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“bab di 

-dirinja : 
.tah (bekas) kemandannja? Bu- 
kankah djustru @ahar ingin me ': 

— UU hukum warisan kolonial 
|... segera dihapuskan 
HASIL PERTEMUAN DENSAN WAKIL2 ORGANI- 
Lan SASI WARTAWAN 

digedung Parlmen telah dilangsungkan 
antara Ketua Seksi Penerangan dan Dalam 

.memerintahnja? 

        
02—m 

   

  

ti an . Telp, H 

  

BAHAR 5 
Na RL 

| Tanggal 7 Agustus ji. Abdul 
. Gahar Mudzakkar telah mem- 
Proklamirkan Sulawesi & daerah: 

.sekitarnja mendjadj bagian ,,Ne- 
  

  

ara Republik Islam Indonesia” 
Kartosuwirjo. SNI Ian 
. Pioklamasi itu agaknja diper- 
hitungkan dengan seijara psy- 

cho!ogisch, sebab tanggal 7 itu 
Negara-Kartosuwirjo genap se- 
tengah windu umurnja, dan 10 
.hari kemudian djustru Republ k 
Indonesia akan memperingati 
satu windu jang pertama. 

Mau tidak mau, proklamasi 
@ahar 'Mudzakar ini 

gangguan suasana  perajaan 
17 Agustus kelak! Boleh kita 
mengatakan, proklamasi @ahar. 
Mudzakkar hanjalah remeh £a- 

dja, apalagi apabila kita djauh 
dari Makassar. Tetapi bagai ma- 
napun djuga, apalagi bagi pendu- 
duk di Sulwesi Selatan sendiri, 

  

| peristiwa . proklamasi itu  bu- 
,kanlah suatu hal jang tidak 
menggontjangkan suasana. 

Te Kp 
“Sudah banjak usaha jang di- 

lakukan Pemerintah untuk men- | 
tjoba, selesaikan soal - Gahar 
Mudzakkar. Tetapi ternjata hing 
ga sekarang masih djuga Sula- 
wesi - Selatan belum dapat aman 
kembali. Har 
.Didjaman panglima Gatot Su- 

broto, nampak keamanan madju 
setindak demi setindak. Khlau 
mula2 didalam kota Makassar ! 
sendiri tembakan sering terde- 
ngar, lambat laun Kota Makas- 
sar mendjadi aman. Harapan 
orang djadi makin besar, karena 
dikabarkan, bahwa “kepala staf 

—JetiykoL. Warrouw ada, mempu- 
Pn Aa       

      
Djawa dulu Warrouw ada 

lah komandannja @ahar. 

  

Tetap: sekarang ternjata ge- | langan Parlemen. 
rakan @ahar bukannja padam, | 
malah. sebaiknja - makin men- 
diadi2.. Padahal panglima se- 
karang ialah let. kol. Warrouw ! 

Berhubung dengan proklamasi 

nja itu-rasanja patut sekaranz 
ditindjau: adakah Warrouw ma 
sih mempunjai moreel overwicht 
thd. pertanjaan Gahar? Patut di 
kemukakan: bukankah tdak 
mungkin seseorang jg membron 
tak malah ingin menundjukkan 

tidak dibawah perin- 

Jupakan, bhw. Marrouw pernah 
" EN 

hi suatu “hal jang  rasanja 
patut diperhatikan” oleh Peme- 
rintah, chusus oleh dewan kea- 
manan nasional jang dipimpin 
oleh wakil P. M, Wongsonegoro 
sendiri. 3 #3, 
Pun perlu rasanja diperhitung 

kan: penduduk Sulawesi-Selatan 
didjaman sebelum perang selalu 
terkebelakang, dibanding de- 
ngan penduduk Minasaha. Maka, 
adakah tidak - mungkin adanja 

    

    

panglima suku Minahasa selalu | 
mengingatkan pasukan2  @ahar 
akan terkehelakangnja didjaman 
sudah? 2 - PA : “ 

Itu sebuah pikiran jang kita 
pandang ada baiknja didjadikan 
.pertimbangan, 

Kita gembira dewart keaman- 
an nasional sudah membitjara- 
kan soal Gahar Mudzakkar. 
Lebih gembira lagi, karena tin- 
dakan jang tegas2 akan diambil. 
Memang itu. jang di-tunggu?. 
Hendaknja selandjutnja djangan 

r is diatas kertas, me- 
2 . dibuktikan 
jang dapat di- 
eperti ,sudah 

    

    

   
    

  

mnja  prokla- 
Gzakkar” itu, 

a, apabila 

   

  

        
     

: pa itu hingga seka- 
rang rupanja ada pertentangan 
paham antar senjelesaian se- 
tjara polit'sch dengan penjelesai 
an setjara militair. Djanganlah 
untk ked ita tjektjok 
tentang pagar jara. Sele- 
saikan de a matjam    tjara, djanganlah terikat oleh 

        

   
formule ' jang mati. Tegaslah, 
tetapi dengan | kebidjaksanaan, 
agar tidak kufban ig tidak 
arlu hi 

P3 21 Wa 
an 

KEBON BINATANG SU- 
| RABAJA 
Ditambah 2 ekor chimpan 

2 5 see. 

Dengan pesawat GIA hari 
Sabtu tgl 8/8 ji diam 9 pagi tlh | 
datang 2 chimpansee dari kebon 
Bintang Hagenbeck Stellingan 
(Hamburg), untuk menambah isj 
kebon Binatang Surabaja, Ant, 

   

  

    MUDZAKKAR 

    

berarti || 

Lseperti jang pernah 
| kan oleh Wakil PM. 

|tegasan, tapi pada 
| orang sangat setudju 

    

  

   

  

      

rima 

: Meskipun katangan Dewan Ke 
amanan Nasional tidak mau 
menegaskan apakah dalam si- 
dangnja pada tanggal 3 Agustus 
jang lalu membitjarakan djuga 
tindakan2 jang akan diambil ter 
hadap kemungkinan? mengganas 
nja lagi gerombolan Kahar  Mu- 
zakar itu, tapi dapat diduga 
bahwa hal tersebut telah di- 

| Diteran$kan selandjutnja bah 
wa masalah keamanan dewasa 
“ini betul2'harus dapat perhatian 
(penuh, bukan sadja mengenai wi 
'lajah Sulawesi, tapi di seluruh 
'Indonesia, Kelihatannja kabinet 
baru ini lebih mengarahkan per- 
hatiannja kepada usaha2 pem- 

  

|basmian gerombolan jang se- 
makin meradjalela daripada men 
:dahulukan penjelesaian soal pe- 
'ristiwa 17 Oktober, karena soal 
tersebut telah berada ditangan 
kedjaksaan agung. 

Apa wadjud komando terachir 
i didjandji- 

Mr. Wong- 
sonegoro, belam diperoleh  ke- 

umumnja 

djika Pe-     merintah mengeluarkan pengu- 

muman jang maksuinja menju- 
ruh semua gerombolan menjerah 
dan kalau mereka menolak ma- 
ka baru dikeluarkan dekrit pem 
basmiannja dengan diikati tin | 
dakan? jang konkrit. | 

Natsir, —b a | 2.3 2 Hau . RA na | nja akan. mengambil tindakan 
Pernjataan Ka 

- PE 

  

terachir la | 

lampau djuga su i 

  

  

  

dah. mengeluar- t 

kan komando2, tapi hasilnja ti- | 

model Natsir dulu tjuma se- 

malahan djika 
dilaksanakan oleh alat2 negara 
jg bersangkutan ada sadja-fak- 
tor jg merintanginja, misalnja 
pertimbangan politis dari ka-: 
binet jang kuasa pada waktu 
itu, sehingga pembasmian se- 

5 . 

B' RTEMPAT 
: pertemuan 

|. Negeri Sjamsudin St. Makmur 

Sesudah pertemuan itu Sjam- 
sudin St. Makmur  menerang- 
kan kepada, pers, bahwa perso- 
alan2 jang dikemukakan ada 
jang mengenai penjelesaian da- 
lam djangka pendek dan “ada 
jang mengenai  penjelesaian 
djangka pandjang. Jang menge- 
nai djangka pandjang ialah pe- 
'njelesaian segala soal2, seperti 
mengatur kedudukan wartawan,       

| 
| 

memperlindungi pers nasional 
dan lain sebagainja jang kese- 
muanja menghendaki penjele- 
saian dengan suatu Tn, 
Mengenai penjelesaian dj - 

ka pendek ialah mendjelang se- 
lesainja undang2 pers supaja 

segala pasal2 dari kitab undang2 
hukum pidana- Hindia Belanda 
mengenaj kemerdekaan mela- 
hirkan fikiran dan pendapat dan 
perlakuan atas wartawan,  se- 
tjepat2nja warisan undang2 ko- 
lonial ini dihapuskan karena se- 

“selalu didjadikan dasar hukum 
untuk mengambil tindakan? jg 
sangat memberatkan bagi war- 
tawan2 kita, misalnja membrei- 
del surat kabar (terdjadi pada 
tgl. 17 Oktober 1952 di Djakar- 
ta) censuur didaerah2, menju- 
ruh. bekerdia wartawan2 jang 

||dihukum misainja mengangkat 
ar, tjabut rumput, memotong 
rotan dil. perlakuan jang tidak 
pantas kepada wartawan. 

|. Tentang undang? pers. 
Selandjutnja oleh St. Makmur 

diterangkan dalam rapat terse- 

wa rantjangan undang2 pers 
telah 2/3 selesai, - diantaranja 
jang mengenai kewartawanan, 
sedang '/x lagi sedang diselesai-   

“Perdana me 

t 

|ada, ditentang keras oleh ka- | 

Dikatakan bahwa komando | 

kedar komando sadja dan tidak | 
diikuti dengan pelaksanaannja, | 

soal itu hendak | 

Ketua Seksi Penerangan & DN 

benarnja merupakan sumber jg' 

but ia telah mendjelaskan bah- | 

# 

| tjara.tegas tidak pernah didja- 
| Jankan, PNP EU 

, Komando terachir sekarang 
| djustru dikehendaki supaja tegas 
| pelaksanaannja, tiada Jagi ma- 

| tjam? faktor poTitis dari ' peme- 
rintah, demikian kawat war- 

tawan ,KR” Djakarta. 

  

ret sudah tahu sebelumnja | 
SIAPAN proklamasi Kahar Muzakar di Sulawesi seba- 

MH gai Negara Republik Islam Indonesia” menurut keterang | 
an pihak Dewan Keamanan Nasional, sudah diketahui oleh ka- 
binet, sehingga persiapan? untuk menangkisnja dapat diatur se- 
bagaimana mestinja. Sampai Saptu siang kabinet belum. mene- 

lapuran jang lengkap tentang perkembangan Sulawesi Se- 
latan sesudah terdjadi pertempuran2. 

“PM. Mr. Ali ie oamudioo 

Tindakan terhadap pe- 
| ngatjau dirahasiakan 

2. Kabinet tak bergantung P.K.I. 
P Aset, eta tia" lapangan terbang Sentona, Stedani 
dalam perdjalanannja pulang dari New York ke Indonesia. 
Dilapangan terbang ia disambut oleh Kepala Protokol Belanda, 

X 

Oleh para wartawan Djakarta pada tanggal 5-8-1953 jl. telah   sk, , Tugas” 
Pe 

“ 

4 

Mr. J. Visser dan Kuasa Usaha Indonesia dinegeri Belanda, Mr. 
Susanto Tirtoprodjo. 

Sebelum ia melandjutkan perdjalanan tadi Mr. Ali mengada- 
ikan perundingan orientasi dengan duta? besar Indonesia jang 

'Ditanja apakah pemerintah- 

haru: terhadap anasr7? extreem, 

yari je - £ ! mendjawab, bahwa rahasia tin- : 
j Gdakannja jitu akan disimpannja 

sampaj ia tiba di Indonesia. De- 
mikian Reuter dari Amsterdam. 

Uni Indonesia — Belanda 
5 | dihapuskan setjara da- 

: mai. 

|. Sementara itu dari Amster- 
| dam dikawatkan, bahwa Mr. 
Lan menerangkan kepada pers, | 
| tentang “penghapusan ikatan 
| Uni Indonesia — Belanda akan 
| didaja-upajakan - oleh pemerin- 

DPR: 

dengan wakil? organisasi? warta- wan seperti PWI Pusat, PWI Kring Djakarta, Ketua Demonstran wartawan Mochtar Lubis, wakil? SPS dan Asa Bafagih. 
scheiningsrecht) dan perlindung. 
an atas perusahaan “persurat 

kabaran. Diharap dalam tahun 
ini djuga rantjangan ini dapat 
selesai disusun oleh panitia pers. 
Mengena tindakan djangka 

pendek, jatu mengenai pengha- 

pusan undang2 kolonial, seha- 

ga.mana dikehendaki dalam pe- 
tisi wartawan tadi, Sjamsudin 
telah mendjelaskan kepada wwa- 

saikan oleh panitia pers dan 
sudah disampaikan kepada Pe- 
merintah kira2 satu tahun j.l. 

| Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa ia telah mendjandjikan ke- 
pada wakil? organisasi warta- 
wan akan menjelidiki dimana 
injangkutrja hingga soal un- 
dang? ini sampai sekarang be- 
hum dibitjarakan dalam kabinet. 

Achirnja. St. Makmur mene- 
rangkan, bahwa akan diusaha- 
kan agar dengan segera dapat 
diadakan rapat gabungan  an- 
tara Seksi Penerangan dan Sek- 
si Dalam Negeri dan Seksi Ke- 
bakiman untuk merentjanakan 
Suatu rapat kerdja sama dengan 
Menteri2 Kehakiman, Penerang- 

njelesaikan “ soal2 jang masuk 
penjelesaian djangka pendek se- 
bagaimana termaktub dalam 
dasar petisi wartawan itu. 

Tetapi diterangkan, bahwa 
rapat. kerdja gabungan dengan 
menteri.2 itu baru dapat diker- 
djakan sesudah kabinet menda- 
pat votum dari Parlemen, 

Dapat “dikabarkan selandjut- 
nja, bahwa rapat hearing ini 
dalam bentuk laporan seksi 

|akan disampaikan pada rapat 
pleno Parlemen, Demikian Sjam   kan mengenai hak ingkat (ver- | sudin St, Makmur, — Ant, 

kil2 pers: tadi bahwa pengha- | 
pusan undang?2 ini telah disele- | 

an dan Djaksa Agung, guna me | 

, 

| 

| Gimasukkan kedalam 

$ 
: 
j 
| 
j i 

| 
i 

La 
| Gatang diregeri Belanda dari Inggeris, Perantjis, Djerman Barat, 
Skandinavia, Swis, Vatikan dan Italia. 1133 

1 

| tahnja jang barw dalam perun- 
' dingan setjara damai. 

1 Ie | nai Waktu bila perundin Ten jang Bait Itu akan dilakukan dengan B Kan Sri” 
Ga, Mr. Ali mengatakan, bahwa 
belum dimadjukan usul kepada 
pemerintah Belanda. 3 

Tentang Irian Barat peme- 
rintahnja jang baru fistap kuat 
mendesak  supaja Irian Barat 

Wwilajah 
Indonesia, sebagaimana telah 
didesak oleh 
dulu-dalu. 

