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(njaan, kalangan Kementerian 
LN itu menjatakan rasa kehe- | 

1
       

| Djepa akan tetapi Tenant 2 

4 Ban mengha 
pak tanah airnja untuk prana 

: Dakar sendi : 

' “iksoen resmi 
an2 ini, dan akan 

: rubungan .dengan 
| Singapura, untuk 

erangan lebih lan- 

        

“ Utjapan jg tidak senonoh. 
Dalam pada itu, atas perta-      

    

   

            

   
    

    
   
   

  

   

    

   

ranannja terhadap utjapan ang- 
gauta parlemen Djepang Naka- 
mura jg menerangkan di Luma | 

(Peru), bahwa 40.000.000 4 ? red. 
: ng orang Djepang harus ting- 

diluar negeri dan - antara 

tempat? jang disinggung2nia, 
dalah Sumatera : Gan Irian. 

Memang ini bukan suatu per- 
injataan resmi oleh Pemerintah 

Kemen- 

menganggap, 'atjapan 
nee itu, sangat tidak se- 

    

  

ria 1n LN 'utjapan itu 
t | menggambar arkan suatu djalan 
en ang kurang waras. 

  

   

  

ajuga, arena pendu duk 

    

          Yi 

     

   
   

Mbak ug 1952 SEN di- 
   

saat TA 
semalam, “Agar Mn ama bahwa 

ea : visen, 

   , an 
untuk Bukti - Indusem 
Ai aa Bi & : 
    

   

  

      

      

   

  

   
    

      

     

F aa ha: Ne Bukti Hanura 

  

   

  

   
   

    

    

   

                  

sjarat, bahwa. pembajaran 
: : tiada € termasuk 

Oa 4 4, da a: # 

Hokamga" tidak: “disediakan de- 

  

Barang2. jang tidak merupa- 
ikan kebutuhan pokok bagi cha- 

3 | lajak ramai disertai . pembajaran 
Yuntuk Bukti - Indusemen. Djuga 

5 intan karna sh Buk- 
   

  

      

  

    

  

    

    

   

  

    
   
   
   
    
   
   

  

     

   

   
      

Pn Untuk Coleman 
kebutuhan pokok tidak 

n 

Indusemen. 

1 bilgsakan bahwa tindakan 
i adalah sesuai dengan hasrat 

diperlukan PRA tag Bukti- 

desa (pemerintah untuk mengindahkan | 
3 kepentingan rakjat banjak dgn | 

“sedjauh2-nja pere- | mendjamir s 
“barang2 jang benar? di- 

rasai sebagai kebutuhan pokok 
dalam masjarakat. Sebaliknja 
djuga sesuai dengan garis kebi- 
@jaksanaan pemerintah untuk 

igat membatasi djenis2. ba- 
ng2 jang lain, jang dipandang 
ang dibutuhkan ataupun te- 
g2 sense sebagai barang2 

en ewahan, Dianggap sudah se- 
Iaj: , bahwa kalangan2 jang 
eridak memperoleh barang2 ke- 

  

    

(“Nge 

    

Snaa pokok harus memikul 
bebarm.jang lebih besar daripada | 

dengan barang? kebutu- 
okok jang berfaedah untuk 

sebagian terbesar dalam masja- 
rakat. FG , 

tuk memperoleh idjin de- 
en jang berkenaan dengan ba- 

ang2 jang dianggap kurang di- 

  

     

    
     
        

     

    

   
    
   
   
   
   

   
   
   
   

| dahulu Bukti - Indu- 
gan harga sebesar" 

harga nominal cific, 
“tersebut dalam surat 

sen. Mengenai barang? | 
han jang untuk pema- 
ja masih disediakan de- 

rga Bukti - Indu- 

an sebesar 20096 

rga nominal cific. Dite- 
bahwa untuk barang2 

ituhan pokok, seperti “ba- 
2 keperluan hidup sehari- | 

dak diperlukan pembaja- | 

   

   
   

    
   

  

     
   
    

  

omar Na didalam gal Dai 
idjaksanaan Pemerintah utk 

. imporatif memberi prio- 

'dalam hal2 pembelian2 |   
    

an adanja aktiviteit . ha 
. pengatjauan oleh orang “jang 
ara Pembebasan Serawak Indonesia”, 

kan dari Serawak, kalangan Kementerian - 
menjatakan, bahwa keluhan Inggeris terhadap 

rbu ke Kuching, jang dikatakannja bermar- 
“Indonesia, dapat perhatian dari Kementerian 

5 Batja berita. nak hal tsb. dilain bagian : » red). 

: n kalangan Ke- 
men rian LN di Djakarta. i 

Uang tersebut adala : 
an dari Jajasan Dana Bantuan : 

ah maka diharuskan utk | 

Lama kepada perusahaan | 

Tan 1 

Tag di 

  AS Sa SARA peta Depan kaan 

Bana Halte ala 
naik hadji 

Dari sumber jang lajak 
Gipertjaja didapat kabar 
bahwa Moh. Hatta wakil 
presiden dan njonja, akan 

Ih naik hadji tahun ini djuga. 
| Bila berangkatnja, belum di 

dapat kabarnj ja sa pasti. 
— Ant. “       

  

setelah Lk. seminggu bekerdja 
kembali,mendjadi sakit lagi se- 
hingga oleh dokter “dilarang 
melakukan tugasnja sebagai 
ketua parlemen, untuk beberapa 

Waktu lamanja.. : 

"Sebagai telah pernah dikabar- 
kan, Mr. Sartono habis lima 
bulan lamanja beristirahat ka- 
rena sakit dada, Ant. : 

MENTERI SOSIAL SE- 
RAHKAN Rp.100.000,-- 

| Sumbangan  Jajasan 
«.  Pana Bantuan untuk 

T .para - Korban keba- 
Karan. 

  

Dalam suatu upatjara singkat 

L surgkan di Balai 
rta enterj Sosial 

1 dd Alam | 

jang diperuntukkan bagi para 
korban kebakaran di Pasar Ba- 
ru, sekedar untuk turut mem- 
banta para korban kebakaran 
tersebut jang bermaksud mendi- 
'rikan sean perumahan mere- 
ka. 

Perlu “dikeringkan, bahwa . 
sumbangan ini, adalah diluar 
daripada sumbangan2 untuk. 
korban? kebakaran jang 'bera- 
'sal dari Kementerian Sosial. 

Seperti telah dikabarkan, un- 
tuk mendirikan tempat-pemon- 
dokan- nitara  didjalan An- 

tjol bagi para korban kebaka- 
ran, oleh Pemerintah disediakan 

Tuahg Rp.600.000.—-, sedangkan 
guna membangun. kembali peru- 
mahan-rakjat diatas tanah be- 
kas tempat kebakaran itu — 
termasuk “perongkoson untuk 
membeli tanah? milik partikelir 
disitu — disediakan biaja pena 
sar Rp.16:000.000,—-. Ant. 

kie. Sultan Hamid 
Datang di Djakarta 
dari Nederland, 5 

Mengenai kabar? tentang da- 
tangnja isteri: Sultan Hamid II 
dari Negeri Belanda di Djakar- 

| ta atas pertanjaan, djurubitja- 
.ra Kedjaksaan - Agung Abdul 
Muthalib Moro menerangkan, 
'bahwa benar istri Sultan Ha- 
mid II kini dalam kundjungan- 
nja kepada  Djaksa Agung te- 

-Iah minta idzin untuk dapat me- 
“nemui suaminja. jang kini di- 
tahan ad rumah pendjara 

'Tjipinang (Djakarta) dan per- 
imintaan ini telah dikabulkan 
oleh Djaksa Agung, demikian 
SO 

- Djurubitjara | Kedjaksaan 
Agung tak bersedia menerang- 
kan lebih djauh, apakah 'keda- 
tangan istri Hamid ini mempu- 
njai suatu hubungan dengan 
kabar2 tentang akan diperiksa- 
nja perkara suaminja itu, de- 
mikian pula tak sedia memberi 
djawaban pertanjaan, bagimana 
sesungguhnja proces persoalan 
Sultan Hamid dewasa ini dan 
“bilamana perkaranja akan di- 

  

ingadilan Mahkamah Agung. 
Dia hanja menerangkan, bah- 

wa perkara Sultan Hamid hing- 
“ga kini masih berada dalam 

Ant. 
  

  

LULUS "AKADEMI TEH. 
NIK NASIONAL" 

“Telah lulus dalam udjian Se- 
'mester kesatu pada Akademi 

1 Tehnik Nasional, Djakarta, un- 
tuk bagian Werktuighouw : Ali 
“Muljono PEN untuk bagian 
“Civiel, . Abdul Karnen, 

Subardi, Ha Zulkifli dan Tam- 
sur, Demikian berita jang di- 
sampaskan: oleh Akademi Teh- 
hik | Pa ona, — Ant,   

Te “oten organisasi? Wanita £ Per 

4 Rakjat Tja b | 

kan rapat ber at dipendopo. 

Mr Sadain sakit lagi 
Ketua parlemen Mr. Sartono | 

   

      

    

      

tangan Dera daa —h 

  

  

  
TAHUN 

LANGGANAN: 

Dalam dan Luar Kotu. 

Sebulan ......... Rp, Il— 
Peran Ma Maa hOO 

  

ADPERTENSI: 
n Pap 1 kolom Rp. 0,80 

2 

Vk NOMOR 3 
  

  
| Wari, Gerwis da Sara Wa 

Taman Siswa untuk. membitia- 
$ rakan soal eraturan Pemerin- 
tah no. 1 n Fan dimulai Ti 

  

| 46.00. 

"Rapat itu Dina 

sedang jang akan berbitjara al. 
dari Perwari 
nj. S mean dan dar: 
Gerwis. 

   

      

  
y 

19 

muka - para “pegawai 
| serta wartawan? Jogja S 1 
Jogja. 

Ramah - dabaal 

   

bekas menteri Penerangan. 

Ruslan Abdulgani pada per- 
temuan tadi memberikan gam- 
baran tentang politik dunia de- 
wasa ini. Menurut sdr. Ruslan 
Abdulgani, keadaan kedua ke- 
kuatan jang sedang saling ber- 

hadapan sedang mengalami su- 
atu proses jang oleh pembitjara 
dinamakan ,,kentering”, Ameri- 
ka Serikat dalam menghadapi 
Situasi internasional diliputi 
oleh faktor2 jang selain mem- 
pengaruhi politik dalam negeri- 
nja, djuga ada pengaruhnja ter- 

hadap politik. luar 'negerinja, 
-meskipun politik luar negeri 
Amerika pada. dasar dan azas- 
nja tidak berobah. 

umum dan soal pertahanan di 

Pasifik memberi kesan akan 
adanja kentering itu. 

Industri perang U.S.A. 
digiatkan. 

Dalam pada itu" dinjatakan- 
nja, bahwa industri2 di Amerika 

Serikat pada dewasa ini. telah 
mendjelma djadi. industri pe- 
rang, Hal itu akan berpengaruh 

besar atas pelaksanaan  pesa- 

iwu. Sulitnja mendapatkan alat2 
jang diperlukan oleh Indonesia 
dari Amerika telan dilihat pula 

| | aa HADJI KOTA 

     

  

   

   

  

   

  

   
   

   
   

    

   

k Rn 
umum dan diadakan pula debat 

nj. D, D Susanto, 

    
ASUNG" 
Tiba 

4—8 jang lalu. 
Menurut berita kawat dari 

    

Net untus jl. dengan selamat. 

: sebut mengangkut 
jemaah hadji    

   

   
gan agama pusat dan diikuti 

Oleh anggauta Perusahaan Film   

Sekdjen Kempen Ruslan- Avdrd Gani » 

| oleh sdr. 
pusat, jang kini ada disana: 

Keadaan? disekitar Demian 1 

nan2 dari Indonesia ke negeri ! 

          

      

Saat 13 

Maladi, kepala R.RI. 

Kegiatan persiapan mengha- 
dapi bahaja perang jang dirasa- 
kan benar oleh Amerika, sudah 

(begitu meningkat dengan didja- 
| dikannja Djepang sebagai beng- 
Kelnja-dan penduduk Djepang 
didjadikan peradjurit?nja. (Hei- 
honja USA Red.). 

Pilipina sebagai kobis. 
Dalam menghadapi situasi di 

Pasifik sedemikian itu seorang 
wartawan Pilipina jang baru? 
ini menindjau di Indonesia ber- 

sama2 dengan rombongan Pre- 

siden @uirino menjatakan kepa- 

da-sdr. Ruslan Abdulgani, bah- 
wa kedudukan bikpina Sangat 
sulit. Pilipina oleh wartawan itu 
digambarkan sebagai kobis jang 
mendjadi perebutan antara kam- 
bing (Djepang dengan Harimau 
(U.S.A.). : 

1 Disebelah Utara terdapat RRT 
dan Taiwan, serta Djepang, de- 
mikian wartawan Philipina. Ke- 
dudukan Indonesia lain, maka 
Indonesia — dapat  berfilsafat 
lain pula. Indonesia dapat men- 

djalankan politik bebas! 
Utamakan soal - soal   dalam regeri. 

