne- 

gara2 blok Rusia, dan pemba- 

tasan import tadi berlawanan 

dengan usaha ini. — Ant. AFP, 
  

407 ORANG AFRIKA & 
INDIA DITANGKAP, 

Di Afrika Selatan 

Sedjak 2 Minggu jl. Kongres 

Kebangsaan Afrika dan Kong- 
res India di Afrika Selatan mu- 
lai dengan aksinja, - untuk me- 
nentang undang2 jg membeda2- 

kan dan memisah2kan golongan 
bangsa, maka djumlah bangsa 
Afrika dan India jang  ditang- 
kap hingga hari Minggu ini tih 

meningkat djadi 407 orang. Da- 
ri Gdjumlah 407 tadi jang 143 
orang ditangkap didaerah tam- 

bang . Witwatersrand  (Trans- 

vaal), 222 orang di Port Eli- 
zabeth (Cape Province) dan 42 
orang di Wercester (Cape Pro- 
vince). — Ant. - Rtr. 
  

  

Xx Dua orang anak 
datang dikantor redaksi 

semalam 
KB 

menjatakan. . sesalnja,  halnja 
mereka berangkat. dari rumah 

dengan maksud akan menonton 
jum ,The Man from Planet X” 

jang menurut agenda tontonan 
di-koran2 Jogja akan diputar 
di Luxor semalam, tetapi ter- 
njata jang dimainkan film lain. 
Usaha mereka untuk mengems 

balikan kartjis tidak. pula ber- 

hasil. 
Sesal tentu sadja  tertudju 

djuga kepada kgran2 Jogja, pa- 
dahal, koran2 itu tentu “sadja 

hamja memuatkan agenda jang 

diberitahmuikam oleh pihak jang 

bersangkutan. 

Tetapi terang: anak2 mengi- 

kuti koran dengan saksama 
dan sudah pula. pandai mem- 
protes, 
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angsa 
| kemerdekaan: 
| . Puterad » “5g    
dam tangkas, sis 
hadapi naa Ag 6) 

“lari ae Mn    

        
     

   

  

   

  

   

    

   

      

Mereka, itu .kesemuanja ada 
lah peladjar2 Sekolah Lari 
   

ta bahwa . persatuan-lah
 Han, 

tjara pembukaan: apa
rat 

k se- 
rentak dari sudut se 

Gonesia jang dipersatuk
an Sila 

ag singing Seto Ha 
empat hari per bamo ng 

Tn Sea Selain per 
Abay 

iri mem 

- dungi jang lemah. 
— Didalam perlombaan sudah 

dan ada jang menang. Jang k 
lah-akan ' 
dapat. menjamai | 

pakkan kesi y 
“kekuatan dirinja en mem- | 
busungkan Aan Sudah se- 
wadjarnja, aa jang . menang | 
itu i, dan jang 

: 1 “dibesarkan hatinja. 
: Na rtiviteit sematj 

TP Ae erlukan bagi par 
muda? Kita semua. 

Na me 

  

  

£ -rasakan hidupnja selama .mere- 
“Ka itu didalam Sena 

   “jang berat lagi, karena se 
anggauta memberikan .pengor- 
banan”, membuang rasa wan 

: me-nja sendiri dan. menjesi 
: -kan dirinja dengan jang lain, 

$ ma anisa air dapat 

  

ai 

Kesenian 
Ta serak se Indoi 

: 2. itu membawa Pa: 
nja a masing2 daerah. 

“bahasa sedaera 
mendjadi satu. Tari2a serta 
njanji2an, asli jan 1 
“barkan djiwa dari 

     

      

   wisata. melihat 
dur Senapan, 35 1 

ra - pat hendak ditjapainja, 

sh 
Isasaran. anasir 

     

     
    

     
   

    

  

: Barat | 
|. ssampsi sudut sebelah Timur In- | 

“barang tentu ada jang kalah | us 

   
Bukan- 

2. ini 

- pe | 
| Saja melihat dan dit. me- Tokas ah 

    

   
bakat2- 

ata susila 
erkumpul. 

ksasa | lang ber- |     

  

Bang Maan men- 

    

   

    

      

        

" Ba naa 

  

      

walaupun matahari sekali, dji-, 
ka dapa r 

  

hendak  ditjapainja 
|djuga. Disaat inipun. mereka 

- | djuga harus pula mempersiap- 
1 didalam lapangan 'kan, dirinja 

kya lahnja masing-masing. 

    

Sekali - kali maka perlu 
2 ajuga “beradu tindju, jang se- 
.. aa kemauan 'alam dji- 

  

   

mada 2 isportief sadja. 
Banjak diantara para pela- 

djar2 “ini jang telah mendjadi 

tidak sehat. Maka dengan dja- 
lan. bermain, bertanding - atau 

  

"3 kan did:    

  

    

. Belum pernah ter- | 

h keluarkan 

ja kan hidui TIA I Bi 
ada “mumnja? ukan- 

a Lea atu ningkat mendjadi Rp.S00.000.— | 

1: guna . meng: ganiseer lantjar- 

ja |nesia hingga beres itu, 

1 »knockpartij” jang ke- 
h:| betulan terdjadi, merupakan bu- 

. ai soal jang harus diperpan- 

revolusi jang 

. dng, jang sein Ne 
1 da para peladjar 

       
   

  

aan sesuai 
Nag jang akan 

keluhuran hidup ma- | 
isjarakat “jang harmonis dari 

“bangsa jang bernegara. : 

“Penutup kata dari Sdr. Nur-" 

  

bamba al, demikian : ,,Makin 
besar usaha kita, makin ba- 

njak rintangannja". 

Oleh karena itu, suatu usaha 
tidak dapat dilakukan tanpa | 

| (strategie persiapan untuk men- 
la | djamin — lantjarnja Pena 

reni 

Selandjutnja, aka ten- 

,saldo verlies" jang telah  di- 
oleh Kementerian 

   
PK, untuk mengadakan usa- 

ha tersebut itu? Beaja tunai | 
:200.000.-— jang telah me- 

nja usaha Pantjalomba se Indo- 
belum | 

seberapa. banjaknja, djika di-. 
bandingkan dengan pengeluaran 
Negara jang ter-korrupt. 

Kemudian keuntungan jang 
dibawa kembali oleh para pe- 
ladjar dan tersimpan dalam. das 
danja masing2 sampai dikam- 
pung halamannja dan akan te- 
tap mendjadi “kenang2annja ig 
indah seumur hidup. 

(Ak untuk mereka jang per- 

  

tama - tama baru naik kereta 
api). udah2an pendidikan 
"djasmani “mendjadi perhatian 
masjarakat. 

  

Bean Libar, sudah ada ke- 
pastian Presiden @uirino dari 
Pilipina akan tiba dilapangan 

- terbang joran, Djakarta,   ) pada hari Rabu tg. 16-7 -djam 
16.30. San 2 
  

ran Km salah satu sa 

  

0 
  
   

porter. Association Singapura. 

iPihooekainntn, 
Te     

aha terus supaja . Gi 

atas didirikan Bakar Importer - 
“Exporter Association. Club jang 
dipimpin oleh Abdullah. Kedua 
organisasi. ini besar manfaatnja 
bagi penduduk Indonesia, ter- 
utama Ba na 4 5 

h 

sia “untuk mendjadi import 
| exporter dari pemerintah r 

'eris, dalam . perhubungan 
“ng dengan Djepang dan 2 

rika, Mula? atas usaha M 
“Zain, kemudian diteruskan aa 
Mr. Razif, allokasi itu berdjum 
lah kira2 1 djuta dollar. 

L Dikatakan selandjutnja, bah- 
“Ya perhubungan ini bukan sa-. 
dja baik dalam hal2 jang me- 

“ngenai kepentingan pedagang, | 
tetapi djuga dalam soal perhu- 
bungan biasa, ternjata pada 
waktu diadakan resepsi lebar- 
Jana UT Agustus dan PENA. 

| Keterangan ini diberik: 
- hubung dengan. adanja sua- 

  

   

       
     

   
     

    

  

       

     

     

  

   
   

  

   
       

  

    

      

   
   

  

     

     
   

  

   

    

   

   
    

   
   
    
    

     

  

  

' DATANG bi Cc. P. NE 
Pada Djum'at pagi ini Wali- 

  
| | kota. Surakarta Moh. Saleh te- 
lah diminta datang di Markas 
'CPM Surakarta untuk didengar 
|keterangannja sebagai saksi ber 
Cenaan dengan sekitar pembe- 

rontakan Bat. 426. Surat pang- 
ilan tersebut telah diketahui 

“pula oleh Pane Og ha - 
t Ag Pa Ant. 

— ROMBONGAN KANDI- 
Il DAT HADJI KEII 

'Djum'at jang lalu telah be- 
rangkat dari Solo 6 orang Kan- 
didat Hadji, diantaranja 3 wani- | 

olongan Arab jang akan 
ak dengan kapal .,Tolisse” 

'bongan ini/ adalah jang kedua. 
Tang: pertama sudah berangkat 

pa waktu jang lalu, djum- 
ja 33 orang, diantaranja 3 

ana dari Bojolali. 
. Sedangkan rombongan ketiga ! 
terdiri dari 8 orang akan be-. 

   

pe | rangkat dari Solo pada tanggal 
TAS 34 jang akan datang. - 

Rombongan2 
abantu perwakilan Surakarta 

  

  

    

  

     

  

   

    

    

  

      

minuman Tam ke- 
adaan pn ia aa dan 
pat pulang , Kerumah dan 
achirnja terdar j 4 
tjetakan Mesti" “untuk ! 

| “mentjari tempat tidur. ' 
   

  

  

: pertemuan perpisahan 
i kota. Hkg me nanaka 

    
   
   

ra2, bahwa ea an Ha 
      

ri pelabuhan Semarang. Rom- | 

rhubu gan Mr. Razif dgn 
— orang2 Indonesia baik 
Di Singapura perlu ada "Bank Negara" 
SMAN ADAMI, seorang pedagang. 
dua tahun menetap di Singapura 

jakarta menerangkan, bahwa perh 
Indonesia di Singapura Mr. Razif Ye : 

- “4 Sa dikota itu, baik. Osman Adamy ada 

itu la hendak. direktur. 
nja. Yee kuat bersatu melin- pr 

— Indonesia jang telah 
an kini sedang ada di 

an konsol @jenderal 
penduduk bangsa 

presiden 

    

  

tjeh Trading & Shipping Co. -Ltd, ben ahara Indn- 
nesia Club Singapura dan komisaris Ia apaan, Bea Ex- 

akta Hb dengan pen- 
: | Suduk Indonesia di Teen 

tidak baik. 

Supaja berdiri bank In- 

donesia. 

Selain itu ia menjatakan, 

Singapura dan diluar negeri 
umumnja mengharapkan tjepat 
berdirinja suatu Bank Nega-- 
'ra”, terutama Sak Singapura, 
karena sampai sekarang masih 

a- | banjak perusahaan2. pelajaran 
h | nasional jang tak dapat berge- 

. trak, karena banjak ,,bill of la- 
'ding” jang tak dapat diakui 
oleh bank luar negeri, jang ber 

It. arti suatu penghalang “bagi pe- 
| Gdagang2 kita. 

|. Tentang perdagangan didae- 
rah Atjeh dikatakannja, bahwa 
sedjak satu tahun lewat inj te- 

“lah lumpuh, disebabkan oleh 
Ihapusnja sistem barter antara 
Atjeh — Malaya — Singapura 
dan merosotnja harga produksi 
kita dipasaran dunia. Djuga pe- 
dagang2 luar negeri tidak dapat 
-membuka L.C.. (letter of cre- 
dit), karena tidak adanja per- 
imbangan antara harga pembe- 
'Han dan pendjualan produksi. 
Akibatnja, export getah, kopra 
dan lain2 Si Ta — Ant. 

P2 

  

dempua diikuti antara Hati oleh 
“| Djajadiningrat dan PMI Pusat. 

Maksudnja untuk selama ki- 
Hra2 dua minggu menindjau be- 
berapa tempat di Djaw. Tengah, 
diantaranja daerah2 jang terda- 
pat penderita kelaparan seperti 
Klaten dan Temanggung dan ka. 
barnja pun kamp tawanan 
Nusakambangan. 
“Penindjauan serupa pernah di 

adakan dua bulan jang Jalu. di 
"Ambon dan Seram tetapi tak di 
ketahui maksudnja jang terten- 
tu. Jean F. Munier adalah per- 
wakilan Palang Merah baru utk / 
Indonesia jang pernah pula me- 
nindjau Korea, Djepang dan 
negeri2 Asia lainnja., — Ant. 

KEDUDUKAN NEGARA 
. KITA 

' Tjeramah Sdr. Suwito. 
Pada tgl. 10/11-7-1952, oleh | 

Djawatan Penerangan Kabupa- 
ten Klaten diadakan pertemuan, 

“bertempat di gedung 
Kabupaten Klaten. 

Ta   
  

       

  

    Ant,    
   

Pertemuan itu untuk mende- 

ngarkan tjeramah tentang ke- 
| dudukan: Negara kita didalam 

“bertjaturan. politik dunia pada 
dewasa ini oleh Sar. Suwito, Ke- 

. | pala Bagian Penerangan Luar 

itu oleh PHI. Negeri «Kementerian Penera- 

Ten € 
Indonesia sekarang ini mem- 

“punjai polisi jang gerespecteerd 
oleh dunia. Tinggallah sekarang 
|soalnja bagi kita, bagaimana 

tjara mempergunakan kans jg 
| baik ini untuk kepentingan bang 
Sa kita, untuk membangun per- 

| Fekonomian, untuk  mendjamin- 

V: “etanta rakjat 'dan negara 
pendek un 
'|kan hasil2 revolusi kita, djangan 
| sampai hilang karena adanja pe- 

  

mempertahan- 

rang jang kita usahakan untuk   menghindarkannja itu" demiki-, 

1 sedikit. : akan | 

|tu akan menanjakan, berapakah | 3 

'bahwa pedagang? Indonesia di | 

KARANGANJAR 

otonoem | 
4 | bahwa penjelesaian antara S.B.- 

  

    

   

    

      

   
igapura baru? ini 

sia Tikan bin Sulaiman, kini 
telah diserahkan oleh kedutaan 

Inggris di Djakarta kepada Ke- 
menterian - , : 

  

  

geri soal ini sedang dipeladjari 
untuk mengambil langkah? se- 

Dang utnja mengenai hukuman 
mati terhadap Tikan tersebut, 
demikian: menurut | alangan Ke- 
men rian Luar Negeri. 

