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keharusan 
NekkaA 

atap 
“E 

      a. SARA na: | 

kamskah” dari sapa | 

jang 
deka, Eisenhower lalu: berasa | 
mempunjai tugas harus .mena- 

VOyourro | 
. Vtelp. Kana 903. 

    
   

    

       

    
satinja anentia- | 

“dinamakan negara? mer- | 

  

£ 

ALANGAN? 2. dii   politik bukota Djakarta menerangkan 
bahwa keterangan Presiden Eisenhower baru? ini djika Indo 

China djatuh ditangan Komunis, ,dunia merdeka” akan dapat 
kesulitan besar dalam usahanja mempertahankan Indonesia, 
harus dapat perhatian pemerintah maupun kalangan poloitik 

| 

| Karena “dengan utjapannja itu | 

selarahnja jang tahu akan harga diri. 

Atas pertanjaan Mr, Ali Sas- 
rik "perhatian Pemerintah kita | seolah-olah ia menggambarkan | | troamidjojo selandjutnja menja- 

serta I n politik jang ta- 
Pa k hu akan harga diri terhadap ba- 

haja jang pada penglihatannja 
'antjam kita @chatul- | 

Aa LAS 27 $ 
- x 

ka “boleh: marah. dengar 
“ban“Eisenhower itu. Teta- 
“dalam pada.itu | harus pula 

gerterima-kasih, karena dengan ' 
kata?nja itu djelaslah bagi ki: 
ta Semua, apa dan bagaimana- | 
kah sebenarnja pandangan Ame- 
rika terhadap Repubik. Indo- | 
nesia. Jaitu: tidak lebih - tidak 
kurang: kita in: ranja  dipan- 
-dangnja satu buntut belaka dari 
pada systeem' pertahanannja di 
samudera . Pacific,” sekalipun | 
kita tidak terikat dan tidak 

ingin terikat kepada Pact Pas 
cific atau Pact Anzus, atau 
pact jang manapun djuga jang | 
akan mengurangi kebebasan po 
NEK luar negeri kita. 

Atas permainan kartu-terbu- 
ka.itu sungguh kita boleh ber- 

' terima- -kasih, TT Eh Kh 

Sebab kita T pegangan jang | 
njata, untuk menentukan si- 

kap kita terhadap politik luar | 
negeri Amerika. Tidak usah lagi 
kita mendasarkan ' pandangan | 
kita atas - spekulasi2, 

kepada utjapan Eisenhower se- 
“bagai bukti.: Dan seiandjutnja 

melain- | 
kan dapatlah kita menundjuk e senhower 

| 

| Indonesia itu hakekatnja ada- | 

(rika sadja sehingga kalanga 
| jang berkuasa di Amerika aa 
ngan sekehendak hati dapat 

| memberikan gambaran seolah- ' 
folah mempunjai alasan2 . dan 
lada dasarnja mengenai kedu- 
Gukan dan keadaan Indonesia. 

Pjika soal ing dibiarkan, de- 
| wikian kalangan politik tadi, ' 

| kiran seolah-olah pernjataan g0 | 
longan kiri beberapa waktu jang | 
lalu jang 
itu dikuasai Amerika dalam se- 

  

| wa arsitek KMB adalah Ame- | 

rika sehingga menimbulkan aki- 
| bat? jang matjam? dalam meng : 

misalnja dalam Belanda 
| Ba aa dan sebagainja, ada- | 
| lah terbukti sekarang kebenar- 
| annja dengan pernja Eisen- 
| howor jang sangat gegabah itu. | 
|. Selandjutnja kalangan itu | 
| mengh arap agar Galam waktu2 | 
Pan ini Indonesia dapat | 
member kan suatu “pernjataan ' 

! | tegas terhadap: anggapan2 mau : 
i pun pernjataan2 dari sesuatu | 
golongan jang berkuasa diluar | 

| negeri mengenai kedudukan dan 
soal2 dalam negeri Indonesia. 
(Dalam hal ini sebaknja Ei- ! 

al2 peperangan - dan hendaknja | 

lah betul? tergantung dari Pane | 

maka mungkin akan timbul fi- 

mjatakan Indoresia i 

gala tindak-tandoknja dan bah- | Aji disambut 
£ riva- | 

Bebe seb bagan eka YA |. Corps diplomatik, — Gambar 
Moh Yamin, Sedang menguraikan pidato sambutannja, 

4 

1 

telah memberikan ijeramah di- 

lebih banjak berfikir 'ngenar pertempuran modern 

kearah perdamaian daripada so- | isulan. Menurut Kapten 

| takan barapannja, bahwa 
mithan umum akan dapat 

| adakan dalam tabun depan. 

Mengenai Irian Barat ia me- 
| negaskan, bahwa Indonesia mem 
punjai bak atas wilajah itu dan 

tuntutan Indonesia ita atas Wi- 

pe 
di- 

hal ini, Indonesia bersedia un- 
| tuk mengadakan perundingan? 
dengan Nederland. 

Airnja PM Ali 
djojo menerangkan, bahwa fn- 
donesia menjokong diterimanja 

' Japangan terbang Bagdad Mr. 
oleh pembesar? 

|kilan Indonesia tempat itu. 
Ant. 

KAPTEN ISKAK : 

PERHATIAN KE LAUT 
KURANG 

-  ALRI ketjil, tapi | 
lengkap. $ 

— Perwira penerangan staf ' 
angkatan laut, Kapten Iskak, 

hadapan para undangan, me- 
Gi- 

Iskak,.i 

sengguhpun angkatan laut In- | 
teruslah kita djalan diatas ril 1. soal dalam neger: Indonesia Ui- | cones.a masih sangat sederhana 
jang sudah kita pilh sendiri ja- | serahkan sadja kepada - bangsa dan. mash belum 
Pena politik bebas, tidakipi ilih. | Indonesia sendiri. Demikian ka- ' Task force” - seperti 

“blok “Barat “ataupun "TImur, | langah2 tebsebut Selaras tetapi serjara —ketjildan sudah | 
| mempunjai eskader jang boleh 4 tidak peduli apa jang dikatakan | 

oleh blok? itu. 
Pun tidak usah kita peduli: | 

kan apa jang dikatakan -olek | 
pers Belanda jang menamakan | 

negeri Kita beralih haluan ke: | 
arah kiri. Tidak usah pula 
kita hiraukan kata2 surat ka- 
bar Inggeris Manc-ester Guar 
disn jang memudji - mudj: kita: 
kita djalan terus tidak peduli: 

ticlaan “atau - pudjian pihak: 
asing. tetapj djangan lupa mem | 
perkokoh keadaan dalam “ne-! 
geri jang pada achirnja tulak 
belakang segala: nana Juar: ne- 
geri! : 

NN: H. 

. Indoisesian tak turut 

Pakt Keamanan dan 
— ANZUS. 2 

$ 

Ketika berhenti sebentar di 
| Bagdad - dalam @erdjalanannja ' 
ke Indonesia, PM Ali Sastroa- | 

| miajojo menerangkan @ kepada | 
| pers, .bahwa Indonesia tidak | 

lakan menanda tangani suatu 
keamanan dengan Amerika Seri- 

| kat ataupun turut dim. Pakt | 
| ANZUS. Ditegaskannja, bhw. pe | 
| Nitik luar negeri Indonesia adalah 
| bebas, tetapi tertudju kepada su 
atu kerdja sama jang baik de- 
| ngan blok Arab. 

  

Rapat liku di 
pada 17 

i Aloon2 Utara 
Agustus 

SOKONGAN UAN G6 JANG MASUK 
SUDAH Rp. 

AN IrYA 17 kfustas Kotapr 
mengadakan rapat plenonja 

telah 

4 11185, — 

adja Jog: jakarta kemarin telah 

di Balaikota dan antara lain 
Kan akan mengadakan rapat umum dialoon? utara 

pada tgl. 17 Agustus djam 10.00 disampingnja menjelenggarakan 
atjara2 keramaian dan peringatan seperti jang sudah ditetapkan 

kan kepada Nan 

Berhubung. dengan itu maka 
kepada PNI, Masjumi, PKI dan 
party2 lainnja sekarang in se- 
dang dimintakan konsepsi isi 
resolusi untuk  dmasak bersa- 
ma? oleh Dewan pimpinan dalam 
waktu. jang pendek sebelum 
waktu tgl. 17 Agustus datang. 

: Pidato? peringatan. 
Selain dari itu panitya akan 

mengadakat Tn radio me- 
njambut nggal 147 ” Agustus 
jang akan @utjapkan oleh sdr. 
Muridanoto sedangkan untuk pi 
dato dalam malam resepsi dige- | 
dung negara pada tg. 17 Agus- | 
tus ditundjuk sdr. Susilo dari 
PNI. Untuk rapat raksasa di- 
aloon2 ditetapkan sdr. Surjono 
dari PKI untuk mengadakan (pi 
datonja, Teks2 dari pidato itu | 
telah dibuat jang isinja sama, 

Walikota bule Pasar 
Malam. terbuka. 

Pasar malam . 
aloon2 "utara ditetapkan | akan 
dibuka tg. 16 Agustus sore dan 
akan dilakukan oleh 
Mr, Sudarismah Purwokus 
Lamanja pasar malam #etatingu 
gu, dan tempatnja  hanja di- 
aloon2 utara bagian Timur, me- 

     

ngingat bagian Barat akan di- | 
gunakan untuk keperluan Sho- 
Jat Idul Adha pada tg. 20 Agus- | 
tus oleh kaum Muslimin. 
Bango2 liar dan warung2 ke- 

tjil jang ada dibagian barat 
Aloon? Utara oleh panitya pa- 
sar malam diharuskan masuk 
kebagian timur selama ada Pa- 
sar malam. 

| Atjara dari “pihak 
yo tentora | 3 

Sementara itu: pihesi atiftter. 
setempat selain mengadakan la- 

Haa 

terbuka di- : 

5 White House 

. semula. Rapat umum itu akan Penanda ajuga resolusi ditudju- 

tihan perang-perangan pada tg. 

14 dan 15 Agustus j.a.d. pada 
tg, 17 Agustus pagi akan meng- 
adakan upatjara peringatan di 
siadion Kridosono setjara mil!- 

-ter, Siang harinja akan mengi- 
kuti upatjara digedung Negara, 
dan d'landjutkan ke makam ba- 
hagia Semaki untuk berziarah. 
Malam hari mereka mengikuti 
taptu. 

Sokongan dari para 
va dermawan  memuas- 

Sementara itu tentang xe- 
uangan baja panitya diperoleh 

keterangan dari Lagian usaha, 
bahwa karena besarnja bantuan 

dari para dermawan, maka sam. 
pai sekarang dari biaja jang di- 

| perlukan kira2 Rp.30.000.—- su- 
dah masuk Rp.11.185,— jang ter 
dri dari uang bantuan sokong- 
an sukarela. 

- Uang itu antara Iain Bank 
Negara Rp.150—-, Perusahaan 
Rokok Djoko . Sosial Rp.100,—, 

dan pert jetakan 
Negara masing2 Rp.150,—, Per- 
bedij Rp.125,— dan lain? perus 
sahaan2 dagang, rokok, peng- 
angkutan dan sebagainja. 1 

3 

Panitya permanent ma- 
sih melandjutkan usaha 
dula. 

'Dalam pada itu panatya per- 
manent panitya sudah dibentuk 
dan diketuai oleh sdr, Subroto 
dari IPPI. Tugasnja masih mer 
landjutkan usaha2 panitya ta- 

(hun jang lalu. Tetapi tentang 
statusnja...- apakah -akan tetap 
permanent atau dibubarkan” b 
Laouya? Yengan, pembubaran 
nitya 17 Agustus nanti, masih   

  

   

   

Amerika, | 

dikatakan agak lengkap. Es- 
| kader ini terdiri dari kapal pe- | 
|mimpin Gadjah Mada dan 3 kor- 
i vet, 2 Subchaser, 3 LC.I., saiun 
bolietanker Gan 2 kapal Supply. 

Rani I kak kemudian mem- 
bentangkan betapa per ingnja 
angkatan laut bagi kita sebagai 

( suatu negara jang terdiri dari 
| pulau2. Tetap: perhatian para 
| pemuda Indonesia “untuk pergi 
| kelaut belum memuaskan. 
| Mengenai pendidikan kadei2 
| baru “Kapten Iskak 
|kan, bahwa untuk ini angkatan 

| iaut mempunjai dua djalan. 
Pertama, pendidikan di Moro- 

krembangan dan kedua di Den 
| Helder di Nederland, 

Nilai pendidikan antara Den 
| Helder dan 
'adalah sama. Selandjutnja Kap- 
| ten Iskak menerangkan, bahwa 
| pada bulan Oktober jad. di Dja- ' 
|karta ditunggu kedatangannja 
|dari 27 orang adelborst dari Den 
| Helder jang telah lulus udjian. 
|Se.ibanja di Indonesia kepada 
' mereka, akan diberikan pangkat 
| Letran Muda pada pengangkat- 
lan pertama. Selain kenegeri 
Belanda angkatan laut djuga 
mengirimkan perwira2-nja ke 
Amerika Serikat dan  Inggeris, 
untuk mendapatkan didikan jang 
lebih mendalam dajare sesuatu 
keahl an. R.D 

AKAN MENTJUKUPI 

2 
Kantor arsitek ,,De Gremondt”, 

Umum, 

Pekerdjaan tersebut, jang me- 
makan biaja lk. Rp. 60.000.090 
— termasuk ongkos? pembelian 
alat2, perlengkapan2 dan seba- 
gainja — diharapkan akan sele 
sai seluruhnja dalam tempo 2 

“tahun, jakni dalam tahun 1965. 
| Dengan selesainja ,,/vaterzuivs 
ring” kelak, maka akan didapat 
tambahan air I.k, 2000 liter per 

“detik, jang berarti dapat ditju- 
kupi kebutuhan air-leiding se- 
luruhnja bagi daerah Djakarta 
Raya, termasuk daerah. Keba- 
joran baru dan lain2, 

Sampai saat ini untuk seluruh 
daerah Djakarta Raya, hanja di   
akan dirundingan 
hari. 
Dalam pada itu kepada ba-- 

dikemudian 

diserukan “supaja menjediakan 
enaganja untuk Keperluan 
bihan angkatan perang “ pada 
tg. 14 Gan 15 Agustus j.a.d, 

  

INDONESIA 
an. K tidak ikut pact-pertahanan 

Pemilihan umum tahun depan 

lajah tsb. tetap beriaku. Dalam 

Sastroami- | " 

RRT sebagai anggota PBB. Di- | 

mempunjai | : 

menerang- : 

Morokrembangan | 

da-tangani suatu kontrak dengan 

dan2 keamanan di Kemantren2 | 

Is" 

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN 'DLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN KAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S.. 

  

   

    

& 

"| serombongan 
| pal2 perang RI dibawah pimpin 

| an Major Simandjuntak. Kapal2 

KAPAL2 PERANG RI 
Menudju Djakarta. 

Telah bertolak ke Djakarta 

iringan2an ka- 

|itu akan “dipertontonkan kepa 
| da rakjat di Djakarta pada pera 
jaan hari ulang tahun prokla- 

masi kemerdekaan Indonesia jg 

| akan datang. Iring2an itu antara 
| nja terdiri atas kapal pemimpin 

oleh korvet2 Radjawali, 

| Tuah, dan Banteng.— Ant. 

Gadjah Mada", dengan diikuti 
Hang 

  

  

  
Bertempat di Gedung Kesenian pada tanggal 

telah dilangsungkan peringatan Hari 

Tagore, jang dihadiri aJ. oleh »e mbesar?2 Indonesia dan India dan 

  

SER 

1-8-'58 jang lalu 
Wafatnja Rabindranath 

tampak Menteri P.P,K. Mr, 

OPPHOS). 
  

D 

rehabilitasi penderita £ 

Dr. Suharso diminta djadi pena- 
sehat World Veteran "Federation 

PARA PENASEHAT DALAM NOPEMBER 
BERKUMPUL 

R, SUHARSO supervisor (pengawas) dari 
Centre di Surakarta jelah diminta oleh World Veteran Fe- 

deration (organisasi bekas peradjurit sedunia) jg berkedudukan 

di Paris utk mendjadi en organ sasj tsh, 
ix 
- 

Rebabilitation 

dalam urusan 

| jang penting dari Seaki tsb. 
t | 

| Dalam bagian tsb. telah duduk | 
6. .orang dokter terkemuka & 

ihat, Mereka itu ialah Dr. Kes- 
| sler 
Rusk dari Amerika, Dr. 
Guttmann dar: Inggeris, Profes- 
sor Niilomaki dari Finlandia, 
Dr. Labrusse dari Perantjis dan 

| Dr. Abadie dari Perantiis. 