Bagi Indonesia, untuk meng- 
  

Penjerang2 

Pertjobaan hendak membunuh 
madjukan kemuka sidang pe-| Harjono 3 bulan jang lalu, te- 

lah menimbulkan  kegemparan 
disini. Setengah orang menduga 
“bahwa pertjobaan dari Pot dan 
Colson itu, ada hubungannja 
dengan bekas kapten tentara 
Belanda Raymond Westerling. 

Tapi menurut pemeriksaan 
rupa2nja menundjukkan, bahwa 

tidak ada motif politik dibe- 
lakang - pertjobaan hendak 
membunuh Harjono itu. Meski- 

pun demikian, selama pemerik- 
saan pengadilan nanti, nama 
Westerling akan sering disebut2. 

Kalangan Indonesia di Den 
Hag berpendapat bahwa 2 
orang terdakwa 'itu melakukan 

| pertjobaan hendak merampas 
dokumen jang ada pada Atase   

Lerat: 

   

  

Militer Indonesia, jang katanja | 
ag Kebidajaan Insumasia 

Harguraatch (sandera hap 

tina Wala 

Harjono ke- 
—- muka pengadilan 
ORANG warga negara Belanda Meine Pot (29 tahun 

12 Can Frank Colson. (24 th.) tgl, 19 Agustus jg akan datang 
akan dibawa kedepan pengadilan di Den Haag, 

“persalahkan telah mentjoba merabunuh Letkol Harjono, Atase 
, Militer Indonesia di Naat Be anda. ' 

karena di- 

bersangkutan “dengan perkara 

Den Haag: 

IDZIN PEMBELIAN KEN- 
DARAAN BERMOTOR 

Mulai tg. 3-8 tidak 
boleh dikeluarkan. 

Kementerian Perhubungan 
mengumumkan, bahwa mulai 
tg. 3 Agustus jang lalu, Panitya 

utama dan panitya2 utama da- 
erah untuk pembagian kendara- 
an bermotor tidak diperboleh- 
kan mengeluarkan - surat idzin 
pembelian kendaraan bermotor. 

Instruksi2 selandjutnja sele- 
kas mungkin akan diberikan 
oleh Kementerian Perhubungan. 

SA ra   
  sehappen” 

  

  

Westerling, demikian AFP dari : 

| 

| 

jeddah jang diterima oleh dja- | 
Wetan penerangan agama pusat | 
kapal hadji Kota Agung” telah | 

(tiba di Dieddah pada tanggal 4 | 

“Dapat diterangkan, kapal ter- | 
rombongan ' 

jang dipimpin | 
eh kepala djawatan penera- | 

  

     

Konperensi pers Ridgway 
Pp ANGLIMA tertinggi NATO, djenderal 

menjatakan pada hari Senin jl. 
sedang . mempertimbangkan pemakaiah sendjata?2 

bahwa negara2 Barat 

atom serta 
| sendjata?2 istimewa talanja jang baru untuk pasukan?nja. 

-Negeri guna pembuatan film ne. | 

"Beri. — Ant. 

mberi gambaran situasi Indonesia den Internasional di- 
aerah Istimewa Jogja, Djapen Kopra dan Djapen2 Kabupaten 
canan Ruslan Abdul Gani duduk sdr. 

| 
h 

| 

| 1949 sampai sekarang. Menurut | 
pembitjara keadaan persurat- | 

Pernjataan Ridgway itu dike- | 

| mukakan dalam konperensi pers 

Wiwoho Ketua DPRD 

| POLITIK USA. DAN RUSIA MENGA. 
MI. KENTERING” 

Ph abal antara Djepang & U.S.A. 
Pers nasional menggembirakan 

KESEMPATAN sdr. Ruslan Abdulgani, sekdjen Kempen, ada (hadapi situasi pada dewasa ini 
Gibekas ibu kota Republik dipergunakan untuk mengada- 

kan pertemuan di Jogja dan kepala? bagian dari Djapen Dae- 
-rah Istimewa Jogja dan Djapen?2kabupaten serta para warta- | 
wan bertempat dirumah sdr. Wiwoho. ketua D.P.R.D. Jogja dan | 

sebenarnja sangatlah berat! Po- 
litik bebas Indonesia mendapat | 
tekanan2 dari luar. Politik “be- ! 
bas bukannja suatu tudjuan, me- 
lainkan suatu alat untuk me- 

njelamatkan negara. Mengingat | 
beberapa kekurangan jang ada | 

maka Indonesia | di Indonesia, 

lebih mengutamakan soal-soal 

kekuatan dan pembangunan da- 
lam negeri. 

Pers nasional diterbit- | 
kan sendiri. 

Selandjutnja sdr. Rusian Ab- 
dulgani menggambarkan perkem | 
bangan pers nasional sedjak th. 

| Kkabaran kita pada tahun 1950 

  

telah mentjapai kemadjuan, baik 
mengenai oplaag maupun djum- 
lahnja. Tapi bila keadaan wak- 
tu itu dibandingkan dengan ada- 
nja surat2 kabar pada sa'at ini, 
maka. diambil rata2-nja pers na- 
sional mengalami kemunduran. 
Meski djumlahnja surat kabar 
lebih banjak, hal itu tidak ber- 
arti, bahwa oplaagnja pun lebih 

'banjak (de gemiddelde oplaag). 

Diantara surat2 kabar jang 
terbit di Indonesia jang djum- 
lahnja antara. 67 dan 76 itu ha- 
nja ada 7 surat kabar jang mem: 

punjai pertjetakan, sedang di- 
antara 7 itu hanja ada 4 surat 
kabar sadja jang dapat diterbit- 
kan dipertjetakannja sendiri, 
jani 2 di Jogja, 1 di Djakarta 
dan 1 lagi di Medah. Selandjut- 
nja dinjatakan kegembiraannja, 
bahwa di Indonesia belum ada 
pers nasional jang setjara gelap 
disokong — atau dibeajai oleh 
kaum ondernemer, exportur, dll. 
seperti halnja dgn pers asing. 
Diharapkannja “hal itu tidak 
akan terdjadi disini. 

Radja Talal turun tachta 
Hussein ke-2 meng- 
gantikannja. 5 

Setelah mengadakan sidang 
rahasia pada hari Senin jl. par- 
lemen Jordan mengumumkan 
penurunan  tachta Radja Talal 
dan memproklamasikan  Hous- 
sein ke-2 jang berusia 17 tahun 
sebagai Radja jang baru. 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa telah dibentuk Dewan Mang- 
kubumi terdiri dari 3 orang utk 
memerintah, hingga Houssein 
mendjadi dewasa pada bulan Mei 
jang akan datang. Mereka . itu 
adalah 3 orang jang bertindak 
sebagai penasehat Talal sedjak 
bulan Djuni . jang lalu, jakni 
Ibrahim Hashim ketua Senat, 

  

. senater Abdurrachman Roushei- 
dat dan Sulaiman Tukan, be- 
kas menteri pertahanan. 

Hussein ke - 2 akan meninggal 
kan Swiss dalam 2 atau 3 hari 
menudju  Amman. Demikian 
sumber2 jang dekat padanja 
mengatakan, —- Ant. - UP, 

  

1 menghadapi 

jang pertama, jang 

sedjak ia memegang djabatan 

| panglima tertinggi itu pada 
| bulan Mei jang lalu sebagai 

| djawaban atas pertanjaan jang 
| dikemukakan padanja. 

(pengaruhi missinja, 

| 'meremalkan dengan tepat per- 

| djata2 itu Dikatakannja, bahwa 
| djuga kemampuan2 mereka jg 
mungkin mempergunakan sen- 

djata2 itu terhadap negara2 

Barat kini sedang dipladjari. 
Selandjutnja Ridgway menga- 

takan, bahwa Inggeris dan Pe- 
rantjis dapat memenuhi kewa- 

djiban2nja terhadap NATO un- 
tuk tahun 1952 dan ia mengha- 

rapkan 
antara Perantjis dan Amerika 

Serikat mengenai persengketaan 
tentang pembelian 'alat2 sen- 
djata buatan Perantjis. Dalam 
pada itu dikatakan, bahwa ia 
tak suka dengan pemogokan2 
di Belgia, jang menentang ke- 
wadjiban masuk militer selama 
2 tahun, jang dianggapnja pen- 
ting. 

Selama memegang djabatan- 
nja, Ridgway telah mengundju- 

ngi separo dari negara2 ang- 

jalah, Canada, 

gia, Luxemburg dan Turki. 

agressi Rusia sama sekali tak 

berkurang dan pasukan2 NATO 
masih belum  tjukup untuk 

antjaman itu. — 

Ant. UP.   
tison pulang ? 

|di Teheran, bahwa P.M. Iran 
|Mossadegh, telah mengadjukan 

(permintaan kepada Pemerintah | 
| Amerika Serikat, agar supaja 
memanggil kembali duta besar- 
nja di Teheran Harrison. 

Alasan jang dikemukakannja, 

ialah karena Harrison dalam 

waktu persengketaan Iran - Ing- 
. geris ini, selalu membela kepada | 

| pemerintah Inggeris. 

Sementara itu, kalangan ke- 
dutaan Amerika Serikat di Te- 

heran, telah membantah kebena. 

-ran2 berita2 itu, dan menerang- 
| kan, bahwa Harrison tetap akan 
berdiam di Teheran, — RD. 

  

| Belum ada perkem- 
bangen baru 

Dalam pertikaian Ing- 
geris — Mesir. 

P. M”Mesir, Aly Maher pada 
hari Senin jang lalu menjatakan 
di Cairo, bahwa stabiliteit poli- 
tik dan persatuan kedalam ada- 
lah suatu hal jang sangat pen- 

DR. MASUD : 

Dunia ini satu, 
IKABARKAN, bahwa wa 

wotjo (Inspektur 
Indonesia, 

Para tamu dari DjaKarta 
itu mendengarkan bagaimina 
tjara  mengadjarnja dengan 
alat2 baru (tape — recorder). 

Setelah oleh  Sumardjo dari 
BBI, jg pernah beladjar bahasa 
Inggeris di London, para tamu 
diperkenalkan kepada kursis, 
kemudian Dr. Masud dipersilah- 
kan memberikan sedikit tjera- 
mah, jg antara lain dikemuka- 
kan, bahwa hidup manusia jg 
begitu “pendek itu, supaja di- 

pergunakan sebaik2nja untuk 
beladjar. Ia mengatakan, bahwa 
dirinja sendiri masih sebagai 
studen terus, artinja tiada ber- 
henti beladjar. Ia selandjutnja 
dengan lutju- mengemukakan 
pengharapan Bernard Shaw se- 
orang penulis kesohor dari Ing-, 
geris jang beberapa bulan jl. 
meninggal, jang ingin hidup 
300 th. Dan kalau bisa sekian 
pandjang umurnja, maka Ber- 
nard Shaw akan membagi 100 
th. pertama untuk menguwi- 
pulkan dan menjaring apa jang 
dibatja, 100 th jang kedua akan 
dpiakai guna membatja dan 
100 th jang ketiga akan dipakai 
guna betul2 hidup, setelah me- 
ngalami kedua fase hidup tsb. 
Dr. Masud mengemukakan, 
dunia ini satu, manusia pun 
satu. Kemudian dia mengharap- 
kan, agar para pengikut kursus 
kelak dapat menjumbangkan 
tenaga dan pikirannja guna pem 
bangunan negara, hingga mak- 
mur lahir batin,   

Matthew Ridgway, | - 

ia adakan | 

Ketika  ditanja apakah sen- | 
djata2 istimewa itu akan mem- | 

Ridgway | 
| mendjawab, bahwa sulit untuk | 

| bedaan dalam pemakaian sen- | 

sematjam kompromi ' 

gauta NATO “dan jang masih | 
| masuk antjara kundjungannja 

Nederland, Bel- | 

Menurut Ridgway, antjaman | 

| Mossadegh minta Har- 

Kemarin telah tersiar kabar | 

sia tiba ke Jogja untuk melihat? soal 
tsb., Dr. Masud dari India kemarin pagi 
(EPK urusan perhubungan luarnegeri) dan 

| ting bagi Ma sebelum menga- 

|dakan 'perundingan2 lagi 'de- 

ngan Inggeris untuk menjele- 
saikan pertikaian Inggeris — 
Mesir. 

Maher menjangkal kabar? jg 
mengatakan, bahwa ia telah me- 

|ngadakan pembitjaraan? lagi 

dengan duta besar Inggeris di 
| Mesir, Sir Ralph Stevenson, me- 

ngenaji masalah komando perta- 

'hanan Timur Tengah atau me- 

ngenai Sikap ' Mesir terhadap 
| masalah tersebut. 

Pun. pihak kedutaan besar 

| Inggeris menjangkal pula beri- 
| ta2 jang menjatakan, - bahwa 

|Sir Ralph Stevenson telah me- 
Ingadjukan suatu usul baru ke- 
pada PM Maher mengenai ke- 
mungkinan pasukan2 ' Inggeris 
didaerah Terusan Suez mengun- 

durkan diri kedaerah Gaza di- 

| daerah pantai Palestina, dan ke 
| Cuprys dan daerah2 Timur Te- 

ngah lainnja. 
|. Kalangan penindjau di Cairo 
| menduga, bahwa pembitiaraan 
| Stevenson dengan PM Mahsr 
baru2 ini adalah hanja menge- 

nai soal stabiliteit politik dan 
ekonomi dari pemerintahan Me- 

sir jang baru dan mengenai so- 

al-soal jang bertalian dengan 
djabatan kedutaan. Ant. Rtr. 