" Sebagai diketahui, Tikan ada- 

  

  

  

|lah djongos kapal Rotterdamse 
Lloyd 21 

jang 

.Drente”, berumur 

| berasal Madura, 
etika kapal itu baru? ini ada 

Gipelabuhan Singapura,  meni- 
| kam djurumudi kapal tersebut 
bernama Vink. — nan, 

  

  

PERN. JATAAN Psi: 

HINDARKAN DIRI 
f Dari blok? jang ber- 

hadapan 

Konperensi PSI seluruh Dja- 
wa Timur telah dimulai dan di- 

| gedung PMI Surabaja, dihadiri 
antara lain oleh Djohan Sjahru- 
sah dari Dewan Partai, sosialis 
Djepang nj. Fudjiwara dan wa- 

dan organisasi. 

datonja tentang situasi luar ne- 
#geri.antara Jain menjatakan, 

atu aliran, jang mengusahakan 
"politik bebas”. Maksud dari 
politik ini jang terpenting ialah 
berusaha menghindarkan diri 
dari tiap pengaruh akibat per- 
tentangan persaingan antara 
kekuasaan? besar jang kini sa- 
Ing berhadapan. Pengaruh2 dan 
usaha2 mempengaruhi itu su- 
dah terasa di Asia, sekalipun 
belum ada penguasaan langsung 

terhadap negara2 didaerah ini. 
Kata Djohan Sjahrusah, kini 

sudah tampak persiapan2 pe- 
rang. Berbagai negeri ingin 

tapi tampak djuga usahanja se- 
bagai akibat tidak dapat memi- 
sahkan diri dari antjaman pe- 

rang itu. 
Ia menggambarkan : pembangu 

nan di Eropa Barat, jang dipe- 
satkan, dan sebagian 'besar se- 
djalan dengan persiapan2 pe- 

|rang itu. Tindjauannja menge- 

nai Asia oleh Djohan Sjahrusah 

pang, jang menurut dia kini bu- | 

kan disokong dan dikuatkan da- , 
lam hubungan persiapan perang 
itu. Djepang kini sudah hampir 
sama dengan keadaannja sebe- 
lum. perang, malahan 'expansi - 
ekonominja makin kentara. 
Dalam ' hubungan “ini, 'ia 

menggambarkan kedudukan ne- 
geri kita jang penting sekali 
sebagai daerah sumber bahan 
perang. — Ant 

Dinar . Me, OR Wa 
|ngadilan S 
terhadap Warga negara Indone- Jha 

Oleh Ke enterian Tadtr Ne- | 

kil2 'berbagai golongan, partai. 

Djohan Sjahrusah dalam pi-- 

bahwa di Asia kini tampak su- | 

memperthankan perdamaian, te | 

terutama dipusatkan pada Dje- | 

kan sadja dibangunkan, melain- 

Tieramah dan Film 

    TAM 

- 

PK 

  
Djawa Tengah dalam PO ah 
diruangan Balaikota baru? 

pertundjukan2 film per Bantan, 

maupun ditempat? 

D, 

pradja. 

  

ma beras, adalah soal ,,Hidup 
atau Mati 

donesia chususnja, 

Maka masalah Pertanian se- 
harusnja didjadikan ,,Nasional 
belang” jang harus meliputi dan 
Png perhatian semua in- 
stansi2, partai2 dan organisasi. 
Kalau sekarang telah ada ker- 
dja-sama antara Pertanian dan 
Pamongpradja dan Djawatan2 
lain, seharusnja kerdja sama itu 
meliputi djuga kepada. partai2 

lukan, terutama dalam mengha- 
dapi serta membrantas ,,penja- 

kit kelaparan”, jang dibeherapa 
tempat meminta perhatian. 
Dalam hubungan ini maka tu- 

gas Djawatan Pertanian Rakjat 
-terutama ditudjukan pada mem- 
-perhebat hasil bumi, dgn tech- 

nik serta penjuluhan jang didja- 
nkan sehebat2nja. Sudah ba- 

rang tentu dalam hal ini banjak 
menemui kesulitan2, lebih2 me- 

ngenai tenaga untuk dapat me- 
laksanakan tugas itu dengan 
sempurna. Dikatakan, bahwa 
untuk. memberi penjuluh se- 

| djumlah Lk. 2. djuta keluarga 
| tani. Djawatan Pertanian Rak- 
|jat hanja mempunjai pegawai 
|sebanjak I.k, 1.000 sadja. 

Produksi beras. 
Indonesia kekurangan 
6 ton. 

Lebih landjut diterangkan, 
bahwa pada waktu sebelum pe- 
rang, produksi beras djuga ti- 
Gak mentjukupi untuk penduduk 
seluruhnja. 
itu hampir2 tidak terasa, karena 
tidak seluruh penduduk tiap ha- 
rinja makan beras semua. 
Produksi 

/itu 200 gram untuk seorang da- 
| lam 1 harinja. Sedangkan seba- 

gian besar dari rakjat, terutama 
didesa, tidak melulu memakai 
beras sebagai ,,hoofdvoedsel”. 
Sebagai gantinja ialah djagung, 
'ketela, kaspe atau tjampuran 
beras dengan bahan2 makan ini. 
“Pada masa.ini kekurangan be- 
ras disebabkan 'karena : &. tam- 

penduduk dan b. procen- 
tis lebih banjak penduduk jang 

  
  Pe makan beras sadja. 

      
Bertempat “ 1 Laboratorium 

dana Mentri. — (IPBHOS). 

an Sdr. Suwito mengachiri tje- 
ramahnja. 

Pertemuan dipimpin oleh Sdr. 
Djonokusumo Kepala Djapen 
Kabupaten Klaten dan dikun- 
djungi &.100 orang, dari pelbagi 

golongan. Djam : 8.30 dimulai, 

hingga djam : 11.00 malam di- 

bubarkan. 

Pertanjaan2 diadjukan oleh 
Sdr. Wignjosubroto, Kapten Su- 

gijono, Bapak Bupati dan kepa- 
la Djapen, mendapat djawaban 

jang memuaskan. 

  
6.000 BURUH GULA 

TASIKMADU 
Akan mengadakan aksi. 

Ketua Umum S.B.G. Tasikma- 
du 'Sudharno menerangkan, 

G. dan P.P.R.I. sekitar persoa- 
lan upah giling tahun ini hing- 

ga sekarang, oleh P.4 daerah 
belum ada tindakan2 maupun 
andjuran2. - Berhubung dengan 

itu, S.B.G. menjatakan, bahwa 
apabila sampai pada achir bulan 

ini belum ada sesuatu penjele- 

saian, maka S.B.G. akan me- 
ngadakan aksi. sebagai protes 
terhadap diabaikan tuntntannja. 
Dalam haf ini S.B.G. akan tun- 
duk pada segala putusan P4 
daerah jang diambilnja, dan ber. 
sedia mentjabut pernjataan aksi 
sewaktu-waktu putusan P4 da- 
erah dikeluarkan. 

Perlu ditambahkan, bahwa 
tuntutan tersebut berhubung de- 
ngan merosotnja upah pekerdja 

daripa-   dalam giling tahun ini,       

pertanian di Karanganjar Dja- 
karta pada tanggal 9 Juli 1952 jl dilangsungkan upatjara pem- 

bukaan kursus kader perindustrian jang diikuti oleh 21 pemus 
da ex pedjuang, jang diselengga rakan oleh Djawatan perindus- 
trian bersama2 dengan Biro Rekonstruksi National. ? 
Gambar: Pemuda tsb. digambar bersama2 dengan Wk Per- 

  

Soal bahan makanan, teruta- : 

untuk negara kita ! 
pada umumnja, dan Rakjat In- | 

dan organisasi2. Hal ini diper- ' 

Tetapi kekurangan 

beras pada waktu | 

HALAMAN 2 

  

Pertanian: 

I- beras. adalah soal-,,hidup 
| atau mati” utk negara kita 

Kekurangan beras 600.000 ton 
(Oleh : Wartawan kita sendu) 

5 » 
| SOAL “makan” adalah sangat berhubungan dengan soal ke- 
Ls amanan. Dengan zonder makan, 
| muran sudah barang tentu Keamanan tidak dapat didjamin dgn 
| sempurna, demikian a.l, Hasmosuwignjo, 

dalam arti kata Kemak- 

Inspektur Pertanian 
tjeramahnja sekitar pertanian 

i. Tjeramah itu disertai pula dgn 
jang sebagian besar dibuat sen- 

diri dalam penindjauan2nja sekitar pertanian baik di Djawa 
luar Djawa jg ia kundjungi. Tjeramah dan 

pertundjukan film pertanian itu diselenggarakan bersama oleh 
wwatan Pertanian Rakjat daerah Surakarta dan Pianaa kota- 

Menurut statistik produksi 
beras dan polowidja pada waktu 
ini dapat dikata tidak banjak 
mundurnja, bahkan mengenai 
produksi beras ternjata tidak 
sadja menjamai dengan sebelum 
perang, akan tetapi sedikit me- 
lebihi dari produksi normal. Hal 
ini ditjapai atas kegiatan rakjat 
tani sendiri, dengan tjara2 jang 
diandjurkan oleh Djawatan Per- 
tanian Rakjat. 
Produksi padi di Djawa Te- 

ngah menurut statistiek jang 
lada, demikian : Sebelum perang 
23.900.000 kwintal: tahun 1950 : 

21.300.000 kw, tahun 1951 : 22. 
900.000 kw, tahun 1951 dikira- 
kan : 24.500.000 kw. 

Meskipun demikian menurut 
keterangan Pemerintah keku- 
rangan beras pada masa ini ada- 
lah 600.000 ton, jang harus di- 
datangkan dari luar negeri, ter- 

utama dari Siam dshnja. 

Menjelenggarakan ,,meer- 
produksi”. 

Untuk mengurangi tekornja 
beras itu, usaha2 jang didjalan- 
kan ialah mengenai beberapa 
factor jang penting jang harus 
didjalankan, dalam menjeleng- 

garakan ,,meerproduksi”. Dalam 
hal ini termasuk usaha2 : 

  

na
a,

 

  

  

550 PEDAGANG ME- 
MASUKKAN NOTA 

0 PAKTIR 
Dari pihak Kantor Perdagang- 

an dan Perindustrian Daerah Jo- 

gjakarta diperoleh keterangan, 
bahwa dari sekira 2.000 peda- 

gang di Jogjakarta jang diha- 
rapkan akan memberikan nota2 

paktir seperti jang diterangkan 
Galam pengumuman berlakunja 
peraturan paktir, sampai wak- 

tu ditutupnja sa'at pemasukan 

nota2 itu, hanja terdapat kira2 
550 pedagang jang memenuhi 
kewadjibannja. 

Dalam pada itu  dinjatakan, 
bahwa kini pihak polisi sedang 
bertindak terhadap para peda- 
gang2 jang belum atau tidak 
memenuhi kewadjibannja. 
  

1. Pemakaian bibit pilihan, dgn 
kenaikan “hasil 5 kw padi 

per ha. 
2. Pemakaian pupuk hidjau, de- 

ngan kenaikan hasil 6 kw pa- 
di per ha. 

3. Pemakaian pupuk dubbelsu- 
perphosphaat dgn kenaikan 
hasil 6 kw per ha. 
Perbaikan technik (mena- 
nam larikan dsbnja) dengan 
kenaikan 5 kw per ha. 
Perbaikan “pengairan (dam 

besar, dan desa, dshnja) dgn 
kenaikan hasil 3 kw per ha. 

Kesimpulannja, dengan usaha 
pokok tsb, Djawa Tengah dapat 

MN 

menjelenggarakan .meerpro- 
duksi sbb : 
1. 600.000ha a 5 kw — 3.600.000 

kw padi. 
2 5.000ha a6kw— 30.000 

kw padi. 
3. 6.000ha a 6kw— 36.000 

kw padi. 
4. 50000ha a 5kw— 250.000 

kw padi. 
5. 100.000ha a 3kw — 300.000 

kw padi, djumlah 3.616.000 

kw padi   (Bersambung). 
  

  
| M 

mumkan sebagai berikut : 

sPemerinagan.. dari “8. 

M.P. ke S.M.A. 9. 
Tamatan S. M. P./A hanja da- 
pat diterima pada S.M. A./A 

dan C. Tamatan S.M. PB 
hanja dapat diterima pada 
S. M. A:/B. 
Untuk masuk kebagian jang 
tidak sesuai dengan jang di- 
tentukan diatas harus dengan 
menempuh udjian masuk. 

Landjutan S.M./A. 
Perguruan “Tinggi, 
Tamatan S.M.LA./A hanja 
dapat diterima di Perguruan 
Tinggi bagian Fakultet Sas- 
tra (Pedagogik) dan Filsafat. 
Tamatan S. M. A./B hanja da- 
pat diterima di Perguruan 

ke 

nik, Fakultet Ilmu Alam dan 
Pasti, Fakultet Kedokteran, 
Gigi, Kedokteran Hewan, Far- 
masi, Fakultet Pertanian. 
Tamatan S. M. A./C hanja da- 
pat diterima di Perguruan 
Tinggi bagian Hukum, Sosi- 
al - Politik dan Ekonomi. 
Tamatan S.M.A./A dapat 
djuga diterima di Perguruan 
Tinggi bagian KFakultet Hu- 
kum, Sosial - Politik dan 
Ekonomi dengan sjarat2 hah- 
wa angka udjian penghabis- 
an untuk beberapa mata-pe- 
ladjaran jang tertentu mem- 

  
        

PwitajAH DJAWA - TENGAH | 
pernah dimuatkan dalam harian 
ini. Djustru dalam penerangan- 
nja pihak pengusaha kepada se- 
mua buruh menjatakan, bahwa 

upah pekerdja tahun ini lebih 

tinggi daripada tahun 1951, se- 

dang dalam kenjataannja malah 
lebih rendah. — (Kor). 