(0 HARIAN UMU 
EH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.5.). 

diadakan demonstrasi mengenai 
“dap Sdr. Asa Bafagih pemimpin redaksi sk. Pemandangan, dan 
Sdr. Asnawi Musa dari sk, ,,Tekad” dan ALA. Djohansjah dari 

Balikpapan UPPHOS) . 

f 
| 
| 

pemerintah jang | 

Indonesia tetap mengandjur- ' 
kan supaja RRT d'terima men- 
djadi anggota PBB, kata Mr. 

Ali mendjawab pertanjaan ten- 

tang soal ini. 

Mengenai bantuan negeri la- 
in, Perdana. Menteri baru itu 

“mengatakan, bahwa Indonesia 

i 
i 

i 

  i 1   

bersedia menerima bantuan dari 
segenap pihak, asal tidak ada 
sjarat? politik jang mengikat- 
nja. 

Kabinet. bukan bergan- 
tung pada PKL. 

Tentang komentar pers jang j ditjapai 
mengatakan kabinet baru ber- 
gantung kepada sokongan PKI | pada waktu ini belum dapat di- 
Mr. Ali Sastroamidjojo menja- 
takan, bahwa partai2 pemerin- 
tah didalam Parlemen mempu- 
njai suara terbanjak, walaupun | Karta. 
tidak disokong oleh PKI. 

Lai 

   
   

          

     

M     

    

tuntutan Djaksa Agung terha 

karena itu tidak dapat disebut- j 

kan kabinetnja bergantung ke- | 
pada sokongan PKI. 

Mendjawab 
tang pelaksanaan mosi Rondo- | 

nuwu jang mendesak supaja se- | 

gera dibuka kedutaan Indonesia | 
Moskow, Perdana Menteri | 

|Alhi mengatakan, bahwa sewak- | 

| 
| 
| 

Dan | dari Amsterdam. — Ant. 

tu pembentukan Kabinetnja te- | 

lah ditjapai persetudjuan bah- 
wa Soal ini akan segera disele- | 

saikan, Pada penjelesaian soal | 
ini akan diperhatikan benar mo- 
si Rondonuwu. ! 
Mengenai pembagian tanah di | 

Sumatera Timur, Mr, Ali Sas- | 
troamidjojo menerangkan, bah- | 
wa tentang soal ini djuga telah ! 

persetudjuan, tetapi | 
tentang tjara melaksanakannja 

keluarkan pengumuman. 

Malam Achad jl. Mr, Ali Sas- 
troamidjojo berangkat ke. Dja- 

Demikian dikawatkan 

  

She: pada UP.: 

Soal keamanan soal jg ruwet 
»NONSENS'" BELAKA GOLONGAN ISLAM ME- 

Ho NJEBABKAN KEKATJAUAN 
(ALAM intervieuw 

Sjahrir mengatakan, 

Sjahrir mengatakan, 'adalah (menurut Sjahrir soal jang per- j 8 ni 
»Nonsens” belaka bahwa # golo- 

ngan Islamlah jang  menjebab- 
kan kekatjauan2 ini, sebab soal 
“keamanan ini merupakan soal 
jang ruwet, 

Soal ini harus dipandang pula 

dari sudut tidak adanja kemam- 
puan pemerintah untuk bertin- 
dak keras. 

Sekalipun tugas 
bagi tiap2 pemerintah 
mendjamin keamanan negara, 
namun kekurangan hal tsb. tadi 
harus diakui pula, dan keadaan 
demikian ini akan . sementara 
berlangsung terus, 

jang utama 

eksklusif kepada UP mengenai kabinet: 
baru dimana tidak duduk Partai Masjumi dan PSI Sjahrir 

mengatakan, bahwa kaum komunis dj Indonesia dengan menga- 
akan banjak sekali demonstrasi? menetang D. LL dan gerom- 
bolan? teror lainnja, bertudjuan memberi kesan, bahwa golongan 
Islam jang terutama menjebabkan kekatjauan? di Indoresia. 

bahwa jang dalam usaha? ini jang 
langsung dimaksud oleh kaum komunis adalah Partai Masjumi. 

| 

adalah | 

| 
| 
| 
1 

| 
! 
| 

Sjahrir - membandingkan kea- | 
daan Indonesia dengan situasi di | duk2 Tionghoa jang merupakan 
Malaya dimana terdapat organi- 

sasi jang lebih baik dalam  da- 
erah. jang lebih  ketjil, dan 
menundjukkan betapa lama 
diadakan perlawanan terhadap 
kanm komunis. 
Mengenai soal Irian, Sjahrir 

mengatakan, bahwa soal ini bus 
kanlah jang terpenting, sebah 

Lemusan 

uk or Batav 

  

  

| 

Pa aa 

pasih asas 

yan Kuosten en Wala 

tama2 harus dipikirkan adalah 
organisasi pemerintahan dan 
administrasi, reorganisasi keten- 
taraan, kemudian seperti ter- 
tjantum pula.diIm program PSI, 
soal2 sosiad dan keuangan, 

Hubungan dengan 
RBT penting, ' 

Mengenai “perhubungan Indo- 
nesia dengan Rusia, dikatakan 

oleh Sjahrir, bahwa soal ini tju- 
ma “merupakan soal prestige. 
Indonesia. tidak mempunjai hu- 
bungan dagang ' dengan Rusia. 

Tetapi sebaliknja hubungan dgn 
RRT adalah penting, oleh kare- 

na di Indonesia banjak pendu- 

persoalan - administratif jang 
sulit pula, i 

Mengenai persoalan “ Indo - 
Tjina dikatakan, bahwa ini ada- 
lah soal prinsip jang harus di- 
petjahkan oleh rakjatnja sen- 
diri untuk mentjapai kemerde- 
kaannja. . Demikian menurut ke- 

terangan Sjahrir, -—- Ant,   
nenen te Sai damai 

Pe me ana aNa Ht enek , 

Gg eka i 

HA KAA 

  

|dengan kra2 3,274 
ding dengan 1952. (lihat hal. 3 | 

| telah 

' sangat besar karena militerisme 

| Sovjet Uni: tidak 
| menjetudjui pembangunan kem- 

rertanjaan ten-& 

   

   

          

Sebalan 
Etjaran ...... 

LANGGANAN 3 
mena 

Dalam dan Luar Kota. 

Na ROA Rnp LL om 
KA nd O,40 « 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

TAHUN IX — NOMOR 

SOVJET PUNJA BOM H. 
ISI 

   

SETIAP AGRESSOR DIPUKUL 
: Keterangan P. M. Malenkov 

» 
I sidang lengkap terachir 

ERDANA Menteri Georgi Malenkov : menjatakan kepada 
Sovjet Tertinggi hari Sabtu Is bahwa Rusia kini telah mempunjai bom zat air, Bom-H. Amerika Serikat tidak lagi memonopoli bom tersebut, 

Sovjet Uni wadjib memperkuat 
supaja "siap untuk memberi 

angkatan perangnja, agar 
pukulan jang menghantjurkan terhadap setiap agressor jang ingin melanggar wilajah Sovjet”. 

Ia mengatakan, bahwa RRT 
harus menempati: kedudukannja 
dalam PBB. 

1.000.009.600 Rubel 
untuk Korea. 

— Malenkov mengumuihkan, bah 
wa Sovjet Uni telah memutus- 

| kan untuk menghadiahkan uang 
sedjumlah 1.000.000.000 rubel gu- 
na usaha merehahilitasi Korea. 

Apa jang telah diperlihatkan 
oleh rakjat Korea itu, kata Ma- 
lenkov seterusnja, menundjuk- 

kan betapa kepatuhan kepada 
tanah yr dapat melawan keku- 

atan militer jang sangat kuat | 
didunia. 

Sebelum iMalenkov berpidato, 
Sovjet Tertinggi dengan suara 
bulat telah menjetudjui rentja- 
na anggaran belandja jang ter- | 
besar didalam sedjarah Sovjet, | 
walaupun uang jang disediakan | 

untuk keperluan2 militer dalam | 
tahun padjak 1953 ini dikurangi 

—. red). 

Tetap menentang remi- 
literisasi Djerman. 

Selandjutnja 
bahwa Sovjet Uni 

an kembali 
man. 
Masalah Djerman harus 

selesaikan seperti masalah2 in- 
ternasional penting lain2nja, te- 
tapi, sebagai suatu negeri jang 

mengalami penderitaan 

Djerman maka 

akan pernah 

jang agresif, 

bali militerisme Djerman. 

Reaksi Sekdjen PBB. ' 
Sekretaris djendral PBB Dag | 

Hammerskjoeld hari Sabtu' j. 

PM Sovjet Malenkov mengenai 

djika diban- | 

ia mengatakan | 

tidak akan | 
pernah menjetudjuf pembangun- 

militerisme Djer: |. 

d- | 

Bom Zat Air itu merupakan. do- 
|rongan agar supaja dilakukan 
pengawasan internasional atas 
alat2 sendjata jang dapat me- 
nimbulkan kehantjuran setjara 
besar2an. 
Hammerskjoela menjatakan, 

bahwa maklumat mengenai pem 
| buatan dan mungkin pemaka:an 
alat2 sendjata jang dapat me- 
nimbulkan kehantjuran setjara 
besar2an itu hanja lebih mene- 
gaskan lagj kebutuhan kita, un- 
tuk mengadakan pengawasan in 
ternasional, melalui PBB, atas 
alat2 sendjata sematjam itu. 

UP f 

P pada 

terletak kira? 

Serikat atas pulau2 tersebut 

|- kekuasaan pembesar? militer 

Maksud Amerika Serikat un- 
' tuk melepaskan hak2nja atas 
| Amami Oshima ini oleh kalang- 
lan2 di "Tokyo ditafsirkan seba- 
gai suatu isjarat persahabatan 
besar terhadap Djepang. Die- 
pang adalah sangat gembira 
tatas tindakan jang tidak di- 
|sangka-sangka dan 
| mumkan oleh Dulles dalam kon- 
|perensi pers pada Saptu pagi ini. 

. Dulles menerangkan, bahwa ia 
baru sadja memberitahukan 

' melepaskan hak2nja atas pulau? 

  

"Proklamasi Kahar" dan pertem- 
puran dikota Makassar 

13 PENDUDUK LUKA2: SEORANG TEWAS: 
2 ANGGOTA TENTARA LUKA RINGAN 

I MAKASAR telah terdjadi baru? 
kobar disepandjang bagian timur 

pada itu tersiar berita tentang ,,proklamasi Kahar” 
njatakan daerah Sulawesi Selatan mendjadi bagian dari apa , 

ini pertempuran jg ber- 

kota Makassar. Dalam 

jang me- 

jang dinamakan ,,Republik Negara Islam Indonesia”, Tentang 
hal ini dikabarkan bahwa, menurut keterangan? 
pertempuran jang berkobar itu 

dan laporan? 
adalah akibat tindakan alat? 

hegara untuk menggagalkan suatu rentjana aksi gerombolan jang telah diketahui akan diadakan pada malam terdjadinja pertempuran itu. Kekuatan gerombclan ditaksir kira2 dua regu. 

Dengan tindakan jang d'ren- | 
gerombolan hen- ! tjanakan itu 

dak menarik perhatian alat ne- ! 
gara kedjurusin lain dan sedja- 
lan dengan itu mereka menga- | 
dakan infiltrasi kepusat kota 
Makassar untuk menjebarkan 
surat2 selebaran. Kabar selan- 
djutnja menjatakan, bahwa ada 
diantara penjebar pamflet? itu 
telah ditangkap. oleh jang ber- 
wadjib. 

Surat2 selebaran itu, berupa | 
Proklamasi” jang ditanda-ta- 
ngani oleh Kahar Muzakar jg 
menjatakan bahwa daerah ,,Su- 
lawesi Selatan mendjadi bagian 
dari apa jang mereka katakan 
Negara Republik Islam TIndo- 
nesia". 

Korban? jang djatuh. 
Diterangkan, bahwa dikam- 

pung Parang Lajang sebuah ru- 
mah jang didiami oleh keluarga 
terdiri dari 7 orang terkena Je: 
dakan mortir dan menjehabkan 
mereka semuanja diangkut ke- 
rumah sakit karena juka2 Se- 
orang diantaranja karena ter- 
lalu parah Jukanja tidak dapat 
ditolong dan meninggal dunia. 
Laporan lain menjatakan, bah 

wa djumlah korban penduduk 
seluruhnja jang Iuka2 ada 14 
orang diantaranja Seorang te- 
was. 'Dipihak tentara dua orang 
mendapat luka? ringan, sedang- 
kan pihak gerombolan belum di 
ketahu! djumlah korbannja. 

Pentjulikan masih ber- 
djalan terus, 

Pentjulikan2 mas:h sadja te: 
rus berlangsung. Dua orang 
Tionghoa. dikampung Lajang 

Towa telah ditjulik dan sampai 
sekarang belum. kembali. 
Rumah seorang anggota ten- 

tara dikampung itu djuga telah 
didatangi ' gerombolan  bergen- 
djata sebanjak kira2 satu regu 
dan merampas  sendjata2nja. 
Kebetulan anggota tentara itu 
tidak ada dirumahnja. 

Tg. 7/8 jl dan sepandjang hari 
keadaan dilam kota Makassar 
kembali seperti biasa, walaupun 
semalam dibeberapa bagian ko- 
ta penduduk. terpaksa tidur di- 
atas lantai atau tanah, 

Kahar Muzakar sebagai 
Gubernur Militer T.T.IV 
TI. 

| Tentang daerah Sulawesi Se- 
latan oleh Kahar Muzakar di- 
proklamirkan mendjadi jang di 
sebut bagian dari ,,/Negara Islary 
Indonesia” lebih djauh dapat di- 
kabarkan bahwa telah  di- 
sebarkan pula surat2 selebaran 

| jang menjatakan bahwa mulai 

diganti djadi ,,Tentera Islam In- 
donesia” 

Djuga bendera2 untuk daerah 
ini serta bendera ,,perang” telah 
ditetapkan sbb.: : 

Bendera ,,Negara” berwarna 
merah, berbulan sabit, bintang 
tiga dasar kuning: Bendera »pe- 
rang” IEIV IL?” komando 
pasukan ,,Hasanuddin” berwar- 
na merah 
ngan angka ,,24” dasar kuning 
disisih sebelah kiri atas. Kedua 
penetapan bendera ini menunggu 
persetudjuan dari jang disebut- 
kannja pemerintah pusat negara 
Islam Indonesia dan Panglima 
Tertinggi TLI. 

Rentjana pertahanan rakjat 
total dibatalkan dan diganti de- 
ngan rentjana mobilisasi 
umum”, Demikian antara lain 
bunji surat penetapan jang 
ditanda tangani oleh ,,Gubernur 
Militer” Kahar Muzakar, 

Selain itu ada. djuga pamflet 
lain jang ditanda-tangani oleh 
pemuda Islam Djihad jang me- 
ngandjurkan meneruskan apa jg 
disebutnja revolusi Islam, demi 
kian, — Ant, 

sk 
Sementara itu bunji »Prokla- 

masi” jang disebarkan dimana? 
itu sbb.: 

Proklamasi, 
Bismilla hirrahma Nirrahim. 
Dengan nama Allah jang Ma- 

ha Murah dan Pengasih, 
Asjadu Alla ilaha illalah Wa- 
assjhadu anna Muhammad ra 

sul Allah. 
Berdasarkan pernjataan berdi 

rinja Negara Republik Islam In   donesia pada tanggal 12 Sjawal 
13887 JT. Agustus. 1949 oleh 

“ : & Te 

berbintang tiga de- | 

  

perdamaian Djepang dan pulau? 