Djika Dr. 

ka penalehat2 
dalam soal “ rehabititasi 
mendjadi 7 orang, 

| kan pertemuan 

penasehat itu di Den Haag ntk. 

an bagi tahun 1954. 
Dalam tahun 1953 ini bagian | 

rehabilitasi dari World Veteran ' 
Federation tsb, telah mentjan- 

bikinan Kaki dan tangan palsu 

di Amerika 

| djalan. 
|. Daiam 
akan diadakan 
sematjam itu, tetapi untuk Asia. 
Djuga akan diadakan pragram 
penindjauan kelain-lain negeri, 
agar soal) rehabilitasi.bagi ma- 

sing? negeri2 reabilitasi bagi rud 
dju. 
Keangkatan Dr. Sukarso seba 

gai penasehat itu kernungkiman 
ada hubungannja dengan rentja- 
na organisasi tsb. untuk menga- 

tahun 1954 Sa.d. In 

Rp. 60 djuta untuk kilang 
penjaring air 

KEBUTUHAN — AIR- 
LEIDING DJ AKART A RAYA 

EMBIKINAN kilang-penjari 1g ala (waterzuivering) di Ka- 

ret, Pedjompongan, Djakarta telah mulaj dikerdjakan pada | 
achir bulan Djuli jbl, oleh tenaga2 ahli bangsa Perantjis dari 

jang dalam hal ini telah menan- 
Pekerdjaan Kementerian 

dapat air sebanjak 600 liter per 
detik dari sumber air di Bogor, | 

sedangkan kebutuhannja ber- 
Gdjumiah 2000 liter per delik: 

kurangan air-leiding ini menje- 
baokan terdapatnja apa jang dl 
nariakan ,daerah kering” dida- 
erah Djakarta, jakni tempat? 

jang ietaknja ayak tinggi, se- 
hingga untuk daerah2 tersebut 
perlu diadakan KraanZ air lei- 

ding. - 

Ahli2 bangsa Perantjis jang 

kini sedang sibuk , melakukan 
pembikinan kilang-menjaring air 

itu, adalah tenaga? ahli jang tju 
kup berpengalaman, jang telah 
melakukan “pekerdjaan sema- 
tjam ini dibeberapa negara, an- 

(tara Jain Mesir, Iran dan Co- 
| lombo. 

Air jang akan didjadikan air- 
minum dan disaring dalam Kkl-   lang-penjaring air tersebut, di- 

(email dari kali Tjililwung dan 
| Bandijir-kanal, —- Ant, 

Lembara 
uKon. Ba 

  

$ 
berbagai negeri sebagat penasi- f 

Gari Amerika, Lr, Howard | 
Ludwig ' 

Suharso dapat me- j 

nerima pula keangkatan itu ma- : 

organisasi tsb. | 
akan j 

Menurut rentjana, dalam bu-' 

' Ian Nopember j.a.d. akan Giada- : 
diantara para | 

menentukan program pekerdja- ! 

tumkan dalam programnja utk, | 

i mengadakan kursus tentang pem | 

jang kini telah ber-j 

pula program ' 

ke | 

dakan kursus2 tentang pembi- 
Lkinan kaki Gan tangan paisu di 
Asta as "xe. 

Tentang diterima tidaknja Ke- 

angkatan itu lebih landjut An- 

tara memperoleh keterangan, 
bahwa hal itu oleh Dr, Suharso 
akan dibitjarakan dengan Ke- 
menterian Kesehatan. Ia berha- 
rap hal'itu dapat dikabulkan 
oleh Kementerian Kesehatan 
karen3 angkatan sematjarn 

merupakan suatu 

pula bagi Indonesia. 

itu 

Art. 

merupakan salah suatu bagian | 

kehormatan | 
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2000 BANGGANAN 1 
2 an 

Dalam dan Lunar Kota. 

Bebalaa Ls... Rp Il 
Ktjeran KA ea Kon AE gn 8,40 

  

ADPERTENSI : 

k milimeter, 4 kolom Kp. 840 

ka 

. TAHUN IX — NOMOR . 182 

  

ENGUMUMAN 
Sovjet Georgi 

Moskow pada harj 
tidak 
kan reaksi? 

melihat "arti politis” 

hendak dikesankan oleh   ton dan di London hingga kini | 
belum memberi komentar res- 
mi, tetapi sumber2 jang menge- 
tahui serta kalangan2 politik 

(Barat dalam  reaksi2 mereka 
|jang pertama - tidaklah  me- 
| njampingkan kemungkinan bah 
| wa statement perdana menteri 
| Malenkov itu dapat d'maksud- 
| kan sbg. "langkah propagan- 
| da” jang ditudjukan baik terha- 
Hap dalam maupup luar negeri 
| dengan maksud untuk memper- 
| besar prestige Kremlin dimata 
| negara2 sekutu Sovjet d'mana 
| keadaan dewasa ini sedang 
| “sangat sulit”. 

| Politik keras terhadap 
Amerika. 

Di London para penindjau me 
| pgenai masalah2 Sovjet semen- 
| tara itu menganggap pidato 
Malenkov sebagai pidato jang 

ipaling bersifat bermusuhan” 
| jang pernah diutjapkan dalam 
carriere-politiknja, dan 
sekarang rupanja merobah poli- 

i tik luar' negeri Sovjet kembali 
| kepada ' "politik keras” terha- 
|dap Amerika Serikat jang dulu 
| didjalankan oleh Stalin. 

Penindjau2 di London tadi se- 

( Janajutnja memaknakan pidato 
itu sebagai usaha paling achir 
dan paling Kuat dari pihak So- 
yjet untuk melaksanakan | poli- 
tik rnar negeri Stalin jang- ber- 
tudjuan memisarkan Amerika 
Serikat dari negara2 sekutunja 
dan memetjahkan "dunia kapi- 
tals 
alam hubungan ini dikemu- 

kakan oleh penindjau2 itu bah- 

Wa disamping menuduh bahwa 
| Amerika melakukan ”politik 
|agressif dan mempermainkan 
| dunia dengan bom atom dan 
| bom Hydrogen-nja”, Malenkov 
  

Resksi perwakilan di Saigon: 
  

Tentang maksud pemerintah 
menempatkan perwakilan di Sa:. 
gon beberapa kalangan politik 
berpendapat sbb.: 

Dir. Hamid Algadrie (PSI) wk | 

ketua seksi luar negeri persoon- | 
lIjk berpendapat penempatan su- 
atu perwakilan Gi Saigon sudah | 
tentu resminja berkedudukan j 
sebagai perwakilan Republik 
pada pihak Perantjis. 

memang dimak:udkan utk men- 

Capatkan keterangan2 benar d:- | 
sekitar perteniangan Perantjis - 

Baodai dan Ho Chi Minh sening- 
ga hakekatnja hanja merupakan | 
suatu ,,luisterpost” untuk. dapat | 
bahan2 jang diperlukan Dja- 

| karta. 
Daiam hal ini menurut pen- 

dapat Mr. Algadrie jalah penem- | 
patan orangnja jang akan me- 
daksanakan. tugas tersebut, 

| Orang itu tidak boleh pro Peran- 
| tjis tapi harus pro kemerdekaan, 
| demikian Algadrie jang dalam | 
(hubungan ini mengingatkan pu- | 
la kedudukan Mohammad Jusuf 
wakil India di Jogja semasa 

revolusi dulu jang hakekatnja 
hanja suatu ..verlengdstuk” dari 

|konsul djendral India untuk 
pihak Belanda di Djakarta, 

Djojopraj'ftno: Perwa 

kilan di Saigon untuk 
Ho Chi Minh, 

Djojoprajitno (Murba) berpen- 
dapat seharusnja perwakilan itu 
adalah untuk Vietnam Ho Chi 
Minh sesuai dengan djiwa pro- 
klamasi kemerdekaan bangsa 
Indonesia jang menentang pen- 

diadjabhan imperial's, 
Selain itu menurut Djojopra- 

jiino penempatan perwakilan 
untuk Vietnam tidaklah berten- 
tangan dgn djiwa mosi Natsir 
jang telah disetudjui oleh par- 
lemen RIS, Penempatan suatu 
perwakilan di Saigon, betapapun 
djuga sebutan jang . diberikan 

kepadanja ' konsul atau agen, 
menurut Djojoprajitno berarti 
menempatkan perwakilan untuk 
Perantjis dan ini berarti Repu- 

blik Indonesia memihak imperi- 
alis dan bertentangan dengan 
djiwa proklamasi kemerdekaan. 

Diterangkan. oleh. Djojoprajit-   no bahwa. partainja pun tidak 
' menjetudjui, penempatan perwa- 

Mebude san Inganane 

tavisasth Gondor 
heae 

yan Kuc panen We ansohe pan 

Perwakilan seperti itu menu- | 
rut Algadrie ada gunanja djika | 

Perwakilan tidak untuk Perantjis 
PENEMPATAN ORANGNJA HARUS PRO 

KEMERDEKAAN 
|lkilan di Bonn (Djerman BaraW) 
|disamping tidak adanja perwa- 
|kilan Indonesia di Djerman Ti- | 
| mur sehingga boleh diartikan 
Indonesia melanggar politik be- 

| basnja. 
Penempatan perwakilan di 

| Djerman Barat menurut Djojo- 

|praj'tno harus disertai penem- 
Ipatan perwakilan di Djerman 
| Timur. 

Tambunan: Paling sedikit 
harus untuk Bao Dai, 

Tambunan (Parkindo) berpen- 
| dapat djika memang akan ditem. 
patkan perwakilan di Indo Chi- 
na, perwakilan itu paling sedi- 
kitnja harus untuk Bao Dai. 

| Pandangan Tambunan didasar- 
|kan pada Kenjataan sikap Bao 

| 
f 
| 
$ 1 $ 

jang | 

i 
| 

| 
j 

|Barat dan Djerman Timur, 

5 SOVJET KE ,,GARIS 
LITIK KERAS ?" 

Amerika mau dipisah dari sekutunja 
Reaksi Barat atas pidato Malenkov 

Jang menggemparkan dari perdana menteri 
Malenkov dalam sidang Sovjet Tertinggi di 
Sabtu jl. bahwa "Amerika Serikat sekarang 

lagi memegang monopoli bom Hydrogen”, telah menimbul- 
dinpgara? Barat baik dari kalangan? politik jang 

Gary pengumuman Malenkov itu maupun 
Sari. para sardjana atom Barat jang pada umumnja merasa" 
tidak heran” bahwa perkembangar ilmu pengetahuan atom di Sovjet Unj sekarang mungkin telah mentjapai tingkat jang 

Malenkov itu. 

$ 19 7 Sumber2 resmi di W asking | Hatira pidatonja berturui2 me- 
njebut satu-persatu “Perantjis 

| Finlandia, Italia, Turki, Iran, 
Afghanistan, India, Djepang 
dan Mesir sebagai negara2 de- 
ngan mana Sovjet Rusia teru- 
tama ingn mengadakan hubu- 
ngan? persahabatan (lihat hal. 
3 — red.). Pernjataan2 Malen- 
kov jang mengenai politik luar 
negeri, kata para penindjau ter 
sebut, mempunjai sifat katego- 
ris jang hingga sekarang belum 
pernah terdengar dari Moskow 
semendjak meninggalnja Stalin 
pada bulan Maret jl. 

Daerah penjangga 
netral ? 

Pernjataan Malenkov menge- 
nai masalah Djerman, dianggap 
@d: London sebagai suatu pene- 

gasan bahwa Sovjet Rusia akan 
tetap mempertahankan dibagi- 

inja Djerman mendjadij Dierman 
ke- 

tjuali djika negara Barat me- 
njetudjuj bahwa persatuan kem 
bal Djerman harus berarti pu- 

la kenetralan sepenuhnja dari 
negara Djerman jang telah di- 
persatukan nanti. 

Kenjataan bahwa seruan Un- 

tuk kenetralan ini tidak hanja 

terpatas pada rakjat Djerman, 

tetapi djuga untuk negara? Ero- 

pa “dan Timur Tengah lainnja 
oleh ,penindjan2 tersebut dilihat 

sebap: gai tanda jang djelas bah- 

wa tudjuan terpenting dari pe- 

merintah Sovjet sekarang ter- 

hadap Blok Barat ialah untuk 
nerdirikan suatu daerah pe- 
njangga jang luas terdiri dari 

negara2 netral didaerah2 perta- 
hanah Barat dan Baral-daja da- 

ri Blok Sovjet. 

Sardjana2 Amerika 
"tak heran”. 

D: Washington, dua orang sar 

| djana atom Amerika jang ter- 
| kemuka sementara: itu menja- 

takan bahwa mereka tidak he- 

ran mendengar pernjataan Ma- 
lenkov bahwa Sovjet Rusia 

mempunjai bom Hydrogen.   

Dai terhadap tjita2 kemerd,kaan | 
| negara dan rakjatnja. 

Dalam pada itu Tambunan 
Ipun tidak keberatan djika pe- 
Inempatan perwakilan itu untuk 
| Vietnam Ho Chi Minh tapi 
| tidak boleh (geen. in geval) utk 
Perantjis, Tidak keberatan atas 

| penempatan perwakilan untuk 
| Ho Chi Minh didasarkan pada 
(pendapat akan tertjapai per- 
sesuaian pada achirnia antara 

| Ho Chi Minh dan Bao Dai akan 
| ter tjapai persesuaian dalam pe- 

|laksanakan tjita kemerdekaan 
guna rakjat dan negaranja. 
Ant. 

PULANGLAH KETANAH: 
LELUHUR 

RRT gelisah, 
Ketua Panitya Urusan Tiong- 

hoa Seberang Lautan dari Pe- 
merintah Rakjat Pusat 'Tiong- 
kok, Ho Hsiang Yi, ketika tgl. 
6 Agustus jl. mengeluarkan se- 

ruan kepada bangsa Tionghoa 

jang ada diseberang lautan, gu- 
paja pulang ketanah-leluhur me 
reka, 

Ho minta supaja mereka pu- 
lang ko RRT, supaja merek4 
"menjumbangkan tenaga me- 
reka kepada tjita2 membangun 
tanah lelahur?”, Menurut Ha, 
”Tanah Leluhur sangat gelisah 
akan nasib 12.000.000 bangsa 
Tionghoa ' jang tinggal diluar 
Tiongkok, kareng kaum. imperi- 
alis achirnja akan mengganggu 
dan mengantjam bangsa Tiong- 
hoa diseberang lautan.” — UP.   

| Bekas ketua Komisi Tenaga 
| Atom Amerika, Gordon Dean, 

| mener angkan bahwa ia tidak da 

| pat mengatakan 
njataan Malenkov itu benar 

atau hanja propaganda. Dikata- 

kan bahwa hingga bulan Djuli 
t jang lalu, ketika ia meletakkan 

djabatan sebagai ketua komisi 

tersebut, Sovjet Uni telah di- 
ketahui meledakkan tiga buah 

i bom atom. 
Dr. Ralph Lapp, seorang sar- 

djana atom lainnja dan bekas 
penasehat dari kementerian per 

tahanan Amerika, mengatakan 

bahwa ia senantiasa memperta- 

hankan pendiriannja bahwa So- 

vjet Uni mempunjai "kemung- 

kinan2 jang luas sekali” dila- 
pangan atom jang biasanja hen- 

dak diperketjil oleh Amerika. 

Menurut Dr, Lapp para sardja- 

SEBUAH INSID 

bituu bitjara menerangkan 

bahwa serdadu tersebut ialah 

seorang pengemudi truk dan 
biasanja ia harus dikawal oleh   

| dengan 
| tersedia . pengawal tersebut. 

  malam ditempat kediaman Ros 

seorang polisi Mesir dalam dae- 
|rah Port Said, tetapi ketika itu 

| pengemudi tad: pergi sendiri 
truknja karena tidak 

Setelah truknja berisi muat- 

an pengemudi itu dikepung oleh 
orang Mesir dan tembakan jig 
menewaskan ia telah datang da- 
ri gerombolan orang2 Mesir itu, 
Ketika pihak Inggeris sampai 
ditempat insiden orang2 Mesir 
tadi dan truk telah menghilang, 
demikian djurubitjara tersebut. 
Perundingan inforinil jang 

ke-3 antara wakil2 Inggeris dan 
Mesir akan diadakan pada tang- 
gal 13 Agustus j.a.d. pada wWak- 
tu djenderal Sir Bryan Robert- 
son, pemimpin utusan Inggeris 
dan bekas panglima besar pa- 
sukan2 Inggeris d: Timur Te- 
ngah jang berpangkalan didae- 
rah Terusan Suez, akan men- 
djadi tuan rumah. dari. utusan 
Mesir dalam djamuan makan 

apakah p&- | 

23 PO- 

na Amerika telah membuat 

Salahan ketika mereka 214 
hun jl. membuat rainalan 
pan Sovjet Unj akan dapat mem 
buat bom atom. 

. Kalangan? Perantjis n 
hatikan dan mengha z 
jang diutjapkan Malenkov jang 
mengenai Perantjis, tetapi me- 

reka merasa terkedjut tentang 
kerasnja pernjataan2 Malenkov 
ketika 'ia berbitjara 
Amerika. Sikap terhadap 
rika ini, kata kalangan? terse- 

but, adalah berlainan 
ngan statement2nja , 

dah2 jang pernah diutjs 

sudah Stalin meninggal. 
langan2 di Paris itu sekarang 
menanjakan pada diri sen 
apakah pengumuman Malenkor 
itu dimaksudkan untuk. tudju 

an2 siasat, atau hanja untuk 
mengagumkan Washington atau 
negara2 Eropa Timur, atau pa- 

da umumnja, untuk Nee 

kan siapa sadja dikedua 
pihak dari "Tira: Besi”. 

   

   

            

Reaksi di Tokio. 

Di Tokio, undangan 
jang termaktub dalam pi 

Malenkov supaja Djepang mem- 
buka kemibali hubung 
matiknja dengan R 

RRT telah diterima dengan ba- 
ik sekali oleh kalangan 

kalangan2 

jan 

   

   

   

  

   
pang, akan tetap: 

mengemukakan soal 

  

   

  

karena adanja ikatan2 onomi 

dan militer dengan Amerika Se- 
rikat. 