SEMARANG 

14 ORANG PEGAWAI 
. DISUMPAH 
Kantor DPD Semarang 

pindah. 
Kantor DPD kabupaten Sema- 

rang. jang sedjak - berdirinja 

DPRDS berada di Salatiga, kini 
dipindahkan di Semarang. Sela- 
in itu dapat dikabarkan, bahwa 
14 orang pegawai otonom 'ka- 

bupaten Semarang, jang tadinja 

  

“belum tetap. pada tg. 11-7 dite- 
tapkan dengan diambil sumpan- 

PANITYA PENOLONG 
HONGEROEDEEM 

Diusahakan oleh be- 

kas TP. 

Unttik mengisi hari. liburan, 

maka anggauta2 bekas TP Se- 

marang kini telah membentuk 

bagian baru bernama Panitia 
'Penolong Hongeroedeem Djawa 

Tengah Usaha ex, TP. Semula 

'panitya itu akan bergerak ha- 
nja didaerah Semarang sadja, 
tapi mengingat akan besar pae- 
dahnja.djika “mereka bergerak 
djuga. kelain daerah, maka dipu- 
tuskan bahwa mulai tanggal 25 
Djuli depan. ini, - panitia akan 
meluaskan daerah sampai diluar   da tahun jang lalu, seperti jang 

2 MMA 1g maa dai 3 

daerah Semarang, 

H akih 

nja oleh bupati Sumardjifo. Ant. | 

Om sesama) 

Tjara mereka bekerdja, jalah, 

mendatangi toko2, kantor, kelu- 

urga dan sebagainja lagi untuk 

memotretnja (siang malam) 

dengan pemungutan harga jang 

lebih murah dari harga umum. 
Pendapatan bersih diperuntuk- 
kan pada penderita hongeroe- 

deem. — (K.R) 

S,K.V. BERUMUR 40 TH. 
Perkumpulan lokal jang 

tertua. 

l 304 orang kassier Tionghoa 

jang bekerdja pada perusahaan? 

di Semarang tanggal 19-7 akan 

merajakan 40 tahun  berdirinja 
perkumpulannja ,,Semarangsche 
Kassiers Vereeniging”. 

SKV. merupakan satu?nja 
perkumpulan vak jang lokal dan 
tertua dan untuk periode tahun 
1951-1953 diketuai Go Soen 
Khing dengan Mr. Ko Kwat 
Tiong sebagai penasehatnja. — 
Ant. 

SOSOK BERLIAN DAN 
PEMASAKAN MAS 

Akan - berdiri 
Semarang, 

Setelah diadakan pertjobaan 

di 

lagi di Sentarang akan beridiri 
perusahaan “gosok intan'berlian 
dan pemasakan mas dan platina. 

Perusahaan itu diusahakan 
oleh Juwelier ,,Ratna” jang be- 
2 lama ini dibuka ditempat 
itu 
Menurut keterangan ini adalah 

perusahaan bangsa Indonesia jg 
pertama di Djawa Tengah jg 
akan berusaha dalam lapangan 
ini/ kini.sedang diadakan kon- 
tak dengan penghasilan barangg 
mentah di Kalimantan, teruta-   

& 

Tee RN ena,   HELP Ega ad 

Tinggi bagian Fakultet Teh-' 

dengan hasil baik, tidak lama | 

ma, Martapura, dimana. terdapat | 

  

Soal landjutan dari S.M.A. 
ke Perguruan Tinggi 

Dan penerimaan dari S.M.P, ke S.M.A. 

ENURUT pengumuman Kementerian P.P.K., 
hasil? Panitia Perantjang Rentjana Peladjaran 

Baru jang dibentuk dengan putusan Menteri 
13/5-1952 No. 16173/Kab. dan uh 
dalm rapatnja tanggal 5, 6, 7, 27 
menterian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan mengu- 

mengingai 
S.MLA. 

P.P.K. tanggal 

26/5-1952 No. 114531/Kab. 
28 dan 29 Djuni 1952, Ke- 

punjai nilai jang tjukup. 
Tamatan S. M. A./B'hanja da- 
pat diterima di Perguruan 
Tinggi bagian Fakultet Sas- 
tra, Pedagogik, Filsafat, Hu- 
kum, Sosial - Politik dan Ekc- 
nomi 'dengan. menempuh udji- 
an masuk. 
Tamatan S.M.A./JC dapat 
djuga diterima di Perguruan 

Tinggi bagian Fakultet Sas- 
tra (Pedagogik) dan Filsafat 
pada djurusan Ilmu Kebuda- 

gok dengan sjarat2, bahwa 
angka udjian penghabisan un- 
tuk beberapa mata-peladjar- 
an jang tertentu mempunjai 
nilai jang tjukup. 
Tentang landjutan ke Pergu- 
ruan Tinggi ini tentu sadja 
akan dimintakan persetudjuan 
dahulu dari pihak Perguruan 
Tinggi. 
Rentjana baru ini dimulai pa- 

da tahun pengadjaran 1952 | 
1953 dikelas I S.M. A.: tahun 
1953/1954 dikelas I dan kelas 
IT dan tahun 1954/1955 dikelas 
I, II dan HI. 

Kelas II dan kelas III S. M.A. 
sekarang mengikuti rentjana 
lama. 

Segala peraturan2 dan ren- 
tjana peladjaran jang baru ini 
akan segera dikeluarkan, 
Ant. 

perusahaan penggosokan intan/ 
berlian jang terkenal itu. . Ant. 

.MAGELANG 

HARI KOPERASI DI MA- 
GELANG. 

Peringatan Hari Koperasi ke- 
dua tgl. 12 Djuli 1952 telah di- 
selenggarakan di Magelang oleh 
sebuah : panitia jang dibentuk 
atas inisiatip bersama dari pe- 
ngurus2 Bank Koperasi ,,Wani- 
o” dan ,,Kopen”. b 

Rapat peringatan telah dia- 
dakan digedung ,,Dwiwarna” 
dan dihadliri selain oleh para 
anggauta dari kedua organisasi 
tsb., djuga oleh wakil2 dari be- 
berapa organisasi koperasi, dja- 
watan2 dll. Tampak hadlir pula 
Bupati Magelang Judodibroto. 

Pidato2 sambutan jang di- 
utjapkan oleh beberapa hadlirin 
diantaranja  jalah ' mengenai 
arti koperasi dan andjuran Ser- 
ta nasehat2 tentang tjara me- 
ngurus koperasi. Mengenai hal 

'sb. terutama oleh wakil dari 
Djawatan Koperasi telah diurai- 
kan dengan pandjang lebar dgn 
mengemukakan beberapa tjon- 
toh sebagai pendjelasan. 

Patut diberitakan bahwa su- 
atu hidangan jang sangat se- 
derhana jang diselenggarakan 
dalam rapat tsb. jalah berups 

pameran buku-buku kas dan 
lan2 buku tjatatan jang ada 
sangkut pautnja dengan keada- 
an Bank Koperasi ,,Wanito” 
dan ,,Kopen”. Dari pameran tsb 
maka dapat ditjatat, bahwa ke- 
dua badan koperasi tsb jang 
mula2 hanja bermodal masing2 
Rp. 130.— dan Rp, 300.—, dalam 
tempo 10 bulan sudah dapat 
mentiapai modal masing2 sehe- 
sar Rp. 1:330.- dan Rp. 1.550. 
(Kor), 
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PUTUSAN DEWAN PEM. 
D.I.J. AKAN DITIN- 
DJAU KEMBALI 

Seperti telah pernah diumuni- 

kan, bahwa ' pada tgl. 4 Djuli 

oleh SSPP Pusat bersama SSPP 

Tjabang Kota Jogjakarta her- 

hasil membentuk delegasi utk 

menghadap Pemerintah Daerah 

Istimewa Jogjakar ta untuk me- 

| njelesaikan tuntutan SSPP Tja- 

| bang Kota Jogjakarta dihapus- 

kannja funksi “wedono Vb. 

Pada 'tanggal 12 Djuli te- 

lah menghadap kepada Peme- 

rintah delegasi tersebut jang 

terdiri dari: sdr? Prodjoprako- 

so ketua, Prodjowilogo anggau- 

ta dan Prodjopramudj6 ang- 

.gauta. 
— Delegasi diterima oleh: Wk. 

Sekretaris Daerah Sdr. Pring- 

| gokusumo, anggauta D. P. D. 
Sar. Sugijopranoto dan Kepala 

K.U.P. Sdr. Sosrokusumo. ' 
Kesimpulan. dari pertemuan 

tsb.: kegandjilan dalam inpas- 
sing wedono Ve ialah terletak 
pada telah adanja pengang- 

katan, Panewu P.P.. (Tjamat) 
klas I golongan Vb. Dengan ka- 
ta sepakat jang 'besangkutan 

(Pemerintah) akan menindjau 

kembali putusan Dewan Pemer 
rintah Daerah Istimewa Jogja- 

karta tgl. 25 Agustus 1951. 

Prinsip Pemerintah Daerah. 1s- 
timewa Jogjakarta setudju dgn 

tuntutan S.S.R.P. (Serekat Se- 
kerdja. Pamong Pradja) dgn 

segera diadjukannja tuntutan 

tersebut didalam sidang D.P.D. 

jang akan datang. 

Pendjelasan: 
Melihat perundingan antara 

Pemerintah Daerah dengan de- 
lepas' Si“ S8 PPM “boleh 

| diharapkan akan membawa ha- 
| sil jang amat memuaskan bagi 
kedua belah fihak selekas-lekas 
nja, sehingga tidak akan timbul 
sesuatu apa. Mudah-mudahan 
buat selandjutnja baik buat Pe- 
merintah maupun buat Pegawai 
nja akan dapat” selalu zelf- 
koreksi sebaik - baiknja, dan 
mendjaga prestigenja masing2. 
Demikian pengharapan kalang- 
an Pengurus S.S.P.P, ' Tjabang 

Jogja. 
Susunannja mendjadi sbb.: 
Panewu P.P. gol. IVc, Pane- 

wu P.P, kl. I gol. Vp: Wedono   PIP." gol. Ves Bupati PP. gol, 
VIb. (Patih) dan Bupati P.P. 

gol. VIe-d. 

SEKITAR 'SEDUNG 
PRAE FABRICATED 

ASRI 
Direkteur Akademi Seni Ru- 

pa Indonesia Jogjakarta sir. Ka- 

tamsi menerangkan kepada kita, 
bahwa sedjak 2 bulan jang lalu 

-telah tiba di Jogjakarta pesan- 

an gedung prae-fabricated jang 

didatangkan dari Amerika Seri- 

kat, setelah tersimpan untuk be- 

berapa lamanja di Djakarta. 

|. Tetapi ia sendiri tidak me- 

ngerti, sebab2 apa sampai se- 

buk mendirikannja. gedung 
belum djuga memulai pekerdja- 

annja, pada hal pendirian ge- 

dung itu mendesak sekali. 

Tempat telah disediakan dan 
beaja sudah ada. Demikian sdr. 
Katamsi. 

Lebih landjut | diterangkan, 

bahwa gedung prae-fabricated 

000, dan akan ditempatkan dila- 

pangan Kuntjen Jogjakarta. Ge- 

dung itu bertingkat sehingga 

untuk ASRI akan menguntung- 

kan sekali untuk ditempati baik 

sebagai tempat2 beladjar maw 
pun praktik. 

SILATURRAHMI KUR- 
SUS KADER MUHAM- 

MADIJAH 
Sebagaimana diketahui sela- 

ma bulan puasa Kursus Kader 

Muhammadijah ditutup untuk 

sementara waktu, berhubung de- 

ngan banjaknja pengikut kur- 

sus jang pulang kekampung ha- 

lamannja. Setelah mereka kem- 
bali dikota Jogja, maka dengan 

segera kursus Kader Muham- 
madijah akan dibuka lagi.. Pem- 

bukaannja akan dimulai dengan 

silaturrahmi bertempat di Ge- 

dung Muhammadijah Ngadiwi- 

natan 39 pada hari Kemis Na 
gal 17 Djuli 1952. djam 19.3 

Untuk kursus baru ini akan me- 
nerima pengikut baru. 

LULUS ASRI 
Telah lulus Udjian Akademi 

Seni Rupa Indonesia, bagian 
Guru Seni Rupa tahun I ke ta- 
hun ke II, sdr. : Ismedi, dan utk 

djian tahun I ke tahun ke TI, 
Sdr Suparman dan Sujardji. 

Pp.5.000,— UTK EXPO- 
SISI KERADJINAN 

Diperoleh keterangan, bahwa 
untuk menjambut ' kedatangan 

Presiden @uirino di Jogjakarta 

pada tg. 21 dan 22 Djuli jad. di 
bangsal Kepatihan Jogjakarta 

akan diadakan pameran keradji- 
nan ra'jat. 

Selain akan dipamerkan soal2 
batik dan barang perak, djuga 
akan dipertundjukkan hasil pe- 
kerdjaan keradjinan tangan ra'- 
jat dan soal2 perindustrian. 

Kabarnja untuk penjelengga- 

raan ini disediakan beaja 
Rp. 5.000,— 
  

Toutonan malam ini: 
SOBOHARSONO: San Frern- 

cisco” Clark Gable, Jeanette 
Mac Donald. 

SENI SONO: ,,The Milkman'", 
Donald: O'Connor, Jimmy 
Durante. 

REX: ,/Prince Paris" film Phi 
lipina. 

RAHAYU: ,Frieda”, David Far. 
rar, Glynis Johns. 

LUXOR:, ,,Huo Fung Huang”, 
(Film “Tiongkok ). Segtala, 
Umur, 

INDRA: Johnny @'clack, Wick   Powell, Evelyn Keyes. A 

Ir Saud da, 

karang pihak jang diserahi un- - 

itu - 

itu harganja sebuah Rp. 1.500: 

   

  

   
     

     

   
    

   

  

      

    

            

       

      

   

  

19 

Fa 
£ : 

1 

| 
1 

: 
Na 

Pe 
Pa Kn 

“5 Aa : 
TN 

Pem 
Ma 

. 'x 

 



    

      

    

  

3 

    

    

    

       

  

23 | Jakukan oleh polisi Inggris ter- 
— hadap 

| shat! ditangkap baru2 Mr 
| Ana 

h.
 