'Parjemen Iran beri ke- 
kuasaan penuh 

Kepada Mossadegh. 
Senat Iran dalam sidangnja 

pada hari Senin jl. telah mene: 
rima baik rentjana undang? jg 

y memberikan kekuasaan penuh 
| kepada PM Mohammad Mossa- 
| degh. Keputusan ini diambil de- 
ngan 25 Suara, sedangkan (djum 
lah anggota jang ikut memberi- 

kan suara seluruhnja ada 27 
orang. 

| Dalam debat mengenai ren- 

|tjana undang2 tersebut, mente- 
kk keuangan... Hussein Kazemi: 

menekankan ' perlunja selekas 
mungkin. diadakan  perobahan 

| dalam undang2 pemilihan dan 
| dalam organisasi pemerintahan 
| daerah. 

| Ia menegaskan pula, bahwa 

|padjak tanah dan harta benda 

| jang telah selesai direntjanakan 
jitu hanja akan mengenai para 
| pemilik tanah dan tidak akan 
merugikan kaum petani, 
Mossadegh sementara itu te- 

lah pula mengurangi kekuwati- 
ran para senator dengan men- 
djandjikan, bahwa rentjana2 ke- 

puangannja tidak akan melam- 
|paui batas pendapatan. Seperti 
diketahui, Mossadegh akan men 

| djalankan system padjak tanah 
|dalam dan harta benda itu dgn 
| maksud untuk mengusahakan 
keseimbangan dalam budgetnja. 
Rentjana2 keuangan lainnja se- 

| mentara ini belum diumumkan. 
Seperti diketahui,  madjelis 

rendah telah pula menjetuajui 
rentjana undang2 jang membe- 
rikan kekuasaan penuh selama 
6 bulan kepada Mossadegh itu. 
23 Aa AP 

  

manusiapun satu 
kil Tneseo buat seluruh Indone- 

pendidikan. Wakil 
beserta Mr. Sumitro 

Sugardo Purboka- 
Djenderal PPK) mengundjungi Pa Bahasa 

Tjeramah jang penuh humor 
dan mengandung filsafat hidup 

Setelah ini Inspektur Djende- 
ral PPK Sugardo jang merupa- 
kan pendorong untuk mendiri- 
kan kursus di BBI 'itu, men- 
dapat kesempatan berbitjara, 
dimana dia berkata, bahwa un- 

tuk menjelenggarakan sesuatu 

peladjaran, hanjalah praktek, 
sekali lagi praktek, 

Pada achirnja pidato Dr. Ma- 
sud. jang dimasukkan dalam 
tape — recorder, diputar untuk 
didengar kembali bersama2. 
Tamu2 itu dari BBI lalu me- 

landjutkan kundjungannja ke 
Perpustakaan Negara dan Hai- 
ta Foundation serta praktek 
system  Montesouri. Kemarin 
dulu mereka  melihat2 Univer- 

siteit Gadjah Mada, 
kembali ke Djakarta.” 

Hari ini 

  

jang pada targgal . 9 Agustus 

jang lalu lulus udjian 

rantasan 

tren. Kraton, kota Togjakarta, 
terdapat seorang winta jang usi- 
anja sudah 90 tahun, talah. Bu 

| Hardjorwijogo, jang lulus de- 
| ngan filang-gemilang, 

  
, 

itu sangat menarik para hadirin ' 

Xx Diantara 26 orang “04nita 4 

pembes 

buta huruf. dikeman- 
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2 “Atok Barat akan pergunakan : 
sendjata2 atomj 
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“ketenfuan mulai berlaku pada 

& no, 19/1952, mengengi pensiun 

csiunan pegw, negeri, 

. ma, hingga 

Lamaran 
“NO. 191952 8 

| Karena tidak dad 
5 — dengan rasa keadilan? 

Dewan pimpinan 
bungan Serikat2 Buruh Indo- 
nesia pada rapatnja tel SS: 
jang lalu telah mengambil pu- | 
tusan antara lain seperti beri- 
tt: 

  

17 Agustus, dagkan Hn 
»kuuh se Indonesia, 

kepada Pemerint: endesak Kk 
sel as mungkin men 
rantjangan peraturan PERAN 
tah mengerai ,peraturan gadji 
baru”, jang telah disiapkan oleh 
.panitia perantjang peraturan 
gadji pegawai negeri”, dengan 

Ueraata 

EA
 

   

tg. 1 Djanuari 1952. 
Menolak dengan keras P.P. 

djanda2 jang tidak sesuai de- 
n an rasa keadilan. 

Mendesak kepada pemerintah 
untuk selekas - mungkin menje- 
jaragkan. kedudukan kaum pen- 

bekas pe- 

gawai Swapradja Surakarta jg 
diantaranja ada jang menerima 
pensiun Rp. 2,40. tiap bulannja, 
dengan keadaan penghidupan 
sekarang 
Mendiak kepada pembrintah 

untuk mengusahakan, agar ti- 
ap2 pegawai, tiap2 bulan mene- 

rima gadjihnja pada waktu jg 
telah ditentukan . 
Mendesak kepada pemerintah 

untuk menindjau kembali pera- |. 

turan pemberian tundjangan is-. 

timewa kepada pegawai2 jang 

dipindahkan dari Djawa: keluar 

Djawa. — Ant. 

  

Ti 

PANITYA INITIATIEF 
FUSI 

SE2 (PB2) hotel dan 
rumah makan se-Indo- 

nesia,. 

"Pertemuan antara SBHR (Sa 
rekat Buruh Hotel dan Rumah 
Makan) Djakarta de PBHR 
(Persatuan Buruh otel dan 
Rumah Makan) Bandung, ber- 
tempat di Kantor Sekretariat 
Pusat SBHR di Djakarta, telah 
mengambil keputusan Seperti - 
bawah ini: 
1. Membentuk  Panitya Initia- 

tief fusi Sb2: (PB2) Hotel 
dan Rumah Makan dan di- 
beri nama Panitya "Initiatiet 
Fusi SB2 (PB2) Hotel dan 
Rumah Makan seluruh Ane. 
donesia. 
Keanggaotaan panitya terdi-- 
ri dari 6 orang anggota ialah 

. 8 orang . dari PBHR dan 3 
“orang dari SBHR. : 

“ Susiman pengurus: “ketua, 
Sekretaris dan Seorang pem- 
bantu dari PBHR dan dari 
SBHR. E 

Sekretariat bertempat di Dae 

. 

tg 

pleno Ga- | 

Mengand june kepada 

Pan AMAN PARA Ta, 

Dari Dari Pembatia : : 

(Oleh : 

| pana tanggal 19 jad. 

| dimahakan oleh pemuda? dari 

- Jogjakarta. 

Pertundjukan jang akan da- 
tang ini, belum merupakan $u- 
guhan Seni jg telah: sempurna 
melainkan hanja merupakan 
suatu experiment tingkat per- 
mulaan, dihidangkan kepada 
chalajak, “pertama untuk ikut 
serta meriahkan suasana 17 
Agustus, kedua karena sari dari 
pada tjeritanja, sesuai dengan 
tudjuan perajaan hari prokla- 
masi dan ketiga, untuk dilihat 

“hasil dari “experiment tersebat 
T untuk disempurnakan dihari ke- 
nrudian.- 

“ Dalam deiiirah Seni Drama 
di Indonesia memang baru kasi 

“ini diadakan suatu experiment 
massa-regie drama terbuka. Ex- 
periment ini memakai tenaga 

350 orang pemain, diantaranja 
125 Orang pemuda puteri. Selan 
djutnja ada dipakai $ ekor ku: 

da tunggang dan 10 budh tjikar 
ditarik oleh 20 ekor sapi. 
Ruang permainan merupakan 

sebidang tanah berukuran 50 Xx 
135 meter terletak dimuka mu- 
seum Sono-Budojo. 

Tjerita jang dimainkan, ha- 
nja merupakan Suatu fragment 
dari adegan jang terachir, dari 
seluruh tjeritera Sumpah Ga- 
djah- Mada", jang berkisah di- |- 
sekitar pengangkatan. Gadjah- 
Mada mendjadi..Patih Mangku: 
bumi Madjapahit, dan sUmpah- 
nja hendak mempersatukan -se- 
luruh Nusantara. Sumpah tsb 

terkenal dengan nama ,,Sumpah 
Palapa”. Puntjak climax dari 
tjeritera tsb, “ialah niat Sang 

' Perabu Isteri Teribuana hendak 
melihat keramaian rakjat Ma- 
djapahit, jg menjebabkan per- 
tun jukan drama tsb, berachir 
dengan Suatu pawai Madjapahit 
jang. berdjalan membelah kota. 

Srama terbuka ini sesung. . 
guhnja adalah tjita?2 lama jang 
baru “ sekarang (@laksanakan 
permuladania. Sg 

ok 

Pada tgl 8 Sasak 1949, se- 
lesailah saja menulis karangan 
saja scenario drama terbuka 
»Sumpah Gadjah - Mada”, jang 
oleh Pa' Mangunsarkoro, jang 
pada waktu itu mendjabat Men- 
terj P.P- dan K. disetudjuinja, 
untuk didjadikan pertundjukan 
tahunan. - Tetapi oleh banjak 
hal. terutama hal keuangannja, 
karangan tersebut telah menga- 
lami tiga kali pergantian Men- 
teri P.P. dan K., Menteri Bah- 
der Djohan, Menteri Wongsone-   karta. — Ant: Boro dan tar Menteri 

  

959 Babi-Hutan mati 
karena fosfor 

Gerai bembrastusan tanah2 kering 

U NTUK mengichtiarkan 1942.-1906 ha tanah kering (bero) 
milik rakjat agar dapat ditanami kembali, dengan djalan 

mengadakan pemberantasan babi-hutan/kera, maka oleh. De- 
wan Usaha Kesedjahteraan Rakjat Kabupaten Temanggung 
semendjak bulan Djul diadakan gerakan serentak jang pada 
dewasa ini sudah sampai di tingkatan pembabadan . disertai. 
pembakaran grumbwl, jang nantinja disusul dengap patjulan . 

nah? isb, dapat ditanami dengan 

Djumlah. tanah kering tsb. 
terdiri dari 1748.190 ha tegalan 
dan . 194.—ha . sawah, “serta 
terletak di daerah2 Ketjamatar 

sebelah .Utara, Dibandingkan 

dengan tanah sawah, djumlahnja 
ada 2X dan hampir 5005 dari 
padanja, tidak dapat Fe ane 
silkan bahan makanan, dikare- 
nakan beberapa warisan dari 
Djepang dengan tindakannja jg. 
bersifat romusha dan kinrohosi. 

Setelah Kemerdekaan Negara 
ditjapai, maka “pembukaan ta- 
nah2 tadi masih sengat kurang 
disebabkan banjaknja babi - 

hutan jang meradjalela dar mem 
pergunakan grumbul2 mendjadi 
sarangnja. Bila usaha jang di- 
tempuh ini akan berhatsil dgn. 
memuaskan, make djalanmem- 
perhaibat. makanan rakjat baik 
untuk. daerahnja sendiri maupur 
untuk membantu daerah lain ig 
selalu“ menderita. - kekurangan, 
akan dapat ditjapai dengan. ba- 

n jak harapan. , 
g . Njalannja gerakan, 
Mengenai gerakan serentak 

jang direntjanakan oleh DUKR 

tadi, 
hal. ini dimulai dengan cam- 

pagne penerangan untuk 8 hari 

lamanja di, beberapa desa, di- 

kerdjakan bersama oleh Djawat. 
an Pertanian, Penerangan, Ke- 
hutanan, Sosial, Gerakan Tani: 

dan Pamong, Pradja serta 3 Sibaph, 

dalam 2 Kring. 
Selandjytnja SUNAN | pema- 

sangan fosfor.oleh rakjat desa 

dibawah pimpinan Mantri Perta: 

“nian Ketjamatan., et terse- 

“ but diterima dari Djawatan 

Pertanian sedangkan Tempa 

nja disediakan oleh penduduk: 

Menurut laporan2 jang diteri- 
sampai tgl. 25 jl. 

babi-hutan jang mati karena 

fosfor ada 454 ekor dan jang di- 

tembak 13 ekor, jumlah ini ke- 

mudian meningkat. mendjadi- 959 

ekor sampai tanggal 5 bulan inti, 

Disamping itu, rakjat “desa. Su- 

tjen Kandangan. telah dapat me- 

'nangkap 7 ekor kera dengan pe- 

Ma pengan srumbungan model 

Meat gerakan pembabaaan 

ini, dari Kantor Urusan Gera- 

kan. Tani Kabupaten diterima 

bantuan jang bersifat pindjam 

dapat diwartakan, bahwa: 

“dengan perhitungan agar pada waktu mulai hudjan turun, ta- 
djagung, ubi kaju dl» 

50 patjul, 50 arit, 2 kampak 
dan 25 linggis jang diperguna- 
kan setjara mobil. Pekerdjaan 
pembabadan dilakukan dengan 
dasar gotong-rojong dikalangan 

: rakjat, desa pada umumnja. 
(Kor). - 

SEM ARANG 
Lam hama. 