Para penindjau Djepang da- 
lam pada itu memperhatikan sa 
ran Malenkov supaja Djepang 
mengadakan hubungan diploma- 
tik dengan Sovjet Rusia itu, te- 

tapi dalam mana ia sedikitpun 
tidak menjebut?. tentang per    
djandjian perdamaian Gongan 
Djepang. 

Dalam hubungan ini menteri 
LN Katsuo Okazaki mengata- 
ikan bahwa Djepang tidak alis 
mengambii langkah pertama 
untuk mengusulkan suatu per- 

  

        

   
   

djandjian perdamaian (gan 
Sovjet Rusia. Mengenai pernja- 
taan Malenkov bahwa Rusia 

mempunjai Bom-H, Okaszaki 
ngatakan djika Rusia benar? 
mempunjai bom itu, maka aki- 

batnja dapat mempengaruhi se- 

luruh keadaan internasional. — ' 
UP - AFP. 

me 

Menteri A. dan kenalin 
BARANG2 PEMERINTAH 

DI TG PRIUK 
Akan dilelangkan. 

Menterj Perhubungan Abikus- 

no Tjokrosujoso telah memu- 

tuskan untuk mendjual dimuka 

umum, barang2 pangkalan mi 

lik Pemerintah digudang Tg 
Priuk dan Gjalan Kakap 50 
Djakarta kota. Untuk melaksa- 

nakan maksud itu, menteri per- 
hubungan telah menundjuk ke- 
pala djawatan kereta api, Se- 
belum barang2 itu didjual ke- 

pada umum, Kementerian2 dan 
Djawatan mendapat kesempat- 

an untuk memeriksa dan memi- 
lih barang2 jang mereka perlu- 
kan. Instruksi selandjutnja me- 

ngenai pendjualah' barang2 itu 
telah dikeluarkan pula oleh Ke- 
menterian Perhubungan. RD.   

Perundingan informil Mesir/lnggeris 
EN DI PORT SAID 

SERDADU Inggeris, jang telah kena tembakan di Port Said 

pada harj Sabtu, telah meninggal pada malam Minggu, 

demikian menurut djuru bitjara Inggeris di Kairo. 

bertson di Kairo, demikian me- 

nurut sumber jang dapat diper- 
tjaja di Kairo, 

Perundingan informil jang di- 
harapkan akan ' menghasilkan 
bahwa perundingan resmi ten- 

tang soal daerah Terusan Suez, 
jang telah terputus dalam bulan 
Me: jl, diadakan lagi untuk 

pertama “kali telah dilakukan 
beberapa waktu jl. dalam ge- 
dung duta besar Pakistan Ai 
Kairo, dan perundingan infor- 
mil jang ke-2 telah dilakukan 
pada hati Kemis jl. dalam se- 

buah hotel. didekat pyramide 
tak beberapa djauh dari Kairo. 
— AKP, 

  

x Dikalangan pemain tennis di 
Jogjakarta mulai populair suatu 
slogan baru, jattu: R. T. M. alias 
Rong Tampl@kan Mati! setelah 
baru? ini seorang dua orang 
jang baru sadja beladjar pegang: 
racket, ikut serta dalam suatir   tennis . tournament, 

 



       

   
   

  

   

    

    

    

i
x
   

  

: 2, rus djuga ikut. dibantu oleh mas 
sjarakat sendiri, dan dalam 2 

"3 

   

3 Rp. 190.000,- Kedata 

IL ne Bk Sh “100 se SAbana 

La 

“sjumi sungguh2 
Darul na ini Ta dibasmi, 

sana mn Chalik Aula mat 
anggauta DPRDS Kab, Batang- | 
ta telah menemui Gubernur 
Sumatera Tengah wi 
tjarakan ' sek 
uang opcenten karet 

   
   

Batanghari dan, Merangi 
Ore Sa adil 

  

   
   
   

    

LP na 

nguburkan 
beralia 5 Tn dit 
dan dibunuh oleh gerombolan I | 

      

$ O — Suatu ig c 

bersenajata beberapa hari jang 
lalu. telah mengunduli pozon2 
sepandjang djalan Malino — Pao 
jang djaraknja kira2 3 Km, j js. 
dirot an untuk menu .dja- 
lan tsb. Selain : itu. Topaka telah j 
membakar sebuah a Ierahatan 8 
menghubungkan itu 

MENADO — 

  

“Ratusan. pendu- 
duk kota: iManadontelah menga- 
dakan lagi demonstrasi, sewaktu 
bekas anggauta2 DPRD Minaha- 
sa mengadakan: rapat. Dalam 
'selogan2 jang dibawanja antara 
lain berbunji: »Menolak pembu- 
baran D: Ce NNAaA siasat . 
nee anna Ea & KE da . 2 

BANK NEGARA 
INDONESIA 

Mula: tg Y Agustus 1953 Bank 
Negara Indonesia selain meneri- 
ma tabungan giro jang tidak 
berbunga, dan dapat diter: ma 
kembali: sewaktu-waktu, djuga 
menerima: simpanan. PENA 
(dengan diangka):- 5 

» 
T$ 

3 3 NE Aa 2 , Gan 
Lin: 390m 

Mandy ajaaa 

— SUARA PERS 
SOAL KOMANDO: 

TERACHIR-—— 
INDONESIA RAYA” menge 

pai persoalan Komando Tera- 
Chir menulis Sbb: . 

M. Natsr Cari Masjumi telah 
2rik “reaksinja pada 

utjapan | wakil PM Wongsone- 
goro mengenai utjapan koman- 
Go terachir tentang pembasmi-: 
an pengatjau2 keamanan...... 2 

37 
It 

2 # 

tanpa hati dan kepertjajaan rak'| 
jat pada pemerintah dan apa- 
ratnja, .gerombolan2 itu akan 

hidup terus dalam 'masjarakat 
sebagai ikan dalam air, kata 
Naisir antara lain. Selandjut-, 
nja Natsir mengatakan, bahwa 
oleh kabinet2 jang dahulu te- 
lah berkal-kali diberikan - ko- 
mando terachir, akan tetapi ha-:| 
siinja nihil belaka”. 

Mengkuti Gjalan pik Nat- 1 
sir. ini, maka semendjak kabi- | 
net Hatta waktu RIS, kabinet 
Natsir, kabinet Sukiman-Suwir- | 
jo, kabinet Wilopo. tidak ada 
pemerintahan jang dapat me- 
nangkap hati dan kepertjajaan 
rakjat. Djika demikian kiranja, 
maka apa arti semua . pemim- 
pin2 jang telah menduduk: ka- 
La tersebut ganti-berganti ? 
Pengatjauan2. keamanan beta 

pa djuga sifatnja tentu dapat di 
basmi. Kekurangan dan kesa- 
lahan2 selama inj jalah dianta- 
ra jang memegang tampuk ke- 
kuasaan negara ada keragu- 

. raguan untuk menghantjurkan 
benar2 gerombolan? 'bersendjata 
jang mengatjau keamanan ini. 
Karena itu selamanja. terasa ku. 
rang kordinasi antara alat2 ne- 
gara jang harus mendjalankan |“ 
tugas pembasmian kekatjauan' 

  

keamanan, Ketegasan sikap jg! 
sungguh2 itulah tidak kelihatan 
dan tidak terasa oleh semua apa 
rat pemerintah seperti tentera, 
polisi, pamong pradja dll, 

| Masjumi sendiri: sebagai or 
ganisasi Islam akan dapat ba- 
njak membantu: pekerdjaan pe- 
merintah: membasmi: geromboi- 
an2 DI, dan ger 
Ptuntjing, dsb. it itu, djika Masju- 

  

| mi bers h2 dan den: sSewih 
Sunggul ag Ne: pindjamkan kepada. para peng- kuat?nja melawan pengaruh Da 

rul Islam itu dengan meluaskan 
pengertian dikalangan rakjat 
“melalui pemimpin? dan anggo-' 
ta2 “Masjums didaerah, bahwa" 
'apa jang dilakukan DI ita ada- 
iah melanggar Tana Islam 
sendiri. 
Pengembalian keamanan has. 

  

  

ini Masjumi dapat memberik: 
bantuan jang besar, “djika 

berpendirian | 

ombolan Bambu | 

  

istrik”, 

pada. Kakultet 

      

    

  

   
   

danau2 

   

Ba Utan HAWA 6 .djuta 
ga. Dana tersebut 

har 

    

        

   

  

ri kedua danau tersebut “da- 
Senen 6,5. djuta- ru- 

piah tiap tahunnja. 
| Ipebgabarna perhitungan de- 

  

  

Ha dua danau tersebut, Prof. 
Ir. Sedijatmo menjatakan, bah- 
wa kalau - danau? besar jang 
'banjak terserak di Indonesia | 
ini seperti danau2 Toba, Ma- 

nindjau dan Singkarah di Suma- 
tera danau2 Poso, Tondanau 

| dan Towuti di Sulawesi, diper- 
gunakan — untuk ' membangkit- 
kan tenaga listrik, maka air: 
Gari danau2 tersebut tiap ta- 
hunnja paling sedikit dapat 
-mengiasilkan 8 biljun Am, Kilo 
'Watt - Hour's . (8.000.000.000 

Kwh). “Dan: kalau tenaga listrik 

ini didjual dengan harga Rp. 
0,25 tiap Kwh. dapat 'menghasil | 
kan paling sedikit 2 biljun ru 
piah (Rp. 2.000.000-000.—-). 

“ Dan kekajaan jang berbiljun 
Jitu begitu sadja djatuh dari la- 
(ngit berupa hudjan, dan sumber 
kekajaan ini tidak akan kering? 
selama mata hari masih menji- 
ari bumi. Tiada sumber? pem 
“bangkit tenaga listrik seperti 

“arang, minjak dan uranium jg 

tidak akan habis2 seperti sum 
en, air. Ketjuali murahnja tena 

“ga jang bisa didapat dari air, 
| Prog” “Ir. Sedijatmo mengemuka | 

« keuntungan2 penggunaan 
kana a-air, ialah bahwa tenaga-! 

idak membutuhkan bahan- 
Bala tenaga. air mi-naapat- 

tak akan kering dan bahwa te 
naga.. air tidak mengalami 
gangguan? dalam transport ,,ba. 
han” nja seperti pemogokan, pe | 
rang, dl. 

Kini banjak negeri2 jang wa 
laupun kaja dengan bahan-ba- 
kar lain sebagai sumber tenaga, 
tetapi menggunakan hydro-po- 
wer (tenaga-air). sebagai sum 

ber. membangkitkan tenaga lis 
trik karena ternjata murah dan 

dibandingkan dengan mesin mi. 
njak, mesin diesel, mesin asap, 

“jet, dll penggunaan turbin air 

menjatakan makin diinsjafinja 
kepentingan peran air dalam 
pembangkitan tenaga-listrik 
Prof. Ir. Sedijatm» mengemuka. 
kan, bahwa dalan 20 

terachir ini penggunaan tenaga 
listrik asal dari sir (hydro elec 
tricity) meningkst dgn 119979: 
ialah.di Asia 2445, di Amerika 
1889c, di Eropa 1617o-dan di 
Rusia Na 

kesulitan bahan 
kanan, F 

Prof. Ir. Sedijatmo- lebih lan- 
djut menjatakan,: bahwa dunia 
amumnja dan Asia teristime- 
wassekarang ini sedang menga- 

'fami kekurangan bahan: maka- 
nan dan tenaga listerik. P 
Untuk. mengatasi kesulitan, 

“ini maka. dibutuhkan air, Air 
dan. Pn jang bisa didapat 

  

Dz ALAM ,,K. R.” 121.6 Agustus 
1953 No. 178 halaman 1, di- 

terangkan ' bahwa Menteri Ke- 
luangan Dr. Ong Eng Die akan 
merobah,,steisel. ekonomi kolo- 
'nial” mendjadi stelsel- ekonomi | 
nasional, dengan kalimat jang 
berbunji : »Dengan menempuh: 
djalan: jang demikian itu, Drs 
Ong berharap akan. dapat mero 
“bah stelsel ekonomi kolonial, jg: 

itu, mendjadi stelsel ekonomi na. 
sional?”. 
“Apakah jang “disebut steiset: 

Ekonomi Kolonial? dan stelsel 
@konomi Nasional ini? 3 
Menurut keterangan Dr. Ong 

Eng Die dalam K.R, itu, maka: 
stelsel ekonomi Kolonial dapat 
irobah, mendjadi steisel @kono- | 
mi Nasional, djikalau : : 
| 1. investasi modal asing ini 

3 dilakukan melalui negara (pe- 
merintah?) dalam bentuk pin- 
djaman, jang. pemakaiannis 
akan diatur Gin Pemerintah 
sendiri, 

Pendapat. int dapat dibenar- 
kan, asal sadja modal itu lalu di 

usaha. bangsa esia, agar 
supaja dapat. mengenjam keun- 

tungan dan mendjadi: sedjahtera. 
Tetapi djikalau bangsa Asing 

di-idzinkan djuga untuk mene- 
rima pindjaman itu, saja kuatir 
bahwa bangsa Indonesia jang ! 
masih kurang modal, keachlian,.   
pengalaman dan organisasinja 
“akan kalah dalam nersaingan : 

:|a. mendapat pindjaman: modal 
ta G3 itu. sebab dianggap tidak vo- 

nafide, Ate     “ik Te aa perusahaan: “0 

     
   

  

   

  

   

  

g hertarjan aa djatah begitu sadja dari 
menggunakan tenaga-air dari danau jang 

k erak diseluruh Indoresia ini untuk mem- 

1 skitkan tenag: Gemikian antara Iain pidato-pen 
ng Mn Prof. Ir. Sedijatmo sebagai mahaguru luar Ab hi 

hn ' Bandung hari Sabta jang lalu. 

1 hedbadan jar jang dapat meme-| 

air 

kemudian me- | bahan makanan, jang dan 

g (petjahkan tergantung dapat: 

'Kan tenaganja dari sumber jg. 

ternjata Jebih efficien. Untuk: 

tahun | 

Tenaga sir dapat atasi 

hingga sekarang masih berlaku | 

dja, Bangsa Indonesia tentu 

RENTJANA 

fjahkan kesulitan tersebut. 
“Persoalan terutama sekarang | 

ini “jalah persoalan kekurangan 

Gapat-tidaknja persoalan ini | 

tidaknja perdamaian dunia 
pertahankan. Karena inilah m 
ka di Rusia dan di Amerika di 
lipat-gandakan kegiatan  me-| 
nambah produksi bahan mas. 

  

: kanan bersamaan dengan mem- |. 
perbesar pembangkitan tenaga | F 
untuk keperluan industri, peng- 

|airan, dll, Di Rusia dan di. Ame- 
rika kiny tampak kegiatan Pa ni 
buat projek2. hydro-economiseh 

| dengan: tudjuan memperbesar: 
produksi ba-an makanan, indus. 
tri, penghindaran bandjir, lalu- | 

satu phase daripada perang dis j: 
ngin antara kedua negerj ter: 

| memegang pengawasan dunia. 
Sehab, kalau dulu orang berka- 
ta: "siapa" jang menguasai mi- 
njak, 
dunia”, 'maka. sekarang berlaku 
kata : 

lah jang. menguasai dunia”. 

«Indonesia dalam tingkat: 

(Dalam menindjau keadaan di 
Indonesia, Prof. Ir. Sedijatmo | 
menjatakan, bahwa Indonesia: 
adalah salah sebuah negeri jang. 

pinter bikin. rentjana2 untuk, 
pembinaan ekonomi negara. Di- 
samping menundjukkan kepin- 
teran untuk memb'kin rentja- 
na2, maka Indonesia djuga me- 
nundjukkan ”kepinteran”nja 
membeli segala apa jang disang: 

|kanja perlu untuk kemadjuan 
negara seperti - alat2 transport 
dan komunikasi, serta berbagai 
Kesan ”un:t2”, Tetapi menu- 

(Prof. Ir. Sedijatmo maka 
Sani an membeli ini adalah 

permainan kanak2” djika di- 
band ngkan deugan. kegiatan 
membangun jang sifatnja . men- 
tjipta. seperti pembi kinan dja-! 
lan2 besar, 
lapangan2- terbang, pelabuhan2 
modern, bendungan2 dil. 

Prof... Ir. Sedijatmo. achirnja 
menjatakan adalah suatu keun-- 
tungan bahwa orang 

dang mempersiapkan pembikin- 
an “bendungan” Taksasa "ialah" 

Ker hyaro-ekonorus kans 
 Tjitarum, Sebuah waduk jang 
dapat memuat 3 miljard m3 air, 
jang berarti 7 kali lebih banjak 
dar: djumlah kapasitet semua 
'waduk2 di Indonesia. Projek ini 

jang mendjadi bagian dari Plan 
Blommestein akan makan beaja 
300. djuta. rupiah, dan mengha- 

can 

   
    Hau didjual 12 sen tiap KWH da- 
pat menghasilkan 78 djuta. Tu. 
piah tiap eni 

Tidneita hanja punja 
15 insinjar hydro. 

| Achirnja- Prof. Ir. Sedijatmo 
menjatakan, bahwa Indonesia 
-adalah salah satu negeri dima- 
na banjak djatuh hudjan, ialah 

kira? 5.000.000.000.000 m3 tiap 
tahunnja. Dan untuk mengatur, 
menjalurkan dan menarik. keun- 

tungan dari ,daerah” negeri ki- 
ta. ini, maka Indonesia hanja: 
“mempunjai 15 orang insinjur 

ahli tenaga air. Ia njatakan,: 

bahwa dengan keadaan jang de-: 

| perbesar 

Bima untuk menjelesaikan pes. 