    

   

    

— xintah akan Na 

'Pavel Kuznetsov, sekretaris ke- 
" dutaan - Sovjet Uni | London, 

pang kembali dari Inggris. 
am sebuah “nota jang di- 

3 Sovjet di London, pemerintah 

“ Sneruskan rahasia? . pemerintah 
- “Sepada. Kuznetsov. 

  

' hegeri tidak banjak. 

ng telah Taat dakan 
pembitjaraan2. dgn .pemimpin? 
Lpartad,     

   
. Pee 

negeri, dalan sa. t jg sul 
. NaOpa Tora : 2 

menerangkan : 

Yangi pengeluaran2 
akan menarik padji 

| tapi mungkin sekali 
Bau tjukai jang lebih tinggi 
atas beberapa matjam “barang . 

, . kemewahan. Pan 
Menurut perkiraan, anggaran |- an 

— belandja kini mengalami defisit 
“sebanjak lebih dari £ M 50. 
000.000, oleh karena penghasilan 
negara tidak sebagaimana. diha- 

  

rapkan semula, terutama kare- | Utara 
ha: Sebagian besar dari panen j:   

| kapas Mesir tidak laku, Sa 
berkobar insiden2 didaerah T c 

s rusan Suez pemasu) bea-t, 
“kai merosot, padjak tanah 1 
ng sedikit ana — Ant. 

pe Na sa : : 

PN aa 

   — SuPAJA KUZN - 
. DIPANGGIL KEMBALI , 

: 2. Tuntutan Inggris. 

Pemerintah Inggris pada hari . 

“Sabtu ji. telah menuntut supaja . 

jang tersangkut dalim perkara 
sepionase oleh operator radio ke- 
menterian luar negeri Inggris 

illiam Marshall baru2 ini, da- 
waktu, satu minggu ini di- | 

| sampaikan kepada. kuasa usaha 

Ka menjatakan, bahwa Pa- 
“Yel Kuznetsov kini tidak lama 
“lagi diharapkan adanja di Ing- 

gris. 
“Sebagai dikabarkan, pada ha- 

"ri Kemis jang lalu operator ra- 
| dio William Marshall telah di- 

| djatuhi hukuman pendjara 5 ta- 
pun oleh pengadilan Inggris ka- 
“rena ia dipersalahkan telah me- 

Menurut sebuah statement jg 
keluarkan oleh Kementerian | 

Is Itu id ia 

    

Ne Demam Nena: jan 
  

Kuznetsov ketika Mar- | 

suntuk mempersatukan 1 

“ Pada 

hee Polandia. Pekerdja2 | 

    

megan Inggris, nota ad : 
ja wabah te 4 te 

  

   

  

| sewaktu 

   

  

    

          

        
   

  

        
g mempunjai ti as un- 

tuk Ra Pa 

        

    

      

    

tar Apakah. Utara ditempat 
ara, ditembak djatuh dan se- 

Ti mendapat kerusakan. 
“Di Sinanju 24 buah pesawat 
PBB telah menghadapi 10 buah 
esa MIG. Diduga, bahwa 

sebuah pesawat MIG telah ter- 
.Htembak Gjatuh dalam pertem- 

puran itu — - Ant. AFP. 

  

yaa 

PEMER NTAHAI AN 
Fuad Siradjudin Pasha, be- 

kas menteri dalam negeri dan 
keuangan dalam pemerintahan 
WAFD, mengatakan kepada 
pers pada hari Sega gu jl, bah- 
wa Partai WAFD 
kembali dalam peme @rintahan 
hanja setelah diadakan pemili- 

memberi. 
rakjat untuk menjatakan pen- 

| dapatnja, 

lum tindakan itu dilaksanakan, 

sedia kerdja-sama dalam tiap2 
perumusan perna Temanal. 
TA Sai - AKP. 

4 TAMBANG URANI- 
'UM DIDAERAH HORNI 

.. SIAVKOV 
| Menurut keterangan orang2 
Tjekoslowakia jang telah me- 

ngungsi ke Wina pada hari Sah- 
tu jl. didaerah Horni Slavkov,. 
dekat Karlsbad' di Tjekoslowakia 
barat, terdapat 14 tambang ura- 
nium, dimana bekerdja hampir 
20.000 orang. 

Menurut Ken pengungsi ta- 
di, jang memimpin. tambang2 

uraium jang dahulunja meng- 
hasilkan perak, timah putih dan | 
wolfram itu, adalah seorang in- 
Sinjur bangsa Rus jang bernama 

Zerebchikov. 

Pekerdja2 dalam tambang ta- 

  

  di pengerahannja melalui kan- 
tor2 penempatan tenaga buruh | 

| diseluruh negeri dan jg diterima 
orang2 antara umur 17 dan 70 
tahun, kata pengungsi2 tadi, 
,Gengan Kn Sae P3 

Industri mobil di Polandia 
K 
pabrik2 mobil dan tru 

Me enurut Vysznackas sebelum 

perang di Polandia terdapat 
31.804 mobil penumpang dan 
8609 truck, tetapi dinegeri tadi 

| sebuah pun tidak ada pan 
mobil. 

waktu ini sedang diper- 
luas pabrik mobil penumpang 
dibagian kota Warszawa jang 
dinamakan Zerani. Perlengkap- 
an2nja didatangkan dari Sovjet 
Uni. Serombongan insinjur, ahli- 

Pahli tehnik dan pekerdja2 Polan- 
dia telah dikirimkan ke Gorky, 
untuk mendapat latihan dari in- 
sinjur2 dan Pa arik 
mobil disana. x 

Ketika tahun 1951, 23 mu- 
sim semi, serombongan insinjur 
Sovjet didatangkan 'kepabrik di 
'Zerani tadi, - untuk memimpin, 

       

  

api jan untuk ida aa! 
jang pertama 5 

Tesaf sebelum hari biang 
| Revolusi Oktober Sovjet ketika 
11951, dan djandji ini memang 

(telah dipenuhi. Ketika tanggal 
27 April 1952, pekerdja2 pabrik.     

“3 INSIDEN PELEMPA- 
| RAN. BOM : 

GE MA Di Tunisia. | 

  

3 Tiga pelemparan : bom. telah 

terdjadi di Tunisia pada hari 
gu jl ketika kabinet Tu- 

nisia Ae bersidang . untuk 

membitj arakan program baru 

“Perantjis untuk - mengadakan 
perobahan2 ketata-negaraan da. | 
lam daerah protektorat tersebut 
Sebuah bom merusak sebagi 

an dari sebuah djenibatan ketjil | 
pada djalan kereta-api antara | 
Tunis dan Sfax. Sebuah bom Tas 

  
innja merusak an “kas | 

  

  

  

       

  

| kini bersikap optimistis bah 
tidak lama lagi akan ada penje- |   tadi telah memenuhi rentjana | 

“produksi -mereka, 6 bulan lebih 

' Pabrik di Warszawa tadi, ber: 
sama2 pabrik truck di Lublin 
Gan pabrik truck di Staracho- 

| wice (jang sudah 3 tahun ber- 

  

diri) “merupakan dasar bagi 

per cembangan industri mobil 

Polandia. : 
“Pabrik mobil di Warszawa ta- 

di bukanlah satu2nja projek | 
pembangunan dikampung Zera: 
ni. 'Didekatnja, ditepi. sungai 
Wisla, sedang dibuat pelabuhan. 
"Tidak djauh dari pabrik mobil, 
terdapat pula satu pabrik jang 

an alat2 bangun2an. 
' Zerani sebelum perang meru- 
pakan kampung | jang" buruk di- 

La arszawa, tetapi sekarang 
rumah? “kampung tadi sudah ti- 
dak 13 u5 Tk Ka dangan 

  

  

  
Kenireto atas 2. abu iban karena 

| fiada terdaftar . 
( ENURUT Bokir Ks. 
grasi di Bandung, sedjak kantornja itu didirikan pada per- 

ga sekarang, aa bulan Pe jl. hi 
jahg pergi keluar on 3 
dapat izin masuk adalah 
ressort "pegangannja, j v 
bupaten?Z , Sukabumi, | Gubuk og 

“ka, Tjirebon dan Kuningan. 
Mengenai orang2 jang me 

ninggalkan Indonesia sebanjak 
Tn aa itu, Kodrat mendja 

ah lebih djauh, bahwa m 
ka itu 'kebanjakannja el 
atas bangsa" asing, jang pu 
ketanah airnja untuk selama- 

lamanja, pergi verlof, ag bela 
ega pergi untuk bersek: 

Taben ana jang melar 

   

    

Sa aa 

ag 1 

  

: kdnankan TAN ya ke 2 
menta Ou 

2129 orang 3096 dar 
Indonesia itu 1 ta Sange!) 
Belajida, ja 
sudah aan 

pada umumnja 
ongraknya. dengan 
blik Indonesia. 

ae ea Tg aan | ndonesia diter 
3 gn orang2 te 

  

    

         

    

       

   

        
   
   
   

  

   

  

   

  

    
    
   

  

1 |atas ,,0 ag gelap" 
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F Ta, 

Kodrat, kepala Kantor Immi-: 

jumlah orang? 
P 2129 wa, sedangkan jang . 
“Djumlah2 ini adalah dari 

enan Priangan, ka- 
Karta, Subang, Madjaleng 

  

Lan @iangaja kemari adalah 
atu ,gezinshereniging”, oleh 

kantna salah seorang keluarga- 
inja, biasanja ajahnja, sudah 

h dulu ada di Indonesia: 
jang baru sama sekali 

Ihnja tjuma 68 orang, jg 
karang sudah sjah surat2nja, 

Disamping itu masih ada lagi 
2 baru jang masih harus 
ipat surat2 sjah. 
Aa tan njaan banjak-tis 

jar 

    

  

  

    Siak Kantor Im- 
Keke 'di Bandung 

da seorang sadja jang 
olisi dihadapkan kepada 

ii  Kontrole 
demikian 

     

  

   

  

   

ukar € oleh karena nega- 
mempunjaj daftarnja 

ing orang2 asing disini se- 
n 2. Lagi pula Kantor Immi- 
i belum mempunjai ,,holitio- 

voegdheid” tentang itu. 
| bulan Maret jl., djadi 

1 ada Kantor Immigrasi 
andung, memang sudah ada 

   

  

   
    
     

kasuk kedaerah Djawa Ba- 
rat ini. Mereka itu waktu itu 
diuruskan langsung oleh Kan- 
tor 2 Oa akarta, — Ant.   

p, Kodrat: men- 

Gea daripada. rantjangannja. t 

” | mendjabat 

ORESPONDEN sunatan. serekat buruh. Sovjet ,/Prad”, 
A. Vysznacka, dalam Kkarangannja tentang kemadjuan in—.| 

dustri mobil dan truck di Polandia tulis al, bahwa didirikannja 
k dinegeri tadi sesudah achir perang, 

Benah dengan bantukn Sovjet Uni. BA 
j membela Hak2 Pemuda itu, 

. njatakan sebagai 
  

PEMOGOKAN BADJA 
DI AMERIKA MENDE- 
KATI PENJELESAIAN ? 
Pemogokan buruh badja Ame- 

rika jang kini telah berlangsung 
41 hari Tamanja itu pada: Sabtu | 
malam. jl. rupa2nja sedang me-' 

nudju kepenjelesaian, setelah di- 
adakan pembitjaraan2 jang pen- 
ting antara para madjikan dan: 

   
wakil2 | ih Penta. pemerintah: 
Ketua Gk lip Murray -pa- 

da hari y gadakan perun- 
dingan2 pn dua djam dgn 
wakil2 dari . ,,Betlehem Steel”. 
Sementara itu wakil2 
Steel?” di Washington mengada- ! 
kan pembitjaraan2 dengan pem- 
-besar2 stabilisasi harga peme- 
rintah mengenai harga badja. 

Para penindjau di Washington 
Wa. 

lesaian dalam pemogokan badja. 
itu jang paling merugikan dim 
sedjarah Amerika. Kita an IP 

ban 

han2 jang ibebas dan djudjur, jg | 
kesempatan kepada 

Ditambahkannja, bahwa sebe- 

maka Partai WAFD tidak ber- I 

Hah ditentukan duduk dalam Ba- 

| Sukardi 

| Kasur 

ganisasi pemuda anggotanja. 

harga? 

»United | 3 

  

» ENG AN 

  

ini djuga ( 
alangan O 

  

  

Pemuda. 

| Panitya tersebut. dibentuk pa- 
da pertemuan antara wakil2 da- 

|ri 19 organisasi pemuda dan pe- 
| mudi, pula beberapa. perseora- 
ngan, bertempat digedung perte- 
Muan umum di Djakarta kema- 
“rin. Panitya meliputi bagian? jg | 
Juas-lengkap, jalah pimpinan de- 

taman (Komite Pusat Persatu- 
|an Bekas Tenaga. NE Ber 
'sendjata), Ban rbang Singgih (Pe 
muda Republik Bakjat indone- 

(sia), Sutadi (IPPI) dan 2 orang 
lagi jang masih akan ditentukan 
3 orang sekretaris jaitu Sukat- 

no (Pemuda Rakjat), Eddy 
(IPPI) dan Ashar Suroso (AP- 
PI), Biro Penerangan, Biro Pe- 
njusun Badan2, Biro Usaha, Bi- 

ro Perhendaharaan, dan pula se- 

buah Badan : Pengantjur jang te- 

  

      
     

dan Pengandjur “ialah Kotot 
(Pendidik), Suwarti 

(anggota parlemen), Supardo 
(Pendidikan Masjarakat), Pak 

(pendidik) dan Zain 
Nazution (Komite Perdamaian). 
Tentang Konperensi Interna- 

ngan 5 orang ketua jaitu Rus: | 

| Persiapan keadaan lam asean : 
pemuda 

maksud mempersiapkan pengiriman sebuah de- 
legasi pemuda ke Konper ensi. Internasionat utk Membela 

Ha Di Media 1 direntjanakan hendak diadakan dalam tahun 
t dan waktu Masih akan ditentukan), maka 

dikalang: #ganisasi? pemuda di Djakarta telah didirikan se- 
buah : panitya, Panhakan an Nasional Penmiela Hak - hak 

DJEND. KISLENKO 
DI HONGKONG 

Bekas kepala misi militer So- 
vjet di Djepang , djenderal ma- 
jor AP. Kislenko, pada hari Se- 

dalam perdjalanannja kembali 
ke Moskow melalui RRT. 