"36 ORANG SENIMAN 
"BALI 

£ Singgah di Semarang 
“Dengan “kapal ,,Pamphyt” 

tanggai 10 Agustus siang, -36 
orang seniman Bali dibawah pim 
pinan Suprapto,. selaku wakil 
instansi pemerintahan pusat te- 

lah singgal diperabuhan Sema- 
rang. 

Di Semarang, mereka mendja 
di.tamu Djapen Propinsi Djawa 
Tengah dan selama lebih kurang 
3 djam mereka mengadakan per 
djalanan keliling dalam kota 
'dan kemudian .kembali Keganal 
nja. 

Tanggal 11 Agustus mereka 
meninggalkan pelabuhan Sema- 
rang menudju ke Djakarta jang 
selandjutnja. mereka akan ' me- 
neruskan perdjalanannja ke 
Eropa dan Amerika. — am 

SURAKARTA 

GEDUNG KTI MO. 
DERN -DJADI DIDI- 
2 RIKAN 

: Tentang pendirian sebuah Ge- 
duig Kantor Tilpun dan -Tele- 
gran moderen jang dulu masih 
menemui kesulitan? “tentang 
usahg mendapatkan tanah, kini 
dapat “dikabarkan bahwa per- 
muintaam tanah dibekas Kantor 
Kabupaten kota dulu, dari Pe- 
merintah  kotabesar Surakarta 
telah di-izinkan. 

ini soal2 "mengenai admini- 
stratip sedang diselesaikan dam 
diharapkan dalam 
djuga sudah dimulai dengan 
Pembuatannja. 
Sebagai diketahui . Gedung   K.T.T. dengan perlengkanan ses 

    

ini, oleh 

akan dipertandjukkan suatu experifent 
Bagian Kesenian Djawastan Kebudajaan Seksi Dramg dan Film 
berupa massa-regie drama terbuka 

  
| dapat disekolan2, 

SUMPAH € GADJAH MADA 
Kimestalant massa-regie drama terbuka 

: SRI MURTONO).- 

Panitya 17 Agustus 195: 

Seni Drama dari 

,Stmpah Gadjah - Mada”, 
stitut Kebudajaan Indonesia 

dan pemuda? dari Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia daerah 

Bahder Djohan lagi, dengan ti- 
dak ada pengelaksanaannja. 

Berkat dorongan dan bantuan 
dari . Bapak Kepala Djawatan 

Kebudajaan, Sudarsono, maka 
baru sekarang kami akan me- 
mulai dengan pengelaksanaan- 

nja. Dengan sendirinja tidak da- 
pat sekaligus, mengingat ong- 
kosnja jang terlalu tinggi. Ren- 

tjana perongkosan utk melak- 
sanakan drama terbuka. ,,Sum- 
pah Gadjah - Mada” ini kurang 
lebih Rp: 100. 000 (seratus ribu 
rupiah). 
Untuk permulaan diputuskan 

oleh Djawatan Kebudajaan, me- 
ngadakan suatu experiment ke- 
tjil-ketjilan, mengambil hanja 
satu fragment dari seluruh tje- 
riteranja. ” Untuk - experiment 

permulaan. ini disediakan ong- 
kos Rp. .6100,-— (enam ribu se- 
radus rupiah). Experiment ini 
lebih «dititik beratkan . kepada 
adanja  penglaksanaan- -suatu 
Grama terbuka, tidak pada pe- 
ngelaksanaan tjeritera dari dra- 
ma. tsb.-Dengan uang enam ri? 
bu, tidak mungkin misalnja kita 
membikin pakaian menurut ke- 
adaan djaman Madjapahit wak- 
tu itu, Belum dekorasinja, sen- 

djata2nja, dan perhiasan? lain- 
1 aga jg dipakai pada waktu 

itu, Karena itu experiment jang 
akan kita lihat nanti, hanja me- 
rupakan experiment melaksana- 
kan suatu drama terbuka, hu- 

kan suatu Sep pada per- 

  
“persiapan2 pengelaksanaan 

  

  

    

lengkapan tjeriteranja. Pakaian 
jang akan kami pakai misalnja 
adalah “pakaian .tjampuran, 
mengambil. dan mengombinir 
pakaian? jang telah ada, demi- 

kian  sendjata2nja, 
dis, 
rang pindjaman, bukan bikinan 
baru untuk tjeritera tersebut, 
sedang untuk dekorasi 
memilih tempat: jang tidak be- 
gitu bertentangan keras dengan 
suasana tjeritera. 

Dan experiment zragment ini 
'hanja memakai tenaga pemain 
350 orang dan S ekor kuda. Tje- 
ritera jang sesungguhnja mem: | 

butuhkan 150“ sampai 1000 

Orang pemain, dan paling sedi- 
kitrja 25 ekor kuda. Setelah 

di- 

mulai dan latihan2 beberapa 
kah diadakan, barulah terasa 
oleh kami, bahwa experiment 
ketjil ini sungguh. suatu peker- 
djaan jang tidak ringan.. Meng: 
koordinir dan melatih 350 orang 
amateur, melatih kuda andong 
mendjadi kuda tunggangan, 
mentjari kombinasi pakaian se- 
begitu 'banjak, semuanja ini 
adalah merupakan pengalaman? 
baru “baik bagi. pemain, penje- 
lenggara maupun bagi . regis- 
seur. Ini merupakan gambaran 
dari sebagian kesukaran? dalam 
experiment. tsb. Petapi experi- 
ment ini harus kita adakan utk 

dapat “memulai. dengan penge- 
laksanaan tjita2. 

Tiap experiment membawa 

dua “kemungkinan : gagal atau 
berhasil. Kegagalan jang dike- 
tanui apa dan sebabnja kelak 
akan berachir pula dengan hasi) 
jang gemilang. Untuk menge- 
tahui apa dan sebabnja kega- 
galan “ini adalah pekerdjaan 
bersama antara pemimpin, pe- 
main dan penonton. Dan keme- 
nargan itu, adalah titik arah 

ludjuan kita bersama. 
Semoga experiment ini men- 

djadi batu pertarmma bagi peng- 
jakKsanaan tjita2 kita dalam du- 

nia Seni- Drama, 
drama “terbuka tahunan bagi 

Tanah Air Kita. 
  

Bakarlah buku2 a- Eational 
(IKATAN Pemuda pelajar Indonesia Daerah Jogja telah 

menjampaikan surat kepada segenap kepala sekolah di 

io jang isinja memberi seruan untak mengumpulkan buku? 

jea &-nasional. Selandjutnja dinjatakan dalam surat tadi, 

bahwa dalam 
TE an 

nela tonggak 11 
pembakaran buku 

Pembakaran itu diharapkan 
dapat dilakukan dengan upatja- 

ya sebagai lambang pembakar- 
an pendjadjahan termasuk dju- 
ga pendjadjahan djiwa lewat 
buku - buku tersebut. 

Untuk pelaksanaannja sangat 
diharapkan bantuan serta ke- 
sediaan dari pihak sekolah2 utk 
mengumpulkan buku2 jang di- 
maksudkan itu dan jang telah 
diketahui masih ada djuga ter- 

jang karena 

beberapa hal terpaksa sebagai 
buku2: peladjaran atau buku 
batjaan. Tentang pemilihannja 

diserahkan ' kebidjaksanaannja 
kepada guru2, sedang jang di- 
pentingkan. bukan soal kwanti- 
titnja. : 

Achirnja diharapkannja pihak 
| guru -mempergunakan bantuan 
' jang dapat dimintakan dari pi- 
hak keluarga sekolah selaku 
ranting rere : 

  

“ TURUNAN IDJAZAH 
"MA 

Diketemukan di- 
djalan. 

'Telah- diketemukan ditengah 
djaian 4 lembar turunan. idja- 

zah S.M.A/A Negeri dari sar. 
Thomson Isom. Kepada jang ber 
kepentingan diharap berhubu- 
ngan dengan redaksi K.R. 

pembitjaraan antara pihak pimpinan 

Menengah Ii Jogja dengan pihak IPPI Daerah Jogja 

leh suatu persesuaian pendapat, alangkah 

|isikap partai 

Sekolah 

baiknja 

a hari peri tan teriepasnja Indonesia dari pendjadjahan 

ia pe “3 Habitat ira akan datang dapat diadakan 

— buku jang a - nasional. 

  

KONGRES PARINDRA - 
Perindra membuka kongres- 

sepsi pada tgl. 11-8 raalam jang 

dan dihadliri oleh wakil P.M!: 
Prawoto Mangkusasmito, Mere 
-teri2 DN Mr. Moh Rum, Kese- 
hatan Dr. J. Leimena, Sosial A. 
Tjokroaminoto Agama Fakih 
Usman dan pembesar2 lainnya, 
sedang dari pemimpin2 partai 
nampak Sidik Djojosukarto, ke- 
tua umum PPNI dan anggauta | 
parlemen Mr. Assaat. 

Pada resepsi itu ketua PB 
Perindra R.P. Suroso, mendjelas | 
kan azas dan tudjuan partaj dan 

terhadap moda! 

asing, Unie Indonesia-Belanda, 

perdjoangan merebut Irian Ba- 

rat. Pakt Pasifik dll 

Oleh Suroso diterangkan, bah 

wa Parindra masih tetap meme- 

gang pendirian kebangsaan jg 

ber-Tuhan, menghendaki masja- 

rakat jang :,sosialistis” dan me- 
nentang imperialisme dan kapi- 

talisme dalam bentuk apa sadja. 
Parindra berpendapat bahwa 

hanja dengan dasar kebangsaan 

maka tanah air akan dapat dja- 

minan akan tetap nrerdeka, ti- 
2. mudah dikuasai Pepe la- 

— Ant. ! 

ON NE RAIN PPN TAP PEN 
PAN LABA NIS “ 

»KEDAULATAN 

ialah suatu 

nja ke-9 di Djakarta dengan re- | 

lalu di Balai Pertemuan umum 

KAKJAT" HALAMAN 

  

| (Oleh 

wedari, 

diketuai oleh Sumokartiko. 

Antara lain diuraikan sekitar | kan2 jang sering 
masaalah fusi PDR dengan Par- 

tai Buruh dalam konperensinja 
bersama pada bulan Mei jang 

menghendaki tjara2 jang sangat 

hati2. Dalam 
kundjungannja ke. Surakarta 

D.P. Partai Buruh telah menga- 

organisasi2 buruh lainnja. 

Tak ada reaksi terha- 

dap Gerakan Banteng. 

Mengenai timbulnja Gerakan 
Banteng dibeberapa tempat se- 

sudah adanja fusi itu, dikatakan 

tak menimbulkan reaksi 'dika- 
langan Partai Buruh, karena 

Gerakan Banteng tsb. bukan me. 
rupakan suatu partai, akan teta- 

pi suatu gerakan jang para 

anggautanja dapat masuk dalam 

sesuatu partai jang dikehendaki. 

Sebagai diketahui, P.D.R. jang 
berfusi dengan Partai Buruh itu 
dulu djelmaan dari Barisan Ban- 
ten Rep. Indonesia. 

Terhadap kapitaal asing di- 
njatakany mengingat karus ada- 

nja industri dinegara kita dan 
pentingnja pembangunan, Partai 
Buruh tidak menolak masuk- 
nja kapitaal asing, asal sadja 
fihak Pemerintah mengadakan 

Perundang2an demikian rupa, 

sehingga tidak dapat kapitaal 
asing itu-didjadikan alat untuk 
memeras kaum buruh, atau 

membawa  axtra profit untuk 
kaum modal asing. 

"Mengenai UU. darurat no. 16 

sebagai dasar tjara2 penjelesai- 

an. pertikaian antara buruh dan 
madjikan dapat diterima oleh 
Partai Buruh, dari pada tidak 

ada sesuatu pegangan sama se- 

kali, meskipun diakuinja bahwa 

UU darurat no. 16 itu masih 

- 

“djauh dari pada sempurna. Da- 
t|jam pada itu dalam bulan ini 

akan diadjukan amandemen2 
kepada Kabinet, jang selandjut- 
'nja “akan diteruskan kepada 
Parlemen. Tentang sifat aman- 
demen2 itu tak Sana dikatakan 
lebih landjut.   Kenaikan werkprestasi 

tak tergantung lebih 
banjaknja djam kerdja 
jang sudah ditetapkan. 

|“ Mengenaj merosotnja werk- 

prestasi dikalangan buruh dan 

saran Menteri Perekonomian 
tentang 8 djam kerdja, dikata- 
kan bahwa kenaikan Werkpres- 

| tasi tidak tergantung pada lebih 
Ibanjaknja. (ditambahnja) djam 
| kerdja dari “djam mendjadi 8 

|djam itu. Andaikata ada keme- 

Krosotan werkprestasi itu harus 

-pula diselidiki lebih djauh dan 

(harus diketahui bahwa kehidup- 

Lan Kaum buruh dewasa ini masih 

| kekurangan ,sbsiale - voorzie- 
ning”, untuk mendapatkan werk- 
prestasi: jang. “diharapkan, di- 

| samping factor2 lain jang mung 

kin menjebabkan kemerosotan 

werkprestasi tersebut. 