“Iladjarannja dalam tempo se- 

' PEMBUKAAN KURSUS 

(kempat. .Gigedung 
Mesdjid Pakualaman, oleh | 

    

    

F ib 
: Putera « 

  

    

    
    
     

     

Pasinaaap para pegawai, 

|rakat Kabupaten: Gunung Kidul 
menerangkan, bahwa 'pemerin- F 

|lintas'air, dll. Ini adalah salah | 

     
sebut, dalam perlombaan untuk Be 

Gialah jang menguasai | 

| (Sapa jang menguasai | 
persediaan bahan makanan, dia- 1 

  

an pinter bikin rentjana. | 

jalan2 kereta api 

tenaga Iisterik jang ka- | 

  

akang 2 jang! 
mendjadi makanan utama dj In- 
Sena akan terbatas: sekali" 
an mengandjurkan para maha- | 

pendek2nja. — Ant, 

  

GURU PENTJAK 
Pada tgl. 9 Agustus 1958 ber- 

Kota Pradja 

Na Pentjak Indonesia 
'ER 3 tjabang. 'Mataram te- 

kursus Guru Pentjak 
& pati (untuk angkatan 

    

    

  

| kere 

    

1. diikuti 
Loreng, lagi tampsk pula perhas 

dar para mahasiswa, 
o GIL-nja. 

(Perlu diberitakan disini bahwa 
rsus tsb. selesai dim “ bulan. 

Tn peladjar jang. diberikan 
ati gerakan? tangan, kaki, 

re kelewang, tjabang dan 
« endjata2 lainnja. Pula diadjar- 

kan peladjaran ,.3reep” jang di- 
amb.l dari ARE jitsu. $ 

. SOKONGAN BAGI 
-LAPANGAN O.R. 

Sasana Pendidikan Masja- 

  

  

|tah telah menjediakan  sokong- 
ansuntuk . membangun lapang- 
an2 olah raga jang-ada dikelu- 
rahan2, kapanewon2 dan ka- 
upaten. 
Untuk kalurahan disediakan 
.250— - untuk kapanewon 

Rp. 1750,— dan untuk kabupa- 

oleh 631 

“DS Sudarsono dari Kemlu: 
  

. 

: terian (Luar Negeri atas 

“Salah satu langkah jang per- 
tama ialah pengiriman seorang 
konsul ke Dayao. Dengan ini 
sudah dapat diharapkan bahwa 

sebagian besar dari soal orang2 
Indonesia jang berada di Davao 

'itu. dapat dibereskan, Oleh ka- 
rena itu G&.sajangkan, bahwa 

orang jang sedianja akan pe- 
gang djabatan konsul disana. 
jaitu Sarapil, telah meninggal 
dunia ketika dalam. perdjalanan 
kesana. 

" Pemerintah king bermaksud 
antak. n. dulu se- 

orang pegawai |kedaerah, Sula- 
wesi Utara untuk mengadakan 
penjelidikan mengenai hal ichwal 
masalah tsb. sedjelas-djelasnja. 
Sesudah itu, maka baru penem- 
patan konsul tsb. dilakukan. 

Selandjutnja dikabarkan, bah 
wa soal ini banjak berputar. se- 

kitar peraturar2 perhubungan 

lalu-lintas  diperbatasan jang 
masih perlu diselesaikan dengan   ten Rp. 1000,—, Pan Fa Tetapi te- 
  

xei. 2 Agustus Kongres ke VI 
SBG jang sedang berlangsung 
|menerima kawat dari SBG Tja 

bang Pedjarakan di Proboling- 
go, bahwa SBG Tjabang tsb. 

pada hari itu mengadakan 

pemogokan total jang di- 
“ikuti oleh segenap buruh Ik. 1000 
orang. Fabrik ini sedang dalam 

giling. Pembgokan ini menuntut 
kenaikan upah jang sudah lama 
diadjukan. 
| Kongres mengetok kawat ba- 
lasan  menjatakan: saluut, dan 
mengharap supaja terus .ber- 
djuang dengan ulet dan teratur 

lagi disiplin sampai mendapat 
kemenangan. 

Sampaj berita-ini ditulis, be- 

|lum ada berita lebih 
pemogokan 'itu selesai atau 

| Massa . onslag 
| besarkan, 

30 .pntaang Jawa 
di Magetan memetjat- buruhnja 
sebanjak 121 orang. Pemetjatan 
t:b didasarkan pada putusan P4 
Pusat jang menjetudjui adanja 
massa-onslag itu. 

Kongres 
ipada P4 Pusat dan madj:kan, 
| memprot es keras putusan peme- 
tjatan jang sewenang2 itu. 

- Begitu djuga Pabr.k Gula Pa- 
kis di Pati pada tgl. 5 Agustus 
mendjalankan pemetjatan bu- 
ruh sekanjak 55 (lima puluh 
lima) orang. Kongres dengan 
suara bulat mengetok kawat pa- 
Ga madjikan menjatakan protes 
keras terhadap pemetjatan jang 
se-wenang2 itu. 

Bandjir kawat solidariteit 
|. Internasional, 

Perlu diberitakan disini, bhw 
selama Kongres inj berlangsung, 
medja pimpinan (Presikum) 
'kebandjiran surat2 kawat  soli- 
Garitet dari luar negeri: S, B. 
Makanan di R.R.T,, 
Honggaria, Tjekoslowakia, Po- 
Jandia, Finlandia, dan SB.Kimia 
dari Nederland.  Menjatakan se-   majaslokar ini, Ta usaha2 mem-- 

   

Dari fat ba Kas : 

ai pindjaman. 3 In 
ga mereka. pada, usahanja. 

.. Gjatuh djuga. 
2. Principieet Dr. Ong-djuga. 

tidak menaruh keberatan terha 
Gap kemungkinan2 investasi mo 
dal asing jang langsung: melalui 
fihak2. particulier. 
“Principe ke-2 ini sebenarnja 

|lalu: menghapuskan - prihcipe 
yaah 

' Djadi 'principe ke-1 jang masih 
maragu-ragukan, apakah betul2 
dapat mempertinggi tingkat per 
ekonomian bangsa Indonesia ini, 
dgn. adanja principe ke-2 ini sus 

| dan tidak ada Arta sama se- 
kali, 

“Pada prinetpe ke-2 itu modal 
Sg di Indonesia ini tentu dja | 
“tuh pada bangsa asing djuga, se 
bab: “jang dianggap kapabel un- 
tuk mendjalankan modal. pia- 
djaman oleh. jang punja modah 
asing itu hanja bangsa-asing sa-   tinggal tetap mendjadi: an 

.atau konsument  sadja seperti. 
djaman pendjadjahan dahulu. 

Demikian:  pokoknja  stelsel- 
ekonomi nasional Dr. Ong itu, 
hanja: mengenai ninvestasi: mo- 
dal asing”, jang terang. tidak 

sedjahteraan bangsa Indonesia: 
Dari. pendapat 

ekonomi kolonial atau lebih te- 
pat “ politiek ekonomi kolonial 

menguntungkan pendjadjah (Be. 
Janda) dan merugikan jang di- 
@jadjah (Indonesia). : 

Adapun politiek ekonomi Na- 
sionai adalah politiek ekonomi 
jang menguntungkan bangsa pri 

Indonesia, 

Didalam pendjadjahan. Belan- 
da, oleh karena Belanda takut 

apabila bangsa Indonesia ekono- 
mis kuat, sebab lalu akan mem- 
punjai. kemungkinan besar mem 
brontak dan mengusir Belanda, 
maka bangsa Indonesia dibikin 
ekonomis sangat lemah. Dan 
berserta politieknja. onderwijs 
(pengadjaran), maka bangsa In. 
donesia. dibikin bodoh didalam 
segala hal, sehingga kemadju- 
annja sangat lambat, kalau di' 
bandingkan dengan  kemadjuan 
lain bangsa di: Indonesia jaitu' 
Belanda: dan ,,de Vreemde: Oos- 
terlingen”.   Ta mma mna “kes Begitu an Belanda- pada 

mengetok kawat: 

Rumania, 

saja stelsel 

itu adalah politiek ekonomi jang 

landjut. 
Pa perak indah, vuipen Gl. 

Pan tel 
sur wodadi | 

PE 

“bumi jalah di Indonesia bangsa | 

data kongres S. B. G. 
— TERHADAP PEMOSOKAN S.B.G. PROBOLINGGO 

—..DAN MASSA ONTSLAGS DI PURWODADI! 

Jamat berkongres, untuk per- 
baik»n tingkat hidup, demokrasi, 
memperkuat solidariteit inter- 
nasional, untuk perdamaian 
dunia. 

Kongres. dihudjani 
sovenir?, 

Perly pula diketahui, bhw sela- 
ma Kongres ini berlangsung, kon 

gres dihudjani sovennir2 baik da 
ri Tjabang maupun dari S.B.2 la. 
in, BTI Gerawis, keluarga buruh 
dll. Sovenir2 tsb. berupa-rupa 
djam-wekker, beberapa kertas 
tik dan stensil, 4 kwintal sajur- 
sajuran, 2 kerandjang pi-ang, 
beberapa ratus ismper, djuadah, 
bondoh, 500 bungkus katjang- 
goreng, 2 goni beras, martil- 

Membadj rnja sovenir2 ini me- 
| njatakan bahwa kongres ini pen- 
-ting bagi perba'kan nasb dan 
kepentingan nasional kita. 

Hama Me tuan 

  

Salam perdamaian 
ke Korea. 

Berhubung dengan tertiapai- 
nja perdamaian di Korea, Kong- 

res merasa gembira, maka Kone- 

res pada tgl. 19 Agustus dengan 

(suara bulat dan lega mengambil 
putusn untuk mengir m kawat 
kepada kaum buruh Korea dan 
Tentara Pembebasan Rakjat, me 
ngutjapkan selamat dan saluut 
se-hangat2-nja atas" kepahlawan 
annja dalam mempertahankan 
kemerdekaan “nasional sampai 
tertjapainja Perdamaian dunia 
abadi, Surat kawat ini dikirim- 
ken melalui A.CFL. (SOBSI 
Tiongkok). 

Pada hari itu djuga Kongres 
menerima surat kawat dari Ga- 
bungan Serikat Buruh Sedunia 
(G.S.8,) di Wiena, bahwa atas 
nama 80 djuta kaum buruh ang- 
“gotanja mengutiavkan selamat 
berkongres, mudah2-an dapat 
berhatsil menjusun persatuan 

nasional dan internasional. Se- 
moga Kongres ini dapat mem- 
persiapkan bahan2 jang penting 
untuk dibawa ke Kongres GSS 
ke-III jad. utk perbaikan nasib 
manusia, — (Kor).   

  

| kemadjuan bangsa Indonesia, se- 
hingga didalara lapangan eko- 
nomi sebagai perantara sadja 
mereka tidak dapat. mempertja 
jainja. 

Didalam perekonomian, Belan. 
da memakai sebagai perantara- 
nja do  Vremde  Osterli- 
ngen” jang sebagian besar tere 
Giri dari bangsa Tionghoa. 

Oleh karena mendapat kedu- 

“dukan sebagai perantara — su 
atu voorrecht jang sangat besar 
— Maka bangsa Tionghwa eko- 
homis mendjadi kuat,, (bukti pe. 
riksalah masjarakat kita). 

Demikian masjarakat Indone- 
sia ekoriomis oleh Belanda dapat 
'dibagi mendjadi 3 stand (ting- 
kat), jaitu : 

1. Belanda ekonomis jang terku 
at mendjadi le stand. 

2. Tionghwa ekonomis kuat 
mendjadi 2e atau Mn 
stand, : | 

3. (Bangsa: Indonesia okonomis 
lemah mendjadi 3e stand. 
Apakah bukan inilah jang di-   namai politiek ekonomi kolonial ? 

berita dari Manila. jang menjatakan, 
Umum Angkatan Perang Pilipina telah mendesak kepada Ke- 
menterian Luar Negeri Pilipina supaja oleh pemerintah Filipina 

. segera dimintakan perhatian pemerintah 
' penjelundupan orang? Indonesia di Davao, menerangkan, bhw 
sebenarnja masalah ini sudah sedjak lama akan diselesaikan. 

 Oiang:a orang Indonesia di Davao 
AKAN SEGERA DIBERESKAN 

R, SUDARSONO Kepala Direksi Asia dan Pasifik Kemen- 

berhubung dengan 
Kepala Staf 

pertanjaan 
bahwa 

Indonesia tentang 

lah mendjadi rentjana pemerin- 
tah untuk selekas mungkin me- 
ngadakan persetudjuan dengan 
Pilpina atas dasar  treaty of 
friendship, mengingat akan po- 
itik Ne dengan nega- 
ra tetangga dari pemerintah k.- 
ta. Sementara. itu diterangkan, 
bahwa mengenaj tjara2 penje- 
lesaian soal perbatasan ini djuga 
belum lagi didapat persetudjuan 
dengan Singapura, Serawak Ing 
geris, Portugis Timor dan Aus- 
tralia. Djuga dikandung, niatan 
agar dengan. pemerintah2 dae- 

rah tsb. dadakan penjelesaian 
setjepat mungkin. —- Ant. 

meng aat Ag 

. PEMULANGAN? PERA- 
DJURIT? PAKISTAN 

Upatjara di Djakarta. 
“ Dikamp Polonia Djakarta te- 
lah dilangsungkan upatjara pe- 
mulangan peradjurit2 “Pakistan 
jang selama revolusi “telah me- 
njumbangkan djiwa-raganja ke- 
pada perdjuangan Republik In- 
dopesia. sebagai peradjurit2 
TNI. 5 

Hadir. dalam. upatjara 'itu 
Major Tobing sebagai Wakil 
Angkatan Perang, pembesar2 
Kementerian Pertahanan,, Ko- 
modor Udara Suryadarma, Mr. 

ar Negeri, Duta Besar Pakistan 
Miudabir Hussein Choudri dll. 

Major Tobing menjampaikan 
surat2 tanda djasa dan pakket 
kepada peradjurit2 Pakistan. ter 

sebut dan atas nama Angkatan 
Perang ia mengutjapkan -ba- 
njak2 terima kasih atas segala 
djasa mereka. Ikut menjambut 
djuga antaranja Duta Besar Pa- 
kistan jang mengutjapkan ka- 

ta2 penghargaan kepada bekas 
peradjurit2 Pakistan itu dan 
pengharapan, bahwa sepulang- 

nja di Pakistan, mereka akan 
mendapatkan -rakjat Pakistan 

sedang menantikan mereka de- 

ngan penuh ketjintaan, 
Perlu diterangkan, bahwa 

rombongan. pertama. berangkat 
pada tg. 10-8 dan terdiri atas 
24 /orang Pakistan disertai ke- 
Juarganja jang terdiri atas wa- 
nita2 Indonesia, ' karena pera- 
d@jurit2 Pakistan. tersebut -sela- 
ma- disini sudah kawin. dengan 

.wanita2 Indonesia. dan.ada.dju-. 
ga jang sudah beranak.. 
Rombongan. kedua berangkat 

pida tanggal 13 dan jang keti- 

ga pada- tanggal 16 Agustus. 
Jang dipulangkan semuanja ada 

88 orang peradjurit dengan di- 
antarkan oleh Lets. Soehoto dan 
Sers. Major Moh. Saleh sam- 

pai di Karachi. — Ant. 
  

PAMONG DESA TIN- 
DJAU RRI JOSJA 

Rombongan pamong desa ka- 

tjamatan Kroja, kabupaten Tji- 
latjap dipimpin oleh Djawatan 
Penerangan Katjamatan dalam 
penindjauannja untuk menam- 

bah pengetahuannja, kemarin 
telah tiba di Jogjakarta sete- 
lah mengundjungi Borobudur. 

Di Jogjakarta mereka menn- 
djau studio RRI dan mentjoba 
“berbitjara disebuah. alat. tapere- 

.corder, Diuga mesdjid Sjuhada 
mereka kundjungi, Kraton ti- 
dak ketinggalan pula. 

Dar: Jogjakarta perdjalanan 
mereka dilandjufkan ke Sura-   

SSS SSS NOS GIS IPS 

  Djadi kalau kita akan meng- 

karta. 

DAPATKAH BANGSA INDONESIA MENGHARAP. KESE- 
M0 DJAHTERAAN DARI POLITIK EKONOMI - : 

. MENTERI Dr. ONG ENG DIE ? 
(OLEH : WIDJAJA). ganti politiek kolonial ini men- 

djadi politiek Nasional, jang 

akan menguntungkan dan mem 
pertinggi dradjad perekonomian 

bangsa, Indonesia, maka pada 
pokok dasarnja 8 stand (ting- 
kat) tersebut ddatas harus kita 
balik, jaitu : 

Ie bangsa Indonesia harus men- 
djadi le stand dan mendjadi 
ekonomis terkuat. 