Kislenko tidak bersedia mem- 
beri keterangan kepada para 
wartawan untuk alasan? apa ia 
telah dipanggil kembali ke Mos- 
kow. Ia menolak pula mendja- 
'wab pertanjaan2 mengenai pe- 
rang kuman terhadap Amerika, 

kah Sovjet Rusia akan menadata 

ngani . perdjandjian perdama- 
|ian tersendiri dengan Djepang. 

Letnan Vorotsiline, jang men- 
djadi  djurubahasa  Kislenko, 
menerangkan, bahwa misi So- 
viet jang telah ditolak permin- 
taannja untuk mendapatkan sta 
tus diplomatik di Djepang itu, 

kini hanja mempunjai anggota 

jang 
— Ant: AFP,   sional untuk Membela Hak2 

Pemuda tersebut dapat diterang 
kan, bahwa konperensi itu 

akan diselenggarakan oleh Ga- 
bungan Internasional Organisa- 
si2 Pemuda Demokratik (W.E.- 
D.Y) atas initiatif beberapa. or- 

Adapun motif diadakannja Kon- 

perensi Internasional - untuk 

di- 
berikut: 

“Persiapan perang meningkat 
kebutuhan, memerosot- 

kan upah, menambah kemiski- 

nan, memerosotkan sjarat2 pen- 
didikan jang sudah djelek, me- 
militerisasi sekolah? rendah dan 
menengah serangan terhadap 

hak2 pemuda jang pokok jaitu 

ekonomi dan politik, Dalam kea- 

Jaan offensif jang mendjadi- 

djadi terhadap sjarat2 hidup pe- 
muda dan terhadap hak? politik 
dan ekonominja, persatuan dan | 

ting dalam perdjuangan untuk 

memenuhi tuntutan?nja.” 
Demikian dilukiskan keadaan 

jang dihadapi pemuda? diseba- 

gian besar dunia sekarang, jang 
mendjadi pokok dorongan akan 
pentingnja Konperensi Interna- 
“sional utuk Membela Hak2 “Pe 

muda itu: Pe 

BINTANG BEREKOR 
DIATAS ST. LOUIS 

    

    

SUSUNAN KABINET 
BARU IRAD 

Menteri? tidak 
berpartai. 

'Menjambung berita tentang 
kabmet baru Irag, jang disum- 
pah ketika hari Sabtu jl. dan: 
dipimpin oleh senator Mustafa 
al Umari sebagai perdana men- 
|terinja, seterusnja dapat dise-. 
but disini bahwa kesepuluh 
menteri jang duduk dalam ka- 
/binet tadi tidak ada jang ber- 
“partai. 

Tugas kabinet ini ialah untuk 
mendjalankan pemilihan umum 

kan oleh 5 partai politik dan 
“kaum independent untuk memi- 

lih parlemen baru.. Parlemen 
akan bubar bulan November 

hj.a.d. 
Mustafa al Umari, disamping 

perdana menteri 
djuga mendjadi menteri dalam 
negeri. Menteri luar negeri ia- 
lah Dr. Fadhil Jamali, menteri 
sosial tetap didjabat oleh men- 
teri jang pegang portfolio tadi 
dalam kabinet jl, jaitu Majid 
Mustafa, seorang bangsa Kurdi. 

Sementara itu bekas perdana 
menteri Nuri Pasha as-Said hari 
Sabtu ini terbang ke Libanon 
dan kemudian ke London. Ia 
akan. menjertai Radja Feisal 

5 jg akan berkundjung ke Ame- 
rika Serikat. — Ant. - UP. 

KERUGIAN KEDUA PiI- 
HAK DI KOREA 
Menurut. komando udara 
Amerika. 

Menurut pengumuman resmi. 
angkatan udara ' Amerika Seri- 

kat di Timur Djauh pada hari 

Sabtu ini, sedjak perang Korea 
dimulai ketika tgl 25 Djuni 1950 
angkatan udara pihak Utara te- 
lah kehilangan 2.225 buah pe-: 
sawat terbang, sedangkan pi- 

'hak PBB kehilangan 719 buah. 

- Menurut perintjiannja, 357 pe. 
Isawat MIG — 15 Utara telah 

  

tjurkan dan 517 mendapat ke- 
Yusakan2. 525 Pesawat dari se- 
gala matjam pada pihak Utara 
telah dihantjurkan, 138 mung- 
kin dihantjurkan dan 583 men- 
dapat kerusakan. : 

Dalam pada itu pihak ang- 
katan udara PBB, kata mak- 
umat tadi, 
719. pesawat. Djumlah pener- 
bangan — serangan jang dilaku. 
ikan oleh pesawat2 
24.000 kali. Hasilnja: hantjur- 

(kan 57.257 truck, 8.367 gerbong 
orang jang setjara ge- | kereta api, 540 djembatan, 1.257 

'tank, 914 terowongan dan. me- 
'nimbukan korban manusia pa- 
| da pasukan2 tara sedjumlah   176.545 orang, — Ant. AFP, 

4 : $ Kas D4 

j-a.d., jang akan diperdjoang- | 

dihantjurkan, 87 mungkin dihan-- 

' telah kehilangan | 

PBB adf 

Pada malam Minggu jl. telah 
tampak diatas kota St. Louis 
suatu ,,bintang berekor, jang 
terang benderang”, jang meng- 
hilang kearah Barat Laut. 

Merturut laporan para pener- 
bang, jang melihat benda tadi, 
maka benda tersebut berlalu 
tidak setjepat bintang berekor, 
tetapi lebih pesat dari pada pesa- | 

solidaritet mendjadi lebih pen- | 

  

AGEN RAHASIA AME- 
RIKA DITANGKAP 

ji. mengumumkan, bahwa se- 

Orang agen rahasia Amerika Se- 
Tikat telah ditangkap pada tgl. 

8 Djuli j.L, ketika ia mentjoba 

menjelundupkan dari daerah , 

perrundingan di Pamunjony ke- 

wilajah Korea Utara. 

Orang jang 

bersama Bhun 
bangsa Korea. Seterusnja Ra- 

dio Peking wmanuduh bahwa 
Amerika berkali — kali mem- 

tertangkap tadi 

Kwa, seorang 

"pergunakan daerah konperensi 
tadi untuk kegiatan2 mata2nja. 
— Ant. AFP. 

Para HIRE DITANG- 
- KAP DI SINGAPURA 

" Arthur Hire, dulu pernah di- 
Gjatuhi hukuman oleh pengadil- 
an Hindia Belanda, karena di- 
persalahkan menjelundupkan 
sendjata didaerah ini, kini dita- 

Ihan polisi Singapura ketika ia 
  

tiba dari Darwin dengan pesa- 
| Wwat-terbang. Ia tidak  diper- 

: bolehkan masuk didaerah dja- 
i dan ditahan berdasar- 

kan peratu pembatasan pe- 
numpang, atas nama pembesar? 

“Seorang aipokat berhasil, min 
“ta kepada mahkamah tinggi su- 
paja ia diperiksa. Ditahun 1949 
oleh pengadilan Belanda di Tan- 
djongpinang ia didjatuhi huku- 
man 1 team “karena bersama 
dgn penerbang? Amerika menje- 
lundupkan sendjata dengan ti- 
dak sjah kedaerah ini, tetapi 
dalam bulan Nopember th itu   wat2 mereka. — Ant- Rtr. | ajuga ia dibebaskan. — Ant. 

  

Masalah perb 

pass Daerah Istimewa 
permulaan tahun ini, terbukti 

“satu sama Jain, surat? protes, 
kaleng. 

protes dari Sarekat Buruh 
Istimewa Jogjakarta. 

(kalangan D.P.G.S.S.P.LJ. 

G.S.S.P.D.LJ. bertindak sela- 
ku Induk- -Organisasi dari S.B. 
Djawatan Perburuhan dan me- : 
njimpulkan element2 serta fac- 

tor2 jang terdapat dalam Dja- 
watan tersebut, Kesimpulan ini 
disampaikan pada jang berwa- 

iib. agar segera diadakan pe- 
#njelesaian. 

pi rupa-rupanja djalannja 
pengen jan agak seret, dan ti- 
dak Hasban perhatian sepe- 
nuhnja. Maka S.B. Djawatan 
Perburuhan membuat resolusi, 
jang maksudnja. agar Pemerin- 
tah jang berwadjib segera ambil 

-tindakan dengan batas waktu 
sampai achir bulan Djuli. Bila 
sampai batas waktu tersebut 
belum . ada penjelesaian S.B. 
akan menentukan sikap jang 
lebih tegas dan berani menang-, 

| gung segala konsekwensinja. 
Dalam hal ini Pemerintah te- 

lah mengambil “langkah untuk 
menjelesaikannja, ialah dengan 
dibentuknja Komisi penjelesai- 
an, terdiri dari anggauta D.P.D. 
sekretariat Pemerintah Daerah 
dan K.U.P, 

“ketidak meluap. 
Suasana ketegangan tetap 

meluap, dan berpengaruh serta 
mendjalar. dilain kantor Perbu- 

ruham Maka sambutan jang ha- 
ngat telah datang pada tgl. 
5-7 jl. dari S.B, Kementerian 
Perburuhan, berupa. resolusi, jg 
menjatakan sependirian pada 
G.S.S.P.DILJ, dan ' 
dap tuntutan S:B. 
Perburuhan, 
Datang sambutan lagi dari 

SB. Djawatan Penempatan 
Tenaga pada tgl. 9-7 jang 

Djawatan   menjatakan sependapat dengan    
olider terha- 4 

uruhan dalam 
Djawatan Perburuhan 
TRGESERAN dalam, kalangan pegawai. Djawatan Perbu- 

Jogjakarta telah timbul sedjak 
adanja surat2  tuduh-menuduh 
interpelasi, Sang dan surat 

Ketegangan terus mendala m, sehingga aman tidak dapat 
tertahan, meletuslah persengketaan jang tadjam dan timbullah 

Djawatan Perburuhan Daerah 

Hal ini dapat mendjadi masalah umum, kalau KS.S.P.D.I. 

J. tidak segera turut tjampur tangan (ingrijpen). Demikian 

G.S.S.P.D.ILJ, dan solider terha- 
dap tuntutan S.B. Djawatan 
Perburuhan tersebut. Maka un- 
tuk mendjaga prestige dari pa- 
da Pemerintah Daerah Istime- 
wa Jogjakarta umumnja dan 
Djawatan Perburuhan Daerah 
Istimewa Jogjakarta chususnia 

perlu ditundjukkan ' langkah? 
jang njata dari fihak jang ber- 
wadjib kearah penjelesaian jang 
sempurna dan memuaskan bagi 
semua fihak. 

PERISTIWA PYRAMID 
SIZEH 

Putusan Mahkamah Apel. 
Mahkamah Apel Mesir telah 

memutuskan, bahwa gumpalan 
batu jang djatuh dari pyramid 
Gizeh dan jang mengakibatkan 
tewasnja seorang mahasiswa 
dapat diketahui terlebih dahulu. 
Dengan demikian, maka pu- 

'tusan pengadilan pada tingkat 
pertama jang menghendaki su- 
paja djawatan purbakala mem- 
bajar kerugian sebesar £5.000 

kepada orang tua "peladjar itu 
dibatalkan. 

Peristiwa jang mendamaikan 
matinja Hasim Lukas itu ter- 
djadi ditahun 1948, sewaktu Lu- 
kas 'bersama2 dengan tiga orang 
temannja lagi duduk dibagian 
jang lebih bawah dari pyramid 
Gizeh. Tiba? sekelompok batu dja 
tuh dari atas dan menimpanja. 

Didekat tempat peristiwa itu 
terdjadi berteriak seorang pe- 
nundjuk djalan, supaja Lukas 
berserta teman2nja itu meng- 
hindari batu tersebut, tetapi ma- 
lang bagi Lukas ia tak dapat 
menghindarinja, — Ant, . UP, 

  

  

dan mengenai kemungkinan apa-: 

kurang dari 100 orang | 

Radio Peking malam Minggu ! 

      

    

          

     

    

nin jl. telah tiba di Hongkong | 

| 

| 
| 

| 

|   

TIDAK « PERTJAJA 1 BE. , 
LEID MENTERI D.N. 

Dari «PS Sulawesi, 

IPSIT seluruh Sulawesi dan 
Sunda Ketjil telah Keluarkan | 
pernjataan tidak pertjaja atas 
beleid Menteri Dalam Negeri | 
mengenai masalah pembentukan 
daerah2 otonomi di Maluku, Sun 

da Ketjil dan Sulawesi. Pernja- 
taan tersebut dikeluarkan. ber- 
hubung dengan keterangan Men 

| Sani DN baru-baru ini. di Am- 

bon jang katakan, bahwa pada 
bulan Agustus jang akan da- 
tang akan dibentuk dua kabu- 
paten bersama dewan pemerin- 
tah dan DPR-nja untuk Maluku 
Selatan, sedangkan persiapan 
kearah itu dikatakan telah di- 
laksanakan lebih dulu di Sula- 
wesi akan tetapi dikesamping- 
kan sadja, sehingga mengaki- 

batkan suana tidak senang dan 
puas dari partai2 “dan organi- 
sasi2 terhadap 'beleid Menteri   Dalami Negeri. — Ant. 

bt erbe Aani aa Nangata sn ide Eng 5 T2 bsa 1 SU KA RE TN LUAS 

HALAMAN 3. 

  

Pabrik2 aa Djawa ea 

| AMPAI saat ini di Djawa Timur sudah ada 25 pabrik gula 
jang giling. Dalam bulan Djuli ini sadja jang giling tambah 

Seini sedang ada dalam per- . 
baikan pabrik gula: Tjukir 
(Djember). Jang  terachir Ini 
akan sudah dapat giling dalam 
tahun 1953, 

hak resmi kini rata2 tiap pabrik 
menanam 700 ha tebu sedang-   

  
mengikuti pertandingan Olympiade Helsinki th. 
telah menang dalam pertandingan National Collegiate Athletic 

Association dengam lemparan 57 feet IL ine 

kan pada waktu kampanje gi- 

O' Brien salah seorang djago lempar peluru Amerika jg akan 
1952 baru2 ini 

  

Rombongan? mulai ban- 

djiri Helsinki. 