  

P. M. MALENKOV 
2.0... Bom H. bukan monopoli 

U.S.A.! 
- 

Amerika kembalikan pulau? 
Amami kepada Djepang 

ENTERI luar negeri Amgr ka Serikat, John Foster Dulles, 
hari Saptu menjatakan 

Serikat akan melepaskan haknja atas kepulaua, Amami Oshima dan mengembalikannja kepada Djepang. Pulau2 Amami tersebut 
200 mil sebelah selatan pulau2-induk Djepang dan ditengah-tengah antara Djepang dan Okinawa. 

di Tokyo, bahwa Amerika 

Hak Amerika 

ditentukan dalam perdjandjian 
itu selama ini ada dibawah 

Amerika di Okinawa, 

| Amami kepada perdana menteri 
| Shigeru Yoshida . Dikatakan 
! 1 3 2 (bahwa pulau? tersebut akan di- | : : 
| kembalikan kepada Djepang se- 
| gera setelah segala sesuatu jang 
bertalian dengan. pengembalian 

Litu dapat diselesaikan dengan pe 
| merintah Djepang 

jarg diu- ! 
| 

Dalam pada itu Dulles menge 
mMukakan, bahwa mengingat ke- 

| tegangan2 internasional jang ter 

-smengatakan,. bahwa. makiumat. kmaksud2.Amerika.Serikat unuk: | 

| perdjandjian 

dapat di Timur 'Djauh dewasi4 
Ni, Maka Amerika Serikat be- 
tum dapat melepaskan pensa 
Wasannja-atas pulgu2 jang in 
Seperti diketahui, pasal 3 dari 

perdamaian Dje- 
|-pang memberikan kepada Ame- 
| rika Serikat hak perwakilan dan 
hak pengawasan penuh atas ke- 
pulauan Amami Oshima dari se- 

| djumlah pulau2 Djepang lainnja, 

| | KIM 

termasuk kepulauan Ryukyu, 

IL SUNG MAU DI 
DJATUHKAN 

Menurut siaran Radio Pyong 
yang jang ditangkap di Tokyo, 
beberapa Orang pembesar peme 
rintah Korea Utara jang ditu- 

| duh melakukan kegiatan? untuk 
| mendjatuhkan pemerintah Kim 

tanggal 8 Agustus 1953 ,,Ten- | 
tera Kemerdekaan Rakjat” telah | 

  

“II Sung telah dijatuhi hukuman 
mati. Diantara terdakwa? jang 
didjatuhi hukuman mati itu ter 
dapat The II Men, pembantu 
menteri kebudajain dan prona- 
ganda, Lim Wae, ketua, perhim 
punan kebudajaan Sovjet 1 Ka 
rea, Pak Sun Yon, wakil ketua 
komisi kader Partai Buruh, Lee 
Gan Chuk, direktur badan pe 
ngawas import, In Chan Kor, 
bekas kepala kepolisian dan 
Cho In Bok, bekas ketua panitia 
Dewan Rakjat, Afp. 

MUTASI2 BARU DI 
SOVJET 

Diumumkan di Moskow hari 
Saptu jang lalu, bahwa menteri 
urusan. indiistri mesin2, Maxim 
Saburov, telah ' diberhentikan 
dan diganti dengan Okopov. 
Disamping itu, telah diang- 

kat sebagai djaksa agung Ru- 
denko. Kudenko ketika pemerik- 
saan pendjahat2 perang Djer- 
man di Nurberg mendjadi djak: 
sa untuk “Sovjet Uni. Pengkat- 
an2 ini “telah diratfikasi oleh 
Sovjet Tertinggi pada hari Sab- 
tu jang lalu — AFP. 

Imam Kartosuwirjo atas nama 
ummat Islam bangsa Indonesia. 
dengan ini kami njatakan daerah 
Sulawesi dan daerah Sekitarnja 
mendjadi bagian daripada Nega 
ra Republik Islam Indonesia, 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar 

Atas nama ummat Islam dae. 
rah Sulawesi dan daerah 

Sekitarnja. « 
ttd. 

Abdur Gahar Mudzakkar. 
Medan Djihad, 27 Drzulhid- 
djah 1312, (4 Agustus 1958) 

£ Kemis malam, DX 
lam dan Sabtu 
baru lalu polisf 
ngadakan gera : 

an rijbewijs key 

Ug 
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dalam pidaton ja 
kerendahan hati 

. serta 

va orang .Ijangan 
Tagore sadja tes 

  
       

“Tantab: 1 
naa 

k etesta dari. Djawatan 
1 an 3 

i matjam2 Warna, 

ara produsen tenun 1 
T engah sukar dap Data 

1 Marga . 

iri oleh perusahaan tertun 8 
Da an. 

   'harga benang dari luar 
tini oleh jang berwadjib | 

Buynge PN aa di 

      

      
    
   

      
    

  

diadak. | al, 

. MW alabat kan ! 
SPS jang ke-7 

xfeaan 

   
     

: aa Pa kaan at , ep 
kit 

terutama ditengah Lian 

(permgati djasa puter 
besar itu, jg 

| 'Fagore mentjoba menghadap- 

Ikan bahaja2 jang 

antara negara2- Commonwealth 

| tahunnja. . 

24 "hankan Sa jang 

, ae, menurut persetudjuan 

|negara2 produsen maupun ne- 

F3 

     

   

        

    
   
   

         
    

   
    
   
     
     
     

   
   
     

    

   
   

  

   
      

   
   

  

   

   

      

   
     

ya konperensi telah membentuk se- 
| buah Panitia @uota, jang ber- 

1 Muir, ketua Panit.a Statistik. 

Na lah guota2 jang dimaksud tadi 
1 dan AI 3 

oo 
: nogara2 Ie bapa 2 

angi Bian 4 

Pegal d-pergunakan sen- | 

lain untuk mengatasi | 

: Oleh para “nan 

alam sini baik 
rohani. 

sekarang. Selandjutnja Tn £ 

sementara Nan 
"di Barat memudja kebendaan, 

  

kan perhatian 'orang ada 
kekajaan batin dan menundjuk- 

T dapat d: tim- 
bulkan oleh perasaan kebangsa- 

  

  

selisihan dan peperangan. 5 

Untuk. penutupnja dipertun- | 

nath Tagore memberikan didik- 
an pekerti, bernjanji, menari dan 
meluk.s, dan bagaimana . . 
nja perhubungan. antara para | 

guru dan murid2nja, dan bagai- 
mana asrama itu bukan menz 

didik teori sadja, tetapi Gjuga 

      

     
    
      
      

| kehang 
an, jang mentjetuskan api Me i 

“| djukkan film tentang Shanti |, 
| Niketan, pagaimana. Rabindra- 

      

     

   
   

  

   

  

    

reduksi lau 
SES jang ha 

IR imi 

  

      
      

      
   

      
        

              

     
   

         
      
      

     
      
      

      
   

Jaitu Mt iPenderong”. 
»Mestika” tkenganja terbit di 

Medan), ,/Daulat Rakjat” ,,Ku- 
Lang Po” (keduanja terbit di Se- 
marang), ,Surabaja Post” (di 
Surahaja, . »Sinar. Baru” di Me   praktik “didalam pengidupan., 

— Ant. F    

  

K 

akh bebas dunia sk Ba 
jai meliputi negara2 Konsumen, 
jang ,kebutuhannja akan gula 
tidak dipenuhi dengan persetu-. 
djuan2 Gagang bilateral istime- 
wa, seperti Persetudjuan “Gula 

dan persetudjuan Cuba-Filipina 
dengan Amerika Serikat. De- 
Wan Gula Internasional menak- 
Sir kebutuhan pasar bebas akan 
gula sebesar 5.000.000 ton se- 

5 | Selama konperensi gula inter 
IL jang telah berdjalan 4 

minggu lamanja, negara2-ang- 
|gota produsen tetap memperta- 

“Semua 
ini, Taat TK mngrma 

japai djumlah 7.000.000 tan. 

endak . berhasil, diumiah 
ton tersebut harus d.- 
dengan '2.600.000 ton. 1 

nsi gula internasiona! | 
i iselenggarakan 
atas permintaan 

nasional, 

Ag eksekutip jg tetah | 

     
       

  

   

   
   
    
      
    
    
   
   

  

    

   
   
     

    937 jang kini sudah 
g dar ik sesuai lagi dgn 

zaman sekarang, Baik 

r. konsumen . menjetudjui 
Ea perlunja diadakan kon- 
Sania gula internasional untuk 

i sesuatu persetudjuan 
L g bermaksud menghi- 
an ena dalam. sj 

     
    

      

   

        

     

jatas 

  

z Naah prowosen inepib 
2. protes keras pengurang- 

an Guota?nja. , 

Dalam pertemuan? pertama 

tugas .mempeladjari masalah 
guota2 ini. Panitia tersebut ter- 
diri dari - Wilred EEsty, ketua 
konperensi, Baron Von Kronac- 
ker, ketua Panitia Prosedur 
(steering, Committee) dan D. JJ. 

. Sehabis mempeladj ari masa- 

serta mentjari djalan bagaima- 
menjesuaikan djumlah 7.000 
ton jang dikemukakan oleh     

   
tuntutan   2 apa 

njaknja dan bila “konperehsi | h 

batnja membawa keruntuhan |. 
bagi Sar Ta Gisebagian 

(besar duni 

nado- Can aa Tanur” 1d 
Ba 

NOONESIA PROTES KERAS TERHADAP PA 
NITIA DUOTA 

ONPERENSI gua Amtembao jan, £ kini sedang berlang- 
aa di He menurut. Yr ari kota tersebut, sekarang 

ca gara produsen untuk ik 

mlah untuk keperluan exportnja | 
dengan taksiran konsumpsi se- | 
banjak 5.000.000 ton, “ Panitia 
Yuota memadjukan kesudahan 

penindjauannja kepada Panit.a 
Eksekutip dari konperensi pada 
hari Selasa jang"lalu. Hasil Pa- 
nita Yuotg ini segera menim- 
bulkan reaksi hebat diantara 
negara2 produsen jang merasa- 
kan “keputusan pengurangan 
guota jang diadjukan oleh pani- 

| ia itu untuk masing2 sebagai 
suatu beban jang kurang adil. 

' Menunat keterangan, teruta- 
ma Taiwan, Indonesia dan 

. (Amerika 

Selatan) "memprotes les Ike-' 
ras sig kesudahan 
Panitia Guota itu. Indonesia te- 
lah meminta djumlah guota se- 

j 500.000 tom setahunnja 
dan I anitia @uota mengusulkan 

| nengurangan guota sampai 250. 

“Indonesia mengingatkan ke- 
pada. guotanja sebelum peranc 
sebanjak 1.050.600 ton, tetapi 

se #guota jang telah dimintanja se- 

karang berdasarkan “taksiran 
sendiri mengenai djumlah gula 

jang dapat-disediakannja untuk 
export. Posisi “Indonesia dan 
Taiwan sebagai produsen gula 
jang terbesar didunia telah di- 
lenjapkan oleh akibat kerusak- 
an sebagian besar dari ,,tanah” 
gulanja semasa perang. Para 
utusan dari masing2 kedua ne- 
geri itu mendesak supaja tiap2 

perdjandj.an baru harus tetap 
mengakui kedudukannja “dimasa 
jang lampau itu, karena dewasa 

ini negara2nja sedang dalam 
proses pembangunan kembali 

p findustri gulanja hingga mentja- 

(pai ukuran masa sebelum pe- 
rang. 
Permintaan Republik Domini- 

Ca. akan Gdjumlah guota seba- 

injak 100.000 ton oleh panitia 
dikurangi mendjadi 550.000 ton 
gan demikian djuga halnja dgn 
permintaan Formosa sebanjak 
150.000 ton. 

India, meskipun dalam tahun 
ini masih“perlu mengimport gu- 
la, menghendaki supaja diakui 

kedudukannja sebagai. pengex: 
port gula dan dalam hubungan 
ini meminta guota sebanjak 
50.000 ton. Peimintaan ini dike- 
sampingkan oleh panitia. 

Karena protes2 “ini, Panitia 
Eksekutif minta supaja Panitia 
@uota menindjau kembali hasil 
kesudahan peladjarannja jang 
pertama dalam waktu 5 hari 
dan memadjukan hasilnja pada 
konperensi 

pada hari Selasa nanti, Demi- 
kian UP. — Ant, 

       
       

      

     
      

Djakarta pada tanggal 5-8-1953 telah diadakan 
Djaksa Agung terhattap Sdr, Asa Bafagih pemimpin redaksi 

. Sar, Nan Tn ab, AAN dan "1 Djohawajah dari sk. 

  

    

   

   
   

   
   

   

  

-dalam pertemuan. 

Kakan 

7 

“penindjauan dklacrah Pri 
5 Djuk berpendapat, bahwa € 
bahwa gerombolan? akan me 
nja didaerah 'Tjibatu mereka 
tak merajakan jang mereka 
selaraa 10 hari ber-turut?, Se 
lah dibeslah. 

geronibolan “bersendjata 

kedjar-kedjar 
tentara dan kadang? dibantu | 
oleh pesawat2 udara Auri. Da- | 
lam penindjauan ' ini Panglima | 
TKI “bertindak 
mandan peleton. 

mengundjungi - 
Tjikadjang, Pameungpeuk, per- 
kebunan Tjondang dan Bungbu- 

lang. Bersama Panglima ikut pu 
la serta Major Sitompul dan 
Major Lin 

Dari perkebunan Tjondang pe 

nindjauan selandjutnja dilaku- 
kan dengan djalan kaki melalui 
hutan2, Sampai setibanja “di 
Bungbulang djam 08.00 pagi t- 
dak terdjadi ,,vuur-contact” de 

ngan pihak gerombolan. Dari 

Bungbulang 'penindjauan dite- 
ruskan lagi ke Beludur Limbang 

lan dan Tjibatu, Didapat kesan, 
bahwa - kegiatan2 gerombolan 
D.I. dan HL. selama hari2 ter 
aChir ini -hanja berhubungan 
dengan perajaan proklamasi jg 
sedang dirajakan sedjak tang- 
gal 7 Agustus jang lalu. 

Mengantjam pers dan 

penduduk kota. 
Dapat dikabarkan, bahwa pi- 

hak gerombolan pada minggu 

jang lalu telah menakut-nakuti 
penduduk kota dan mereka jang 
hendak bepergian. Pada permu- 

laan bulan ini mereka siarkan 
surat2 selebaran jang menjeru- 
kan kepada orang2 Islam supa- 

ja ,,turut merajakan proklama- 
si negara N.LI”, “dan kepada 
kaum buruh Muslim, supaja ,,da 

|dam 10 hari ber-turut2 mereka 
meletakkan pekerdjaannja". Su 
rat2 selebaran : ini disampaikan 

pula kepada beberapa surat2 ka 
bar dengan pelbagai antjaman2 

    
kan, bahwa mereka ,,akan meng 

halang-halangi lalu-lintas dibe- 
berapa tempat”. 