Za bangsa Asing, termasuk dju- 
ga bangsa Belanda dan Tiong 
hwa. mendjadi 2e dan 36 

stand, mendjadi ekonomis le 

mah. 

“Sekarang timbul pertanjaan, 
apakah Dr, Ong akan sampai 
hati untuk mengadakan tindak- 
an jang menekan ekonomi dari 
bangsanja (bangsa (Tionghwa) 
dan menempatkan mereka di ba- 
wah bangsa Indonesia? 
Apakah Dr. Ong ta' takut di- 

tuduh mendjalankan rasdiscrimi- 
natie ? Dari pendapat saja tes 

rang ini bukan rasdiscriminatie, 
akan ' tetapi ini adalah suatu 
akibat, kita akan merobah dan 

mengganti politiek ekonomie ko 
lonial mendjadi politiek, €ekono- 
mi Nasionaj itu, 
Apakah kita dapat melaksa- 

nakan perobahan  politiek. eko 

Soewanto dari Kementerian Lu-. 

    

: DAERAH HIONGER- 
OEDEEM 47 HA: 

: Akan dapat air. 

Didapat kabar, bahwa per siap- 

an penjelenggaraan object pe- 

itu penggalian selokan dan pe- 

masangan talang di Sindon.me 

lalui Kali Bedog, sebelah Barat 

Kabupaten Bantul kini 

dan material (batu semen, tas 

gian besar sudah s.ap, sehingga. 

tidak lama lagj peresmian per- 

letakan batu pertama 

dapat dilaksanakan. 
Dengan adanja talang tsb. ig. 

pandjangnja & 33 m, maka te- 

gal Kedungbiru,. jang luasnja 
47 ha, dan ter masuk daerah mi- 
nus-hongervedewyn akan dapat 
air dari selokan Pendopo.  Le- 
taknja tegal tersebut disebelah 
barat Kali Bedog dan kini hanja 
di tanami polowidjo. Djika ta- 
lang selesai tegalan itu akan 
mendjadi sawah dan. menghasil- 
kan &'2350 kwintal padi dlm: 

satu tahun 

Object tersebut letaknja di 

kalurahan Guwosari, kapanewon 

Padjangan,, kabupaten Bantul. 
Periu diketahui bahwa penje- 

lenggaraan object tersebut atas 
pemberian subsidi Kementerian 

Perburuhan (Djawatan Penem- 

patan . Tenaga Pusat) melahui 
Kantor Penempatan Tenaga Jo- 
gjakarta beaja sedjumlah Rp. 
84.167,—, Kurang -lebih 100 pe: 

nganggur. musim. (buruh tani) 

akan mendapat pekerdjaan. 

SEHARGA RP.4.000.000 

Belum dapat. dilaksanakan 
Dari pihak Perbedij didapat 

njak, diantaranja alat pers 
genteng seharga Rp. 17.500 dan 
pintu air (sluisdeuren) seharga 
Rp. 17000,—,, Selain itu jang 
sangat” banjak ja'tu . pesanan 
closet W,C. jg kini sedang dim 
tingkatan tawar-menawar, Pu- 
la telah ada dikandung maksud 
oleh DKA. memesan remblok- 
ken seharga Rp. 4.— djuta, te- 
tapi sajang pesanan itu belum 
dapat dilaksanakan, karena be- 
lum ada tenaga? ahli tehnik jg 
mengerdjakan. 

Tentang tenaga tehnis kini 
oleh BIN - telah disanggupkan 
akan mengirimkan 3 orang teh- 
nisi bangsa Asing, jang keda- 
tangannja belum dapat dipasti- 

Lkan. Sesudah tenaga tehnis ini 
Gipekerdjakan - maka nantinja 
mereka. -akan didampingi oleh 

tehnisi kita sendiri sebagaj. mee 
lopers, -supaja mereka sewaktu? 
dapat menggantinja . 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan, bahwa Perbedij kini se- 
dang mengadakan  persiapan2 
untuk mendatangkan 
tehnisi dan memperbaiki me- 
sin? jang - s#besar2 jang hingga 
kini'belum dapat dipergunakan. 
Perstapan2 inj dapat diharapkan 
akan sudah selesai achir tahun, 
sehingga dalam tahun 19532 nan- 

ti pekerdjaan akan berdjalan 
-|lebih lantjar lagi. 

GERAKAN MELUASKAN 
. DJALAN 

Mulaj tgi. 9 Agustus 1953 jl. 
Kerukunan Tani dipadukuhan 
Kabregan, Ngidjo, dan Djomber, 
Kal, Srimuljo,. Kap, Pijungan, 
Kab. Bantul, 
kerdjaan gotong-rojong Ne 
kan djauan desa dari lebar 11 

agar memudahkan  perhubung- 
an lalu-lintas dan ekonomi jang 
sangat dibutuhkan oleh organi- 
sasi,   

| Samassama 

Pemilik tanah jang dilalui dja. 

Paok ini? Dari pendapat. saja 
mungkin sekali!! Sebab kalau 
Belanda dulu dapat mengobalt 

| politiek ekonomi Nasional kita 
| mendjadi politiek ekonomi kolo- 
nial, mengapa kita jang seka- 

| rang ini djuga sudah berkuasa 
ratas "negara kita, ta' dapat 

| mengobah politiek ekonomi ko- 
ilonialnja Belanda mendjadi po- 
| litiek ekonomi nasional? 

Apakah politik ekonomi Dr, 
Ong itu tjukup untuk mengobah 
stelsel ekonomi kolonial mendja 
di ekonomi nasional? 
Berhubung dengan itu, maka 

marilah bangsa Indonesia ber- 
melihat kenjataan- 

nja nanti, kalau  mleset jaitu 
bangsa Indonesia ekonomis tetap 
masih terus lemah dan tetap ma 
sih dibawahnja bangsa asing, ma 

ka keterangan Dr. Ong soal 
akan mengganti ,.stelsel” eka- 

sel ekonomi nasionsi hanja ber 

arti Suatu 'groots-gebaar”' sa. 
dja untuk.  mengarem-aremi 
bangsa Indonesia, atau stelsel 
ekonomi nasional itu sungguh 

.So'al investasi modal asing” 
itu, jang sangat masih dapat di 
sangsikan, apakah dapat berfae 

dah bagi kesedjahteraan Bang- 
Sa Indonesia, 

Djikalau dalam waktu jang 
singkat bangsa. Indonesia. peras 
konomiannja oleh politieknja 
ekonomi Dr, Ong itu dapat ber- 
obah mendjadi baik dan mendja 
di diatasnja bangsa asing, maka 
bangsa Indonesia Wadjib meng- 
hormat dan berterima “kasih ke   pada Dr, Ong. 

kerdjaan darurat Istimewa ja- | 

sudah | 

mendekati penjelesaian, Bahan? $ 

lang dari plaatijaer dll.) seba- | 

segera | 

PESANAN REMBLOKKEN. 

keterangan, bahwa Perbedij ki-. 

ni telah menerima pesanan? ba 

tenaga2: 

telah memulai pes 

didjadikan 214 m. dgn mua 

nomi. kolonial itu mendjadi stek 

hanja ber-definitie atau berarti . 

  

   
  

| PENGIBARAN BENDE- | 
RA KEBANGSAAN. 

Pada 17 Ta 153 

Berkenaan. dengan wang 
tahun Proklamasi Kemerde- 

'kagn ke-VIII Republik In- 

donesia Panitya Perajaan 17 

Agustus 1953. Daerah Isti- 

'mewa Jogjakarta  mengan- 

djurkan kepada : 
a) semua penduduk Daerah 

Istimewa Jogjakarta. 

'b) semua kantor? dan 
, dung2. Pemerintah. 

'6) semua toko2 (dan perusa- 
“haan2. 

d) semua. kendaraan bermo- 

“. tor dan tidak bermotor. 

“ontuk mengibarkan bendera 
kebangsaan “Sang Merah 

| Putih. 
Isjarat tentang dimulainja 

saat2 resmi dan chidmat da- 

ri atjara 17 Agustus 1953 

itu adalah sebagai berikut : 

jam, 00.54— 09:56-bunji s:i- 

rene, bedug di mesdjid2, lon- 

tjeng di geredja2, peluit lo- 
Comotief? dan sebagainja. 

Pada saat bunji sirene dll. 
pada djam 09.54, lalu-lintas 
'di Kotapradja dan di Ibu Ko 
ta2 Kabupaten seluruh Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta ha- 
rus berhenti. 

ge- 

    
jan2 jang diluaskan itu masing2 
merelakan tanahnja lebar 4 m 
untuk keperluan tersebut, 
Menurut rentjana djalan jang 

akan diluaskan dan diperbaiki 
ada 30 km. dan akan diselesai- 
kan selama 1 bulan, 

BAJI LAHIR DAN 
17 AGUSTUS 

Oleh. panitya 17 Agustus Ko- 
tapradja Jogjakarta direntjana- 
kan selain akan mengadasan ba. 
by show, djuga akan. memberi- 
kan: hadiah? kepada para baji 
fang lahir pada tg. 17 Agustus, 
sesudah djam 24.00. Sjarat2 Je- 
bih landjut masih akan diumum 
kan-oleh panitya. 

'PENGURUS BARU MPHW 
|“ TJABANG JOGJA 

Madjelis Pentadbiran H'zbul- 
Wathan. ALPH.W)  Tjabang 
Jogjakarta dalam sidangnja ber- 
tempat di Kanior Pusat Pimpin- 
an Muhammadjjah pada Minggu 
malam tgk 9-19 Agusiusj1953 jl. 
telah berhasil membentuk.  Pe- 

ngurus.baru dengan susunan se- 
bagai berikut: 

Ketua I: Kusnan. (Jogjakarta 
III), Ketua II: Zamroni (Jogja- 
Karta'I): Penulis I: Suroto (Jo- 
gjakartia ID: Penulis II: Dalwan 
(Jogiakarta .I): Bendahara I: 
Djandari (Jogjakarta IV): Ben- 
dahara UH: Surowo- (Jogjakarta 
Vf, iDuduk sebagai: Hoofd  Co- 
missaris: Busthomny (Jogjakarta 
IIIj: Muhady- (Jogjakarta VI), 
Moh. Zuhdan (Jogjakarta VII): 
Moh. Bakir Dhurr.e (Jogjakarta 
Yi): dan Suhirdjan (HW. 
Ranting  Surjowidjajan). Dan 
sebagai Penasehatnja: Moh. Hir- 
mg3 Djonny (Jogjakarta VI). 

Selandjutnja dapat diteruskan, 
bahwya: Pengurus Baru tsb, akan 
disjahkan serta dilantik pada 
Hari Minggu. tgl. 23. Agustus 
jad., dan masing2 akan mene- 
rima Surat Hak Bekerdja (S.H. 
BJ, sebagai pelaksanaan  dian- 
tara beberapa kepartaian Mu'- 
tamar  Hizbu-Wathan di  Pur- 
wokerto jang baru lalu, 

S.S.K.U:P.- DAERAH. IST, 
JOGJAKARTA 3 TH, 

Pada tanggal 9-8-1953, djam 
10 pagi Sarekat Sekerdja. Kan- 
tor Urusan Pegawai Daerah 

Istimewa Jogjakarta, memperi- 
:ngati hari ulang tahun ke HI, 
bertempat d: Gedung Djawatin 
Perburuhan, Malioboro 18. | 

Setelah upatjara dan pemba- 
gian buku2 peringatan selesai, 
pertemuan dilandjutkan dengan 
rapat anggauta, jang a.l. memu- 
tuskan : . 

ver mek au a- 
menjempurnakan 

1. Disamping 
tie. pula 

credret-coperasi. 
Penerimaan “pembagian Ke- 
untungan koperasi dalam ta- 
kun ke III, bagi masing2 ang 
gauta,  diper gunakan untuk 
melunasi aandeel, 

Membentuk Pengurus baru 
buat tahun jang ke IV. 

Ke
n 

Lain dari pada itu, rapat mem 
per hatikan “pula usul. formasi 
KUP, jang hingga. kini belum 
“da Dena 2. jang Wa- 
ajib, 

ai 

Nonton mana ? 
REX: Highly Dangerou:”, Dane 

Clark, Mar 2 et Iuockwood. 
pn ,Beware My 

Iy Ida Lupino, Robert 
Pan 

SENI SONO: sibet's go to Pa 
3G Philippe Lemaire, 

“ Frahcouise Arnovl, 
INDRA: ,Lone Star” Ava Gard- 
“her, Clark Gable, 
RAHAJU: |The Mark of Dini 

trios”, Sydney ' Greensireet, 
Zuehary Scott. 

LUKOR: ,, Noor Asmara”, Kasma 
Bboty, Rdomai Nor, 
P, Ramlee. 

WETAN BETENG: ,Adv. Rex 
and Rinty”, ke I, Kane Ricis 
mond, Morma Taylor. 

MURBA: The adventures of 
Rex and Rinty”, ke Ir, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
Kuntjoloadjj / Pusoka 
Hidajat.   

  

Ha 

ie RR E Xx Sana 

Bea 

THE THIEF OF VENICE 
(TALE On ITALIAN ROBIN HOOD) 

dengan 
sx. Pam CHRISTIAN 

x Fayo- MARLOWE 

ADVENTURE 

  

3 YEARS IN THE MAKING ! 
3 MILLION TO MAKE! 

ROMANCE ! Harg ini, PENGHABISAN : 
"HIGHLY DANGEROUS"' 

Margaret LOCK WOOD —- Dane CLARK   



"—
- 

N
e
 

Ta
 

  

c. Membentuk 

“ga akan berlang gsung untuk 3 ka 

- ekonomi. 

   

   

  

   
   

   

      

        

            

agar ber- 

1 Tri hara | 

An jang. | 

Sumadi dan 

   
   

     
    

  “untuk menghadi 
Tak : 

          

   

      

   
    

      

ber jad. akan me- 
Kongres ke V dari 

Kong «akan “dimulai | 
da tanggal 1 Sepjember '53 | 

"3 

na akan diperbintjang 
atjara, Pera 

: mengenai nasionalisasi Djaw. 
Kenpen.prop. I ana Api, di 
Maling Ka sit 3. Han pegawai? dasi 

: KA akan beri kedus | 

   
  | gres 'masajah2 pensiun dsb. jang 

Hm jadi kepentingan pegawai? 
api pada umumnja. Kong 

tersebut akan berlangsung | 
niik SBKA jang ba- 

jang akan dibu- 

Diseluruh Djama Tengah. 
Tidak lama lagi, untuk : 

ma kali di Semarang: “di- 
yuka latihan oleh jang. berwa- 
djib chusus untuk perwira? CTN 
Djawa” Tengah Latihan in didu 

    

   

   
   

   
   

    
   

    

  
Gedung “itu 

e angan th meng- 
beaja Rp. 750.000,— 

selama 3 
soal2 (Aga OP 

Ii angkatan, masin 
bulan dalam. hal 

  

“Beberapa orang pegawai dari | 
inter Djawatan tingkat propinsi 
kabarnja akan diminta “untuk. 1 

— mendjadi pelatih2nja, £ 
Seperti pernah dikabarkan se- 

belum Jatihan PN ge! dibe- “4 IMAM BARU DITAH- . berapa | mpat di Djawa Tengz 25 ae 
telah : latihan .chusus: na “5 BISKAN 
angkatan? CTN untuk pelbagai | “Pada hari Minggu jang lalu 

keahlian. : “bertempat Gigeredja Purwosari. 
Tiap2 angkatan Jatihan-per- Solo, telah dilakukan pentahbis | 

Wira Na PN. 30 Ong, —— 4 Imam Katholiek baru, jang Ant” Tt kukan-oleh Mgr. A: Sugijo- 
Na ! is Vigaris 

oleh Pas- 
, Presiden, da 

rani membe Na Ep. 3 590 | 
23 (Kor): Ea 

Surakarta 

   

       

  

   

  

   

    

   

   

   

     

    

   

  

   

    

   
   
   

    

F: Mulders Shi 
“Spa imisdie- 
1 “terdiri “dari 

-Siswa2 dari Seminari 

rdiri dari Koor 

edi “Purwosari 

Pamutad 
una i Ha “Jogja, para 
ua (pasioors), Pat Br oeder 

    «dari Aa 8: 
(sampai Ik. djam 10,00 pagi. 

elah.itu diadakan makan- 
: | dengan Rama2 baru 
ebut di SMK. Keprabon dan | 

siang itu djuga diadakan | 
si staande resepsi di Hotel 'Dana. 

#3 Para: Imam baru itu 1 PA Wp. 

  
    

    

  

   
    

  

   

  

     

     

    

   

    

   

  

     

   

Daan ian sana im 
eria, bekas Menteri DN. 
Rusia, telah dipetjat da: 

2 Can dibebaskan 
tugasnja, sedang 

serat. ikan Bg 

   

      

a di PBB Jakmenang: 
ay, bahwa pendiri- | 

jenaa Pa ukan | 
Lan 

    

    
     

         

: ain Presiden Tata! 2 
ea membentuk. ku-        

Pa 8) Ketika     
  

akan mendjadi subur kembali, 

, dsn | 
SA elang dim | mengontjori sawah?” dibawah- | 
mengharapkan, | n 1 

.bekerdja sung- | 
Ki! SBKA | rakjat tani di Bajat itu 

4 dapat hatsil djuga “dari hutan | 

"IKATAN PEGAW 

selama T | 

  

    

    

   
aa | - 

dan sesudah. djadi, ada jang bed | 

sjakartas dan 'barisan | 
gabung | 

dan | 

dari" 

jang memuat 125 
"balik ditengah? 

akan. di- 
diseleng 

ya Pem. 

anian daerah Surakarta.  De- | 

Ba: tanah pertanian di Bajat | 

karena degan adanja hutan? 
pertanian nanti akan timbul ba- 
pjak mata air, Sehingga dapat | 

  
njas 

ka! 