Peserta2 dalam pertandingan? 
Ohmpiade sudah mulai mem- 
bandjiri perkemahan2 jang 
chusus disediakan bagi mereka. 
Hari Sabtu kemarin telah tiba 
708 orang, diantaranja 220 dari 
Sovjet Uni: rombongan atletik 
Jugoslavia, seorang dari Uru- 
guay, 2 dari Djepang, 18 dari 
Mesir, 9 dari Hongkong, 51 ang- 
gota rombongan India (sepak- 
bola dan hockey).. Kata pemim- 
pin hockey India, ML.L. Mitra, 

20 hari lamanja mereka berlatih 
di Kopenhagen (Denmark), dan 
hal ini sudah tjukup 
membiasakan orang2 India dgn 
keadaan untuk bermain di Ero- 
pa. Dikatakannja bahwa regu 
hockey India jang pegang gelar 
Olimpiade dan kedjuaraan2 du- 
nia sedjak tahun 1928 itu, kini 

dalam keadaan jang ,djitu”. 

Coach regu balap sepeda 
Djepang, Kyoshi Kitazawa, me- 
ngatakan bahwa regu tadi su- 
dah hampir mentjapai puntjak- 
nja, sesudah 11 hari lamanja 
"berlatih di Helsinki. Sprinter 
Tadashi Katto, dalam latihan- 
nja untuk  djarak, mentjapai 
waktu jang 2.5 detik lebih baik 
dari. temponja jang terbaik. 

Zatopek dari Tjekoslowakia, 
jang akan ikut dalam perlom- 
baan2 lari 5000-m, 10.000 m dan 
marathon (42 km. lebih), dan 
diberi gelar ,,Lokomotif”, me- 
ngatakan bahwa pelari2 djarak 
djauh dari Sovjet Uni adalak 
fantastis dan tak dapat dika- 
lahkan”. Ia tak berharapkan 
banjak kemungkinan untuk me- 
nang dalam nomor2 jang akan 
diikutinja. 

Zatopek mengatakan, bahwa 
ketika bulan Februari jl. ia sa- 
kit, »Sangat sakit disekitar 
djantungnja”.  Isterinja jang 
datang ke Helsinki pula, menga- 
takan bahwa Emil Zatopek kini 
stidak dalam top form”. Me- 
nurut Zatopek, pelari 10.000 m 
Sovjet Anufrev djauh lebih 
mengagumkan  'dari dugaan 
orang kebanjakan.” Istri Zato- 
pek akan lempar lembing. 

Joe Yancy, ' seorang Negro 
dari New York, hari Sabtu ini 
melatih pelari2 4 mil jang di- 
ketahui sebagai pelari2 djarak 
tadi jang sangat tjepat didunia, 
jaitu orang2 Jamaica George 
Rhoden, Arthur Wint dan Herd 
McKenley. Rhoden adalah pe- 
megang rekord dunia untuk Y 
mil, jaitu dengan waktu.45.8 
detik: Wint adalah pemegang 
rekord Olimpiade dengan waktu 
46.2 detik: McKenley achir2 ini 
mentjapai waktu 46.4 detik, 

Tentang perenang dari Indo- 
nesia, Suharko, dapat disebut 
disini, bahwa ia berlatih mulai 
djam 09.15. sampai djam 09.45 
dan dari djam 15.30  sambai 
djam 16.30, 

Regu lengkap dari Ternet, 32 
orang, hari Minggu ini sudah 
berkumpul dalam perkemahan. 
Mereka terdiri dari pemain?   basketball, 1 perenang dan 4 
penjilam, —- Ant, 

untuk 

| 

Dari Olimpiade Helsinki 
| Obor Olimpiade hampir sampai 

Ge Olimpiade hari Minggu pagi djam 04.00 GMT ini 
sudah berangkat dari Kokkola, kota pelabuhan di Finlan- 

dia barat, menudja ke Kyyjarvi dipedalaman Finlandia, 110 km. 

dari Kokkola. Djam 18.54 GMT obor dinantikan kedatangannja 
di Kyyjarvi, dan sebelim mentjapai kota Helsinki, obor akan 
herhenti 5 kali lagi dalam perdjalanan-kaki-beranting. 

  

POM KE II DI 
'DJAKARTA 

Sesuai dengan persetudjuan 
jang telah tertjapai oleh Maha- 

siswa Universitei Negeri Gadjah 
Mada dan P.P.M.I mengenai 

penjelengarakan Pekan” Olah 
Raga Mahasiswa (P.O.M. II), 
maka Dewan Mahasiswa Univer- 
sitit Negeri Gadjah Mada. telah 
mengambil inisiatip mendjalan- 

kan lankah2 jg pertama untuk 
membentuk Panitya Setempat | 
P.O.M. II untuk Jogjakarta. 

Dalam Panitya ini akan du- 
duk wakil2 dari semua. organi- 

Olah - Raga, baik didalam mau- 
pun diluar masjarakat Mahasis- 
Wa. 

Rapat pembentukan akan di- ' 
adakan pada hari Rabu tg 16 

bDjuli jad. djam 18.00 petang di 
Fakultit Technik Djetishardjo. 
Dalam pada itu semua ' organi- 
sasi Mahasiswa di Jogjakarta   diharap masing2 mengirimkan 
2 orang wakilnja dengan man- 
dat penuh jang dalam rapat tsb 
akan mendapat satu suara dan 
demikian pula semua jang ber- 

kepentingan. 

Menurut keterangan dari pi- 

7 pabrik, jaitu pabrik? gula Olehar dan Pandji di Situbondo, 

Wonolangen Probolinggo, Pesantren Kediri, Redjoagung, Pur 

wodadi dan Redjosari di Madiun, Dalam pada itu sehari dua hari 
lagi akan mulai giling Asembagus dan Pradjegan (Situbondo) 
dan Wringinanom (Modjokerto), 

Ti buruhnja rata2 1200 'orang, 
jaitu 600 buruh tetap dan 600 
buruh berkala: 

Menjusul berita sekitar kun 
djungan Siregar, didapat. kete- 
rangan bahwa Siregar (wakil 
ketua Dewan Harian P4P), ber 
tugas chusus menjelidiki soal? 
perburuhan gula. Perhatian ter- 
hadap gula ini kabarnja diisti- 

mewakan, berhubung dengan di- 
samping karet dan bahan lain2 
jang kini djatuh harganja dipa- 

sar dunia, gula masih mempu- 
njai harapan baik sebagai pro- 

    

  

  

  

duksi jang memberikan devie- 
zen. — Ant, j 

PENDAPATAN DKA - 
BL. MEI 1952 

Menurut ichtisar statistik bu- 
lanan dari angkutan dan penda- 
patannja, DKA. selama bl. Djuni 

1952 telah mempunjai pendapa- 
tan sedjumlah Rp.42.701.531,36, 
jaitu terdiri atas pendapatan 
ekspoitasi Barat Rp.15.293. 
615,36, eksploitasi Tengah 
Rp.10.224.062,35, “ekspoitasi Ti- 

mur Rp.10.151.824,86, eksploita- 
si Sumatera Selatan Rp.5.177, 
098,39, eksploitasi Sumatera 
Barat Rp.911.468,10 dan eksplo- 
itasi Sumatera “Utara Rp764 
461,80 dan disamping itu penda- 

patan dari . angkutan pos 'di 
Djawa dan Sumatera Rp:179. 
000,—. Menurut statistik itu, 
selama 'bulan April tertjatat 
4.450.925 orang penumpang jg 

pergi dengan pendapatan Rp:19. 
| 382.783,95. 

Dibandingkan dengan djum- 
| lah pendapatan bulan April, 
pendapatan bulan Mei itu ter- 

njata lebih besar . Rp3.531. 
024,49. Seperti telah dikabar- 
kan, djumlah pendapatan April 

ada Rp.39.170.506,87. — Ant, 
  

| SURAT KIRIMAN : 

PABRIK KARUNG RUSI? 
Bersama ini saja. ingin mem- 

beri tahukan kepada sandara, 
bahwa menurut berita SER? 
no. 151 pada tg. 7-1-1952 hal 
Pemogokan Sarbupri P. K. De- 
langgu, jang menundjukan ke- 
rugian Rp.14,400— berarti da- 
ri harga karung Rp 10—, saja 

ras perhitungan tersebut ada 
keliru. 

Menurut pendapat saja keru- 
Gian jalah : 

&d. Upah buruh selama 1440 dj. 
db. Kemudian “waktu, ““betenja 

Sudah selesai berudjud ka-. 
rung, tetapi karena mogok, 
mendjadi masih berwudjud 

Iulup (vesel). 
ce. Kerugian tersebut : a, itu 

djika hasil penjelesaian nan- 
bi dipihak buruh, bilamana 
tidak, ja sudah barang ten- 
bu kerugian seperti tsb.. D0. 

Diika angka Rp Ih.400— di- 

anggap kerugian, padahal dam   
sasi Mahasiswa jang ada di Jo- | 
gjakarta, disampingi oleh achli2 | 

sarnja harga karung. Rp10, 

berarti Pabrik dimogoki 2 djam 

Litu berarti 1440 karung. terse- 
but hilang, padahat kenjataan 

| #idak hilang, melainkan : Be - 
lum djadil 5 

|. Adapun  sebab2 saja ingin 

memberi tahukan tersebut dia- 
' tas, karena saja chawatir dju- 

| ga, bila buruh tidak teliti, dan 
pihak mana. nanti jang akan 
menjelesaikan djuga karung te- 
Titi, sudah barang tentu karena 
besarnja kerugian jang. dideri- 

ta oleh Pabrik, (menurut :ang- 
ka2 tertera dalam berita). ke- 

sempatan: urRtuk mendjelekkan 
kepada buruh atam ja, apa sadja 

jang mustinja merugikan pihak 
buruh. 

Sekian pendapat saja. 
Langganan no. 1419. 

maa   

4 

K 
dari tahun 1951. 

lalu hanja 425.000 ton. 

Pemakaian gula untuk dalam 

negeri berdjumlah 400.000 'ton, 

dan dengan demikian Sisa tahun 

ini jang 75.000 ton itu-bisa di- 
export keluar negeri. Keadaan 

tanaman tebu untuk tahun. jang 
lalu dan sekarang sebenarnja lu- 
asnja santa sadja akan tetapi 

naiknja produksi untuk tahun 

ini disebabkan oleh kurangnja 
pentjurian2. 

EISENHOWER KELUAR 
DARI TENTARA 

AMERIKA 

Djenderal Dwight D. Bienho- 
wer hari Sabtu jl. dengan resmi 
telah berhenti dari angkatan 
darat Amerika. Serikat. 

Pernjataan berhenti tadi ter- 

muat dalam seputjuk surat dari 
Eisenhower kepada menteri ang 

katan darat, Frank Pace. Ke- 
tika Kisenhower dalam musim 
semi jbl. ini menerdjunkan diri 
dlm gelanggang politik, ia. me- 
njatakan akan keluar dari ke- 

tenteraan, apabila ia dipilih 
mendjadi tjalon Partai Repu- 
blik dalam pemilihan Presiden 
Amerika Serikat dalam bulan 

  

  November jad — Ant, « Rt, 

1 3 akebebean 5 GR nasa 

| tadi, 

Produksi gula tahun ini naik 
|. Karena pentjurian berkurang 

KEPALA Perkebunan Negara Kasimo menerangkan, bahwa 

produksi gula untuk tahun ini akan lebih baik keadaannja 

Dalam tabun ini produksi semuanja diharap- 

kan akan berdjumlah 475.000 ton, sedangkan dalam tahun jang 

' Dalam tahun jang lalu djum- 

lah pentjurian dari kebun2 tebu 

tahun ini pentjurian itu agak 

berkurang, Tetapi meskipun de- 
mikian djumlahnja pentjurian 

itu dianggap masih terlalu he- 
sar, misalnja sadja dari fabrik 
Gempol” terdapat pentjurian 
tidak kurang dari 1044. 

2. Ian kembali. 
Tentang pabrik2 gula di Dja- 

wa Timur diterangkan, bahwa 

pabrik jang sekarang seharus- 

nja berdjalan, sekarang semua- 

nja telah berdjalan, meskipun 

agak terlambat, Hanja masih 
ada pabrik jang belum. berdja- 

lan jaitu Tjolomadu dan Gon- 

dangwinangun, tetapi kedua fa- 
brik ini mempunjai tanaman te- 

bu jang tidak terlalu Inas kalau 
dibandingkan dengan pabrik2 
jang lain. Berdjalannja pabrik2 

sebenarnja bykanlah dise- 

babkan oleh adanja P4 terhadap 
pemogokan2, tetapi diantara bus 
ruh dan pengusaha sendirilah 
persetudjuan bekerdja ifa dise- 

lesaikan, Hanja terhadap pabrik 
Modjopanggung di Kediri sadja 
jang diambil putusan oleh P4   

ea WP, yg 

Demikian Kasino, —- (Ped),' 

i V     

ditakisr kurang lebih 1046, dan | 

Pabrik? gula sudah dja- 
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“Hibah Bean 
bahwa pemerintah teri 

an dan memberi bantuan kepada usaha? baru | 
C ggarakan Oleh orang? ,.new comer” jang. Ba 

 mempunjai modal dan ajuga tidak memp 
Import benteng dan pelajaran, , tetapi kurang me. 

ng telah rusak sebagai akibat perang. 

ini nja hanja Hear ditjapai 

    menurut Mr. 
pau banjak men. 

  

  

  
tetapi primair, 

   'apabila 
segala sumber, alat di: 

oduktif didalam masjarakat 
dimobilisasi dan dikoordinasi de- 

  

   

aa : 

an pia 
Is Oper Tain2 instan- 

si, untuk merundingkan pemben- 
tukan Bank Kampung didalam 
“daerah ota Pradja Jogjakarta. 