# Kegiatan? melawan ge- 
.rombolan?, 

Lg pada hari Djum'at jang la- 
lu 3 orang anggauta T.LI. jang 
sedang Memasang bendera, N.LI. 
di Farogong telah ditembak oleh 
tentara dah terbunuh seketika 
itu pula, Di Garut pada hari Ke- 
mis jang lalu, waktu diadakan 
pemeriksaan lalu-lintas telah 

sdisita “sebuah  stengun dan 
sebuah pistol, sedangkan bebe- 
rapa Orang ditahun Didaerah Su 
kabumi pada hari itu pula telah 
Gidjalankan “aksi pembersihan 
dan penahanan2. — Ant, 

SOAL NASIONALISASI 
  

Partikulir 

Panitya Perundingan menge- 
nasi nasionalisasi ' perusahaan2 

kereta api partikulir dalam be 
berapa munggu ini akah me- 
ngadakan pembitjaraan . lagi de 
ngan pihak perusahaan2 jang 
terutama - akan meliputi soal 
harga permintaan dan harga ta- 
waran. Selama in kedua pihak 

telah mempeladjari usul dan 

Kontra-usul dari masing2, demi 
kian keterangan kalangan2 Ke 
menterian Perhubungan. 

Perundingan pertama telah 
berlangsung di Bandung” pada 
tanggai 20 Mei dan hari2 beri- 
kutpja, dan oleh kareng kesulit- 

an belum dapat diatasi pada 
“tingkat pertama ini, maka di- 

harapkan, bahwa perundingan 
kedua akan mentjapai hasil jg 
lebih baik. 

Dikatakan, bahwa nasionali- 

sasi milik perusahaan partiku 
lir seluruhnja di Djawa. dan 
Madura adalah untuk  kepen- 
tingan negara, baik dipandang 

@ari sudut ekonomi maupun dari 
sudut lalu: lintas. Perusahaan 
jang harus: di-oper“oleh Peme 
rintah semuanja berdjumlah 11 
buah, ialah: NIS, SJS, Malang 

—— tram, SCS, Kediri — tram, 

k Probolinggo — tram, Madura — 
tram, Modjokerto — tram, Pa- 

Suruan — ftram, Madiun — 

.tram, dan Oost — Java —.tram. 
Dipandang dari sudut: lalu- 

“lintas, maka jang akan di-oper   
| 

| 
demonstrasi mengehai “| 
sk, Pemandangan, 

»Pugas" Balikpapan, 
(RPHOS). 

y 

dan)      

— Kolonel Kawilarang kedaerah2 
pertempuran 

TIDAK ADA .VUUR — CONTACT" DENGAN 
GROMBOLAN 

OLONEL KS, Panglima TP. DI, jang mengadakan 

Penindjauan Kolonei Kawila-" 
rang ini dilakukan berhubung ' 
Tengan konsentrasi2 gerombolan | 

jang | 
menurut keterangan sedang di- | 

Oleh. pasukan? 

sebagai ko | 

Penindjauan mula2 diadakan | 
didaerah Garut Selatan dengan | 

tempat2 seperti | 

djika tidgk dimuatnja. Dikata- | 

Menurut" berita dari pihak ten ' 

Perusahaan? Kngeta Api 

| Djika ia 

| Parlemen bersama- 

| baiki 

| Karim Pringgodigdo, telah mulaj 
| mengadakan penjelidikan, Hasil ' DPR is tidak lagi mewakili Psti 

la ngan Pionir sedjak tanggal 
Iidaerah itu tak didapatkan kesan, 
ugadakan aksi? jang berarti, Ha- 
bersiap memasang bendera? un- 

namakan , Hari Proklamasi MKP 
bagian besar dari bendera? itu te- 

- 

da 

adalah 19109 km. terbagi 
(10 km, lalu lintas raya 
jang Sianggap vitaal, dan se- 

| debihnja adalah lalu-lintas se 
kunder jang tjuma mempunjai 
kepentingan daerah. — Ant, 

KONF. POLITIK KOREA 
DI INDONESIA ? 
Belum ada permintaan pa 
da Pem. R.I. 

Berhubung dengan berita2 jg. 
menjebut kemungkinan Indone- 

Sia akan dipilih sebagai tempat 
untuk konperensi politik me- 
ngenai soai Korea, dari Ke 

| menterian Ltiar Negeri didapat 
kahar, bahwa setjara resmi Pe 
merintah Indonesia belum me- 
ngetahui tentang soal itu, de- 

“ Miktan puli sampai sekarang 
belum ada sesuatu permintaan 

atas 

dan 

tersebut di Indonesia, 
Menurut kalangan Kementeri 

an Luar Negeri itu selandjutnja, 
kalaupun ada permintaan jang 
Gemikian, maka itu adalah ter- 
lampau prematuur, oleh karena 
konperensi politik jang dimak- 
sudkan masih akan dibitjarakan 
lagi oleh sidang umum PBB jg 

akan diadakan “dalam Agustus 
ini. — Ant. 

MR. TADJUDDIN NOOR 
NAIK HADJI 

Mr. Tadjwidin Npor, wakil 
ketua III parlemen pada tgl. 8-9 
berangkat dengan kapal @uantas 
darj lapangan terbang Kemajor- 
an ke Djeddah sebagai “jemaah 
hadji. Perdjalanan ini akan me- 
lalui Cairo. — Ant, 

RAKJAT TANI TORADJA 
MENGAMUK 

Menuntut tanah dan Ke- 

| pala kampung serta tuan 
| tanah dibunuh. 

Sedjumlah kaum tani ketjil.di 
daerah Toradja telah mengada- 

kan pengamukan terhadap tu- 
an? tanah jang mengakibatkan 
seorang kepala kampung mati 

dianiaja dan seorang guru seko-' 
lah mati disepak-sepak seperti 
bola. Peristiwa ini terdjadi ber- 

turut-tarut tanggal 4 dan 5 
Agustus jang baru'laha— Hetinu 

Pembunuhan terhadap ken 

  

  
pung Bungin, Maksale. Ia diikat 
'oleh petani pada tiang rumah- 
'nja Jalu ditusuk-tusuk dengan 
hambu runtjing dan golok. Ke 

mudian majatnja diseret dan ru 

mahnja dibakar. Rumah kepala 

kampung itu termasuk jang pa- 

Ing bagus didaerah itu karena 

termasuk ,,tongkonan” (pusat ke 
turunan) bangsawan?. 

Petani? menganggap sawah2 
itu kepunjaannja dan menuntut- 

nja dikembalikan. Tentang guru 

sekolah jang dibunuh, ia ditarik 
dari rumahnja ketika sedang 
makan dan dipermainkan seperti 
bola. Guru itu menemuj adjalnja 

ditangan petani? jang sedang 
mengamuk itu 

Perlu didjelaskan disini bah- 

wa persoalan tanah di Toradja 
memang sulit sekali. Petani? 

umumnja menganggap bahwa tu | 

an2 tanah, radja? serta para 
bangsawan mendapat tanah se- 
Karang berasal dari kepunjaan 

rakjat ketjil jang diperoleh de- ' 
ngan tjara jang tidak adil, — 
Ant, 

      

Ceja 
KANTOR AIR MINUM KO 

TAPRADJA 
Punjai gedung baru. 

| Perluasan kantor Air N 

tisharsjo 
| selesai 

akan 
Agustus jad, bertepatan 

sekarang ini 
Kotapradja Jogjakarta di ' 

finura 

Dje 
sudah 

dan menurut rentjana 
dibuka pada tanggal 17 

dagu, 

untuk mengadakan konperensi : 

kampung itu terdjadi dikam- ' 

han: ulang kemerdekaan ke '&$ 
Republik Indonesia. Beaja jang 
diperlukan untuk pembangunan 
gedung “baru itu sebesar 
Rp, 185.000,-— 

GUNUNG GAMPING 
UNTUK TJAGAR ALAM 

(NATUURMO- 
NUMENT) 

Mengingat pentingnja gunung 

gamping didesa Gamping sebe- 
lah barat kota Jogjakarta utk. 
penjelidikan lebih landjut oleh 

para ahli, profesor2 dan maha- 
siswa jang menerima mata pe- 
ladjaran dalam djurusan per- 

' tambangan, maka 
Pertambangan Kementer:an Per 
ekonomian di Jogjakarta telah 

itu dengan memberikan pagar 

kawat sekeliling 
ping itu untuk didjadikan na- 
tuurmonumeni atau  tjagar 
alam. Penutupan inj dimaksud- 
kan “untuk mendjaga djangan 
sampat hahis digalk gampingnja 
oleh orang2 jang memerlukan. 

DEMONSTRASI ME- 
NGOLAH TANAH DE 
NGAN TRAKTOR 

Pada tanggal 6 Agustus 1953 
jl. atas usaha dari Sdr. Sutardjo 
anggauta DPR KI. Pendawahar- 
dio (Sleman) telah dilangsung- 
kan demonstrasi mengolah sa- 
wah dengan traktor. 
Dapat diterangkan disini bah- 

wa traktor tersebut dibeli pada 
N. V. Javastaal Jogja dengan 
harga Rp. 11.000,— dengan per- 
lengkapan badja dan alat untuk 
memotong djeramil, Traktor ter- 
sebut mempunjai kekuatan 3 PK 
dan dapat dipergunakan untuk 
segala matjam pekerdjaan. 
Pameran 

perhatian dikalangan Djawatan 
Pertanian Rakjat “Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta, diaritaranja 
KRT Dipodiningrat, KRT Tani- 
prodjo, Bupati Sleman KRT Ku- 
sumaningrat dan lain2-nja. Pada 
Pertjobaan tersebut diundang 
para Pamong Tani Mantrj Tan: 
dan Para Peladjar. Cultuur 
School (Perusahaan Per:anian) 
di Wi.djilan, 

Diantara para peladjar2 jang 
|mentjoba mengerdjakannja ter- 
dapat peladjar2 puteri dari se- 
kolahan tersebut. 

DEMONSTRASI AIR 
BERSIH 

Hari ini tanggal 10-8, di 
Kapanewon “Tepus akan diada- 
kan demonstrasi membikn air 

bersih . oleh rombongan  kese- 
hatan bagian Laboratorium Da- 
erah. Demonstrasi tersebut akan 

dilakukan pula d kapanewon la- 
innja jaitu di Rongkop dan Se- 
manu: 
: Maksud demonstrasi - tsb. 
ialah agar supaja kesehatan 
rakjat lebih terdjamin, Untuk 

keperluan itu,  rakjat diperin- 
tahkan menjediakan beberapa 

sir ditempat2 pengaron, kendi 

dan sebagainja. 

Rp. 75.000,— UNTUK 
DAM2 

Djawatan Pertanian Rakjat 

a2134 

4   Gn. Kidul telah -. menjediakan 

uang “sebanjak Rp. 45.000,— 

bag. rentjana “pembangunan 
dam-dam jang telah direntjana 

| |kan oleh Panitya Pengairan 
| Gn. Kidul dalam tahun 1953 ini. 

Seperti diketahui, bahwa 

|dalam daerah 

“20 buah. 
tersebut :- ada 

    
Siauw Giok Tjhsn: 

  

menerangkan, bahwa menuru 

Alat2 itu adalah warisan di- 
djaman pendudukan  Djepang, 
ditambah dengan alat2 perleng- 

| kapan didjaman Ne al dan 
|kemud:an ditambah dengan 

|alat2 pembelian dari Pilipina | 

| didjaman pemerintah R.L.S. : 
| Adalah misdadig, djika alat2 : 
(itu didjual sebagai ,.besi-tua" 
| demikian Siauw G.ok Tihan, 

Pe ia berpendapat, bahwa 
alat2 tsb. sebenarnja banjak jg 

| dibutuhkan oleh masjarakat gu- 

an kepentingan Ma 
| produksi. 
' 

|. Menurut Sianw perlu segera | 
| diadakan inventarisasi oleh para 

  

B
a
a
r
 

|ahli terhadap alat2 tsb. sehing- | adalah akibat ketegangan2 jang 
|ga dapat dip lih mana jang bisa 
“segera dipakai dan mang jang 

| harus diperbaiki, supajaf dapat 
bestemmingnja". 

tidak lekas? didjalan- ! 
| Ran menurut Siauw, kerusakan 

ditentukan 

| nja akan lebih besar. Berhubung 

| dengan itu Seksi Perekonomian | 
sama, dengan 

Panitia Negara untuk memper- 
efficientie  pekerdjaan 

alat2 negara jang diketuai Mr, 

  

| 

gudang tsb. Lk, 2 djuta dollar USX, 

| nja dari PSII 

Amelz itu, 

Alai2 jang tertimbun djangan 
didjual sebagai besi-tua 

INVENTARISASI PERLU SEGERA DIADAKAN 
ENJAMBUNG berita tentang penumpukan barang? digu- 
dang pemerintah, anggauta Seksi Perekonomian Parlemen, 

Siauw Giok 'Fjhan, salah seorang jg telah menindjau gudang pe- 

merintah di Djalan Kakap (Djakarta Kota) atas pertanjaan 
t taksiran ahli, harga alat? dim. 

penjelidikan itu akan disampai- 
kan kepada pemerintah, Demi: 
Kan Siauw Giok Tjhan, — Ant. 

« 

AMELZ KELUAR DARI 
PSI? 

Karena duluknja Abi- 
kusno dan Sudihjo. 

Dari kalangan jang mengeta. 
'huj anggota PSIT Amelz, jang 
Kini duduk dim DPR sbg. wakil 
PSII, telah memadjukan permin 
taan keluar dari PSIT. Pengun- 
Guran diri Amelz dari PSI ini 

ra 

  

memuntjak dikalangan PP, PSII 
karena sengketa tentang duduk 
nja Abikusno dan Sudibjo kedua 

didalam kabinet 
baru ini, 
Menurut keterangan PP PSI) | 

menghendaki setjara formil su 
paja jang duduk didalam kabi, 
net itu anggota? partai Anwar 
Tjokroaminoto dan Arudji Kar. 
tawinata, 

Dengan pengunduran diri 
maka, duduknja dim 

Djawatan | 

dam-dam jang perlu dibangun | 

menutup salah satu dari gunung ! 

gunung gam- 

tersebut mendapat |   
| 

| SOBOHARSONO : 

WETAN BETENG: 

MURBA:   
SENI SONO: 

RAHAJU: 

DJAWATAN PLANOLO- 
GIE 

Buka stand di Pasar 
Malam 

Hari ini djam 10.00 Panitya 17 
Agustus Kotapradja Jogjakarta 
akan mengadakan rapat pleno 
nja lagi dan kemungkinan meru 
pakan rapat jang terachir sebe 
lum dimulai dgn perajaan dan 

    

keramaian? 17 Agustus jad. Me 
inurut keterangan akun dibirja 
rakan sekitar “laporan delegasi 
panitya 17 Agustus Kotaprudja 
kepada Panitya 1T Agustus pu 

| sat'daerah, pekerdjaan panitya 
“permanent, menentukan atjara?2 
jang positief dan sebagainja. 

ementara itu mengenai pasar 
malam, pihak panitya menerang 

ikan, bah: ya rentjananja akan di 
buka pada tgl. 16 Agustus sore, 
tetapi helum ditetapkan siapa? 

jang Siminta untuk membukanja 
dengan resmi. 
Umumnja stand2 dalam pasar 

malam terdiri daripada exposi' 
si2 pembangunan, antara lain jg 
nampak akan besar  jalah dari 
Djawatan Pianologie Kementeri- 
an Pekerdjaan Umum dan Pena 
ga di Jogjakarta, 

SUMPAH GADJAH MA- 
DHA KE DJAKARTA 

Hari ini sebanjak 36 orang pu 

tera & puteri dari rombongan 
Djawatan Kehudajaan Bag. Ke- 

senian d bawah pimpinan Sir. 
Sri. Murtono telah berangkat 

"ke Djakarta untuk mengadas 
kan  pertundjukan  Demonstra 
tie Sumpah Gadjah Madha", 
Demonstratie pertundjukan tsb. 
diadakan pada hari Senen tgl 
18 Agustus '53 guna merajakan 
hari Proklamasi jang ke VIII, 
Rombongan tersebut terdiri 
dari siswa-siswa Sekolah Seni 
Drama & Film dari Instu- 
tuut Kebudajaan Indonesia dan 
Gari Siswa Budaja dibantu oleh 
peladiar2 sebanjak 500 orang 

dari IPPI Djakarta. Perlu di- 
terangkan bahwa Demonstratie 
pertundjukan Sumpah Gadjah 
Madha tersebut akan dibuat f.lru 
Gan disaksikan oleh presiden dan 
Wakil Presiden. 