Menurut Bannon, melaratnja | 
ialah! 

| karena pegunungan didaerah itu ' | 
| Sudah  mendjadi gundul. Se- 
| waktu masih ada hutannja 'ke- 
Hadaan makanan rakjat di Bajat | 

dapat dikatakan tjukup: karena | 
| selain tanahnja tidak begitu tan..! 

| dus seperti sekarang. ini, rakjat. 

: 

  

! kan kaju @1 

  

(Kor). $ | 

L WA: | 
NITAJISTRI PEGAWAI 

| 

  

| Atas iriteta bieP” beberdpa ka-y 
| wan pegawai wanita P.T.T. dan j 
|isterj pegawai, dalam suatu ra- | 

“jpat pembentukan kini telah da- | 
' pat berdiri ' ,Ikatan Pegawai | | 

|| Wanita/Isteri Pegawai PT, | 
| Jogjakarta”, Susunan . pengu- : 
(rus.terdixi dari» 1 
| Ketua: Nj. Soebandono,  Pe- | 
|nuHs : Nj. Sogmitro, - dan Ben- | 
| dahari Ng Soeprapto, dengan! 
| beberapa pembantu jang terd'- | 
| ri dari para pegawai wanita dan | 
isteri pegawai 
Azas dan tudjuan: Kekeluar- | | 

| gaan dengan berusaha kearah | 
perbaikan d'dalam lapang ea 

| nomi dan sosial. 
| Sementara | organisasi terse- ' 

| but tidak. 2 TENANG IK da- ! 

  

   

  

Ke otak Kran perik 

    

. awa Barat ajuga meng- 
'adjuk A anggar an keuangan | 
tentang entjana- usaha menge- 
nail pembanguhan, pembikiran 
Serta perbaikan? ' “berat    

   
an | 1 dung2, djalan2 dan djembat 

    

  

bangunan2 & 

Jain untuk tahun 1954 dan ta- 
hun 1953. Anggaran untuk pem-   

ngunan Wilajah Hutan « Per- : kurang 

an usaha tersebut diharapkan 1 

! pur 

| | Sisanja atau Rp.48. 324. 000.— 

| pengurangan 

  

bangunas in ada sebesar lebih 
Rp. 60.000.000,—- 

Keuangan, 

' Menunut ketentuan dari Pe- 
Merintah. Pusat, maka 'pengelu- | 
Ta 2 routine tidak boleh mele. | 
bihi tahun jang sudah, tetapi | 

| bada Rentjana Anggaran Ke. 
vangan tahun 1954 ada tambah- | 
an antaranja d'sebabkan peng- 
angkatan pegawaj (guru2) bas j 

#TU ak | Mengenai pengangkatan | 
' baru ini didapat kete- 

| tangan, bahwa Gjumlahnja ada 
1.056 orang, jang menjebabkan | | dalah sebesap Rp.1.198.000-- di. ' 

| mana termasuk djuga biaja per 
| siapan? 
| kvetari baru, Anggaran: pemba- 

penambaran pena Loan an seba- 
njak Rp.20.219.300.- 
“Dari anggaran se besar Rp.217, 

1 629.700.-—— itu, jang disediakan | 
untuk belandja pegawai sadja ! 
ada Rp.169.005.760.— sedang 

- ia- | 
|iah untuk belandja barang. 

| Untuk keperluan Dewan Per- 
Wakilan. Rakjat | aerah, Dewan | 
Pemerintah Daerah dan sekre- | 

| tari | propinsi dir antjangkan | | aja Rp.5.026:000.—-,  Diban- ' 
dingkan . dengan anggaran  ta- ' 
hun 1953, untuk keperluan ter- 
sebut ada penginatgan seba. |) 

| njak Rp.5.300.— 

Untuk. Tn Pekerdjaan | 
Umum sebesar Rp.54437.500— , 

jang kalau dibandingkan de-i 
ngan. anggaran tahun 1953 ada | 

Rp.9.510.300-—- 
Untuk keperluan Djawatan Ke- | 
sehatan Rp. 059. 600.—, Djawa- | 
tan Pendidikan Pengadjaran, 

|dan Kebudajaan Rp.135.146.706, : 
Djaw. Kehewanan Rp.5.019.700. 
Djawatan Pertanian  Rakjat | 
Rp.11.938.000.— dan utk. Djaw.. 

“Perikanan Darat Rp.2.377.100. 1    
  

   

  

4 
| 

- 

t 

| REKORD DUNIA RE- 
| 2. NANG 1 MIL 

PETJAH 

i 2 Fenang wanita. .Florida, | ji 
Garolyn Green, teiah berhasil | 

F Pegadah an rekord . dunia 
renang djarak l mil gaja bebas 
dalam Waktu 23 Me 34 ge 
tik, demikian UP. 

(Prestasi tersebut - ditjapai 
Carolyn dalam rerlombaan re 

! nang, kedjuaraan nasional jg. 
| diadakan Sabtu malam bagi 
“kawn wanita. ' 

Rekord-dunia lama | dengan | 
“waktu 23.menit 115 detik ada | 

Lah atasnama R. Huveger dari 
: Denmark jg d.tjiptakannja dim 
! tahun 1938: — Ant, 

  

  
i j : 
' 

  

» f a ! 
f TENNIS : 

PEMAIN2 DAVIS Cup H   j AMERIKA . 
3 Digulingkan oleh pemain? | 

| 3 Australia. 
| Mengenai tournameng tennis | 

internasional Cigelanggang rum | 
| put jang diadakan - sedjak be | 
| berapa F hari di south Orange, | 

i| New Jersey, lebih djauh UP-me | 
ngabarkan, bahwa pemain? Da. 
vis Cup Amerika  digulingkan | 

: Oleh pemain? dari Australia, | 

| “Dalam pertandingan. guarter | 
| Finale Single putera. Vie Seixas | 
dikalahkan Oleh Rex Hartwig | 
dengan angka 1i "3 3-56, 
9. —. 1. 

“Tony Ter abert ' harus .menga- | 

kui keunggulan Ken“ Rasewall 
dengan angka 4 -- 6, 5-—- T, se 
dang Gardnar Mulloy disisihkan 
oleh Lewis Hoad dengan angka 
Pe age 0 hak 2 Gi Pemali 
Amerika lainnja Hamilton Ri- 
“hardson 'menarg dengan angka 
3 a03 dari pemain Los 
Angeles, Noel Brown 
Dalam pada itu pemain? wa 

Nita Amerika, Miss Dorist Hart 
San Mss Shirley Fry memper- 
oleh kemenangan2, masing2 da 
ri Miss Wletcher, Inggeris dgn 
angka T -— 5. P5 2. dan dari 
Miss Angela Mortimer dengan jang 0 —3, FT “Bh ABE, 

tan RAGA SINGKAT 

B ,CHTH”, tengan” berkesu- 
dands 8 —8, untuk tuan rumah, 

   ma Hani Saptu tgl. 88“63 ma 
lam! dibaan PB S.S, Sosiar telah 
Mangsungkan, pertandingkan 
ersahabatan Bulu-tangkis an- 

  

  

Nb an 

| dari tg. T sampai dengan 9 

- sa Baru? ini diadakan per- 
tandingan Mean Ke 
sahabatan : antara PB OH 
- PB, YSPM" ananda 

7 RA 3 uh4  Kannsadeta t 4 

Opak, jang berachir dengan i 
angka 6 — 3 untuk kemenang | 

an “Pb: SS Sosial. : 4 
Permainan berdjalan ai 

| penuh semangat tetapi ta” me- 
| | ninggalkan rasa persaudaraan 
| aa ramah-tamah. 

| Pada hari  Saptu malarn 
Minggu jang lalu, bertempat | 
di baan PB. SSP Djetis 41, tih. di 

langsungkan -pertandingan Pa 
Telah, Aang ala kali, 
tang” M dengan daa 

in Maa berachir 
dengan stand 3 2 untuk PB. 

— Baru?! ini telah dilang- 
sungkan pertandingan  per- 
Sairsaraan antara. PB. Radja 

wali, dengan PB. “Guru SGB. 
Canti Dharma Pertand ngan di 

ladakan di. baan PB. Ra- 
djawali. Djalan Pete ding 

Limemuaskan dan beraehir agn 
| d2 — &£. untuk PB Guru SGP. 

| Canti- - Dharma. 

Pep tandingan sepakbola 
segi tiga jang |, dilangsungkan 

AA 

gustus. il. di Bekoneng antara 
Pe Surya P3. Murni 5 P3. 

| Tjangkol, berkesudahan ng 
Ps, Murni —— Ps, Tjangko1 0 -— 5 
| Ps. Murni -- Ps. Surya 0-2 
Pdan Ps. Surya -- Ps. Tjangk 
Pesan Dengan demikian KA 
Ps. Sukya keluar sebagui djua: 
ra, 1 

-—5 Pada hari Minggu tgl: 8 
1953, d.lapangan ASRI  Jogja- 
karta telah dilangsungkan pei- 
tandi ngan, persaudaraan “sepak 
bola “dari kesebelasan S.M.P, 1f 
Negeri, melawan kesebelasan 
Isap. ni Muhammudijah Jogja- 
“karta, dimulai pada pukul 08.60 
Ian beraehir pada pukul 09.30. 
Adapun hasinja 6--0 utk keme- 
nangan bagi Kesebelasan S.M.P. 
RIII Ne, 

# 

RALAT 
Dalara berita: Front 

Pu srsatuan Anti Gerombolan 
Pengatjan” dimuat KR. 
Sabtu jl, terdapat. ku. 
rang/salah" 185) 
sebagai berikut : : 

tersebut. diatas dikentikan, 
maka PSII Soto akan meng 
gerakkan... eh 
LENGKAPNJA 4, 0 

1..bila kegilaan) seperti 
tersehut diatas tidak di- 
hentikan, maka PSI Solo 
akan menggerakkan... | 
2) Sekretaris Seksi 1, 
MUSTINJA. : 

Sekretaris aksi IL. 
8)... djuga berdasar ke- 
tentwan? PPD-nja 
MUSTINJA : 

N
a
 

  
| Fan Pp2 SS: Sosjaf melawan Phi 

  . djuga berdasar keten- | 
taun? D.P,B-nja. '     

N
A
N
 

am
a 

ha Hi 

In pe embangunan Ek: 
p. 60. 000. 000. —. 

RE l ANGGARAN 
3 . PROPINSI: 1954 Rp. 217.629.700,— 

emerintah Dae ah 
(Rentjana-Anggaran-Keua ngannja 

kentjana “Anggaran Keuangan pro- 
belum meliputi anggaran? keuangan 

upaten2 dan untuk tahun 1953 meliprti 
5.0 2 3 sedang 

an saluran? penga- | 
apan dan usaha? 

| Tersendiri menjusun Serta meng 
| adjukannja. ke ' Pemerintah Pu- 
| sat. 

| besar 

Magi, kata Malenkov, dengan dja 
:lan mengadakan 

. bila kekeliruan? seperti s3 

Se
ng
 

m
L
 
nm
 

a
m
a
.
 

    

KEUANGAN 

propinsi Djawa Barat dalam 

rentjang dusgaran untuk 
h Rp217. 629.1 109, —, 

| Untuk pos2 umum ada terda- 
| at, Rp. 143.800.-— untuk tun- 
Gjangan kematian, Rp., 176,300 | 
untuk keperluan? tidak tersang | 
ka dan Rp.300.000. untuk ke- 
perluan tjadangan untuk mem- 
bentuk Dana Pensiun Pegawai 
Otonom. 3 

Rentjana. Anggaran 
Pembangunan. 

IL . Mengenai anggaran pemba-: 
Lngunan, maka rentjana jang | 
| diaajukan oleh Dewan Pemes' 

| Barat ada meliputi djumlah le- 
| bih kurang Rp0 djuta, 
: Taksiran menurut masing2 
| Kepala djawatan maka anggars 
Yan pembangunan untuk Peker- 
| djaan Umum ada Lk, Rp.33.000, 
000, untuk Pendidikan, Peng- 

|adjaran dan Kebudajaan Rp. 233 
1 692,500, Ta Rakjat 
| Rp.3.868.500-— Kehewanan 
| Rp.2.137.200.— “dan untuk Peri- 
kanan Darat Rp.1.561. 250, -—, 
Untuk keperluan sekretari pro- 
pinsi - anggaran pembangunan 

mendirikan kantor se. | 

ngunan untuk Djawatan Kese- 
bhatan Inspeksi Djawa Barat 

| Karena masnja pembangunan jg. 
direntjanakan oleh Ujawatan mi 

Dyjuntlah kredit jang telah di- 
Otorisir (diberikan) oieh Guber- 
nur, Kepala. Daerah propinsi. 

| Djawa Barat dalam dan untuk | 

tahun dinas 1952 sampai dengan 
hir bulan Trjune 1953 ada se- : 

Rp. 87. 237. “3 21. (Ant): | 

DJEP 

    

ta
 

  

ENGENAI pidato perdana NY 

  

politik damai, 

Tentang Djepang dikatakan- | 
hja, bahwa Djepang kini berada 

dibawah pengaruh Amerika Se: 

rikat dan mendjadi pangkalan ' 

militer. Djepang bisa merdeka i 

kembali hu- 
bungan dengan negara jainnja. 
Djika Djepang mengambil ini- 
siatif untuk adakan lagi hu- 
bungan diplomatik dengan. So- 
“jet Uni, Sovjet Uni akan me- 
njambut dengan gembira. 

Setelah itu Malenkov menje- 
but2 Jran, Dikatakan, bahwa 

pernerintah Sovjet Uni mempu- 

njai kepentingan dalam mem- 
pelihara persahabatan deng: 1 

negeri tersebut, Achir2 ini kite 

-telah menjelesaikan masalah per 
“batasan dan soal keuntungan 
dengan Iran, kata Malenkov,   
rangkan, 

Sovjet Uni dn Perantjis dapat & 
pakai sebagai dasar bagi diada- 
kannja perundingan? dihari de- 

pan. - 
Menurut Malenkov, diadakan- 

nja lagi hubungan diplomatik 
dengan Israel adalah suatu lang 
kah. baru untuk mempertahan- 
kan perdamaian dan tidak akan 

“ Memperbesar kegentingan anta-: 
ra Rusia dan negara Arab, seper 
ti diberitakan oleh pers asing. 
Mengenai Turki, dikatakan 

oleh Malenkov, “bahwa negeri 
itu harus ' menentukan sendiri 
hubungannja jang akan datarig 
dengan Sovjet Uni. Turki harus 
melihatkan maksud-baiknja ber 
kenaan dengan soal perdamaian 
di Laut Hitam. Dikatakan, han 
wa Sovjet Uni sudah bersedia 
untuk mengadakan rundingan 

  

AFP, selandjutnja memberitakan 
bahwa dalam. pidato itu ditegaskan, 

“3 untuk 1 

| sendjata 

dam adakan suatu perdjandiiaa | 
dagang 1 

Selandjutnja Malenkov mene- | 
bahwa perdjandjian i 

persahabatan dewasa ini antara : 

Nehru gelisah 

di New Delhi, PM India, Nenmi, 
berkata, bahwa ia: merasa agak 
gelisah dengan peristiwa di 
Kashmir hari2 belakangan ini, 
Maksudnja ialah djatuhnja pe- 
merintah Kashmir jang” dip.m- 
pin oleh Sheik Moh. 
pada hari Sabtu jang lahu. 
Ditegaskan, bahsa: India ti- 

“dak akan turut tjampur tangan 
dengan soai2 urusan dalam ne- 
geri Kashmir. PM baru Kash- 
mi", Ghula Mohamad, bekas wa 
kil: Ft, berkata dalam sebuah 
pidato radio, bahwa ia meng- 
hendaki: Kashmir: masuk men- 
djadi suatu negara swapradja 
dalam Kepublik India. 

Seland. jutnja |i& menuduh 
Sheik Abdullah jang berusaha 
adanja suatu negara Kashmir 

1 jang berdaulat dengan Sokongan 
negara asing Sementara itu di- 
kabarkan bahwa perundingan2 
landjutan antara India “dan Pa- 
kistan. mengenai masalah. 'Kash- 

| Mir akan “dilandjutkan 
lama Jagi di New Na 

  
BBC. 

'ROMBONGAN. PERTANI- 
AN KE AMERIKA 

Menjusul rombongan2 jang 
telah dikirin duluan Oleh Ke 

| menterian Pertanian ke Ame- 
rika, Maka pada athir bulan ini 
akan berangkat lagi sedjumlah 
9.orang dari Djawatan Pertani- 

|rintah Daerah p ! 
Rentjana Anggaran | ropinsi Djawa 

Lan Rakjat Inspeksi Djawa-harat. 
Diantara jang pergi tersebut 

terdapat djuga Sujud, Kepala 
Djawatan Pertanian Inspeksi 
Djawa Barat Mereka sudah ha 
rus “berada di Loulana pada 
tanggal 15 September jad., utk. 
mengik: iti kuliah2 pada Univer 

  
' siftysof Lovissana.. 