Pengertian perburuhan 

sangat kurang. ,,Penja- 

kit kanak?” di kalangan 
organisasi buruh. 

| Mendjawab pertanjaan, dike- 
mukakan bahwa adanja pemogo- | 

ALAM kundjungannja di Surakarta, 

terdiri dari Sekdjeo Asraruddin: dan Wakil Sekdjen EL. Su- | 

tardja, telah mengadakan konperensi pers di ,,P. Amat” Sri: 

diselenggarakan oleh Dewan Daerah 

  

Pend-pat ,, Partai Buruh " tentang : 

UU. darurat no. 16 va djempana,s 

semuanja merupakan ba- | 

. perburuhan dewasa ini hanja-| 

Wartawan KR. sendiri). 

D.P, Partai Buruh, 

terdjadi dan 
menurut sementara Kalangan bu 

kan hanja soal sosial-ekonomis, 

dikatakan oleh Sutardjo, bahwa 

ia belum jakin apakah  pemo- 

|gokan2 itu mempunjai tendenz 

pada itu dalam | 

dakan pertemuan djuga dengan | 

| politis tertentu. 

lalu dan sekitar pelaksana- 

annja didaerah daerah 
jang dalam masa »peralih- | 

an” jang sedang dihadapinja, | 
Pandangan . tentang 

tendenz. sematjam itu, 

| kurangnja pengertian mengenai 

perburuhan di Indonesia, a.l, ti- 

dak adanja Universiteit Perbu- 
(ruhan. Kekurangan itu sedemi- 

kian rupa hingga segala aksi 

| mogok jang didjalankan sudah 

ditjap ,,komunis”, «Disesalkan, 
bahwa kurangnja pengertian itu 

tidak diatasi dengan niat untuk 

mempeladjari soal2 tsb. 

adanja 

Tentang putusan P4P jang 

mengikat, jang sering dikata- 

kan sangat merugikan fihak bu- 

ruh, Sutardjo. katakan, bahwa 

reaksi2 
memang ada, baik dari fihak 

buruh maupun madjikan. Dgn. 

demikian tak dapat dikatakan 

bahwa putusan mengikat itu se- 

lalu merugikan fihak buruh. 

Dalam pada itu sebagian besar 
dari putusan2 jang mengikat 

dalam menjelesaikan pertingkai- 

an buruh, diterima setjara ,,ge- 

ruisloos” oleh fihak buruh, bah- 

kan dengan rasa ,,berterima ka- 

sih”. Sebaliknja fihak madjikan 
sering mengadakan protes ten- 

tang putusan2 P4P jang diang- 

gap merugikan fihak madjikan, 

meskipun dalam hal ini tidak 

ada reaksi2 seperti halnja kalau 

fihak buruh jang mengadakan 

protes itu. 

(Oleh : 

EPERTI pernah disiarkan 
hingga tgl. 31-7 S HAK 

uang lain? 

Pusat diterima. 

Dalam aksi ini S.B.G tidak 

mengurangi “kegiatan bekerdja, 

bahkan menginstruksikan kepa- 

bekerdja- terus dengan giat 
dan berdisiplin. Dengan kedata- 
ngan Panitya Ad hoc dan utusan 
P. 4 Pusat pada tanggal 2-8-52 
di Tasikmadu, maka sedjak tg. 
3-8-'52 S.B.G. mentjabut aksi- 
nja. 

S.B.G. optimistis. 
Berkenan dengan itu dari Ke- 

tua S.B.G. Tasikmadp Sudharno, 
didapat keterangan, bahwa me- 

lihat sikap Panitya Ad hoc da- 

lam tjara menjelidikinja, menja- 
takan sangat optimisnja. Dite- 

rangkan selandjutnja, bahwa me 

nurut kesanggupan dari Panitya 
Ad hoc jang diterimanja, paling 
lambat dalam waktu seminggti, 

massalah ini akan diberikan ke- 
putusannja. 
Kesukaran2 dalam menjelesai 

kan persoalan tersebut, karena 
tidak ada hubungannja dengan 
ASSI dan PB.SBG, sebab hing- 

        

Jiniataa abi memakan beaja 

Rp. 8— djuta — Untuk ge- 
dungnja sendiri akan. memakan 
biaja Rp- 3. djuta. 
Dengan  didirikannja gedung 

K.T.T. moderen itu kota Sura- 
karta mendjadi kota ketiga -(la- 

innja Bandung dan Makassar) 

jang akan mempunjar alat2 tel- 
pon vol automaat” dengan ka- 
pasitieh 3.000 Tin pesaaswat, Sel 
dangkan kapasiteit dewasa ini 
hanja 3880 Iin - pesawat dan tw   

tahu “ni 

dak. automatis. —( Kor). 

81 PEGAWAI K.U.A 
MASIH DITAHAN : 

Dari jang bersangkutan dida- 
pat kabar, bahwa hingga kini 
masih ada 81 pegawai koordina- 
tor Kantor Utusan Agama dae- 
cah Karesidenan Surakarta jg 

Limasih dalam tahanan jang ber- 
wadjib, dari djumlah 117 orang. 

Hingga tanggal 31-7 telah di 
bebaskan 36 orang, diantaranja 

| jang lalu, jalah 8 orang dari 
KUA Bojolali, 6 dari Sukohar- 
djo, 1 dari Klaten, 1 dari Ka- 
ranganjar dan 1 dari- Sura- 
Karta. (Kor). 

SUMBANGAN UNTUK 
35 MADRASAH 

Didapat kabar, bahwa Pendi- 
dikan Agama Kotabesar Sura- 

karta. pada tanggal 18 Agustus 
jang akan datang akan membe- 
rikan simbangan uang sebanjak 
Rp. 33.979.: kepada 35 madra- 
sah di kota Surakarta jang mem 
punjaj murid 4.858 orang. 
'Besarnja sumbangan bagi ti- 

ap2 madrasah 'itu menurut ba- 
njak sedikitnja murid masing2 
sehingga djumlah sumbangan   jg paling ketjil Rp.295 dan pa- 
ling banjak. p. 2.387,- Sumba- 

r WILAJAH DJAWA TENGAH - 
    

  

ngan pembatu diberikan unik 
kwartal kedua. (Kor). 

PROTES S.B.P.I 
Dalam rapatnja Sarekat Bu-   

17 dibebaskan dalam “bulan Juli ! 

| 

Tuh Pertjetakan Indonesia tja- 

Ll bang Surakarta baru? ini, telah 
| memutuskan: memprotes. keras 
| terhadap putusan P4P mengenai 
i masalah pemetjatan buruh per- 

| tjetakan ,Fadjar”, Sujadhi, jang 

| isinya Sbb: 

1. Menoiak. tuntutan buruh 

agar sujadhi dipekerdjakan 
keribali. 

II. Putusan ini mengikat baik 
bun maupun pengusaha 

Daiain protes tersebut di- 
njatakai, “mendesak pada 
P4P. supaja putusan “terse- 
but ditjabut dan ditindjau 

kembali dengan seksama, 
dan minta pertanggungan 

djawah P4P atas putusannja 
tersebut dan menunggu dja- 
waban paling lambat tang- 
gal 15 Agustus jg akan da- 
tang. — (Kor). 

P.S.S BERDIRI 
Pada tanggal 14-7 jang lalu di | 

Kantor “Kursus Mengetik dan 

Steno ,Ardjuno” Solo, telah di 
bentuk ,,Persatuan Steno-typis- 
ten Surakarta” (P.S:S), jang 

bertudjuan 

si dan rapat jang membutuhkan 
bantuan untuk membuat noti- 

len. 
Adapun susunan.pengurus ia- 

lah sebagai berikut: 
Penasehat: Sdr. Suhartono,   

  

Ketua: Sdr, Sujadi, Wk. Ketua: 
Sdr, Tbnu, Penulis IT: Sdr, Sudji- 

  

akan menjediakan | 
@bantuan kepada organisasi2 ser- 

| ta panitia2 Konggres, konperen- 

Penulis HI: Sdr. Sumardi, 

Bendahari: Sdr. Abdul Djalal, 

Pembantu: Sdr. Suwarso. 
Secretariaat. dari organisasi 

tersebut berkedudukan di Kan- 
tor Kursus Mengetik “dan Ste- 
no ,Ardjuno”, Djl. Mangundja- 

jan 67, Solo. — (K.R). 

KARANGANJAR 
PEGAWAI DJAPEN 

DILATIH 
Berkenaan dengan instruksi 

|Djapen Prop. Djawa Tengah 

Seksi Pendidikan ' Pegawai, 
pada besuk tanggal 30-8 sampai 
1-9-1952 para pegawai Djapen- 

kab. Karanganjar - Surakarta 
dari pangkat Kepala Seksi sam- 
pai Pembantu2 di Ketjamatan 
akan diudji. 

ikuti oleh 107. pegawai, se- 

dang udjian baru sebagaian dari 
8. mata peladjaran, jaitu Tata- 

negara dan Sedjarah. 
Maka untuk mempertjepat pg- 

ngetahuan jang harus dimiliki- 

nja, atas. inisiatip Djapenkab. 

| Karanganjar para pegawai jang 
| diwadjibkan: menempuh udjian 

tersebut sedjak tanggal 9-16/8- 
| 152 diadakan latihan. Latihan ini 
|didjadikan-—- 2 rombongan, ma- 
sing2 selama tiga hari. (Kor) 

S.S.K.D.N. DAN P.P.D.I. 
| Baru? ini atas nama segenap 
anggauta Ketua S.S.K.D.N. dan 

P.P.D.L Ranting Tjolomadu Ka- 
ranganjar - Surakarta, menga- 
djukan surat protes kepada Tja- 
mat Tjolomadu  Dirdjopranoto 
agar Ssupaja dengan segera me- 

robah sifat2 dan tjara beker- 
dja dari Pangreh Pradja kole- 
nial kearah Pamong Pradja jang 

jati, 

& 

  Udjian tersebut di-” 

  

demokratis. Dalam surat protes 
tsb, dinjatakan, bahwa Tjamat 
selalu tidak mempertjajai ke- 
pada segenap pegawai? bawah- 

annja, kurang hubungannja dan 

bersifat menekan. Dikemukakan 

pula, bahwa tiap ada peristiwa 
tidak pernah menind'au,. tidak 

pernah  mengundjungi . rapat? 

desa, kurang memperhatikan 
pembangunan? desa, sedang 
apabila terdapat kesalahan, mes- 
ti dilemparkan kepada pegawai 

| bawahannja, jang sebenarnja 
adalah POR ana ga Tjamat 
sendiri. 

Surat protes tsb. djuga di- 
sampaikan kepada Gupermur, 
D.P.D. dan D.P.R.D.S. Propinsi 
Djawa Tengah, Residen Surakar- 
ta, dan instansi? Kab. Karang- 
anjar jang berkompetent. (Kor). 

TEMANGGUNG 
angan Me Nge h Kr 1. ag . 

SEKOLAH PERTANIAN 
PARTIKELIR 

Oleh sebuah Panitya di kota 
Temanggung, jang diketahui 
oleh sdr2. Tjokrowardofo, kini 
sedang diusahakan untuk me- 
ngadakan sebuah Sekolah Parti 
kelir tingkat Menengah guna 
mendapatkan kader2 petani jg 
kelak akan menjerbu di desa2 

bantu bapak/ibu tani. 
Menurut rentjana, murid? jg 

diterima, ialah mereka jang ber 

idjazah SR. VI dengan djumlah 
paling banjak 40 orang dan be- 
aja sekolah Rp. h,- sebulan. Gu- 

ru2nja terdiri dari pegawai-ne- 
geri dari beberapa djawatan dan 

peladjaran jang dliberikan akan 
meliputi soal2 teorie dan prak- 
tek. Agar sekolah tersebut nan- 
tinja bisa mendapat subsidie da- 

ri Pemerintah, maka pembitja- 
raan tentang hal ini sedang di-   

»Partai Buruh” | 

karena | 

.terhadap putusan? itu ! 

da semua anggautanja, supaja: 

untuk memadjukan ' dan mem- | 

  

  

Test agjabarta. 

PERUMAHAN UNTUK 
WARTAWAN 

.
 | 

| Mendapat perhatian 
Walikota, 

Kemarin pagi sdr. Sugijono 

selaku  wakil- Pengurus PWI 

| Kring Jogjakarta telah menemui 

| Walikota untuk membitjarakan 

| soal2 kesukaran perumahan War 

| tawan di Jogja. Dalam pertemu- 

Lan tersebut Walikota telah mem 

berikan kesanggupannja untuk 

memperhatikan soal tersebut 

| Seperti diketahui belakangan 

lini timbul “kegelisahan dikala- 

| ngan sementara wartawan di 

| Jogja, berhubung maksud para 

| pemilik rumah untuk minta kem 

(bali rumah2 jang disewanja. 

| SB.K.B JOGJA 2 TH. 
| |. Tanggal 23 Agustus jg akan 
i datang. Sarekat Buruh Kenda- 
| yaan Bermotor (SBKB) Tjabang 
Jogjakarta akan memperingati 
hari ulang tahunnja jang ke-II 

dengan mengadakan resepsi ber 

tempat di Gedung CHTH Jogja- 
karta dan akan mengundang se 
genap anggauta2nja, wakil2 or- 
ganisasi dan instansi Pemerin- 

tah setempat. 