. SELEKSI PENJANJI 
Untuk rebut bintang ra- 

.dio th. 1953 di Djakarta 

Nanti malam: bertempat «di 
studio RRI Jogjakarta oleh sud- 

| tu jurie chusus jang terdiri dari 
kaum seniman akan diadakan 
seleksi terhadap 42 penjanji wa- 
nita dan laki2 jang telah menja- 
takan dirinja ingin merebut bin- 
tang radio tahun 1953 jang akan 
diadakan oleh Djawatan" radio 

| pada tg. 11 September jad, di 
| Djakarta bertepatan dengan hari 
| Radio ke-8,. 

Tjara menjeleksi suara itu Rai 
dak berhadapan dengan para 
penjanji tetapi para. anggauta 
jurie hanja membuat angka? utk 
Suara2 'penjanji2 isb., jang di- » 
amibihjadari tape.racorder, SEai 
ara2 penjanji telah ditape 'bertu- 
rut2 pada tgl. 7 dan 8 Agustus 
jang lalu. Demikian pula dari 
tape recorder iiu para anggauta 
jurie tidak dapat mengetahui 
suara siapa sebenarnja jang ter 
Gengar, karena masing2 penjanji 

menggunakan nama samarannja. 
Sebenarnja seleksj nanti ma- 

lam jtu merupakan seleksi pen 
dahuluan untuk memilih 8 orang 
penjanii jang harus mendjalan 
kan Seseksi teracnir pada tg 15 
Agustus jad, digedung CHTH., 

ABIS 

Dari 8 penjanji ini hanja akan : 
diambil seorang penjanji wanita 
dan seorang penjanji lakiz jang 
akan dikirim ke Djakarta untuk 
mengikuti perlombaan penjanji 
merebut bintang radia tahun 
1953 
Dalam pada itu diperoleh ke 

.terangan, bahwa, bagi djuara per 
tama, kedua dan ketiga. dalam 
malam seleksi tgl. 15 Agustus 
jad, disediakan pula piala? 

| TAMU2 DPR KOTAKETJIL 
'PASURUAN DI 

JOGJA. 
Sabtu siang telah tiba di Jo 

gjakarta 2 orang anggauta DP 
kotaketjit Pasuruan jang ber 
maksud mengatakan penindjau 
an. dan mempeladjari perkem 
bangan pemerintahan Kotapra 
dja Jogjakarta, 

Di Balaikota, mereka diterima 
oleh DPD Kotapradja dan kemu 
dian mengadakan tukar fikiran 
sekitar pekerdjaan jang mereka 
hadapi sehari2, 

Hari ini dan besok para tamu 
Kotapradja ini akan mengada 
Kan penindjalan ke djawatan2 
dan objek2 lainnja jang diusaha 
kan oleh Kotapradga PAR 

Nonton mana ? 
LUXOR: Noor Asmara”, Kasma 

“Booty, Roomai Nor, 
P. Ramlee - 

REX: . Highly Dangerou:”: Dane 
“Clark, Margaret Lockwood. 

"Beware My 
Lovely”, Ida Lupino, Robert 
Ryan... 

»The fallen spar- 
- TON", John Gaffield, Mau- 
reen O' Hara, 

|INDRA: ,Lone Star” Ava Gard- 
ner, Clark Gabie, 

»I'he Mask of Dimi- 
trios”, Sydney Greenstreet, 
Zuchary Scotts 

,Adv. Rex 
and Rinty”, ke I, Kane Rich 
mond, Norma Taylor, ' 

»The Adventures of 
Rex and Rinty ke IT. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»B. Oemba. ran/Ranteng 
Mataram”,



  

   

            

2 ita mengatakan 
La ari ini telah mulai 

i Ig untuk menjusun shatu 
Persetudjuan Keamanan Bersa- 
"ma jang akan mempersatukan 

- ' negara2 kita dalam tindakan2 
| bersama untuk” menghadapi ba- 
(aja bersama, dan jang akan 
memperkuat ikaban jang telah 

| mempersatukan kita untuk me- 

  

    

    

   

    

           

  

    
        

  

    

    
    

          

       

    

   

'kan, bahwa Per- 

eamanan Bersama 

dapat ditanda tangani 

1 mendapat persetudjuan 
"1 / dari Konggres Amerika. Maka 

Denga an: antara sesudah ke. 

18 Aka tetua dalam Pernjataan 

gan. penanda tinganan setjara ' 
1: Pernjataan Bersa- 
mengatakan antara seka 

an.tanggai nyulai L 

8. PN Keamanan BET our 4 
| sama itu nanty diharapkan ber- 

"laku, pasukan2 bersendjata kita 

(Lsi Korea akan tunduk Tan 
“Komando PBB.” 

Komando PBB Atil 
adakan reaksi”. : 

— Selandjutnja Pernjataan 
| sana itu mengatakan, djika am 
waktu “antara, pe anng 

da: Persetudju- waktu setemrat di istana presi- 
Lan Keamanan Beriama itu san 
jadi . melawan Re 

1 ma Horor Korea Selatan) akan tetapi tidak ikut menanda 
-pelanggaran 

terhadap: gentjatan sendjata”, 

maka Komando PBB. termasuk 
tentara Korea Selatan 
aa otomatis mengadakan. 

      
DJAKSA MIN TA KASSASI | 
1Oteh Djaksa | Pengadilan Nege. 

Iri G Kudus Djokokar e 
Tah diadjukkan. asi kepada | 
Mahkamah Agun 2atas 'keputus- 

    

Mr eni jang dianggap be. 
lm memuaskannja, 

| Menurut kabar Pengadilan Ne 
itu telah memerik- 

aranja Sinder Fe na 
um kabupaten 

na “dituduh menerima . mang 
suap Gari beberapa orang pemi- | 
blik toko “setempat 
Rp. 3. 000- Atas 

Da Djaksa mintakan hukuman 4 bu: 
lan pendjara, tetapi karena per. 
karanja oleh hakim dianggap bis 

i dak terang, achirnja dalam pe 
ja #Periksaan 1g1. 1-8 jang lau ter 

: Gak Wa dibebaskan. “dari pinturan, 

u “Tags ana Milik Mangku | 
| negaran telah mengirimkan su 
rat Lan “bupati Wonosobo de, 

Ya Naa San Mala 

da suk mendiri- | 
Bebek Je eka 

20 an akan 

  

“Dilan pada itu, tentara Korea 
Selatan akan tetap mengadakan | 

Skerdja - sama" dengan pasu- 
kan? PBB Status pasukan? 

PBB dan fasilitet2 Korea Sela- 
tan pada mereka dalam pada ita 

juga MEN: Lake. pen 5 sega 

2
 
T
a
 

tuduhan itu 

se Pa an Politik. 

' Mengenai Konperensi . Politik 
untuk memetjahkan masalah | 
-Korea setjara damai jang akan | 
diadakan besok tan 
tober jad:, Pernjataan “Bersama 
itu. mengatakan bahwa Ame-. 
rika Serekat Can Korea Se- 

? Hatan akan ,,mempersiapkan da 
“untuk mentja ai us 

La “bersamaan” 
| perensi. tersebut. 

| Akan tetapi djika setelah 90 

ah Terdakwa dibela oleh ahli hu- 
| kum Sukardi jang dalam pada. 
tu menjatakan bahwa Madan 
terdakwa bukanlah , PO ae 

Iainkan .pindjaman 
Ksud kelak akan Siisara 5 

bali Na nhk, 

27 Ok 

  

Rembang Ha 
. MEMBUKA TANAH 

2 en KOSONG: eta 
| Dengan Tag # 

Di Sulang dan Landoh, ba : 
Need terdapat “14 

| tanah kosong, Sulah seki. 
manja rakjat tidak mengerdj: 

Iikannja, karena dari Tuasnji | 
(Inah sedang alat2 mereka sangat 
: KN Dea meni 

ah Se 2 

Ia Asa Ta dea Gun 

na 
TN
 

T
N
 

T
h
 

3 

     

  

       
itu 

5€” | tahun: 1953, 
suatu “hasil dan djika Kon ' pelaksan Banana Meets ila 

3 sj itu oleh delegasi? Ka naan 

semata-mata .hanja dh 
I, propaganda atau 

kan untuk mengadakan 
Uu tkan Korca Selatan”, Ame 

5 Ta, Can Selatan ber 
menarik diri. 

      

       
       

          

    
   

  

   

    
   

  
dari 

Kalau menempuh | 
djalan militer, 

'Pernjataan 
  

, Si pada itu, nlah, li 
Ha - ini San a - Tn ee aggend BO ta Ana men p 

        

   

  

   

    atu Batan Aan ba 
Nu ini Tera anan 

' Ref subel, 
hak 
25 

: aa Nakaan demi 
emo 1, tahun. 1.600 $ 

    
   

  

   

      

Kurus Rendi 

$ telan aa baya Ko. 
e tan tak akan 

i LA MEA NA 
mengam 

  

   
   

   

  

: ikan 3 ha.t tiap hari, hi 
kr BA Papa 2 0 

           

  

   1 ambapgunan Korea, | 

    

    dinegasi in mak '.ha, a 
Presig den Han tiap ha memakan ong 

1250, Djadi “u 

1 tanah 3 ha beaja | m 
Tesai dalam tempo 

        
  dang? ig memboleh tan ..240 

pengung si dari blok Sovjet, 
mperika Serik 

“rentjana — pembangun- | ajumlah 
embahi Korea Selatan jang | arkan pemerintah untuk keper- 

sam (luan2 tadi, jaitu 1.000.000.000 ru 

           
   PIN, waktu 3    
    

  

   
ikangan « da k 

ki 

  

   

an sebanjak 1.527.087,70 kg, ig 

  
harga fp. 8.035.646,60. 

Dari hasil ikan jang sekian | 
banfaknja itu diantaranja 530.- 

ram sehanjak 99.964 kg. Hasil 

  

dengan menggunakan " peranu2 

1 | besar dan ketjil 51.725 buah dan 
20 tenaga melajan 37.829 orang. 

: Ani 1 “Yalk Ag : 2   

  

   

          

   

  

   

                

  

  

taan bersama Dulles-Rhee 
T PERTSHANAN, DITANDA TANGANI. 

g lalu, menteri EN. 
. Presiden Korea Selatan Syngman 

$ Pan Pen ana. Pengen jang me- 

John Foster Dulles dari 

pai 4 tahun. Dan rentjana ini 
dinjatakan akan dilaksanakan di 
bawah pengawasan sebuah Pa- 
nitia Ekonomi 
bersama-sama oleh wakil2 Ame 
rika Serekat dan Korea Se- 
latan. 

pergunakan untuk renftjana ini 
adalah 1.000.000.900 dollar. hai 
mana masih harus disetadjui 

baru? ini telah disediakan se- 

djumlah 200.000.090, uang ini 
adalah hasil penghematan kare- 
na tertjapainja genfjatan sen- 
djata, ' 

- Perkembangan Angkatan 
Perang. 

Selanijutnja . Pernjataan Ber 
Sama. itu . djuga merentjara- 
kan perkembangan Angkatan 
Perang. Pernjataan itu menga 
takan “kita telah mengadakan 
tukar-menukar peridapat per- 
Siapan mengenai masalah seki 
tar pemeliharaan dan perke 
bangan angkatan Tang, au 
Gan udara.” 

emikian pokok2 isi Pernja- 
taan Bersama Dulles-Rhee “ aer 
nurut AFP: 

Palet pertahanan. bersama 
Amerika | | Selatan 
ditanda - tangani. : 

Sementara itu Dulles, dan 
#menteri luar negeri Korea  Se- 
Llatan, Pyun Yung Tai, telan 
| menanda tingani suatu perdjan- 
Gjian keamanan bersama antara 
Amerika Serikat dan Korea Se- 
latan. 

snanda-tanganan tersebut di 
Jangsungkan hari Sabt fu dj. 10.05 

  
Cen Syngman Rhee. Rhse “sen 

Giri menghadiri “upatjara. ini, 

tangani. 
| Per djandj'an. tersebut mas'h 
harus di sjahkan oleh kongres | 
Amer'ka Serikat" Gan - parlemen 
Korea Selatan. — AFP. 

  

PA gn ter Oaar 

PENDAPATAN : 

tadi, ialah Dewan Uni dan Dew 

1953. 

Anggaran benaa tadi dise- 
rahkan oleh Dewan Menteri ke- 
pada sidang Sovjet Tertinggi un 
tuk disetudjui: besarnja ialah : 

a2 | pendapatan 543.300.000.000 ru. 
ON- 'bel dan pengeluaran 520.500. 

.| 900.000. 

  
tjakan laporan . mengensi ang- 

garan belandja negara untuk 
djuga melaporkan 

untuk tahun2 1951 dan 1952. 

me An Perintj jian. 

Maret mengutar aka “bahwa 

dari djuralah uang tersebut tadi. 
alah anggaran. bejandja tahun 
11953, untuk perekonomian nasio- 
.hal akan disediakan 192.500.000. 
000 rubel, untuk dinasS2 sosial & 

kebudajaan. .129.800.000.000- ru 
| bel, untuk pertahanan 110. 200. 
000.000 rubel dan untuk penje- 
Jenggaraan pemerintahan sipil 
14.300.000.000 yubel, 

'Djumlah jang Satu al: 
“tuk pertahanan, berarti pengu- 
rangan sebanjak 3.600.090.000 

djika dibandingkan de- 
ngan angka untuk tahun jan? 
lalu, Angka ini dipandang suda! 
tjukup, kfta Zverey dan utjab 
annja ini Oleh para hadlirin di 
sambut: dengan Sona £orai ber- 

1 gemuruh,   
Zverev kemudian Patut 

| bahwa Sovjet. Uni makin lama! 
.usahanja untuk | “makin besar 

| memperbaiki pendidikan, kese- 
5 Selanajutnja. Pern jataan Ber ( hatan, djaminan sosial, dan hal 

ik. Hn “itu menerangkan tentang | 
nasalal 

ini dapat dibuktikan 

uang. jang 
dengan 
dlikeli- 

      

     

  

ra2 Rp Pak Un" Se 

Juar 

Ldjuara pertama puteri regu Toe 1 

Kedua -djuara ini se- 
'landjutnja akan dikirim ke Me- 
Gan sbg utusan Djawa Tengan. 