“Dari mereka jang berangkat 
aChir bulan-ini ada 4 orang ig. 
akan mempeladjari masalah pe- | 
herangan dan pendidikan per 
tanian kepada rakjat, 1 orang 
Untuk mempeladjari masalah 
pengendalian. erosi. dan 4 -.or ae 
untuk, masalah. mekanisasi. 
Orang jang mempeladjari bet 
nisSasi ini 2 orang akan tinggai 
di Amerika untuk mengikuti ku : 
liah selama 6 bulan, sedang 2 
Orang lainnja selama 3 3 tahun. 
Ant. 

. DIBAM Tn 
Kata Malenkov 

menteri Sovjet Uni, 

sebagai pendjelasan, 

2 5 
dengan Turki 

penting, 
Kemudian Malenkov menmbifja 

(Takan soal hubungan Sovjet Uni 
dengan Italia, Dikatakan, bah- 
wa perhubungan ini dapat di- 
perkembangkan. Industerj Itaika 

dalam masalah? 

| bisa makmur bila bekerdja un 
: tak Sovjet Uni, TItati4 sebaliknja 
dapat menerima gandum, minjak 
dan hasil bumi lainnya dari So- 
sjet Uni, 

Malenkov memudji2 India ba- 
gi apa jang telah dikerdjakan 
untuk melaksanakan perletakan 

di Korea dan untuk 
mempelihara perdamaian, Dika- 
takan, bahwa: Sovjet Uni ber- 

hubungan. sangat baik dengan 
India dan perhubungan ini akan 
diperkembangkan. lebih landjut 

Tentang — peristiwa 
de. Kashmir. 

Kemarin “ketika  berbitjara | 
dalam. madjelis rendah — India 

Abdullah 

tidak , 

Malenkov, , 
k 
i 

bagi negara? tiada alasan | ukan peperangan.. Sevjet Uni sendiri mend: jalankan 

- nia, Dibanding dengan harga 

annja mengenai pasaran Karet 
selimu bulan Djuli, mengata- | 
kan, bahwa kaum produsen jang: 
mengharapkan “keadaan karet | 
akan berkembang baik. lasi, | 
akan ketjewa dengan djatuhnja 
harga? karet sampai achir Djuli 
ini, Penghanan djumlah2. karet 
dan pengaduan? (claims) jang 
biasa? memuntjak pada, saat pa- 

| Saran karet djatuh' menambah- 
(kan lagi kesulitan? kaum ex- 
portir, 

Seperti terdjadi dimana? per- 
mintaan akan sheet No. 1 lebih ! 
kurang dari pada permintaan   
hadap karet perkebunan sheet 

'No: 8 ada banjak permintaan. 
Crepe No," 1 kurang mendapat 
perhatian, dan permintaan akan 
matjam2 crepe lain pun tidak 
besar, 
gambaran jang lebih baik, 

Perubahan jang penting dlm 
| harga karet Djakarta dan di Si- 
| ngapura terdjadi karena perse- 
tudjuan 'gentjatan sendjta. Te- 
tapi. pada saat sebelim itupun 
harga2 karet di Singapura. dan 
Djakarta sudah menurun, sam- 
pai pada tanggai 29/7 pada pem 
bukaan pasar karet Singapura 

' mentjapai 61- 14 $.sen dan. di 
H Djakarta karet sheet'No 1 (ek. 
Priok? turun dari Rp. 4.6214 

(Sampai. Rp, 440 pada tanggal 
1 28. Djuli, Masih mendjadi per- 
| tanjaan apakah tingkatan har- 
| ga ini jang terrendah untuk ma 
sa jang akan Gatang, demikian 

| kekuatiran kalangan2 pedagang 
i karet. 
! Dada hari2 pertama dalam hit. | 

harga karet natk | 

tapi | 

Han Agustus, 
| lagi dengan bebera pa sen, 
| Ini tidak karena pengaruh sitaa- 
| Si politik, melainkan hanja meru- | 
pakan perohahan? teknis sadja. 
"Keadaan karet Sekarang sesung 
' guhnja tidak lagi banjak terpe- 
| en uh oleh Kegi jadian? mena | 

  

AMERIKA 
Tapi bisa merdeka lagi 

f 

dengan 

batan dalam segala lapangan, 
Achirnja dikatakan. oleh Ma- | 

Mlenkev, bahwa Sorjet at ajuba | 
menganggap sangat penting so 
|al perkembangan perhubungan- | 
nja dengan Pakistan. 

Reaksi Mossadeg. 
Perdana, menteri Iran, Moham 

mad Mossadeg, berpendapat bah 

wa pidato Malenkov itu merupa 
Kan suatu NE terhadap 
statement presiden AS . isenho.| 
er baru2 ini. 

Menurut sumber2 jang dapat ! 

mengetahui, Mossadeg djuga ber: 
pendapat ' bahwa pidato Malen j 

kov tersebut merupakan penda- 
huluan bagi perundingan Savjet- 

oleh, Malenkov dalam pidatonja 

itu. Soal2 jang belum mendapat 

penjelesaian antara. Sovjet daa 

Iran ialah baik soni? keuangan | 

maupun soal milik beberapa pu- 
lau di Laut Kaspia. — AFP.   
  

hari Minggu. 

Menurut. sk, Evening News" 
jang- terb “diibukota- India itu, 

gu pagi dan terus ditangkap. “ 
Ditambahkan, bahwa bersa- 

ma2 dia ditangkap djuga men- 
teri kenangan Mirza Afzal Bey, 
dan, keduanja dibawa kesuatu 
tempat jang dirahasiakan. 

Dari Srinagar diberitakan, 
bhahwa disana telah terdjadi de- 

diterima kabar 
tjatan itu. Kaum 

jang dipetjah2' 

tentang peme- 
demonstrasi   

Sheik Abdullah pada hari Ming- ' 

monstrasi kemarin dulu sesudah, 

dalam geroms 

P.M. 'Kashmir ditangkap 
KEADAAN NEGERI MAKIN RUWET 

Pp ERDANA Menteri Kashmir, Sheik Abdullah, telah dipetjat 
dari djabatannja. Sebagai $ arrtinja diangkat Bakshi' Ghulam 

Mohamed, demikian disiarkan AN India Radio dari New Delhi 

bolan ketjil. meneriakkan .sem- 
bojan2 pro Pakistan, 

Selandjutnja, diberitakan” bah 
wa djurubitjara: pemerintah In- 
dia membantah dengan Keras ka 
bar? jang mengatakan pemetjat 

an Abdullah itu diputuskan se 
telah berunding “dengar peme- 
rintah, India. Di! katakan, bahwa 
Kepala negara. Kashmir, Karan 
Singh, membubarkan. dewan 
menteri jang dikepalai Abdullah: 
oleh karena terdapat ,.pefselisi- 
han hebat antara mereka rae- 
ngenai soal2 negara jang pen- 
ting, —' AFP,   

  
Na Hanan MAP Man NA 

Naa 7 aa 

Kind or THE BAY Mb MOUNTED 
"TATILE TALE ECHO" 

       1 SAK SO SEAL IT KMEN Abi 
301 STOPRED HIM AND £ 
ASKED FOR AA Ka 

  

Dunlop & Kolf dalam tindjau- | sepePti pada tahun? jang 

akan sheet 2 dan 3. Lebih? ter- 

Browns' memperlihatkan | 

perdjandjian persaha- 

. | 
Iran tentang soal2.jang disebut! 

   

   

  

   
    

    

    

   

  

T HALAMAN . 

    

Hodianag pasaran sa: selama 
bulan Djuli 1953 

EN ANDA TANGANAN/ persetudjuan bang 
di Korea telah. mempengaruhi pasaran hara diseluruh du- 

sendjata 

pada tanggat 22 Djul. sebelum 
persetudjuan tersebut maka harga pada achir bulan Djuti telah 
turun dengan 20 sen buat sheets No. 1 di Djakarta, sedangkan 
harga shecis No. 1 di Singapura djatuh dengan 2-5J8 $ sen, 

lam- 
: panu. Tjuma perKembangan? eko. 
(nontis jang niungkin dapat mem 
| perbaiki: kembali kedudukan ka- 
'ret pada umumnja. -—- Ant. 

Produksi Bandar-coneern 

naik, 
Perusahaan NN. V. Bandar 

| Rubber telah menghasilkan 2g, 
g | Jam bulan Djuli sedjumlah 15: 

1000 kg. karet, hingga antuk . 
| bulan dalam ' tahun 1953 -pro- 

“1 duksi karet dari perusahaan tei 
(sebut mentjapai 1.014.000 kg: di 
| bandingkan dengan djumtah 
-I12-000 kg. “untuk waktu jang 
sama dit tahun 1952, 

Perusahaan minjak-sawit dari 
| Bandar-Coneern. ini menghasi'- 
(kan dalam. bulan Djul 1.105 
ton minjak sawit dan 256 ton 

bidji sawit. Produksi seluruh 
nja dalam 7 bulan pertama ada- 
lah TATS minjak- “sawit dan 2.16 

! ton bidji-sawit, dii Ibandingkan de 
| ngan tahun jang lalu untuk pe 
riode jang sama 5.950 ton mi- 
njak-sawit dan 1.577 ton bidji 

sawit. 
Preanger Rubber N.V meng. 

hasilkan” 63.000 kg. karet dalam 
bulan Djuli. Dan untuk bulan? 
Tanu! produksi karet 
berdjumlah “ 401.600 ks. dihan 
dingkan dengan 382. 216 kg. ta- 
hun jang lalu untuk periode jg 
sama. -— Sh 

  
HARGA PASAR 

Tjatatan tg. 10 Agustus   

  

di Tau hardje Jogja. 
Emas 22 kara Ig Rm 39x 

| Perak Bank Lltk, 20, 

Beras bil No TI Kelu 190 
! » Fi DR 1 ta 1,85 

sa NE 175 
PE aa tnya Mi Saka 1,65 

PN Ra an el aan 1,50 
Mn merah ur 1,50 
| Kentang NS Sau 

| Gaplek Tie 0,50 
(ui kaju A3 : 0.30 
1 Ubi manis ta 3 0:25 

| Katjang Iaggau da, 2,10 
tanah Wose It 00 

TER mmerahjtolo 1 ., 1,40 

Kedele putih Ii 1,55 

5 hitam Iis 192 
( Djagung pipilan 
j putih Ii 
| Telur ajam 1 bt 

po Hk dy $ 
| Daging sapi kg 

j kerbau KE 
Ig kambing | 
| domba li 3, 
Pes babi ag 
: ajam lea 
| Kemiri kupas 1kg, 

Kopi Wae 3, 
bubuk 1 3 SA 

Lombok merah 9 

basah Lea tg Ts 
rawit Aa 3.» 

'Lada putih 2 21, — 
aa ambon L., 52,00 

n kupas EA 1 
Keratabang Reg 1 
Bawang ti 9,50 
FTum bar Ps 10, 
| | Trasi ta, 10,- 
| Manis djangan “1. 8, 
| Kelapa 1 bt. 9,50 

| Garam kristal 1kg. 0,43 
Peta “briket At 0,35 
| Gula pasir tt. 2,85 

w batu an 3,30 
a kelapa ta, 5 30 
| Peh' B.O.P, Ne ON an EA 
| Teh Rakjat Lb 0,55 
Minjak tanah Id. 0,60 

». kelapa Lah 2 2 
| Ikan asin L.Kg. Se 
! Kentjur A3 1.73 
i“Djae It: 53 
Klembak K3 8, 
Tembakau rakjat 1, asa OD0 

pe Mire Iii 42, 
Gambir kembang 1 ., 14, 

m1 pesasi 1, 10, 
Areng Et 0,54 
Katjang kulit Et 140 
Ikan bandeng Ie 16,- 

Na Bakur Alan, 1o, 
Sabun tjap tong Ibd.,” 41,-- 

Nan bang na aketa Ma 
Bon pan sn ng Gn 150 

Me BEN Inn psai R 
Sarung tjap padi , 

benang 10055 1 hi. d0,— 
si tjapNagib. 1. 22,50 

Kain batik No: 1... 75, 
ss gap Eh aa 

btatjo IX. "14n, SA 
2 LI San Un 

Popelin polos Tap 1450 
Pike Es 273 
Kain piama Ti tb, 
Poplin kembang “1, Len, 

Kastup ts Aa DOD 
Kambar It, Nak Ban 
Mori tjap Nogo TI 8, 
NATA tiap3 Unto NG AOU ia BD   

  

  

  

GET ON YOLR HORSE, COKBOYI KE RE ega 72 
ENG OT HOW YOY LL L00K IN IE For    

  

  

: 
Apa  maksudnja menangkap saja, “ Sasgaja tidak mengerti... Lekas naik kuda lagi ! Saja Ingin bung ! “7 "Ajo .djangan pura? Saja melihat. bagaimana ripamit dalam Lain kal harus berhenti ! Dan seka- tadi melihat kau Noni pendjara Fort. Horni ! 
rangtuann kantjing Intan Jeb tauii kantjing Ain Wak nie 

“pt korek 
k 

  
 



      
Amerika punja bon zat air 

atau Bom Hyarogeen. Tapi Rus- 
sia djuga punja Bom Hydrogeen, 
Akibatuja, sama? berani atau 
sama? takut. Maka tentunja ti- 
dak akan »da perang. Entah 
lain hari kalau salah satu punja 
sendjata rahasia lain Nana jang 
hebatnja milebihi B.H. 

uja B.H., tentu SARA ag 
diserang... Pe 

Ada gunanja Jana itu BI. 

Menteri ikhituana Mr. Djo-. 
dy amat. bersedih hati, karena 
masih ada djaksa jang harus | 

4 uaik sepeda kepekerdjaannja. 

tas rentjanakan skan 2 ken-. 

bih lantjar dari jang sudah?2. 
Tapi Berabe pikir, kurang lan- | 
tjarnja pekerdjaan buk: 
karena kurang kendaraan, tapi 
karena kekajaan kita akan te- 
naga djaksa masih amat ku- 

€ rang. 
Tapi basi ajuga, 

kalau Mas Djody sediakan mo- 
bil, paling sedikit ia akan po- 
pulair dikalangan para djaksa. 
Lumajan, kata si mBah. 

    

Kk. Ri 5 : 
me Mr. Kasmat sudah naik hadji. . 
E Sesuai dengan apa jang @djan- | 
Pt. djikannja dulu, Dr. Sukiman pun 
: sudah berangkat. Mr. Kasmat, ' 

Mr. Sujudi, 

  

djandji Bung Karno 
utjapkannja tahun lalu : Insja 
"Allah, tahun depan saja akan 
naik hadji.” 

Berabe” djuga ingat ajanaji | 
Bung Karno itu. Tapi buat 
Bung Karno sih rasanja serba | 
sulit. Tidak pergi | tahun | 
ini, menjalahi djandji. Pergi ta- 
hun ini, djangan?2 

negeri. 2 & 

Serba salah........ 

  

Pengumuman D.K.A. : 

PERHUBUNGAN TAM- 
BANGAN » 

| Antara Djawa Sumatera 
. Selatan. 

Tentang perhubungan tam- 

latan D.K.A. ' umumkan 

landjut sbb: “04 

1 Perhubungan tambangan Me- 

ak — Pandjang, jang Kini : 

-pal, mulai. 

10 Agustus 1953 citambah dgn. 

satu kapal, dagi djadi sebagai 

kapal kedua, sehingga perdja- 

lanan dari Djawa ke Sumatera 

Selatan akan be 

kah setiap harinja, demikanj 

sebaliknja, iang akan 

dari Pandjang pada tanggal HB 

ustus 1953. 
eat kedua ini di Meri 

akan datang djam 17.00 dan | 

berangkat kembali djam 21.00 

sedang di Pandjang datang 

djam 6.00 dan berangkat kem- 

bali lagi djam 10.00. 
Untuk penjambungan peng- 

angkutannja didarat di Djawa 
diselenggarakan kereta api, Na. 

dari Digtinesarh berangkat 

djam 11.52: datang di Merak 

djam 16.01 : dari Merak berang 

kat djam 18.30 dan Satang di | 

Tanah Abang djam 2151. Per- 

djalanan kereta api ini habis 

di Tanah Abang, djai tidak 
terus ke Djakarta — Kota dan 

tidak pula ke Djatinegara. 
Untuk. itu di Sumatera Se- 

atan diadakan kereta apj jang 

. berangkat dari Pandjang djam 
" 700.dengan kereta api mana 

harfitu djuga para penumpang 

YJapat sampaj di Palembang Lu 

| buklinggau dan Tandjung Enim. 
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Bagi kapal kedua inj pendjual —— 
Cilaku- 
Tanah 

dan Se- 

an kartjis hanja “akan 
kan: di Djatinegara 
Abang Rangkasbetung 
rang sadja. 