Dalam, peringatan tersebut 
akan diuraikan riwajat serta 

perdjoangan buruh kemobilan 

dengan SBKB nja selama ini jg 

disertai pula - dengan koreksi2 
guna kemadjuan dan memperku 

at organisasi. 
Disamping itu djuga akan di- 

adakan sekedar pertundjukan 

dan hiburan guna lebih meme- 

riahkan suasana peringatan 
ulang tahun ke II SBKB. 
  

Dengan belum Undang2 Per- 
buruhan jang lengkap, maka 

soal penjelesaian pertingkaian 

perburuhan memang sulit, akan 

tetapi akan lebih sulit lagi ka- 
lau tidak diadakan dasar2 untuk 

pegangan meskipun setjara da- 

rurat sebagai UU no. 16 itu.   
SBG Tasikmadu mentjabut 

aksinja 
Dim minggu ini putusan P4 Pusat ditunggu 

Wartawan K.R-sendiri). 

dalam .pers, bahwa djikalau 
52 P.4 Pusat belum djuga memberikan 

keputusannja mengenai tuntutan massalah upah th, 1952, maka 
S.B.G. Tasikmadu akan mengadakan aksi sebagai protes, dgn. 
djalan menolak semua matjam uang baik sebagai upah maupun 

-nja. Penolakan tsb. dilakukap dari tgl. 1 hingga 16 
Agustus '52, dan akan ditjabut sewaktu-waktu P.4 

8 

putusan 

“8 “ 3 3 2 - 

| ga sekarang SBG Tasikmadu be 
| jum menggabungkan pada PB. 
| SBG. 

Persetudjuan belum 
kuat? 

Sementara itu Kepala KP3. Su 
rakarta Usman menerangkan, 

bahwa kalau ditindjau dari su 

dut juridis persetudjuan upah th 
1952 antara PPRI dan SBG Da- 
rurat, dianggapnja telah sjah. 
Akan 'tetapi  djikalau menurut 

kenjataan persetudjuan tersebut 

belum dapat dikuatkan, karena 

belum mendapat pengesjahan da 

ri anggautanja. Sebab dengan 
berlakunja S.O.B. terpaksa Pe- 
ngurus tidak dapat mengadakan 
rapat2 anggauta. sehingga sega. 

la persetudjuan dengan pengu- 

saha hanja berdasar atas kebi- 

djaksanaannja, Seterusnja di- 

njatakan, bahwa aksi tersebut 
sangat dihargai, karena disam- 
pingnja mengadjukan tuntutan, 
SBG sanggup pula menundjuk- 
kan kemampuan bekerdja, 

aa aa ANN 

kerdjakaj, jang: kepastiannja 
masih belon didapat. — (Kor). 

BEBERAPA USAHA 
PEMBANGUNAN 

Mendjeliang Hari Ulang tahun 
Proklamasi Kemerdekaan ke-7 
jang akan datang. oleh Djawa- 
tan Pekerdjaan Umum Kabupa- 
ten Temanggung, akan dilang- 
sungkan pembukaan Perumahan 
Rakjat di Banjuurip - kiosk di 

aloon2 dan Taman Kartini di 
Muka Klenteng dalam kota, ser 
ta djalan2 Temanggung-Mudal, 
Tembarak-Lungge, Temanggung 

— Kranggan dan Kaloran - Kang 
dangan - Djumo - Ngadiredjo, 

dimana terletak beberapa djem- 
batan, jang telah diselesaikan 

pekerdjaannja. 
Disamping itu akan dilang- 

sungkan pula penjerahan Ta- 

man Bahagia di Mudal kepada 
Dinas Perawatan Pemakaman 

Tentara Wilajah Kedu di Mage- 
lang. 
Selandjutnja oleh Panitya 17 

Agustus Ketjamatan Temang- 
gung akan diadakan peresmian 
permulaan pekerdjaan pembiki- 

nan hendungan di desa2 Beng- 

kal, Pendowo dan Lungge ser- 

ta perbaikan bendungan di desa 
Badran. , 

Guna mendorong masjarakat 
agar lebih sampurna dalam me 

ngedjar Kemakmuran, oleh Pa- 

nitya2 17 Agustus ' Kabupaten 
diandjurkan kepada Ketjama- 
tan untuk mempergunakan 
object - object Kemakmuran di- 

mana mungkin dan sesuai kea- 

daannja pada Hari Nasional ter- 
sebut al menanam pohon2 di 
desa dengan. djumlah 17 buah, 
peresmian lumbung2, pameran 
hatsil — pertanian-perchewanan 
dan perikanan serta upatjara pe 
neloran ikan di kolam? desa. — 
(Kor),   

2 
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SEMUA RUMAIH2 RA'- 
JAT TELAH DIDJUAL 
Dari Pemerintah Daerah Isti- 

| mewa Jogjakarta diperoleh ke- 

terangan, bahwa semua peru- 

mahan Ra'jat Sehat jang didi- 

rikan oleh Pemerintah Daerah 

dengan bantuan Keuangan dari 

Djawatan Perumahan Ra'jat, un 

tuk tahun 1951, kini telah sele- 

sai seluruhnja “dan dibeberapa 

kabupaten telah diundi serta di 
tempati orang. 

. Seperti diketahui, rumah ra'- 
jat Kota Pradja Jogjakarta se- 
djak bulan ini djuga telah di- 
tempati, Menurut keterangan, 

tiap2 Kabupaten rata2 mendiri- 
ikan 15 buah rumah rakjat. 

BENDUNGAN GREM- 
BJANGAN DPT BAN- 
TUAN Rp. 300.000,— 
Menurut keterangan Kepala 

Djawatan Pekerdjaan Umum Da 

erah Istimewa Jogjakarta jang 
baru2 ini mengadakan kundju- 
ngan ke Djakarta untuk mem- 
perdjuangkan soal2 pem gu 
nan dan pengairan kepada 'Ke- 
menterian Dalam Negeri, & 
untuk pembangunan sal 
Kulon Progo dari Kali 
dan Slokkan Mataram, dal 
prinsipnja diterima oleh Pe 
rintah Pusat, tetapi king” 
keperluan2 tehnis dan keaji 
serahkan kepada Panitya £ 
timbangan Pembangunan. H Asi 
Bumj Negara jang terdiri ri 
Kementerian? Pekerdijaan tj 
mum, Dalam Negeri, bertangan , 
dan Keuangan. PI | $ 

    
   

    
   
   

  

  

nan bendungan air Kali Kunis” 
di Kalasan, jang beaja per. 

nigunan diperlukan Rp. 1.000. 
Kementerian Dalam Negeri“: 

njanggupi sebagai bantuan Pp... 
tama Rp. 300.000,-. 

KAUM GELANDANGAN 
DIKOTA 

Asalnja dari luar dae- 

rah kotapradja. 
Berhubung pada hari belaka- 

ngan ini didaerah Kota Pradja 
| menundjukkan angka2 naiknja 
orang2 bergelandangan baik 
diwaktu siang maupun malam 
dengan pekerdjaan jang ta' ten 
tu, dalam keterangannja kepa- 

da K.R. anggauta D.P.D Kota- 
pradja seksi Sosial sdr. Wazir 

Nuri menjatakan, bahwa sete- 

lah diadakan penjelidikan, pa- 

da umumnja orang2 itu bukan- 

nja penduduk aseli dari Kota- 
Pradja Jogjakarta, melainkan 
orang2 jang mendatang dari 
daerah luar kota. 
Mereka datang dikota de- 

ngan maksud mentjari sesuatu 
lapang pekerdjaan untuk keper- 
luan hidupnja sehari-hari, teta- 
pi ternjata tidak berhasil sehing 
ga mereka hanja bergelanda- 

ngan mengerdjakan soal2 jang 
bertentangan dengan budi pe- 

kerti normal. 

Pemerintah Kota Pradja telah 

berusaha untuk mengatasi soal2 
itu, tetapi karena status daripa- 
da pekerdjaan2 sosial pada kota 
Pradja hanja terbatas daripada 
penjelenggaraan sadja, maka 

sukar untuk memperoleh hasil2 
jang ditudju. Pemerintah dae- 

rah sendiri jang mempunjai tu- 

gas itu, menghadapi kesukaran2 
dalam .soal2 penampungan dan 
beaja. 

Menurut sdr. Wazir Nuri, un- 
tuk memperbaiki keadaan kota 
dan bersih dari pada orang2 ber 
gelandangan itu, Pemerintah 
Daerah harus 'bersama2 pihak 
polisi mengadakan tindakan2 se 
perlunja, menangkapi mereka 
dan mengembalikan ketempat2 
asalnja dan diserahkan kepada 
pihak Pamong-Pradja. 

Pemerintah Kotapradja sendi- 
ri jang kini telah mempunjai 
2 buah asrama - sosial, terlalu 
penuh dengan orang2 terlantar 
dari daerah kota sendiri. 

UDJIAN CPU. C. 
DIMULAI - 

Oleh Panitya Udjian C.P.U./C 
Kota Pradja Jogja untuk tahun 
1951/1952 telah dilangsungkan 
udiian, jang dimulai tanggal 3 
sja 12-8 dengan djumlah pe- 
ngikut 15 orang, sedang jang 
dapat langsung ada 10 orang. 

MEREBUT KEDJUARA- 
AN TEMBANG SE- 
KOLAH RA'JAT 

Pada hari Kemis tanggal 14 
Agustus jang akan datang mu- 

lai djam 19.00 di Gedung Negara 

atas usaha Djawatan PP dan K 

Daerah “Istimewa Jogjakarta 
akan diadakan perlombaan tem   

  

bang untuk merebut 'kedjaraan 
tembang tahun: 1952 bagi mu- 
rid2 Sekolah ' Ra'jat Me yaua 
daerah. 

Seperti diketahui, haticmbakn 
ditiap2 kabupaten telah diada- 
kan sedjak 2 bulan jang lalu 
dan jang akan bertanding di Ge- 
dung Negara besok adalah .mu- 
rid2 djuara2 dari kabupaten2. 

' Maksud dan  tudjuannja un- 
tuk memelihara dan memper- 
kembangkan seni Djawa dikala- 
ngan murid2 sekolah. 
  

Tontonan malam ini 
SOBOHARSONO: Holiday Af- 

fair", Robert Mitechum, Jan- 
net Leigh. 

SENI SONO: ,,/They won't be- 
lieve me', Robert Young, 
Susan Haywara, Jane Greer. 

REX: le Chia Chun”, film 
Tionghwa. 

RAHAYU : ,Folies Romaines', 
Maria Antonieta, Luis San- 
drimi, 

LUKXKOR.: ,,Air Mata Pengantin”. 
INDRA: Harvey” James Ste- 

wart, 
, 

Untuk “keperluan pemibanjran O 
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mokratiseri 

Ta hat 

| njakursus2 ea 2 

  

dari: Ke ala Kursus, bahwa 

5 Gain seterika Ii St Sani 
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dadakan su Babat $ 
5 ak jang benar lebih 

se "kan Madakan 

   (ARAPAN” 
   

Jogja. 
1 vulpen Parke er dari 

KO KOTAGEDE" Jogja. 
uah pantalon (seharga Rp. 
0 dari Damat Extra” 

H
a
p
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| 

| but, jang terletak disebelah Ba- 

h SIDANG NATO AKAN | 

  

Tuan telah ye RI ane 
pendapat -Amerika, bahwa ee nn. 

| dang dewan NATO jag akan dik 
tunda hingga pemilihan presiden | ' 
di Amerika selesai, demikian $ 
kata kalangan ' jang. Bangyana an 
hari Senin jl. FA 

  

    

   

  

    

          

daun Ta aa 2 ewan terge- | 
but aslam Da baraaA j    
lam na 13 menj akan, ban- | 
wa pertemuar 
akan | memberikan h     

  

     

    

5 “matang dal m den uaan ja 
1 Kuching pada Sab-, 
tu jang Ta adalah akibat lang 

| Sung dari kerusuhan? jang di- k 
|lakukan pada awal pekan itu 

oleh orang2. jang menamakan 
diri: anggota2 “Tentara p pemmbe- 

basan Serawak TAgonearan 

Ditegaskan lagi oleh djuru- 
bitjara itu ,.ini bukanlah soal 
gerombolan : bersendjata jang 
mau memeras uang, tapi soal | 
bahaja terang dan tegas dari 

Ae aa ta 

tadinya ragu: kem 

PERSIAPAN LEDAKAN 
ROA Te 

F — “Dipulan Monte Betlo. 

|. Senin jl, telah tiba di Sydney | 

    
sebuah pesawat jang mem 
bawa 24 orang ahli2 atom Ing- 
geris serta sedjumlah perleng- 
'kapan rahasia untuk pertjoba- 
an peledakan atom Inggeris | 

| dipulau Monte Bello. 
Para ahli dan perlengkapan? 

itu kemudian diangkut dengan 

kapal Australia kepulau terse- 

Orang. telah ditangkap 'sedjak 

herlakunja peraturan. henna: 
| dalam bahaja. $ 

| memiliki literatur Komunis” 

Polisi jadjahan kini masih me- 
landjutkan usaha, , mentjari 
orang2 lainnja, termasuk se- 
orang perempuan, jang diang-. 

gap turut bertanggung djawab 
dalam kerusuhan? dalam pekan 

  

rat-Laut pantai Australia. —. 1 
Atas 3 UP. : 
    

  

EKRETARIS ajoaea Teda Pesktah Tehnisi Indone- 
gam Pusat presidium di Jogjakarta menjatakan, bahwa de- 

    

  

Tehnik Kerumah aa . 