Adapun  has.!2 selengkepnia 

-sbb.: 
aku didjuat dalam. pelelangan Sef HARI PERTAMA PAGI, 

"Regu putera : 

'gjakarta. 

elama bulan Tijuni jang lalu, 
laut Djawa dapat ditangkap, 1 

. 723,70 kg. didjadikan ikan asin ! 
dan telah mempergunakan ga- | 

Ikan lau: tsb. diatas diperoleh | 

jang diketahui |: 

Djumlah uang jang akan di- | 

oleh Konggres Amerika. Bahwa | 

Augustus   
5 batjakan mn anggaran be 

- Menteri keuangan Sovjet Uni, 4 
Konperensi itu bersidang, | | Arseny Zverev, ketjuali memba- 

“dan bagi kedua negara itu ter- 
(nj ta | bahwa Konperensi 

  

  

      
    

  

Regu Purwokerto dan regu puteri 
Jogja akan dikirim ke Medan 

H ARI Sabtu tgl, 8 dan Minggu tgl 2 Nu 3. Maa 
Setjodiningratan Sogjakarta oleh Panitya Seleksi PON-LI 

Djateng telah diselenggarakan pertandingan seleksi Volleybail 
PON-Ii Djateng, Pertandingan ini diikuti oleh 5 regu putera 

| dari Sofo, Pati, Purwokerto, 
2 regu puteri dari Semarang 
Vo Ma). 

Sebagai 
.regu Purwokerto, 

Pati — . Jorj aja 
Banfamba (Purwo- 
kerto — Semarang 
“Solo (bebas) 
Solo—- Pati 

S Semarang —— Jogja 
Banjumas (bebas) 

|Regu Puteri : 
Semarang — Jogja 

Regu Putera sore 
Solo -— Banjumas 
Semarang — Pati 
Jogja (bebas). 

HARI KEDUA, 
Regu Puiera: 

Solo — Semarang 
Banjumas — Jogja 
Pati (bebas) 
Jogja — Solo 
Pati — Banjumas 

Dengan has! tsb. diatas, maka 

regu Purwokerto keluar sebagai 
Ojuara pertama 
Jogjakarta keluar sebagai Tipe 5 
ra pertama puteri. 

PERLOMBAAN MA- 

Untuk 

an — poRjal beteng timur — 
Fungkal Ke — Mergangsan — Wi- 
rogunan — Pakualaman Bntar | 
an Lor — Sikjadi peeatan — Pe- 
nZurakan — alun? utara (finish 

- Pendaftaran 

110 Augustus sampai dengan 12 | 
di Tugu kulon 

dan di Malioboro18, dengan di j 
sertai uang. pendaftaran. Rp. 1, 

“OLAH RAG: 
|“ Pada malam 

lu. bertempat Tiblan PB: Bas! 
Koro Suranatap Jogja telah di 
langsungkan “pertandingan per 
sandaraan hulutangkis 
PB Wirogunan 

Baskoro dengan kesudahar 6 — 

mulaj 

  

untuk PB, Baskoro. 
Baru? ita Persaiuan Bulutang- 

kis ,SEDAR” Keparakan Kan! 
Jogja telah mengadakan 
tahunan beserta An bana 
Pengurus dengan menghasilkan 
susunan baru sbb: 

Ketua: Sdr Assaban, Penulis: 
Sdr. S.. Halihudojo, Keuangan: 
Sdr, Tondoredjuno, Pelatih: Sdr | 
Hadimuli Jono dan Pembantu Sdr. 

| Simarkun, Perlengkapan ' comi | 
| Saris: aa Juwono, 

Ta belandja Sovjet 
543.300.000.000 RUBEL PENGELU | 

'ARAN : 530.500.000.000 RIJBEL 
Dara sidang Sovjet Tertinggi Sovjet Uni jang dilangsung 

$ kan pada hari Rabu petang ini, kedua madjlis dari badan 
an Golongan Bangsa? telah di- 

elandja Sovjet Uni untuk tahun 

bsl lebih banjak dari pada untuk ' 
tahun jang lalu. 

Uang jang disediakan untuk 
mendirikan perumahan, lebih ga 
ri 2596 meningkatnja, djika di- 
bandingkan dengan tahun jang 
lalu. 

Kemudian Zverev membitjara- 
kan' anggaran belandja menge- 

nai padjak pertanian, untuk di- 
pertimbangkan oleh Sovjet Ter- 
tinggi. Diusulkannja supaja pa- 
djak2 pertanian untuk 1953 itu 
dikurangi dengan 434 djika di: 
bandingkan dengan tahun 1952. 
dan untuk tahun depan 
rangi dengan 6094 lebih djika di. 
bandingkan dengan tahun 1952, 
—iass. 

KING Of THE ROYAL MOUNTED (1 

Pel dnBUa seleksi volley bali: 

djuara pertama ke- ” 

| Cingan2 “dengan PB. 

“fan persahabatan antara : 

w 

an RP. Sur Pa 

ND 

IN
N 

22
 

“Olympiae 

putra sedang 

Semarang lawan kes. PSSI 

kombinasi Djateng / Djatim / Ma 
kassar. i 

menjambut Perajaan-| 
pemuda dan peladjar utk. perda: 
maian dan persahabatan sedunia 
jg diadakan di Bukares, dari tgl, 

|2-16/8 jad..ini, maka pada tang- 

gal 15 Augustus jang akan da- 
tang PSS daerah Jogjakarta 

takan menjelenggarakan perlom 
baan marathon (lari djauh) Per 
iombaan ini akan dimulai pada 
djam 16.00 melalui djarak alun2 
utara (start) — Pengurakan — 
perempatan Kantor Pos -—— Nga 
bean — Wirobradian — Ketang 

gungan — Patangpuluha, — Ta | 
mansari — Podjck beteng selat 

karta. 

sepak bola jang akan melihat | 
pertan'ingan di Semarang itu | 
teiah diberi kesempatan mendaf !   
kan, 

f Hua tetap akan main di Jogja 
| karta pada tanggal 26 Augustus | 
jang akan datang ini melawan | dalam-re 
kes. PSSI Djateng. Pertanding | 
an diselenggarakan Oleh PSIM. 

tanggai 

Y SINGKAT 
ggu jang la- 

antara 
melawan PB | 

Fan tournament nj d-maksudk:n 

Luntuk menjambut hari Prokla | 
| masi tanggal 17 Augustus 1945. | 
| Guna pertandingan2 

i beker2 giliran jang lama, djuga ' 
Kena piala2 baru, 

1. Hardjono — Kwik Tiauw 
Ke 6— 3 63 

2. Sugiarto (M) — Surachmad 

3. Sujono — Sukardjo w.o. 

4: Dr. Sudarmadji — Pn 
Be Gt an 

D.. Lie Djie Iet — Suwardi 

| 6. Abd. Mustadjab — Suhardi 

T.  Aditomo — Ko Khing Kie 
3 — 6,6 —5,10 —8 
8. Sumali — Ismadi 6 -— 2, 6—0 

SINGLE PUTERI : 
1: Nj. Sabir — Nj. Judokusumo 

12. Kwik Siok Swan —- Sri 

DOTPLE PUTERA : 

1. Sumarjun / Suparto — Sjaaf / 

2. Hardjono / Sugiarto — Lagi 

  

Semarang dan Jogjakarta, dan 
HPPBV) dan Mo pan (Per. 

. 
  

    
  

Selain itu, TAN diputuskan 
pula bahwa tjara latihan akan 
lebih diperbaiki dan disempurna 
disamping mengadakan pertan-' 

lain. se 
tjara persaudaraan. 
Pada hari Minggu tanggal 9-8 

1953 Gigelanggang PP, Surya” 

telah dilangsungkan: Ra 

Surya” melawan PP... Anua | 
(anak2 Sulawesi di Djokja). 
Pertandingan berachir dengan 

angka 13 — 4 untuk kemenang | 

Aa . 

ATJARA 'PERTANDING- 
AN KES. YUGOSLAVIA 
Dari Pimpinan Komisariat PS 

SI Djateng didapat keterangan, 
bahwa kes. Yugoslavia ditung 
gu kedatangannja di Djakarta 
pafa tanggal 18 Augustus jang 
akan datang ini. Kes, "“Tugoslavia 
jang telah “keluar sebagai djua | 
ara ke-II dalam pertandingan | 

di HelSinki tahun 
1952 jang lalu itu, akan bermain 
5 kah di Indonesia, jaitu, 

Tgl, 20 Augustus di Djakarta 
23 

Tanggal 26 Augustus di Sura 
baja, Tanggal 29 Augustus di | 

Tanggai 30- Augustus di Pja- | 

Mulai saat ini para penggemar 

  

  

Pada t 

Hadji 

jang nh Ta 

    

    
    

     

   
   

  

   
    

    
      

             

     
      
       

       

     

      

    

  

   

& 4-8258 jl Uh berangkat dgn pesawat terbang tjalon? 
jang ketinggalan dengan pengangkutan dilaut, Gambar : Menteri Agama Kijai Masjkoer sedang . mmeperhatikan kapal 

  

INGGU pertama dalam hu- 
lan Agustus  memperfihat- 

kan perkembangan moneter, je. 

ha dapat dilihat dari neratja 
ringkas “Bank Indonesia, pen- 
djualan emas, 

  
! 

tarkan namanja untuk menda- | 
pat kartjis. Harga kartjis tetap | 
seperti telan ditetapkan, jaitu 
berdiri : 

40-— dan Rp 50,— sedang bal 
kon Rp. 100— | 

iRps 20:—, tribune Rp: 

21 Nan Hua di Jogja. 

Selandjutnja dapat dikabar- 
bahwa kesebelasan Nan ' 

Perlu diketahui, bahwa berhu | 
| bung Gengan sesuatu hal, kes. k 

1 ae Hua tak jadi main di Sola: 

Tenis , tourna. 
| meni PERTI N. 

ek 

dimulai 
Kemarin pagi Cibaan Klitren | 

Jogjakarta telah dimulaj pertan : 
Cenran tennis tournament PER 

TIM babak pertama. Dalam per 
| tandingan 
| dimainkan 8 man single, 
single, 8 douhle 

double. 

kemarin itu. telah | 
2 InSSE 

dan 2 misal | 

Seperti diketahui pertanding- | 

ini selain : 

jartu | 
H3 toko Blima, Perseroan Bu" 

Putera, apotheak Merapi, 
Pakurus dan Wisnu Inspeksi Pen- | 
didikan Djasmani (2 hekerj dan | | sedjak achir 1952 sampai seka- 
lain2 barang jang berharga dari | 
beberapa toko jang terkenaj” di ' 

| Jogjakarta, p | 

Adapun  hasil2 selengkapnja' 
| darj pertandingan hari pertama ! 

itu jalah: 
SnGLe PUTERA 

9—b6,.1 — &. 

— 6,6 —1,6 —2 

Mo Me 

652 kh 
Kus- 

tijah 2 — 6/1 -—— 6. 

Surjanto 6 — 0, 6 —1 

(mun / Rumidjan 6 — 4:2 -— 5 
FI   

3. Surachmad / Suhardi — Ma- | 

dijantoro / Sugiarto 6--0, 6— 4 

4 

"TATTLE 

“bahwa .,het 

ND Sudarmadji / / 

Mutasi jang terpenting dalam 
sektor devisen ialah mengenai 
haiknja rekening passiva dari 

“dana devi isen, jaitusgabungan re 
| kening2 hutang kepada negara2 | 
dengan mana Indonesia mempu- | 
njai clearing-agreement Dalam 
rekening passiva ini al terma- ! 
suk rekening ,,A” dengan Neder 
land. Berhubung dengan adanja |! 

|batas tertentu bagi hutang2 | 
kening passiva itu ta.l. 

karena ditetapkannja Swing” 
| tertentu ter hadap rekening , Lan 
termaksud), mMeningkatnja reke 

kning itu berarti mendekati bu- ' 
' tas itu Dapat dikatakan Setjara 
pasti, bahwa tidak lama lagi ba- 
tas itu akan dilampaui, 

adi perlu .pula. 
va Berkurang ge ntang perketin 

“tah dengan 74 djuta, bersamaan 
| dengan kemunduran dalam pos 
sberbagai rekening” dipihak kre 
dit (dari 395 djuta mendjadi 
292 djuta), menundjukkan, bah- 
Wa hutang pemerintah itu telah 

“dikurangi dengan kl. djumlak 
kemundaras “pos : 
|Djumlah itu merupakan peng- 
|hasilan pemerintah jang mula? 

dimasukkan. dalam. berbagai 
rekening” itu, 

Bahwa tenangnja “suasana 
| moneter" dim permulaan Agus 
|tus ini tidak mengandung ari 

getij is gekeerd" 

“tentu terang bagi siapapun dju- 
| ga. Penindjauan setjara global 
sekali: mengenai perkembangan | 

|rang memberi petundjuk lebih 
djauh tentang itu. 

Sedjak 31/12-52 sampai 5 
perkembangan posisi 

dan defisit pemerintah, sebagai- | 

mana dinjatakan 
neratja 

sia. adalah: 
Kemunduran persediaan devi- | 

r 

4, Pramono / Hudiono -— Mur- 

hadi) Suwandi 1—60-— 6 
Sukardi. — Ati 

. Affandi / Supojo 6 — 2, 6—3 
"6. Susila / “Pramono — Sukar- 

sono | Sudjadi 86 — 4, 4 — 6 

TT — 
7. Fikiraman / Dr. Wirjo — Lien | 

Tan Tik Gwan 

6— 3, 4 —6 
8. Lie Tie H'an / Prof, Hariono 

« —- Ang Tiauw An / Adito- 
mo 4 — 6 4 —6 

' peri lu diketahui bahwa guna 
keperluan pertandingan in: Per 
tim telah pula menerima sokong 

an uang, jaitu dari Dr. 
madji Rp. 100,— Dr, Thio Kiem 

Han Tjioe | 

Djwam Rp: 100-— Dr. Surat man | 

Rp, 100— “Dr. Yap Kie “Tong 

Rp. 100,— Sindhutomo Rp. 50 
dan Dr. Tan Tioen Gwan dan 

Tjie Tjing Ing masing2 Rp. 25:— 

berlainan sekali daripada ming- | 
gu2 belakangan ini. Sebagaima- | i 

jang Waktu he- 
lakangan ini sudah hampir men- djutaan) 

Mengenai persediaan devisen : 

.Sehing- | 
ga pendjualan emas akan men- ' 

termaksud. | 

8-53 | 
devisen | 

“Oleh angka2 | 
ringkas Bank Indone- | 

Sudar- 

-TIATATANZ MONETER SINGKAT 
| djadi kebiasaan, minggu ini ti- 
| dak terdjadi. Selandjutnja mena 
| rik perhatian sekali, bahwa hu- 
tang pemerintah telah berku- 
rang. Peredaran uang boleh di- 
katakan stabil. 

|. Mutasi? pos2 ber sangkutan 
adalah sebagai berikut : (dalam 

29 38 Mutasi 
1. Emas dsb, 2.017 2.017 0 
2. dana devisen, rekening valuta 155 193 4 33 
3. Dana devisen, rekening passiva 125 YO 5 G3 
4. Penagihan uang asing 662 551 — 9 

Mengenai perkreditan : 36 
5. Pemerintah (hutang baru) 317 243 — 14 6. Setengah pemerintah dan partikulir . 599 OEG ah A7 

Mengenai peredaran uahg : “ 2 f 57 
7. Chartal 

5.180 5.187 “5. 
S. Giral 

1.041 1.042 “ip 

2 

sen Rp, 684,— djuta (terma- 
suk sertifikat devisen). 
Detisit pemerintah Rp 1.100,- 
djuta. 