Maka” peraturan mengenai 
kapal tambangan pertama pun 
jang kini berdjalan mulai tang 

gal 12 Agustus 1952 mendapat 
sedikit perobahan jakni : 1. Ke 
reta api jang bersambung pada 
kapal itu, akan mulai berangkat 
dari Tanah Abang djam' 6.25 

dan tidak lagi dimulai dari Dja | 

karta — Kota 
2. Penjualan Kartjis 

kapal pertama ini dengan sen- 
dirinja mulai hari itu di 

karta Kota tidak lagi 

$ 
2 

Abang Rangkashetung dan Se 
rang sadja. — Ant. “8 

svunsenssnsanansannan - 

- 

: EMANSIPASI ..... 
kewanitaan belum mengenai 
sesungguhnja djika-hanja ber- 

2 brom-fiets dan berpantalon. Tje- 
burkanlah diri ke vak- Naa jang 
penting ,FOTOGRAFIE”. Ikuti: 
lah Cursus - Foto “bg. PUTRI 
besuk bulan SEPTEMBER 53 

— BROTHO" 
Menduran 19 DK. 

Oeee en 2 

GOEI KIEM- GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI . 

Tanggung baik dan kuat. 
Mentjabut gigi tanggung 
tidak merasa sakit. Nan 
ap pantas. 

Alamat : 

"GANDEKAN No: 2 
Ii aa masakan 8 JOGJA. 

  

  

   
    Dan mBah Nur Siam "mx e- 

mang, kalau sama? (tjuma) pu- 

PAT AN Santapan djiwa Angkatan 

, Tentunja menteri Djody lan- |: 

agar pekerjaan. | na Jes | 

nnja | 

, Tadjuddin Noor ' 
pt pun sudah bertolak, ena.) 
8 tidak pernah djandji. | 
ag Maka mBah Nur djadi ingat | | 

jang . di- | 

dikatakan ti- ' 

dak mengingat kesulitan dalam | 

an Djawa - Sumatera Se- | bangan Vja iebin | 

di. 

1 selang KORNAR” dengan satu kam 

2 hari Senin tanggal | 

untuk 

Dja- li 
akan Ci 

lakukan, tetapi hanja di Tanah |' 

06, 

Ng 
TN 

ur 

SELASA IL 

      

   

  

2215 

tebing 
tenaeagnna 

nun in KIE (HW 
“nanvanenananagnngn 

    

    

   
|. Masih menerima siswa baru. 

Ket.:. Dji. Su 40 20 Menit dengan ea, 
“Day MB : 3 
10 Hidangan Puspa Kemala | 1 
“dan Empat Sekawan : 

2.01 Gadon siang oleh Kel. 
' Kes, Djawa studio Jogja 
» Waranggana : sdr.2 Lin- 
— dur dan Tasri 

Doris 

  

Utk s0nccom.. "...... 

Perang T 
118.30 Dikala Sendja oleh Sarina « Wa 3 

dbp. Sutarno 
19.15: Mimbar ee laan 
19.40 Hidangan O.K, Peni dbp. N 

|. Sdr. Purwadi. Sa 1 

| Seni Suara Djawa oleh #1 
—.. Siswo Budojo Ps 
5 Obrolan Pak Besut YNA 

Konsert malam oleh ORJ. 
“ dbp. sdr. Suwandi 
Tembang Sunda oleh Seni 
Sunda. studio Bandung. 

  

  
  

| 

17 Agustus 1953. 
- Untuk keperluan SPORTBEKER, MENDALIS 2 2 IS dan barang? 
LUX, inilah adres satu?-nja jang boleh dipertjaja, , 

SFOKO MAS, INTAN BERLIANT, 

  

  

waw HAK SING oren 
! Petjinan 80 “—  Tilp. 533 

Jogjakarta 
N. th 1 

“ Bisa djuga kasih Letter disegala matjam barang 
Metaal. Pekerdiaan ditanggung memuaskan. 
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Dgn: 

160-8. dn TAN 

Pee ar aa 

| sexi sono Djam: 5 — 7 — 4. 
Teks INDONESIA 

MALAM PERTAMA — 13 Tahun — 

“Let's go to Paris" 
Philippe LEMAIRE — KFrancouise ARNOUL, 

GARA-GARA SIARAN RADIO GILA” 
PELEPAS LELAH & 

PENGHIBUR HATI. 

ilahkan! 

  

UIN 
..... 

Bbaus Lada (Balai | kursus ' Bahasa2: 
Gelb. : : 4523 59,2 dan 122,4 m. -| 

BURUH UHN U UAN UUIN 

   
  

  

  

Ni 

  

MALAM PENGUABISAN 
: djam: 

5 — 443 & 9.15 lone Star naa 
. Mulai REBO tgl. (2 ini bulan 

“The Pirates of Capri" 
HAYWARD Mariella LOTTIL 

Untuk 13 Tahun keatas 

Pertjintaan jang luar biasa «.: 
Duel anggar jang berbahaja...: 

INDRA 
17 “ keatas 

    

dgn: Louis — 

Pertempuran jang sengit...: 
Barisan perampok jg kedjam. 

"PAIBANN "22 1-RAMATN era SEREM |... GEMPAR 
dan PUAS : : 
Djam: 190 — 5 — 4.15 dan 9.15. o.159-8     
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147-8 

nba men ema 

Untuk menjambut hari Besar 17 Agustus 1953 
Proklamasi Kemerdekaan 

jaitu hari 
Indonesia kepada para langgan- 

an Toko FLORIDA dari tgl. 190 tim 11-8-1953 akan diberi 
potongan 575 sampai 20”, urtuk pembelian Roti2, Anggur, 
Jenever, Whisky, Virginia den rupa2 barang kalengan. 
Kami harap para langganan ajangan liwatkan kesempatan . 

jang baik ini. Hormat kami, 

Toko FLORIDA 
Petjinan 188 — Klaten. 

  

Anak ah 

Jajasan Utusan Bahan Makanan 
Djawa - Tengah 

DJALAN BODJONG 118 

SEMARANG. 

  

"RODERT 

: Gigi bagus: gigi jang 

8 putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri"... 

berkat PRODENI 

Sl gigi jang 

“paling baik! 

x 
“4 

“Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75 

| 
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PT 

TBK 

KAMUS KEDOKTERAN 
Dr. A. Ramali & 

K. St. Pamoentjak 

oleh 

suatu penerbitan baru 

dan 

ATLAS ANATOMI 
3 tjetakan kedua 

keluaran 

DJAMBATAN” 

sudah ada sedia di toko-toko 

buku jang baik.   
56-8.     

Penting !!! 

Tjatat, hanja sekali ini kami 
membuka adverientie 

“Disediakan untuk peladjar -- 

S.M.A. /S.GA. 

BUKU ASAS? EKONOMI 

Tietakan ke 3. 
Tera Aa Un. 6,50 

Pembelian langsung kepada: 

1. PP Muhammadijah Ma- 
dilis Pengadjaran Dil. 
Ngadiwinatan 39 Jogja- 
karta. 

ai 

2. SM.A.S.G.A.  Muham 
madijah Notopradjan Jo- 
giakarta. 

3. Usaha Pertj. ' PANDU" 
Suronatan 71 Jogjakarta, 

  

Senantiasa segar bu- | 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- | 

ngan parfum harum 

semerbak! 

       —amm | 
| 

487.51 -4R-45 -B 

OBAT 

MENDJELMA 

MAKAN OBAT INI. 
Romar's Kidney pills 
bikin kuat gegindjel 

blakang sakit, mata lamur, 
dan lekas tjape, 

. man k) sering kentjing, 

“Dengan satu kali makan sadj 
rasilnja, 

KEDAUTATAN RAKJAT” 

| 

    

eka 

KEMEN TERIAN Pr BIAN An, AN. 

STAF ANGKATAN LAUT 

PENGUMUMAN 
No, G, 18) (216 

1, Angkatan Laut Republik Indonesia 
Pemuda2 Indonesia, Pentjinta Laut, 
untuk dididik mendjadi Per Wira Kerpa ? 

memanggil : 

A. Pelaut 
si) B. Teknik 

C,  Teknik-Elektro 

D. Administrasi 
E. Komando 22 
KE. Kesehatan (Dokter) 
G. Apotheker 
H. Dinas chusus | Telekomunikasi 

2. Tempat pendidikan didalam dan di luar negeri. 
— Selama dalam pendidikan, peladjar2 diberi asrama, per- 
lengkapan tjuma2 dan uang saku, 
Sesudah lulus dari pendidikan, akan diangkat sebagai 
Perwira ALL.R.I. 

& —.... 

3. Sjarat2 penerimain : 

F Warga-Negara IndonesialLaki?, 
2: Umur 18 tahun — 25 tahun. 
3. Belum pernah kawin. 
4. Berbadan sehat dan berkelakuan baik. 
5. Tinggi sekurang2nja 1,55 M. dan berat sekurang- 

kurangnja 45 Kg. : 
6. Sanggup ditempatkan dimana sadja. 
7. Mempunjai Idjazah S.M.A. Bag. B. Negeri. ke- 

tjuali untuk sub D' dapat dari Bagian A atau C. 
8. Sanggup mengadakan: ikatan dinas dengan ALRI 

selama paling sedikit 10 tahun, mulai tanggal sesu- 
dah lulus dari Pendidikannja. 

"4: Tjara melamar : 

Lamaran2 hanja setjara tertulis dengan disertai : 
1. Riwajat Hidup jang tertulis sendiri. 
2. Salinan Idjazah dan nilai udjian penghabisan/Rap- 

port terachir. 

Surat keterangan berkelakuan baik, serta 
pernah kawin dari Pamong Pradja / Polisi. 

belum tu
a 

4. . Surat tanda Warga Negara 
5. Surat keterangan kesehatan dari Dokter. 
6. “Untuk mereka jang sedang bekerdja, surat idjin 

dari Kepala Djawatannja 

T.. Mereka jang masih hendak melakukan udjian da- 

pat djuga melamar dengan mengirimkan daftar 

angka rapport terachir disertai surat-keterangan 
dari Direktur. Sekolah, 

5. Mereka jang memenuhi Sjarat2nja akan dipanggil de- 

ngan perantaraan RadioRJ. atau dengan surat, untuk 
diudji. 1 

6. “Segala beaja perdjalanan kapal/kereta-api jang telah 
dikeluarkan oleh mereka jang dipanggil untuk diudji, 
akan diganti oleh A.L.R.I, bilamana dapat memberikan 
bukti2 jang sjah. 
Mereka jang berhubung tidak memenuhi sjarat2nja / 

tidak madju dalam udjian, akan dikembalikan ketem- 

pat dimana mereka dipanggil, dan semua adalah dalam 
“ tanggungan (perongkosan A.L.R.I. 

8. . Semua. surat lamaran harap dialamatkan kepada Perso- 
nalia Militer S.A.L, u.p. Biro Penerimain, Gunung Sa- 
hari Np. 67 di Djakarta. 

9. Pendaftaran ditutup pada tanggal : 

A
 

Agustus 1953. 

DJAKARTA, 25 Djuli 1953. 

Kepala Staf. Angkatan: Lah 

    

  

  

    
        

  

  

bulkan, rupa? penjakit sepert 
yang, muka putjat, badan kurus, pinggang |. 

kuping berbunji, 

a 

“Joseph's Hospital rumah sakit 
di .Bropah, telah mentjoba mempergunakan 
ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 

0 M 
KIDNEY PILLS 

KUAT ' GEGINDJEL 
TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 

SAMP Al 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU-RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH 

adalah sebagai 
manik dan 

: Zenuwslemah, 

bongsiat (m mpi 
tidak kemauan dan lain?. 

Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 

Dunia baru penuh dengan barang2 automatic : arlodji 

automatic, gramofoon automatic dan banjak barang2 jang 
serba automatie, tetapi belum dikenal 

AUTOPED AUTOMATIC. 
Silahkan melihat di Toko ., PANTJA — SILA ”., 

Gunakan kesempatan membelinja. 

. Toko »PANTJA-SILAM 
ie “On. Ge LAN ERA RO RA 

Persediaan terbatas, 

150-8 

R $ 

  

MANIK. 

SEKARANG 

BERHASIL 

obat buat 
menjem- 

to- 
pegel, 

ba- 
mengeluarkan 

bisa 

sudah kelihatan 

paling besar 
obat 

jang 

   
nja telah verhasil baik dengan memuaskan. Maka 
oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai negeri 
telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 

terleb h dahulu guna mengobati 
penjakit buah pinggang, Obat 
ini telah pula dibuktikan oleh 
29.000 thabib ternama diseluruh 
dunia dan 'oleh orgaan ilmu ke- 
tabiban di Roma. telah dipudji- 
kan sebagai satu“ rupa obat 
untuk bikin kuat gegindjel dan 
melahirkan manik. “Pelah men- 
dapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 
Perhatikan sewaktu membeli 
obat ini merknja terdjaga, hati?- 

“lah djangan sampai kena obat 
“ tiruan atau palsu. 

  

  

Agen: 

Toko Obaf ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 75 

DJOKJAKARTA. 
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! This is HOT news, aya t let 
- 

& 
$ it GROW COLD! » ! 

NA 

& MERCURY: The doogie in the window & Patti Page 
& A kiss to build a dream on x Key Brown 

Sd Say you're now again x Rddy Howard 
» 1 , SONG 
» : : 

8 CAPITOL : Auf Wiedersehen sweet-  « Les Baxter 
& heart 
Bi Beautiful, brown eyes £ Jimmy 
X Wakely ete..., 

SN IRAMA: Gojang djanggut x Adi 
Da Impian semalam x Ratna 

& Also avaiable : and many other!!! 

2 H. M. V. — COLUMBIA — PARLOPHONE 5. 

u ! Toko no R” 

GOODYEAR 
SUPER CUSHIO 

GOONYEAR 

DE LUXE 
ALL WEATHER 

Liburan Tuan atau bepergian untuk? dinas 
dengan berkendaraan mobil, memang adalah 
suatu ketika jang memuaskan sekali djika 

mobil Tuan diperlengkapi dengan memakai 
ban2 jang dapat dipertjaja. 
Karena itu, ikutilah djedjak pengendara? 
mobil diseluruh dunia...... 

V Letih /banjak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 

  

GOOD/YEAR 
Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA: 
"PERDANA" vjh RIS TRADING CO., TOKO AB.C.. 
N.V, KILAT don N,”, PRAWIRA MULJA - Malio 
boro 43 di JOGJA, TOKO ONG di SOLO dan se- 
mua IMPORTIR? AUTOMOBIEL. 
Selandjutnia Agan-Agen diseluruh Indonesia. 

  

    
3B-GY-5203 

1535-8 Malioboro 8a Jogjakarta, 

ap GGS AL GPBOGP POP PPP PPS EGG 
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Perguruan Tinggi ,, Akademi Makassar" 
A: Mahasiswa : Untuk th./ peng, 58 /54 menerima 

Akademi Hukum 
Akademi Perdagangan dan Ekonomi 
Akademi Pendidikan Guru. 
Rentjana peladjaran 2 (dua) tahun. 
Sjarat mahasiswa tammatan SMA, SGA, 

pendidikan sederadjat, 
Kulliah dimulai 1 Oktober 1953 

Keterangan pada Tata Usaha ,,B.P, 
Djl. Mesdjid Raja Ir. 

. 
. 

dH 

NO
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Sayerigading”, 
105/22 Makassar. 

Pemimpin Umum P. T. ,,Akademi Makassar”, 

NURUDDIN SJAHADAT. 

  

| (tni ore Islam kadundsa Pukat 
JOGJAKARTA 

PENGUMUMAN No. 131/P.-53, 
entar? 

Tingkat Pendahuluan U.LI, Jogjakarta (| Surakarta, 
Akan dibuka pada bulan September 1953, untuk tahun 
peladjaran 1953 / 1954. 

Berhubung dengan perkembangan U.LI., maka Tingkat 
Pendahuluan UI. TPA Dewan Pengurus U.I.I, Pusat, mulai 
tahun peladjaran 1953 /1954 diperluas mendjadi 2 (dua) 
tingkatan, masing2 1 (satu) tahun. 
Sjarat? diterima : 

a.  Peladjar - peladjar jang berpendidikan 6 & 7 tahun 
sekolah Ka'jat atan Madrasah Ibtidaijah ditambah 
dengan 5 tahun di Madrasah Menengah (3 tahun 
Madrasah Menengah Pertama dan 2 
sah Menengah Atas). 
Djuga para peladjar dari sekolah | Perguruan Jain 
jang sederadjat dengan itu, 

Kesemuanja dengan sjarat menempuh udjian ma- 
suk, terdiri atas: Behasa Indonesia, Bahasa Ing- 
gris, Bahasa Arab, Agama Islam, Sedjarah Umum 
dan Indonesia. Tatanegara dan Ilmu Bumi, 

Mulai tahun peladjaran 1953/1954 ini, bagi para peladjar 
jang telah lulus udjian terachir dari tingkat Pendahuluan 
UII. dapat diterima di Faculteit2 U.LLI, (mepurut djurusan. 
nja) dengan tidak usah melalui udjian Negeri (Staats Exus 

tahun Madra- 

  men S.M,A.). 

Pendaftaran : Mulaj pada tg. 8 s/d 31 Agustus 1953. 
Untuk Jogjakarta bertempat di Sekrariai ViLI, Pem 

ban Taman No.: 14. 
Untuk Swakarta di Kepatihan Surakarta. 
Pendaftaran harus disertai surat keterangan dari keps- 

la sekolah jang menerangkan perintjian lamanja peladjar- 
an dari Madrasah (sekolah tersebut. : 

Uang pendaftaran sebanjak Rp. 25, 

Uang peladjaran sebanjak. Rp. 360, 
tahun peladjaran, # 

untuk 1 (setu) 

DEWAN PENGURUS WILL     151:& 

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT" 1589/59/3.0.14, 
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