  

   
   

  

| djadi - 
keadaan, 

apakan Dak Sak 

Selalu nga tidak men | | 
sasa: dengan susunan ,.demo- 
krasi” itu antara lain dengan 
alasan sukar didjalankan, prak- 
tianja sulit, dng Ipin sebagainja. 

Banaran jai 1 
proklamirkan itu 
sulit, Tana, menghadapi f meng- 

    

  

   

    

    

   

  

   

ialah i“soal p 

  

   
Dalam hal ini 5 dah a 

2 
   

  

     
“Usaha ked 

taranja telah diadakan Sie Ke- 

   

  

menterian P.P. dan K. La 

KG TPJ. a 

Bana karena ada pernj 

(di Jogja itu, Uda yag 

  

'yaan Sekolah2edi Indo: 
Ka 

ae Naa Naah persetudjuan an- 

|tara Inggeris dan Iran mengenai 

ta minjak dan dalam sa-. 

Juntuk dipeladjarinja, 
waban tadi disampaikan ke- | 

“LE, 

— mokratisering pada sekolah? tehnik jang dimulai dari Sekolah 
Sekolah Tehnik Tinggi dengan melalui 

“Tehnik dan Sekolah Tehnik Menengah jang 
, ternjata belum dapat lantjar (matjet). 

: t mungkin masih dalam penjelengga- 

e xdaki waktu . 
akan eta 'kemungki nan besar, bahwa masih ada 

Memang jane susunan 

menjelenggarakan 

, demokrasi” 

Makanan , 

ring” pendidikan 
yang ini, kata Selandjutnja akan 

| mengakibatkan : $ 

Pembinaan modal nasional 

ajauh disana, negara kita masih , 

tetap mendjadi konsumen dan 

2 | tenaga tehnik asing akan mem- 

Pe pendidikan, pengadja- 

ran dan kebudajaan nasional. 

Achirnja ditekankannja apa- 

ih aan pendidikan. amat perlu | 

F | ditingjau untuk menudju nasio- 

Near t rekenstruksi jg sehati. 
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Sanken han 

Duta besar: Inggeris, Sir Oliver 

jawaban Inggeris, itu, bila telah 
lesai, kepada. menteri luar: 

egeri "Amerika Dean Acheson, 
sebelum 

   

pada Iran. 
| Menurut kalangan tadi pem- 
besar2 Inggeris kabarnja setjar a 
tak resmi telah menjarankan | 
kepada kementte n luar negeri 

| Amerika, baik 

akan suatu pikiran jang posi- | 
jang nantinja akan dipertim- | 

bangkan oleh pemerintah Ing- 
“dan mungkin pula akan 

mkan dalam 

  

Dinjatak an, 

in erintah Inggeris bermaksud 
iberikan djawabannja jang   

sedapat mungkin. 
Diduga. dalam djawabannja 

Inggeris akan mengemukakan 
ng positif, bagaimana 

  

“ Na 
Tn Serawak Inggeris gelisah 

'E. mengabarkan dari Serawak dng resmi pada: tang- 
Ta jang lalu diumum kan bahwa ,,kaum Komunis ber- 

berpakaian seragam telah tegas? mulai menga- 

| an 2 Serawak, jang sebel itu merupa- 

anitu, 

' didagrah Kuching. 

kaum komunis jang militant. 2 

“Di tegaskan 5 orang ter dapat | 

   
   

    

dihutan2 dan kebun2 karet 

|. Pembesar2 di Serawak men- 
duga, demikian Reuter, aktivi- 
teit kaum Komunis ini ,,dipim- 
pin dari markas “besarnja di- 

daerah Pontianak, "Kalimantan 
bagian Indonesia Ik. 100 mil 
dari Kuching. #—- 

Kalangan2 lain menduga, 
mungkin sekali mereka itu 
mempunjai “hubungan dengan 

»wakil2 diplomatik RRT jang | 
sudah diakui oleh Indonesia ' 

| di Pontianak”. 
Bagimana djuga pemerintah 

Serawak selalu memberitahu- 
kan  perkembangannja kepada 

“pemerintah Indonesia. — Ant, 

RENTJANA PENDARA- 
TAN RRT DI.FORMOSA 

URUNG ? 
Harian Hongkong "Journal 

Observatory”, jang berbahasa 

Tionghwa, mengatakan 
Minggu jl bahwa demonstrasi, 
jang dilakukan baru2 ini” oleh   "“Febransi 1953 pemilihan | 

umum di Mesir | 
Pemilikan tanah2 akan dibatasi 

K EPALA staf umum angkatan perang djenderal Nadjib, 
pada hari Senin jang lalu mengumumkan, bahwa ia telah 

bersepakat dengan P.M.Aly Maher untuk menjelenggarakan 
|. pemilihan2 umum dalam bulan Pebruari jang akan datang. 

  
| Dinjatakan dalam pengumum- 
| an itu, pihak tentara telah min- 
f | ta kepada pembuat “beberapa 
dekrit diantaranja jang ditudju- 
kan untuk membatasi pemilikan j 
tanah2 dan pelaksanaan indus- 
tr ialisasi. 5 

Diumumkan pula dalam ming. 
gu ini, kesatuan? angkatan das | 

rat Mesir akan mengadakan la- 
tihan2. perang2-an - didaerab | 
Kairo selama 7 hari. Mohamad 
Nadjib sekali lagi memperingat- 
ikan pada hari Senin, bahwa 
dfika partai2 tidak mengadakan 

pembersihan dikalangan mereka 
sendiri, maka pihak . tentara 

| akan membersihkan partai2 itu 
dengan paksa. 
Sementara itu, ratusan orang2 

| mahasiswa Mesir dalam rapat- 
nja di Heliopolis dekat Kairo 

menuntut -dipetjatnja Fuad Si- 
radjudin Pasha sekdjen partai 
Wafd jang . pernah mendjabat |. 
menteri DN Kabinet Nahas 
Pasha dari partai tsb. 1. 
Selandjutnja, Reuter menga- 

barkan bahwa PM. 'Mesir Aly 

  

  Djenderat MUH: NADJIB. 
Sg .partai2 harus — 

bersihkan diri ! 

————— 

2 AGRESSI PASIFIK 
Kata ,Pravda”. 

Harian Sovjet "Pravda” me- 

(rungkan rentjana RRT, 
“mengadakan pendaratan di For- | 

angkatan laut dan udara A.S. 
dli Selat Formosa telah mengu- 

untuk | 

mosa dalam bulan September. 

Dikatakan bahwa menurut 

rentjana pihak RRT akan meng 

gunakan dalam pendaratan itu 
800.000 serdadu dan 1000 buah 
djung bermotor. — Ant. 

MAC DONALD OPTI- 
MISTIS TERHADAP 

INDO-CHINA 
Macolm Mac Donald, kom?s-: 

Saris djenderal Inggeris untuk 
“Asia Tenggara mengatakan di 

Singapura pada hari Senin jl, 
bahwa perdjalanan keliling jg 

ia lakukan di Indo-China selama 
2 minggu telah membenarkan 
perasaannja jang agak optimis- 
'tis, bahwa pasukan2 Uni Peran- 

tjis dapat menahan setiap sera- 
ngan dari pihak Vietminh de- 
ngan bantuan Tiongkok sebesar 

bantuan sekarang ini. 

Dikatakannja, bahwa garis 
pertahanan sekitar lembah Su- 
ngai Merah sungguh kuat, dan 

pasukan? Vietnam memperoleh 
'kemadjuan jang lambat tetapi 

jang dapat dipertjaja. dalam | 
membersihkan” infiltrasi2. Da- 
lam pada itu pemerintah Viet- 
nam telah membentuk organi- 

sasi untuk mengoper daerah jg' | 
di-screen oleh tentara dan me- 

hari , 

| Pekan Olah Raga Ang: 
katan Perang | 

es 

- ADA saat ini perlu diadakan suatu pekan olah raga un- 
| 

| 
| 
| AFP. | 

menjatakan dil Kairo bahwa sta- 

biliteit politik dan persatuan 
| kedalam adalah suatu hal jg sa- 
ngat penting bagi Mesir sebelum 
mengadakan perundingan lagi 
dengan Inggeris untuk menje- 
lesaikan pertikaian Inggeris — 

| Maher pada hari Senin jang lalu 
| njatakan dalam siarannja pada 
hari Senin jl, bahwa konperensi 

yu2 ini adalah dimaksudkan un- 
tuk membentuk suatu blok Pa- 
sifik jang agressif. Akan teta- 

pi dalam 'usahanja ini kaum im- 

Dewan Pasifik di Honolulu ba- | 

.demokratise- | 
tehnik sgka- | 

  

vm hendaki sokongan 
Ala penuh dari A.S. 

. Mango diawabannja kepada Iran 
7 ALANGAN diplomatik di Washington hari Senen j. kata 
ikan, bahwa Inggeris ingin sekali mendapatkan 

Kahar dari Amerika Serikat, bila London nanti menjan- 
paikan djawabannja atas nota 2 mengenai sengketa minjak 

ranks akan membawa turunan. 

nja bagi para ' 
: “ahli Amerika untuk, mengemu- 

5 naskah ' 
tul, |djawaban jang akan disampai- | 

ia kan kepada Iran. : 
“5 walaupun Iran | 

1 datar notanja 'itu tidak menge-. 
- (mukakan sesuatu jang baru, pe- 

simpati dan konstruktif | 

"perjadis Amerka tdak berhasil 
menarik negara2 Asia Tengga- 
ra didalamnja, demikian ,,Prav- 

da”. 

Selandjutnja dikatbiban, bah- 
wa pendapat umum di -India, 
Indonesia, Birma, Ma- 
laya dan Muang Thai menolak 
blok ini karena menginsjafi, 

bahwa dengan pedoman jang di- 
sebut imutual security”, golo- 

ngan jang berkuasa di Amerika 
Serikat mentjoba untuk me- 

nempatkan rakjat2 Asia diba- 

Mesir. $ 
Maher menjangkai kabar2 jg 

mengatakan, bahwa ia telah 
mengadakan pembitjaraan dgn 
duta besar. Inggeris di Mesir 
Ralph Stevenson mengenai. ma- 

—Ant. # 

      
| salah tsb. 

  

| PENANGKAPAN2 DI 
| AFRIKA SELATAN 

14 Orang kulit berwarna ma- 
lam Senin jl, telah ditangkap di 
Capetown atas tuduhan melang- 

gar uundang2 ,apartheid”. Di- | wah penindasan pendjadiahan 
antara orang2. jang ditangkap | ng lebih kedjam. Ant. Rtr. 

| itu terdapat 4 orang wanita, se- | 2 
orang diantaranja adalah seo- Na 5 : 

rang ibu jang mempunjai baji | ' KARET CEYLON ME- 
SN | SNGALIR KE RRT 

  

berumur 10 buldh, Ant. - AFP. 

Kapal pengangkut Polandia 
.Huge Kollataj” hari Senin jl, 

memuat sedjumlah 2.400 ton 

karet di-Colombo untuk dibawa 
ke Tiongkok. Ini adalah pe- 
ngangkutan karet Ceylon ke 
RRT jang ke-8 kalinja. 

Dua buah “kapal lainja ki- 
ni sedang dalam perdjalanan ke 
Rotterdam dengan membawa 
djumlah 750 ton karet untuk 
negara2 Eropa Timur. 
Sementara itu kalangan pe- 
ngusaha di Colombo menjata-- 
kan, bahwa: pengiriman2 lebih 

Jandjut ke RRT dan negara E- 
ropa Timur diharapkan akan 

sokongan 

ran2 tadi akan dengan Keparine 

nja diperhatikan kebutuhan? 
Iran akan penghasilan negar a- 
nja dan memberikan djalan jang | tu jang singkat. — Ant. Rtr: 
“paling praktis untuk dapat me- en 
ngalirkan minjak dari Abadan ie 

'eblekas mungian, Germtkian “ka. (7 SEKITAR - PENJELENG- 

  

langan tadi. Y - AA! : 
Washington/London terus SARAAN RENTJANA 

: berunding. ba SCHUMAN 
Lebih landjut djurubitjara ke- Kementerian LN  Inggeris 

menterian luar negeri, Michael 
'MeDermott “katakan, bahwa run- 
dingan2 antarg Inggeris/Ameri- 
kan mengenai Iran terus diada-. 
'kan, tetapi tiada sesuatu jang 
tertentu mengenai soal tersebut 
jang dapat diumumkan dewasa 

mengumumkan pada hari  Se- 
ni jl, bahwa pada tanggal 21 
Agustus , jad. Inggeris akan 

membuka perundingan2 dengan 
badan penjelenggara Rentjana 

Schuman . mengenai susunan 

missi' Inggeris jang akan meny- 

  

   

Dean Acheson boleh djadi akan tersebut adalah suatu badan jg 
1  menjinggung situasi Iran dalam baru dibentuk dan untuk semen-   rensi Dewan Pasifik jang Tee rentjana peleburan industri2 ba- 
ini diadakan di Honolulu. 

sG 'mahan. film 

| dapat dilaksanakan dalam wak- | 

konperensinja hari Senen 'ini, Itara berkedudukan di Lixem- | 
walaupun pertemuan itu teru- | burg. : # 
tama untuk bitjarakan konpe- Rentjana  Schuman adalah 

ngadakan usaha2 dilapangan so 

Selandjutnja Mac Donald me- 

oleh Bao Dai dan pemerintah- 
nja mengenai tindakan? untuk 
membentuk angkatan darat na- 
sional, menambah pendapatan 

nasional, mengadakan parlemen 

serta mendjalankan usaha? 

pembaharuan dilapangan agra- 
Ma — Ant. Rtr. 

kan, bahwa ia terpenga- | 
Tuh oleh usaha2 jang dilakukan | 

DI TEHERAN 
Tidak djadi 

LN pandjang. : 

| »Senat Iran, dalam sidangnja 
hari Senin jl. telah mengambil 
keputusan tentang soal pengha- 
pusah keadaan  hahaja diibu- 

| kota Iran. 

| Setelah mengadakan  pembi- 
Mtjaraan dengan suatu delegasi 
dari Front Nasional, PM Mo- 

hammad Mossadegh telah  me- 

njetudjui. permintaan mereka 
untuk menarik kembali rentja- 

na undang2 jang dimaksudkan 
untuk 

berlakunja undang2 dalam ke- 

adaan bahaja bagi Teheran. 
AMS EPS 

PEKAN OLAH-RAGA 
MAHASISWA SEDUNIA 

“ Di Rumahnja. 