Kemunduran persediaan devi- 
sen dengan 684 djuta semendjak 
aChir tahun 1952 masih dibawah 

ja danger: limit” dk. 770 duta) 
katakan memuaskan. Bagaima: 
nakah dengan forward posisi? 

| Mengingat rentjana  neratja 
| pembajaran jang menghitung 
ketekoran sebesar “1300 djuta 

|rupiah untuk 1953, dapatlah 
kdiduga pada Waktu sekarang for 
| ward posisi itu tidak melebihi Ik. 
1609 djuta (saldo negatip sebe- 
sar Ik 600 djuta). 

Defiste pemerintah - (setetah 
diperhitungkan keuntungan pe- 

Anitaiah keinbali dari enias, sehe- 
|sar Yi34 Cjuta rupjah, jang sa- 

ma sekali bukan merupakan 
penghasilan)  berdjumtah 1190 

|djata rupiah. Meskipun angka 
Lini kelihatannja. kira? tepat pa-, 
|da limit rantjangan 1953 (kete- 
koran 1860 djuta) berdasarkan 

angka itu sadja tidak dapat di- 

| katakan apakah defisit itu, dari 
sudut budget realisasi, memang 

masih didalam batas? jang di- 

| tentukan Bukan sadja karena 

| disatu pihak dalam angka itu 
|djuga termasuk pengeluaran? 

| untuk commitments jang diper- 
i hitungkan dalam anggaran 1952, 
Pakan tetapi dilain pihak difisit 
| itu ,geflatteerd” karena diku- 
yanginja penerimaan uang mu- 
ka 4025 dan 15 S5 jang bukan 
merupakan pendapatan pemerin 

| tah sebenarnja. 

Sedangkan dari angka itu tak 

“dapat diperoleh keterangan apa 
Lapa tentang budget realisasi, 

setjara global dapat dikatakan 
| bahwa, dari sudut pengaruh mo- 
| neter, pemerintah telah menge- 

Huarkan tekanan inflatoir kir a2 
|sampai djumlah itu. Tekanan in- 
| flatoir itu untuk sebagian telah 
| dinetralisir oleh pemakaian de- 
| visen, 

| Djika  djumlah uang - muka 
| jang sampaj kini masih ditangan 
(pemerintah, tidak dapat#dibe- 
gang terus pada tingkat" seka- 
rang, tekanan inflatoir dari pi- 
hak pemerintah bukan sadja 
akan bertambah. dengan penge- 
luaran pemerintah sendiri, akan 
tetapi djuga dengan djumlah jg 

|akan dihajar kerabali kepada im 
portir2. Satu sama lain meminta 

perhatian dan kewaspadaan 1g 
besar dikemudian hari, 

Moga2 kabinet b4ru, jang da- 
lam minggu ini telah dapat di- 
sambut, dapat mendjalankan ke 
bidjaksanaan moneter jang te- 

| guh, jang dalam keadaan seka- 
rang masih diperlukan Tn 

f 
| 

| 

| 
1 

t 

je 
| : Ant. |sangat. - 

  MENPAN AAU TANA PRE aa 

TALE ECHO" 

  

  

dop H3 re 
2 2 IC Har 2 

DAN DIETED HE CLD 
PELLOWS DIAMOND, 
SAT OTR £     

          -— Oring 

tapi mentjopet kantjing intan 
dari si-tua itu! 

an 
jang nak kuda 

minta korek kepada Teh... 

   

berhenti 

      

N hoon | 
A GET oi, 

    

  

OKAL KEL) 
Dove me Lem 

      

  

  

sebens. —— Baiklah, kalau itu - He. oow ybog. 

en kau tidak mau 

Aduli, adu polisi mengedjar berhenti, “akan 

saja ! saja paksa | 

            

- &. 

 



        

Panggu "Tg beliau sudah gu- 

| 
| Ketika inka makam? | 
pahlawan diseluruh T.T.IV ba- 
ru2 ini, Ja An Ten 

     

   

  

   

   

al Medan telah dibebaskan “dari | Main Diam 5: 7: 9. Opera 
Me tuduhan menggelapkan "ang | NAN Hn 

Ketan” djatuh tel aa Jajasan An tersebut. : | 
pa ak gn sa — Demikian bunji sol jang di Mena aa RA . : ve E 

1 : ! ang, na Djam: 5— 1 — 
patjaxan, Pn De Kiss By Kiss SOBOHARSONO Teks, INDONESIA 

  

Tapi kata aa Sa u 

Memang Sepat BN 3 tebakan |" 
gugur mesti akan man, besar 
dan tiap malam mp ba- 

  

ba mean paru Dn 

      

  

   
maa 1“ dan 1s jang an 4 

datang dikota Jogjakarta dan se 
kitarnja akan “ada pe- 
rang-perangan. Bukan perang 
betul. Bukan serbuan betul. Bu- 
kan musuh betul. Tapi tata 
Kita sendiri Hang 
diri, djadi" Mar. 
bu, sebagian. jadi" 2 per- 

lan 

  

r Ka utup 

toko Djangan perlop dari pasar. | 
Pjualan Sadja seperti biasa. 
Jang belandja djuga belandja se 
perti biasa: . jang bekerdja djaga 
bekerdja seperti biasa. Jang do- 
lan? djuga Uolan seperti biasa. 

Kalau ada . jang tutup toko. 
Ada jang perlop dari pasar. Ada Fa 
jang tidak djualan seperti biasa- | 
nja. Ada jang tidak pergi ker j 
dja. Berabe akan laporkan sama | 
mBah Nur. Tahu rasa kalau | 
Bah Nur sudah gugur. Mesti | 
rumahnja dilen pari batu .....| 

h 

  
   

Itu kalau: h Nar bisa Manar 

  

Jogjakarta 
- PERTEMIJAN GURU2 S.R. 

# 
7 

4 

: mengharapkan 
“temuan itu diadakan tiap satu 
“ kwartal (3 makan 9 — sekali, 

: beberapa wakil orang tua mu 

“sudnja menjetudjui adanja per- | 

12.05 Orkes Ktontjong Irama 

Th. 

48:10 

OLAH 
21304 

Vi LEMPUJANGAN | 
. Dengan orang? tua 

“ marid. 

Hari. Minggu.kemarn dise- 

kolahan -S.R. VI lempujangan I 
Kota Jogjakarta, telah dia ada- 
kan pertemuan antara guru2 
dari sekolahan tersebut dengan enz hari L    waki? serta orang? tiid m 
rid darj kelas I dan. II. Hadir , 
pada pertemian tersebut antara | 
Jan MPP”- Danuredjan serta | 
utusan dari Rukun Kampung : 
Tegal kemuning. 

“ Maksud pertemuan tersebut, | 
adalah untuk mengadakan ker- 
dja sama para guru jitu dengan 
orang2 tua “murid dalam ' ling- 
kungan memberi pendidikan dan 
pengadjaran kepada anak-anak. 

D.antaranja oleh Kepala  Se- 
koiah  dibentangkan “maksud 
orang tua menjekolahkan anak, 
jaiah sebagian Ketjil dari peker 
djaan Orang - menjekolahkan 
anak, jalah sebagian ketjil dari 
pekerdiaan Orang tua untuk 
mendidik itu diserahkan ke- 
pada guru2. £ 

Menddik” diartikan mem- 
buat 'tumbuh djiwa dan badan 
anak, memberi makanan bagi 

- djiwa dan badan anak, mena- 
nam pengaruh kepada anak2 
dengan d@sengadja dengan me- 
ngingat kekuatan budi ' dan 
"badan supaja kelak dapat men 
tjapai tudjuan bidup bahagia di- 
dunia dan achirat. 

| Orang2 tua 'diadjak kerdja sa 
ma, membangun budi, pikiran 
dan badan anak, menumbuhkan 
bakat2 baik, menghalang- 
Maag tumbuhnja bakat2 bu- 
ruk, 

Sam 

   

  

Pbutan2 "aah oleh 

rid, dan Mantri P.P. jang mak- 5 

temuan  sematjam sini, serta | 
hendaknja per- 

  

Radio 
. SENIN. 10YAUGUSTUS 1953: 
Gelm.: 42,25 59,2 dan 1224 m. 

Masa dll. 
Merdu Meraju, 
:Langgam gembira. 
Dongengan kanak2 oleh 
Pak Katno. 
Seperempat djarn dengan 
suara Gordon Tobing. 
Ruangan Djapen Kota. ! 
pradja Jogja. i 
Hidangan Orkes Sym. 
phoni. 

Peladjar an njanji kanax2 
oleh Pak Tono : 
Tindjauan Luar Negeri. 
Malam ria dengan Gema: 
Teruna. 
Krontjong, langgam dan 
Stambul oieh Irama Kron. 
tiong studio Jogja, : 
dhp, sdr. Sukiman Bid: 
Mudjiw arti dan Dijauhari 
Lg2.: St, Mengenangkan 
nasih, Getaran Djiwa dll. 
Djawaban Surat2 "Rai 
Langen-Mondro-Wanoto 
oleh Kel. Kes, Djawa stu- 
dio Jogjakarta. . 
War anggana: Sdr. 
Larasati, Djumirah dan ' 
Rijem, a 

“ Tjeritera 

13.15 
13.40 
17.00   
18.00 

18.30 

19.15 
19.40 

20.30 

, 
, 

: ROMO 
"TAMBAK, |   

Gedung Nasianal' 

| “ba oleh Pengadilan Negeri di | 

     

  

   

  

"$ “apa 

    
bi 

| dapat sesuatu ketekoran atau- 

Lap Lu 

            

    

| : Dane CLARK 

   
  

KURSUS RADIO 
Membuka rombongan baru. || 

— Ker: ,KURATEK" | 
| Djl. Kauman 12 Jogja. 
| , Pk s TB 

3 

DIBEBASKAN 
Tak terdapat ketju- | 
yangang,' tni | 

Be ketua Jajasan ,Dana 

2 3 dan bekas Wa 

MR. DJAIDIN PURBA | 
| 

Masih menerima pemondokan 

Peladjar di 

| Pudjokusuman Mg 5/4 Jogja 
|. PENGURUS 

- 

  

   

   

     

   

  

a Medan Mr. Djaidin Pur 

   

Hutabarat, alam sidang. 

ra »Gedung Nasional” itu 

diberitakan, pada tel. | 

, jaksa Siahaan dalam 

: telah: memintakan 

did 

      beda Aan pemer Mn 

ku dari Jajasan tidak ter 

'k tjurangan. 

“HIZBULLAI " AKAN 
BERDIRI 

ye. Pi Djakarta. 

f “Pass Malaya Hari Raya "Idul 

@urban tahun 1372 Hidjrah (Re- 

bo yChemis tanggal 19 — 20 

Augustus di gedung. ADHUC 

STAD djl. TAMAN SUROPATI 

z gg sena oleh Pimpinan Pu 

"HIZBULLAH" akan dima' | 

an berdirinja gerakan itu | 

dengan mengundang semua Orga | 

nisasi: Rakjat dan instansi resmi 

“Didalam “pertemuan itu selain | 

dilaksanakan pengumuman (pg ! 

resmian) berdirinja gerakan Is | 

lam tersebut, akan pula “idjelas | 
“kan dasar2 jang menjebahkan 
perlunja sHIZBULLAH” didiri 

kan dan keterangan2 mengenai 

Kap serta rentjana2 perdjuang 

   

    

A NEW TYkk 

. DESERVES 
AREW DUNLOP, 

TUBE 

| more miles for. your money 

DUNLOP 
P2 UUAAN BNN NN : 

Dun'oo Robber Ca: Yndanaria) ea: 

   

    

     
  Pusat »HIZBULLAH” dipim - 

Wali Al-Fattaah A e 5 

Pelan na dibantu Oleh De- | KAPAT PS ASIA AN LLLNLLLLNNLSLLLL GL 

Wan Imamah. f 
Alamat sementara. Pimpinan | 

Pusat ,HIZBULLAH”, Tjideng | 
Timur 58, Djakarta “3 

Pengumuman 

KEMENTERIAN KEUANGAN   

: 
" 

“
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P
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Cc 

RALAT Aa Kementerian Keuangan mulai tanggal 1 Oktober 1953 

Berita kepala ,K.R.” hari | untuk. kedua setan akan membuka 
Djum'at jang lalu 20 barisf | 

su- 
PKI 

bawah kolom pertama 
paja dibatja : sjarat Kursus Adjun Akuntan 

di DJAKARTA dan BANDUNG 

untuk menjokong kabinet ia 

jlah melaksanakan putusan 
parlemen dan membasmi Da- 
ru! Islam bukan dualisme. Sjarat2.untuk diterima sebagai pengikut kursus : 

1. Warga Negara : Indonesia 
2. U mur sampai 25 tahun dan belum kawin. 
3. Idjazah :- SMLA. bag. A, B, atau C, S.M.E-A. atau 

jang diakui sederadjat dengan itu. 
“4. Berbadan sehat (dimana dengan surat- keterangan 

dokter). 8 
perkerakuan baik (dibuktikan dengan surat-keterangan 
Pamong-Pradja (Polisi). ' 

Bersedia mengadakan jkatan dinas sekurangnja 5 tahun. 
“Y- Sanggup mendapatkan pemondokan. sendiri... 
Kursus lamanja kira2 3 tahun. , 

Pengikut kursus diangkat mendjadi PEGAWAI NEGERI 

dalam pangkat ADJUN . KOMIS (IVa P.G.P:) dengan 

mrecdapat gaaji bruto kira2 Rp. 3390,— sebulan. 
Setelah lulus udjian penghabisan. peng.kut kursus akan 
Gaagkat mendjadi Adjun Akuntan kelas II (Vd PG. P.). 

Lamaran sementara dengan surat. untuk kursus di 
Diakarta. dialamatkan kepada Kepala Djawatan Pa- 
djak di Lapang Banteng-Timur 2 Djakarta dan untuk 
kursus di Bandung dialamatkan kepada Kepala Kantor 
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PREMIERE : 

“H ahly Dangerous” 
    

'& Margaret LOCKWOOD 
Teks INDONESIA 2 RA. 
FILM SPIONNAGE, 2 

GEMPAR, MENGIKAT ! 

CE AAL ESL 

— PENGUMUMAN P h— 

       
  

FILM DETECTIEF, 

Dgn, Sydney 

“THE MASK OF DIMITRIOS” 
GREBENSTREET — Zachary SCOTT — Faye: 

Victor FRANCEN., 

  

MALAM INI: " 

EMERSON — Peter LORRE 

  

THE PIRATES OF CAPRI | 
Duel By Duel. 