Telah . “diputuskan sedapat 
mungkin mulai- tanggal 1 Agus- 

  

ai 

'mulaan akan dibuka bank2 kam- 

| Prodjo Gedongtengen dan Danu- 
.redjan, masing2 dengan modal 
Pp. 30007 — Kh 

Di kemantrin2 Methola Prodjo 

Ngampilan, Kraton, Mantridje- 
ron dan Mergangsan, masing2 
dengan modal Rp. 2.000.—     mikian rupa, hingga diperoleh   

"produksi sebesar2nja. Dalam hal 
“fini alat2 dan tenaga? produktif 

BL Hota ja jang 2 obi se- 
ra Sa Pn terhadap per- 

onomi adalah ke- 
jang sangat dipusatkan 

Wi Djakarta Nun Nela, me- 

  

    

    

san keotipa Na “dises 
Jbutnja menghambat .perkem- 
Ibangan produksi adalah perasa- 
an bentji dan mendongkol jang 
terdapat dikalangan luas dalam 

9 'masjarakat Indonesia terhadap 
perusahaan? asing. Perusahaan2 

“- “asing dipandang orang sebagai 

  

     
    

  

   
   

  

    

  

Ini berarti, « Naa Ta 
anna 2 parlemen St: M. Ra- 

& dianggap 
tidak ada 

    

   

    

    

     

  

sendiri mau. 
arma- 

fiaran na ja dan hanja di- 
diladenin Siah € tukang dja- 

ntu. Kemlu, maka ini ber- 
& Tunto Range, 

itu Menteri Mukarto Punak 
maa, 1 itu Agan par- 

o Da Pienggot | 

     
    

    

   
   

  

ma ajahnja atau dbunja semena : 
Kalau tidak begini, 

| terus pure sadja .. 
- Berabe anggap, 
parlemen tu ang 

akan m 

Tea 

   

    
    
    

     
      
    
   

  

      

  

   

E | San jang sebaik2nja itu hanja 

aa Pn Dalam tjara menganga 1 Lae Hu anggi Sa kan 'kemakmuran rakjat “itu End aa pen partemon sen menurut Mr. Sjafruddin, 

kau | 

»Singa Belanda jang telah 'ma- 
ti, tapi masih mentjengkeram- 
kan kukunja pada tubuh bangsa 
Indonesia 
Supaja produksi dapat beraja- 

lan lebih lantjar dan pesat, ma- 
ka perlu menghilangkan perasa- 

  

“kan bentji itu terhadap modal dan: 
tenaga asing. Perlu pula diberi ' 

- keterangan, - bahwa modal : dan 
tenaga asing itu 'hanjalah alat 

muran bagi bangsa: Indonesia. 

' Sebagai alat, setjara ekono- 

dan dipelihara baik2 untuk men- 
dapat hasil sebesar2nja daripa- 
-danja, Pemeliharaan dan perla- | 

| Dasar Na kemak-. 
(muran. : 

# 

    

Hae dan kewadjiban pemerin- 
tan, menu laporan tsb. ter- 

tum agai “'ketentuan2 .da- 

  

  
Pan Medja Bandar. RAR 

LRT mek baba Gikatakan," bah- | 

  

  
  

   
       

  

| Surakarta. meng- 
n ah 

menolak tu 

: aa pergjandjian an Te 

4 jang telah dipetjat oleh salah 

$ suatu pertjetakan anggota GP- 

MAN 

  

   
   

        
    

    
   
    

    

  

   
   
   
     

  

   
   

sn. diperintah- : 
o aksi mogok du- 2 

  
4 engusaha Sana jang 

nenerima seorang buruh, 

PS itu. Dengan demikian, maka 

bagi “Sujadi berarti sudah ter- 
'tutuplah kemungkinan urituk 

1 mendapatkan peker djaan disalah |- 
suatu pertjetakan di Surakarta. 
wa SAN Manga | 

  

       

   
   
             
   

        

     

    

  

    

     
         

  

(dalam usaha mentjapai kemak-'| 

anis, mereka harus diperlakukan | 

   

  

   
   

am UUD dan dalam perdjangg 5 

1." n- Haporan jang dikemukakan Mr. 

Aa mengenai 
3 Gang buruh Sebda. 

itu tidak bisa dibeda2kan setja- 
|ra prinsipil. Oleh karena itu per- | 
||bedaan antara s modal asing” 

dan modal nasional” sebenarnja   

  

“Ihanjalah penting bagi kemung- 
Ikiman untuk mengirimkan kapi- 

mesti diberi kesempatan keluar 

' kembali dan mengirimkan selu- 
ruh atau sebagian “dari keun- 
.tungan jang: diperolehnja. Modal 

nasional setjara principe tidak 
| diberi hak untuk keluar dan un- 
tuk mengirimkan keuntungan 
keluar negeri. 

Mengenai 'hak-milik, 

“ 

laporan 
| tsb. selandjutnja mengatakan, 
bahwa hak milik itu harus di- | 
pandang dari sudut. »doelmatig- 

heid dan effeciency”. Apabila 

produksi jang seting 'i2nja da- 

ga asing — maka ditindjau dari 

Isudut ekonomi,  nasionalisasi 
atau mendirikan perusahaan de- 
ngan uang negara itu, merupa- 
kan pemborosan. 
Dikatakan, bahwa sebenarnja 

"politik kemakmuran di Indone- 
sia bersifat perlombaan dengan 

bahaja kelaparan, daripada ber- 

Sifat suatu usaha mempertinggi 
Geradjat. kemakmuran  rakjat. 

Maka itu tidak boleh ada sikap 
»kieskeurig”” dalam .mentjari 
objek2 guna. “diusahakan oleh 
modal asing itu dan tidak boleh 
terlampau ber sikap sebagai 
»kruidenier” dalam menjediakan 

gi modal dan ahli2 asing. 

nesia merupakan negara 

Indonesia. — may tak mau — 
harus mengexport sebanjak2nja 
|untuk memperketjil ,,conjue- | 

tuurgevoeligheid”, dan untuk 
menghasilkan devisen. Laporan 

“untuk. mengadakan pembatasan 
'Japangan kerdja antara. modal 
“asing .dan modal "nasional. Hen- 

(sahaan2 export, sedangkan mo- 
(dal nasional terutama dipergu- 
|nakan untuk pembangunan: in- 

dustri jang menghasilkan ba- 

yang buat keperluan dalam ne- 
geri Demikian antara lain be- 
berapa bagian jang penting dari   

“Sjafruddin Prawiranegara. 

| Ant. P 

| rocyARARTA: 

| TOLAK MASUKNJA FIM2 
TJABUL - 

Masak tg. Td 1l- 7 di Se- 
1 marang langsungkan konpe- 

'rensi “Sarbufi “Serikat Buruh 

Fm Indonesia jang ke: 2 Kon- 
'Iperensi setelah mendengar re- 

|| terat dari Lekra Pusat jang di- 

batjakan oleh sdr Klara Akus- 
tia memutuskan mengadjukan 
resolusi pentjabutan U.U. Da- 
rurat no: 16 tahun. 1951 dan 
SOB, pembebasan tahanan raz- 
zia Agustus, petjabutan U.U. 

| Film kolonial jang masih berla- 
'ku pada sa'at ini, dibubarkannja 

rang dan diganti dengan pani- 
tya jang bentuknja - dan susu- 

nannja lebih sempurna, men- 
tjegah masuknja : »Film2 tjabul, 

perang imperialis, dan mengu- 
sahakan masuknja film2 dari 

negara2 demokrasi baru, pem- 
Iberian perlindugan Pemerintah 
kedapa pengusaha2 nasional 

Ititm, dan achirnja dalam reso- 
|Husi itu dinjatakan tidak mem- 

benarkan tindakan Pemerintah: 
pemberhentian 8. 900 

LUKISAN PELADJAR 
ASRI UTK GEDUNG 

a - NEGARA 
Pihak jang berwadjib memberi 

| keterangan, bahwa untuk meng 
| hias ruangan2 dalam Gedung 
| Negara Jogjakarta jang akan 

digunakan untuk tempat pengi- 
"mapan Presiden @uirino dan Pre. 
siden Soekarno, maka oleh pi- 
hak ASRI Jogjakarta akan di- 

| sumbangkan beberapa buah lu- I 
kisan peladjar2 ASRI untuk di- 
tempatkan disana. : 

Selain dimaksudkan 

untuk memperkenalkan — buah 
tanoan neladiar?2, Akademi it 

. BOROBUDUR & PRAM- 
— BANAN DI TUTUP 

Tepapketan bahwa pada tg. 
dan 21 - 7 jad, tjandi Boro- 

  
     

20 

(budur akan ditutup untuk umum 
| demikian pula  tjandi Pramba-   nan akan ditutup untuk umum. 
pada 2 ?A dan 22 « 7 jad, 

Ital atau keuntungan keluar ne- 
geri, berhubung dengan adanja 
peraturan2 devisen. Modal asing | 

pat ditjapai lebih sempurna de- 
ngan modal dan tenaga partike- 
lir — meskipun modal dan tena- | 

bagian keuntungan dan upah ba- 

Dikatakan pula, bahwa Indo- 

jang 
-banjak bergantung pada export.. 

tsb. kemudian mengandjurkan | 

-daknja modal asing mentjurah-' 

- (kan tenaganja dilapangan peru- 

Panitya Sensur Film jang seka- - 

| g untuk | 
| menghias, dijuga ada. tudjuan2 | 

“Pindjaman hanja diberikan 
'untuk bekal mentjahari sumber 
penghidupan dengan minumum 

Rp. 10,-- dan maximum Rp. 50,-- 
.dan pembajaran kembali diatur 

| mingguan dengan bunga 1574, 
pendjelasan sbb.: 

Pindjam “Rp. 10,-—  dibajar 
minggu jang pertama Rp. 1,50 

seterusnja saben minggu Rp. .1,- 
hingga 11 minggu lunas, uang 
mana jang Rp. 1,-- dihitung se- 
bagai simpanan pemindjam, de- 

ngan maksud bilamana uang 

simpanan itu dibelakang hari 

sudah terkumpul banjak, bentuk: 
bank kampung akan diusahakan 
sampai dapat diganti mendjadi 
Bank Koperasi, kepunjaan Rak- 

jat jang anggautanja terdiri da- 
# ri para penjimpan tadi. 

Untuk mendjalankan bank ge 

kerdjakan oleh Komisi jang ter- 

diri dari 3 orang penduduk kam- 
pung, sedang pembukuannja di- 

kerdjakan oleh seorang - jang 

| achli, jaitu djurutulis dan man- 

tri Bank dan seorang kontroleur 

jang semuanja itu dibawah pe- 

ngawas Perkumpulan Pentjegah 

Riba: 

Para “tjalon pemindjam sebe- 
lum hari pembukaan bank harus 
mendaftarkan lebih. dahulu ke- 
pada komisi. Untuk sementara 

waktu bank2 tersebut berkantor 

dikemantren Pamong Prodjo. 

D.P.P.B.T.I. ALAT PEM. 
. MASIH BERTINDAK 

SEWENANG2   rita dalam harian ,,Sin Po” 
16 Mei 1952 jang menerangkan, 
bahwa telah ada  persetudjuan 
antara Menteri Pertanian, Men- 
terj Dalam Negeri, Kedjaksaan 
Agung" dan Kepala Kepolisian 
Pusat dalam menghadapi seng- 
keta tanah, maka DPP-BTI te- 
lah mengadjukan  pertanjaan 
tertulis kepada Pemerintah.ten- 

“tang kebenaran berita tsb. 
Berita itu mengatakan,  bdh- 

wa dalam menghadapi #seng- 
keta tanah, telah disetudjui 

-prinsip2 sbb. : : : 
I. Diadakan sematjam demar- 

kasi antara tanah jang su- 
dah diduduki oleh Rakjat 
dengan fihak onderneming. 

. Tanah jang sudah djadi de- 
sa (kampung) dimana Rak- 
jat “telah. mendirikan ru- 
mah2, sekolah2, kliniek2 
dsb. tetap mendjadi desa. 

“III. Tanah jang sudah dikerdja- 

kan untuk sawah, supaja di 
keluarkan dari erfpacht. 

Tetapi umum mengetahui, de- 
mikian D.P.P. B.T.I., bahwa da-   

  

| Terang mexiKan : 
Di Solo pada tg. 14 Juli "52 

SRIPENI 
al 

130 - 7. 

  
| 
| 
| | 
| 

  

  
  ” 

Ditjari lekas 
1 RUMAH dipinggir djalan 
atau didalam kampung. Mau 
memberi kerugian. 

Keterangan pada: R. SLAMET 

aja Penginapan H. SABAR, 

Danuredjan (Malioboro) 100 Dk. 

158-7, 

D.M.C. 
BORDUUR- eer 

NAAIGARENS 
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Denada 0.7. 2eN, 
Botton 38 — Magelang 

Agent Jogjakarta: 

Kulon Pasar 11 A. 
Achli stem dan reparasi PIANO, 
ACCORDEON, HARMONIUM, 

(Orgel), PHONOLA. Ongkos 
stem PIANO Rp. 80.--, diluar 
Kota tambah segala 'Ongkos2. 
Tentu datang JOGJA, SOLO dan 
SEMARANG. Djuga terima 
anggilan dari lain Kota. 1-7. 

5 

Leonitokan : 

Peladjar Puteri 
Panggung (Magangan) -Kp. 

IV/98 masih dapat meneri- 

ma 10"pemondok puteri. 

  

  

    
$ Pengurus : 

Nj, R. BROTOATMODJO. 

tus jang akan datang, buat .per- | £ 

pung di Kemantren2 Pamong | 

Berhubung dengan adanja be- | 
tgi. | 

   

HALAMAN 4. 
    

Jam menghadapi persengketaan 
tanah antara Rakjat. dengan 

onderneming - masin banjak 
alai2 Pemerintah jang  bertin- 
da sewenang-wenang  terha- 
'dap Rakjat tani dan membela 
kepentingan ender neming. 