  

Kantor Notaris 
Surakarta 

memberitahukan bahwa Ws. 
Notaris GUSTI DJOHAN 

telah diganti oleh pendjabat 

baru 

R. Soegondo Notodisoerjo 
Ws. Notaris 

Kantor tetap di Djl. 
Slamet Rijadi No, 

Telp. 154. 

  Ov.   
SESSSESSSSSSSSSISSTSI 

“DITIARI 
Oleh seorang mahasiswa ka- 

mar dengan atau tidak dengan 

makan. Mulaj tgl. 1 Sept. 1953. 

Surat2 dialamatkan kepada 

kotak Pos 171 — BANDUNG. 

134-8 

  
Menanam 

  

Eits bangganja seorang ibu 

bila sanaknja mendapat hadiah 

pertama dari pertandingan Baby 

Show.“ 

iBaby jang sehat dan semontok 

fitu,hanja dapat dilahrkan dari 

seorang ibu jang sehat. 

Rahasia kesehatan ibu jang 

beruntung itu, bertalan rapat" 

dengan : 

Anggur Perempuan 

SHAN YOU 

“Tjap Matahari 
Anggur obat. ini dibuat dari 

  

  Akuntan Negeri, Dil. Diponegoro 59 di Bandung. 
Lamaran jang diter.ma setelan tanggal 10 Ne ptemtan 1953 
tidak akan diperhatikan lagi. 

  

THE GOLDEN THREE 
Iyanhoe — Scaramouche — and | 

SINGIN' IN THE RAIN DJAKARTA, 4 AGUSTUS 1953. 
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. MENJAMBUT HARI KEMERDEKAAN 
17 AGUSTUS 1953. 

Kita sebentar lagi akan menjambut Hari Ulang Tahun ke. 8 K - 
KAAN INDONESIA, ae Mn 

Bagi para pembatja dan pengusaha kami buka kesempatan memberi utjapan 
selamat dengan memasang adpertensi dalam Harian ,,KEDAULATAN RAKJAT” 
dan atau Madjallah ,, MINGGU PAGI” jang mempunjai oplaag besar: tersebar 
diseluruh kepulauan Indonesia. HR 

Adapun tjontoh dan 'ongkosnja adalah sbb.: 

  

  

  

  

“« 

20 mm x 1 kolom 20 mm x 2 kolom 
: t- 1 

“7 Rp. 10,— Rp. 20,— 

& 

40 mm x 1 kolom t “3 40 mm.x 2 kolom 

Rp. 18,— “Rp. 35,—         
Teks Na 

. 

' Penjerahan SAReet Eni ditunggu dikantor pusat untuk: 
da Harian ,KEDAULATAN RAKJAT selambat-lambatnja ta 12 Agt. 153 

b. Madjallah , MINGGU PAGI” selambat-lambatnja tgl. 10 Agt. 53. 
Diluar Jogjakarta, teks adpertensi ana djuga disampaikan “pada agen' atau 
tiabang kami ditempat Fuan, 

“. Tata Usaha 4 

Harian ,KEDAULATAN RAKJAT” dan 
Hg Madjalah ,,MINGGU PAGI”, 

ah 2. Tugu 42 — Tilp. 900,901 
3 JOGJAKARTA 

| Anggur jang paling ba.k dengan 

lpahan2 obat Barat dan Timur 

| saling bertemu dengan meru- 

| pakan satu kombinasi jang 
|harmonis hingga dapat dilak- 
|sanakan. ini matjam Anggur 

lobat sebagai Tonicum. 
| Terdapat pada Toko Obat dan 

P. & D, diseluruh Indonesia. 

| Agen di “Jogja: Tek An Tong 
| Petjinan S1, Solo:  Djie Seng 

| Hoo Djl. Ketandan. 
... 
Aini 

  

MALAM PERTAMA. 

"BEWARE MY LOVELY" 
Denga 

IDA HUPING — 

17 Tahun ——   

ROBERT Tan 
  

MENJU, SUL : : 

"139-8. 

UNTUK PERTAMA KALI 

“ABBOT & La 
DALAM FILM BERWARNA. : 

  

  SEGALA UMUR. 

  

Sab SOEDIBIO sudah 

Var Pa Or 
Na para jang Me eNan ae AN harap maklum adanja. 

UNDIAN UANG 
SEBESAR Rp. 

terbagi atas 300.000 surat undian A Rp. 10,— jang bernomor 
10.001 samvai dengan 310.000 dan selembar 
terhagi lagi atas surat? undian seperempat A Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

,DANA BANTUAN" DI DJAKARTA 

  

mengundurkan diri dari 

mulai tgl, 3 AGUSTUS 1953. 

NeMGRA D.I 
Direksi 

      

3.000.000. — 

surat undian 

  

  

     

  

   

    
BANTUAN INDONESIA 

Kepada Korban, Bentjana 

di Djepang. 

Berhubung dgn bentjana alam 
jg menimpa Djepang baru2 ini, 
pemerintah Indonesia tlh mengi- 
rimkapn bantuan untuk meringan 
kan penderitaan para korban 
bentjana alam itu, Bantuan itu 
berupa uang sedjumlah 500 dol 

lar dan sudah diserahkan mela- 
lu “perwakilan Ind. di Tokio 

kepada pemerintah Djepang. Da 
lam waktu jang singkat akan 
Kikirim lagi dari Djakarta ban 
tuan berupa in natura. — Ani, 

PERKENALKAN MEN. 
TERI2 BARU 

(Sambungan K.R. jl) 

  

Menteri Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga Prof. Ir. Roo- 
seno, 

Lahir di Madiun tanggal, 
8 Agustus 1908. Pendidikan Se- 
kolah Teknik Tinggi Bandung. 
Dalam tahun 1936” diperbantu 
kan kepada Dept. Verkeer en 
Waterstaat dan mendjadi assis- 
ten pada Sekolah Teknik Tinggi 
di Baniung, Pada zaman pen 
dwlukan Djepang diangkat se- 
bagai kepala Sekolah “Teknik 
Tinggi tersebut. Sesudah. pro 
klamasi kemerdekaan mendiri 
kan Sekolah Teknik Tinggi di 

Jogja jang kemudian dimasuk- 
| kan dalam Universiteit Gadjah 

| Mada. Djabatan paling achir 
|ialah guru besar luar biasa di 
Sekoiah Teknik di Bandung, 

Menteri Penerangan dan 

Kesehatan a.i. Dr. F. Lum 
ban Yobing. 

| Lahir di Tapanuli dan Se- 
| karang sudah berusia 67 th. 
Dalam pergerakan memasuki 
perhimpunan Jong Batak dan 
Jong Sumateranen Bond, Se- 

sulah proklamasi kemerdekaan 
ia ,mendjadi residen  Tapa- 
nuli dan kemudian mendjadi 
gubernur militer Tapanuli ke 

tika aksi Belanda kedua. . Be- 
kerdja untuk beberapa waktu   

  

Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.500.000,— jaitu : l 
. 1 hadiah dari Rp. 125.000-— Rp. 125.000.— | 

1 ».. 150005, 75.000.— | 
1 50.000.523 50.000.— 
4 25.000.— 5 100.000-—-| | 

14 10.000-— ,,.. 140.000.— | 
25 5000-5432 125.000.-— | 
85 1.000.— 1 85.000.— | 

Ke3t 500.-— - 315.500.—— | 
1938 250-— 484.500.— | 

Djumlah 2700 hadiah Rp. 1.500.000.— | 
5 I 
  

Surat? undian dapat diperoleh : 
1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pem- 

bajaran contant dengan uang jang sah: 
ESCOMPTOBANK N.V., 
Djakarta-kota tidak diadakan 

Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Makassar, 

Nusantara 25 (di 
Bandung, 

Djakarta, 

pendjualan), 

Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
BANK IND ONESIA di Bandijarmasin, Malang Pontianak. 

2. Setjara pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja de- 

ngan pengiriman poswesel kepada 
(Posttrommel 58), 

dan, Menado, Padang, Palembang, 
Sibolga, Tegal, Telok Betong 
Untuk tiap2 satu surat-undian 
dari satu surat undian penuh 

Djakarta, 
Escomptobank N.V. 

Bandung, Makassar, Me- 

Semarang, Surabaja, 
dan Tjirebon. 

penuh atau 

harus dibubuhi 
bahagian 
Rp. 1,— 

guna bea administrasi dan pengiriman. 
PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR2 
ESCOMPTOBANK N.V 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk diki- 

rim telah habis terbagi semua, maka poswesel jang di- 
kirim sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang 
berikutnja, tetapi demikian ini dilakukan menurut -per- 
timbangan Escomptobank N,V 

“PEN ARIKAN Di DJAKARTA PADA 29 dan 30 SEPT. '53. 

dihadapan Kantor Notaris R. 
djika tanggal 'i dipertjepat oleh 

M. SOEROJO, 

Menteri 
ketjuali 
Sosial. 

Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka ha- 
diah-hadiah akan dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam su- 
rat2 kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh 
Escomptobank N.V. dengan pertjuma atas permintaan. 

MULAI PENDJUALAN PADA 1 SEPTEMBER 1953. 

132-8. 
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UNTUK MAKAN   

  
OBAT 

Ini obat menamb: 
manusia, Orang 
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PGOGGGESTS 

SENKESIN BUAT LELAKI DAN 
'DJANTAN, PEREMPUAN 

tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaih buat perbaikin badan « 
ua kalau makan ini obat (bisa djadi muda kembali. Perempuan tua makan 3 

ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jg kekuatannja sudah kurang kalau makan bisa 4 
djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, 

» tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekwatan otak lemah, 
Xx Impotentie, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw 

« sakit badan kurang kuat, Segala rupa perfjakit Tamsin, 
|X Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa & 

mengkeret, 
& dan kuning, rambut rontok, rambut putih, ra bisa tidur, Sekali makan lantas bisa ter- “ 

SENKESIN DJANTAN 

ORANG LE-LAKI 

tempat 

PPP PPP PPP PPP PPP PPPPP 

  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERING MAKAN SENKESIN » 

Dean KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN » 
JANG TETAP DAN AWET, 0 

PEREMPUAN. 
MAKAN OBAT BETINA. Xx 

pranakan 

GGS YSS PSS PA PPP SPF GG GS SGGGGG9 PP sana 6 

  

  

in ae SB PU DNA ya BOW AS 

Pa anna an SN uan la tu 

. 
SENKESIN BETINA 
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UNTUK MAKAN 

PERUMPUAN 

LELAKI MAKAN OBAT &$ 

lekas tua dan belum tua & 
kekuatan melihat kurang. 4 

tidak napsu makan, sehabis « 

Aer muka lekas tua, kurus 8 

X tampak kemustadjabannja, $ 
2 

$ u AGEN: Toko Obat 9 ng Njan Ho Petjinan No, 15 — Jogja, $ 

POP sanenoe « 

' Frakat, 

di.Kementerian Dalam Negeri 

(sebagai residen Niperbantukan 
Menteri Dalam Ne- | kan pada 3 

ke Ta |:geri, kemudian kembali 
| panuli sebagai partikelr. 

Menteri Keuangan Dr. 

| Ong Eng Die, 
| Ong Eng Die adalah warga 
negara Indonesia turunan Ti- 
| onghoa. Beladjar dan mendapat 

(gelar “Dr. pada  Universiteit 
| Amsterdam dinegeri Belanda 
| dan mengalami pula pendudukan 
| Djerman dinegeri Belania dlm. 
| perang 

| 
| 
| 
| 

lunia kedua. Sewaktu 
| revolusi kemerdekaan berkobar 

dengan tezas ia memilih pihak 
Indonesia dan ja diangkat men- 
djadi direktur Banking & Tra- 

| ding Corp. di Djakarta. Dalam 
kabinet Amir Sjarifuddin ia 

Ldiangkats mendjadi Men, Muda 
| Keuangan jaitu dim tahun 1947 

| hingga . tahun 1948. Jang ter 
achir ia mendjadi anggota - Di 

| reksi Bank Umum. “di Dja 

| karta. 

| Menteri Urusan Kese- 
| djahteran Negara Su- 

| dihjo. 
PL Lahir di Probolinggo tahun 
/1915. Pendidikan Mulo dan Han 

| delsschool,. Dalam masa revolusi 

duduk dalam Markas Tertinggi 
' Sabilillah bersama Kjai Masjkur. 
| Dalam tahun 1948 mendjadi Let- 

'nan-Koionel dalam TNI Masja 

| Masuk sebagai anggota 

' PSII mulai tahun 1950. 

Menteri Agama Kji 

| Hadji LM. Masjkur. 
| Lahir tahun 1899 di Singosari 

| (Djawa Timur). Berpendidikan 
pesantren di Sirgosari dan Bang 
kalan, Pada tahun 1910 hingga 

1916 mengikuti peladjaran pada 
Mambail Ulum, kemudian mem 
dirikan sekolah Misbahul Wa- 
than (Penjuluh Bumiputera) di 

Singosari 

Sewaktu pendudukan Djepang 
mendjadi anggota Syu Sangikai 
dan Panitia Persiapan Kemerde: 
kaan. Sesudah proklamasi men- 
djadi anggota Dewan Pertahinan 

Negara dan kemudian memba- 
ngunkan Sabilillah, 

|. Pernah mendjadi Menteri Aga. 
ma dalam kabinet Amir ' Sjari- 
fuddin. Paling achir bekerdja 
sebagai Kepala Djawatan Aga-s 
ma Pusat di Djakarta, Ia adalah 

ketua umum Nahdatul Ulama. 
  

Menteri Urusan Agraria 
Mohammad Hanafiah, 

| Lahir di Kandangan (Kaliman 
| tan Selatan) 17 Djuni 1903. Pen 

didikan Osvia “dan Bestuurs- 
school 1929. Pernah mendjahat 

kepala onderdistrik dan weda- 
na diberbagai daerah di Kali- 
mantan. Mulai tahun 1949 diang 
1 mendjadi Residen Kaliman- 
tan Selatan dan kemudian diper 
bantukan pada Gubernur Suma- 
tra Selatan dan Gupernur Kali 
mantan, Paling achir dengan 
pangkat residen diperbantukan 
pada Kementerian Pertanian un- 
tuk diserahi pekerdjaan urusan 
karet rakjat. Dalam partai se- 
bagai anggota NU, 

| 
| 
| 

Menteri . Perekonomian 
Mr. R.P. Iskag Tjokro- 
hadisurjo. 

Lahir 11 Djuli 1896 Pendidi- 
kan Universiteit Leiden takulteit 
hukum dan mendapat gelar Mr. 
ditahun 1925. Kemudian hingga 
1944 bekerdja sebagai pengatja- 
ra. Tahun 10944 hingga 1944 
mendjadi residen berturut? “dj 
Banjumas dan Solo dan sesu- 
dah itu pernah mendjadi  Gu- 
bernur diperbantukan pada Ke 
menterian Dalam Negeri. Ta 
mendjadi Menteri Dalam Negari 
dalam kabinet Sukiman — Su- 
wirjo. Paling achir bekeydja se- 
Panai pengatjara dan ia adalah 
salah seorang anggota t - 

| ka dari PNI Pe an Tan 
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