: RP. 13.000 UTK BEAJA 
| LAMBANG KOTA 

. PRADJA 
emarin Panitya Lambang 

Kota Pradja Jogjakarta menga- 
“dakan konperensi pers bertem- 
pat di Press-room, Dalam per- 
temuan itu selain diadakan pe- 
ngumuman sekitar pekerdjaan 

panitya tsb djuga diperkenalkan 
gauta2 Panitya Lambang 

Pradja, 

“Menurut ketua panitya beaja 
jang disediakan untuk keperlu- 

an itu sebanjak Rp. 13.000,—, 

— KUNTJI DIKETEMUKAN 
“'Pelah diketemukan 3 anak 

kuntji ditengah djalan Tugu. 
Barang siapa jang merasa kehi- 

langan barang2 itu dapat diam- 
bil dikantor redaksi K.R. 

BAGIAN PENDAHULU- 
SAN LI. TETAP. 
Berhubung dengan tersiarnja 

Pa tentang 
k 
U.LL, pihak jang mengetahui 
kepada ,K.R.' menerangkan, 
bahwa menurut keputusan jang 
diambil “oleh Dewan Pengurus 
maka maksud penghapusan itu 

dibatalkan. dan bagian Penda- 
huluan akan tetap diadakan 
Keputusan ini didasarkan atas 
"pertimbangan, bahwa bagian 

Pendahuluan pada dewasa ini 
masih dirasa sangat perlu. Di- 

langsungkannja bagian Penda- 
huluan U.L.I, itu terutama utk 

| menolong murid2 keluaran dari 
| madrasah2 jang menurut 

  

  

2 he 
T 

  

    

   

  

   
   

tannja belum sesuai 
tingkatan S.M.A. 

  

' PERSATUAN SEKOLAH 
MODE BERDIRI. 

Dalam rapatnja puas igl 137 

T jl. digedung C.H.T.H. Jogja 

panitya pembentukan persatuan 

sekolah2 mode di Jogja menda- 
pat perhatian pula kalangan 

guru2 wanita. Ta eU 
Achirnja sepat dapat me- 

njetudjui berdirinja Persatuan 

“Sekolah2. Mode,  Selandjutnja 

dibentuk pula  pengurusnja jg 

terdiri dari ketua nj. Sukresno, 
wakilnja nj. Suminah, penulis 

Idan II nj. Lie Kiauw- Liang 
dan n, Tan Lies Nio, bendahari 
nja. I Thiam Hong, nj. Yap Pik 
Tjian,  pembantu2 terdiri nj. 

Tie Hien dan n. Lie Tjoei Nio, 

sedang nj. Ir. S. Prawironegoro. 

dipilih mendjadi penasehat, Ten- 

tang anggaran dasar dan A/T 

diserahkan kepada pengurus. 
  

s 

Drs. SUTJIPTO AKAN 
KE INDIA .   

akan dihapus-- | 
ja bagian Pendahuluan dari | 

pen- | 

dapat Dewan Pengurus tingka- 
dengan j 

Drs. Sutjipto. Wirjosuparto, 
guru S.M.A. di Djakarta, hari 

| Selasa ini akan ' berangkat ke 
| India untuk menuntut peladja- 
| ran archeologie disana. Disam- 
| ping itu Drs. Sutjipto (doktor- 
| andus dalam kesusasteraan dan 
LsIsafat) di India akan mendja- 

sebagai assisten di- 
universiteit disana 

dalam bahasa Djawa - Kuna 
pada Professor  Raguwira, ahli 
bahasa bangsa India jang kena- 

maan. 

|'bat pula 
| salah satu 

  

PERTEMPURAN SELA- 
— MA 3 DJ. DIDAERAH 

TENGGARA DARI 
PENGALENGAN 

“Menurut berita jang disam- 
paikan kepada pihak berwadjib 
didaerah onderneming Tjikem- 
bang (bagian Selatan dari ka- 
bupaten Bandung) baru2 ini te- 
lah terdjadi pertempuran antara 
kesatuan? Polisi dan sebuan ge- 

rombolan jang terdiri atas 100 
orang bersendjata, selama lebih 

dari 3 djam, 
Kira2 pukul 01.00 malam Ke- 

mis itu, mula2 pos Polisi Tji- 

kembang diserang. Pos Polisi 
itu kemudian mendapat bala- 
“bantuan dari kesatuan2 Polisi 

dari Kertasari dan Tjibeureum, 
katjamatan Patjet. Dan baru Ik. 

pukul 04.15 gerombolan itu mun 
dur kearah Barat, jaitu kearah 
gunung Wajang. 

Dalam kabar itu disebutkan 
djuga, bahwa gerombolan itu | 
datangnja dari djurusan Timur, 
jaitu dari daerah Ledaja, Tji- 

akar dan Tjihawuk. 
Dapit ditambahkan, bahwa 

daerah dimana gerombolan itu 
sekarang berada (daerah Gu- 
nung Wajang) letaknja. bebe- 

rapa belas kilometer “disebelah 

Tenggara dari Pengalengan. 
Tentang korban dalam per- 

tempuan itu belum dapat kete- 
rangan. : 
Perlu diketahui, bahwa sebe- 

lum peristiwa itu terdjadi, "An-   

ingan dari pihak jang 
“hui, bahwa Arsad, pemimpin ge 

: Mmengeta- 

rombolan "Darul Islam” dari 

“daerah Tasikmalaja, telah me- 

merintahkan ,,anak-buahnja” un 
'tuk pergi kedaerah Tjiandjur, 
Apakah gerombolan jang  'ber- 
gerak didaerah Tenggara Pe- 
ngalengan itu ,,anak - buahnja 

Arsad” belum terdapat ketera- 
ngan jang pasti. — Ant, 

  

SELASA 15 DJULI 1952. 
Gelomb: 42.25, 59.2 dan 122.4 m. 

12.30 
14.00 

Hidangan siang 
Hidangan heherapa Ou- 
tures 
Taman Pemuda oleh IPPI 
Jogjakarta 
Santapan djiwa untuk 

Angkatan Perang 
Ruangan Kesehatan 

Krontjong sendja 
Sekitar Kesenian kita 

Seni suara Djawa 
Penawar duka oleh Kel, 
Dagelan Mataram 

21.15 Obrolan Pak Besut 

21.30 Langen Suara 
222.15 Penghibur malam oleh 

ORJ dbp Suwandi 
SURAKARTA. 

Gelombang: 90 — 130 m. 
12.45 O. K.“Manasuka. 
17.00 Taman kanak - kanak, 

17.45 Rajuan pemudi SKP. 
18.15 Dongengan anak-anak. 
19.30 Tangkai Seruni. 
20.30 Martiwartja. 

17.00 

17.45 

18.15 
18.30 
19.15 
19.40 
20.30 

  
  

Drs. Sutjipto akan tinggal di! tara” telah mendapat  ketera- ' 21.15 Klenengan mat-matan. 
India selama 2 tahun. —— Ant. 

Kabar gembira bagai SEGALA UMUR!!! — Teekenfilm, Technicolor, teks INDONESIA: 

"De Roos van Bagdad" (Bunga Mawar dari Bagdad). 
| : 
| “Mendapat hadiah pertama pada filmfestival ke-10 di Venetis. 

| 
| 

| 
159 - 

  

  

    
SENI | 
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dan 

  

“ti PIPER 

  — STARRING 

Don 
JEOMNoR DiUT 

LAURIE - JOYCE HOLDEN | 

    

Mulai BESOK MALAM di 

LUXOR 

  

NANG tanggal : 

$ tuan 

ini mendjadi tanggungannja 

153-7 

Pengumuman 
Berhubung dengan resolusi seluruh pegawai N. V. WE- 

Jogjakarta 9 Djuli 1952. 

Direktur tuan R. MOERSID 

dipetjat dari djabatannja pada tgl. 10 Djuli 1952, 
dan diganti untuk sementara oleh: 

Segala perbuatan tuan R. Moersid tsb. sesudah tanggal 

Hendaknja umum maklum adanja. 

Dewan Komisaris N. V. WENANG, »V. YEN 

RK. WELEY, 

sendiri.   
  

Bersedia: Dolok bermatjam2 

(Mi itra). 

BARU TERIMA DAN 

RANG? TSB. SENANTIASA 

DjL Siagian Tiif, "No. 5L.- Rmh. 
PURWOREDJO. 

ALAT TULIS MENULIS KEPERLUAN KANTOR? 
WATAN / SEKOLAH DAN SEBAGAINJA. 
PERSEDIAAN BESAR DARI SEGALA MATJAM  BA- 

MEMBUTUHKAN KAJU DJATI? 
Silahkan berhubungan dengan : 

Perusahaan Dagang Kaju-djati : Ni 
M. A. DJATIJOSO « 

Direkteur Tif No. 115, 

ukuran, baik Kaju Distribisi 
dari Djawt. Kehutanan maupun lelangan. 

“Harga dan pelajanan memuaskan. - Directie : 

A. SLAMET. 

PERHATIAN! — PERHATIAN! 
HARGA ISTIMEWA : 

/ DJA- 

LENGKAP. 
KONDISI MEMUASKAN! SILAHKAN BERHUBUN GAN! 

Keterangan pada: 

Firma » SETIA" & Co. 
Djalan Peleman 18, 
JOGJAKARTA. 

    
Gedung : 

“SE MA 

dari Daerah Hutan: 

Randublatung, 

Penimbunan? : 

djati II, Kedungdjati 

(Bagian PH.H ) di Semarang. 

air 

TATA NEGARA 
Karangan Mr. 

Djilia 1 

PESANLAH SEKARANG 

'Djika kehabisan, s 

dan ke-i. &         da3 M3 

LELANG - KAJU 
Pada hari KEMIS, tanggal 17 DJULI '52 

akan diadakan lelang besar untuk umum. 
Lelang dimulai pada djam-9 pagi dan bertempat di : 

G.RIS, 

Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan2 kaju djati per- 
tukangan dan Kaju Bakar jang terletak 

Kendal, . 
Tjepu, Semarang, Djl. Deli/HW. 13 

di Semarang. 

Randublatung, Kalibodri, Gambilangu, Ma- 
jahan, Wirosari, Sambiredjo, Pati, 
Djuana, Batokan, “Kedungdjati I, Kedung- 

HW. 13 di Semarang. 
Daftar Kapling dapat diperoleh: di Kantor? Daerah Hutan: 
RANDUBLATUNG. KENDA IL, PURWODADI, PATI, TIE- 
PU, SEMARANG, dan Inspek si Djawatan Kehutanan ke III 

DENEKRANR ANUTARN BE TENTU RERE NY NET TN RON R2 

Djangan tunggu sampai besok 
Buku jang dipakai untuk peladjaran “tata negara tanah 

disekolah - sekolah Menepcah 

IMAN 

TA 2 aa an 

PADA 

PERSEDIAAN TIDAK BAN. TAK LAGI. 

audara terpaksa menunggu tjetakan ke-V || 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 8, 

Bodjong No. 116, 
RANG. 

di Penimbunan2 

Purwodadi, Pati, 

Taju, 

NI, Djalan Deli: dan 

154-7 
- 

adalah 

INDONESIA. 
SUPOMO. 

Rp. 

”, 

H-5 
6.— 

TOKO BUKU ,K.R” 

telp. 901, Jogjakarta. 

    
  

— JOGJA. 
  

      

Toko Buku ,K.R. oko Buku K.R. 
TUGU 42 — TELP. 901 

MPA SAE SE DIL A 

1. Dr. Ir. Soekarno : Sarinah (kulit tebal) Rp. 12,50 
2: 5 : Sarinah (kulit tipis) SA KDI 

E 3. M, Yunan Nasution: Riwj. Ringkas Ir. Sukarno £ 6,— 
4. Mr. Muhammad. Yamin : Diponegara (tjetakan 

1 ke Ikbe Oa BO 
5. Matu Mona: Riwj. dan Perdj. Mohd. 

£ Husni-Thamrin ,, 6,50 
6. Matu Mona: Sedj. dan Pengh. Componis 

W. R. Soepratman ,, 6,50 
7. Soebekti.: Ki Hadjar Dewantoro Das 8. 8. Badhy : Kamus Kehidupan 210 Pem. Besar” 

didunia ,, 8,50 
9. Tan Malaka : Madilog (Materialisme- 

Dialektika Logika) ,,  35,— 
0. Tan Malaka : Dari Pendjara ke Pendjara ne by 
1. Tan Malaka: Pandangan Hidup Ha KA 
2, Muhammad Dimyati : Sedjarah Perdj. Ind. 20,5 
3. Prof. Dr. R PF. Beerling : Filsafat Dewasa Ini 16, — 
4. Dr. Dale Carnegie : Tuan Ingin Banjak 

Kawan, "195,— 
15. Kwee Kek Beng : Ke Tio ngkok Baru 21, 
16. Mochtar Intbis : Tehnik Mengarang ».. 6,50 
17. Zakaria Yamin : Pedoman Mengarang 5 600 
18, Mr. Sumamang : Beberapa soal tentang : 

: Pers. dan Journalistik ,, 4,20 
19. Dr Abu Hanifah: Rintisan Filsafat dj. I Pa SU 

20. Mozasa : Kembang Sastera ke Oo 

21. B.P.: Pantun Melaju B3 — 

22. Usmun Effendi:  Peladjaran Sastera Ind. 3 G— 
23. Chairil AnwarjRivai Apinf Asrul Sani : 

Tiga Menguak Takdir ,, 2,50 

24. William Shakespeare : Julius Caesar An 
25. Rusman Sutiasumarga : Jang Terempas dan 

Terkandas ,, - 5,15 

126 Nursinah Supardo : Kesusasteraan Indonesia, 6, — 

27. Ki Hadiwidjana BR. D. 8. : Sarwagastra ITA, 8 | 

28. S. Bradjaneyara : Dasar? Pendidikan Baru Bai Oh | 

29, Sumidi Adisasmita : Pegangan Guru Kn Eno ph 
30. Soetomo Djauhar Arifin : Andang Teruna M.A, — 
31, 1 Goesti Njoman P. Tisna :T Swasta Setahun £ 

1 di Bedahulu ",, 3,50: 

32. Arti Purbami : Widijawati | nd 

33 N. St. Iskandar : Tjobaan NN 

Tiap Pesanan tambah ongkos kirim 10”, sedikitnja. Rp. 1,—. 

Typ #KEDAULATAN RAKJAT? 1031 / DL / ek 7 OR 
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