Telah sampai di Moskow pa- 
da hari Minggu jl. dalam per- 

( Gjalanan kembali ke Tiongkok 
team Olympiade RRT ke Hel- 
sinki dipimpin oleh Jung Kao 
Tang. Atas undangan panitia 

olah-raga Polandia team sepak- 

bola RRT akan mengadakan 
pertandingan? di Polandia... Re- 

| gu basket dan para perenan- 
| RRT akan turut serta dalam Pe 
|kan Olah-Raga Mahasiswa Se- 
| dunia, jang akan diselenggara- 

| Kan oleh International Union 
| of Student pada achir bulan A- 
| gustus di Rania. Ant. NCNA. 

  

    

tuk Angkatan Perang sebagai suatu djalan untuk mentja- 
pai kemadjuan rohani dan djasmani dari Angkatan 
serta untuk mempererat rasa persatuan dan kerdjasama dise- 
luruh Angkatan Perang. 

'SERUAN BH KOIRALA 
Kepada Radja 
Tribhuvana, 

B. P: Koirala, ketua partai 
Kongres Nepal, dan saudara 
dari PM Nepal, jang kini me- 
ngundurkan diri, berseru kepa- 
da radja Tribhuv ana pada hari 
Senin supaja radja djangan me- 
ngoper semua kekuasaan. 

Seruan ini dikemukakan oleh 
BP Koirala dalam suatu tanja 
djawab dengan pembantu ,Uni- 
ted Press of India”, 

Koirala mengatakan bahwa 
radja hendaknja menjerahkan 
kekuasaan kepada partai Kon- 
gres. Ia membantah bahwa ada 
perpetjahan dalam partai Kon- 

'gres dan menerangkan bahwa 
hukuman disiplin hanja didja- 
tuhkan terhadap seorang anggo- 
ta sadja, jaitu saudaranja, MP 
Koirala, jang baru2 ini megun- 
durkan diri sebagai PM Nepal. 

Seper ti telah diwartakan ma- 
ka radja Tribhuvana telah me- 
minta kepada MP Koirala supa- 
ja djangan mengundurkan diri 
sebagai PM Sampai telah ter: 
bentuk suatu Dewan Penasehat, 
jang akan mendjalankan peme- 

| rintahan atas nama radja dan 
mempersiapkan penjelenggaraan 
| pemilihan umum, — Ant, AFP. 

  
  

2.Si Pintjang” 

tF 

. 

Sambutan pada umumnja sa- 
ma, ialah, tidak menjangka dari 
Indonesia akan datang film jang 

begitu baik menggambarkan ke- 
hidupan rakjatnja. 

Ketika ditanjakan apa kele- 

tersebut, Krejcar 
Karel, 
(gerakan buruh) di Pradee Kra- 

lowe, menjatakan, bahwa untuk 
memperbaiki kehidupan kanak2 

sengsara itu, tidak tjukup kalau 
kita hanja mendirikan, ,,Taman2 

Pengharapan” untuk mendidik 
mereka. Memang dengan itu ki- 
ta dapat menolong kanak2 jang 
beberapa ratus itu, tetapi kun- 
tji perbaikan nasib rakjat ialah, 

-kalau rakjat Indonesia seluruh- 
nja merobah kehidupan. ekono- 
mi jang sekarang ini, sehingga 
betul2 dikuasai oleh rakjat In- 
donesia . sendiri. Hanja kalau 
rakjat Indonesia sendiri mengu- 
asai ekonominja, lepas dari se- 
tiap pengaruh dan». tekanan 
asing, maka kehidupan bahagia 
akan tertjapai, dan dengan sen- 
dirinja usaha2 ,,Taman Pengha- 
rapan” sematjam dalam film 
"Si Pintjang” itu akan dapat le- 

ah, . bantu penjelenggaraan 'itu, bih berkembang -bagi kebaha- 
| Mendjawab pertanjaan dalam | Ketua badan tersebut, Jean | Siaan seluruh kanak2 dan rakjat 
konperensi pers hariannja Mc | Monnet dari Perantjis, pada | Indonegia. 
Dermott katakan, bahwa rundi- tanggal tersebut akan mengun- Tukar menukar film 
'ngan2 terus diadakan dalam djungi London atas undangan dengan Indonesia. 
beberapa bulan belakangan ini | pemerintah Inggeris. “Dalam pertjakapar dengan 
di London dan Washington. Di- Seperti diketahui, badan pe- | beberapa orang2 film jang ter- 

(katakan, . menteri luar negeri | njelenggara Rentjana Schuman | kemuka difestival tersebut, se- 
muanja menjatakan ingin me- 
ngadakan pertukaran dengan 
film Indonesia, Film Indonesia 

| Si Pintjang” seakan2 membuka 
mata dunia kepada ' kehidupan 

dan usaha2 konstriktif jg sedang 
dilakukan di Indonesia, jang me-   dja dan 'batu-bara negara2 Ero- 

pah Barat. — Ant, .   Ati 0 UP, 

  

| narik minat para ahli2 film utk 

« 

pemimpin umum R.O.H.s 

dipertundjukkan 
keliling Tjekoslowakia 

ILM ,SI PINTJANG” jang pada Festival Film Sedunia -di 
Carisbad (Tjekoslowakia) mendapat hadiah istimewa seba- 

gai salah satu film jang terbaik, sesudah festival itu dibawa ke- 
ling dan dimuka kaum? pekerdja diseluruh Tjekoslowakia. 

Pada tg. 30 Djuli jang lalu, film Si 
Kan di Hradee Kralove, di Moravia, 
8 ribu orang. Kemudian akan dipertundjukkan pula di Kladno 
tg. 20 Agustus, kota industri disebelah barat Praha, lalu di Par- 
dubice, tg. 21 Agt. pusat mechanisasi 
tempat. Demikian wartawan Antara di Praha. 

Pintjang dipertundjuk- 
dan dikundjungi oleh kira2 

pertanian, dan kelain?2 

mengetahui lebih landjut. 
Polak, dari Perusahaan Film 

Negara di Tjekoslowakia, me- 
njatakan perasaannja, . bahwa 

tjang” itu, negara Indonesia dan 
kehidupan rakjatnja, jang be- 
gitu djauh dari kita kini se- 
akan2 sangat dekat dengan ki- 
ta, dan menumbuhkan perasaan 
saling menghargai dan saling 
mentjintai. Perusahaan Film 
Negara 'Tjekoslowakia, ingin 
sungguh membeli, tidak hanja 
film ,,Si Pintjang”, tetapi djuga 
film2 Indonesia lainnja, dan sc- 
gera akan mengadakan hubung- 
an dengan instansi di Indonesia 
jang bersangkutan. 

Ketika ditanja film apa jang 
mereka sukai, didjawab, bahwa 

terutama film jang mengambar- 
kan kehidupan rakjat, kesenian 
nasional dan apa jang melukis- 
kan kehidupan rakjat sehari- 
hari, atau film2 historis tentang 
pahlawan2 nasional Indonesia. 

Kurang disukai, pada umumnja 
ialah film2 jang melukiskan ha- 
nja resepsi2 atau parade2, ka- 
.rena ini hanjalah menggambar- 
kan sepintas lalu kehidupan ka- 
langan atas sadja. " Sebaliknja 
film ,,Si Pintjang” umpamanja, 
sangat realistis dan sungguh2 
menggambarkan kehidupan rak 

jat Indonesia pada tingkatan 
sekarang ini. 

Schwab. Sepp, Direktur DE- 
FA, Perusahaan Film . Negara 

Djerman “Timur menjatakan, 
ingin mengadakan hubungan de. 

ngan perusahaan2 film Indone- 

sia, Dia menjatakan, mungkin 
film2 Djerman tidak memerlu- 

kan tekst terdjemahan, karena 
hanjak di Indonesia jang me- 

  

Hi “ ERD BAHAJA 
dliper-, 

memperpandjang waktu | 

Olah raga jang dimaksudkan disini ialah olah raga jang 
spesifik untuk tentara, dimana sifat-sifat ketentaraannja dapat 
diperlihatkan dengan njata misalnja, menembak, berenang, me- 
lempar granat, naik kuda, anggar, hindernisbaan (lari halang- 
rintangan). Dan disamping itu ketjakapan berolah-raga 
misalnja, sepak bola, volleyball, tennis, athletiek. 

Y 

  

| 

e 

dengan datangnja film ,,Si Pin- | 

selatan terutama Bantul, Sen-: 
tolo dan Adikarto. 

(Oleh : 

Jogjakarta. 

Dengan mengetahui soal dan 
sebabnja dapat ditjarikan usaha 
untuk mengatasi kesukaran itu. 
Barang jang hampir saban 

hari dan oleh tiap rumah-tangga 
. mesti dipakai ialah minjak ke- 
lapa. 

Daerah jang menghasilkan ke- 
lapa di Jogjakarta jalah bagean 

Tjara mengerdjakan dari ke- 
lapa ke minjak di tempat2 itu 
berbeda - beda, Di daerah Bantul 
tradisionil dilakukan setjara bo- 
tokan. Artinja dari buah kelapa 
digarut (parut) kemudian dima- 

sak. Tidak demikian tjara me- 
ngerdjakan di Wates. Buah ke- 

lapa dikupas, kemudian didje- 

mur dan mendjadi kopra. Pem- 
bikinan kopra mewudjudkan pe- 
rusahaan besar dan ketjil. Pe- 

dagang2 ini sebagian besar ada-   

lan demikian dapatlah dipupuk- 

  

lah leverancier dari pagi jang 

ada di Tag dan Kebumen. Se- 

Perang, 

biasa 

Dengan demikian dibentuk 

| Pekan Olah Raga Angkatan Pe- 
rang atau dengan singkat P.O. 
R.A.P., jang berdasarkan pada 
surat keputusan Menteri Perta- 

hanan No: MP/H/443/52. 

P.O.R.A.P, ini akan diadakan 
tiap2 tahun dengan ber-ganti2 

tempat dan berganti “pimpinan 

dan dimaksudkan untuk me- 

njongsong Hari Angkatan ' Pe- 

rang pada 5 Oktober. P.O.R.A.P. 
Kakan dilangsungkan di Djakar. 
ta dari tanggal 28 September s/d 
5 Oktober 1952, dibawah pim- 
pinan Angkatan Darat. 
Untuk P.O.R.A.P.-I ini telah di 

tentukan tjabang2 olahraga se- 
bagai berikut : 

1. Lari halang rintangan, 2. 
Berenang, 3. Anggar, 4. Menem- 
bak, 5. Volleyball, 6. Sepakbola. 

7. Tennis, 8. Athletiek. 
Perlu dikemukakan disini 

bahwa pada azasnja PORAP ini 
berlainan dengan PON, . PON 
mengutamakan prestasi2 perse- r 

orangan (individuele prestaties), | 

sedangkan pada PORAP pres- 

tasi2 perseorangan tersebut dihi- 

langkan sama sekali dan hanja 
diutamakan kesanggupan2 team | 

atau kesatuan dalam masing2 
tjabang olah-raga. Dengan dja- 

kan suatu kesadaran kerdja-sa- 

ma jang kekal dan jang dapat 
didjalankan dan dimengerti oleh 
segenap anggauta dalam segala 
lapisan Angkatan Perang. Ke- 
butuhan akan kerdja-sama da- 

lam Angkatan Perang itu sa- 
ngat dirasakan misalnja pada 

waktu mendjalankan tugas ope- | 
rasionil bersama. 

Daiam Pekan Olah Raga ini 
akan turut serta 10 team dan 
telah diatur sebagai berikut : 
Angkatan Darat, jang meru- 

pakan kesatuan jang terbesar, 

akan memasang 8 team jang 
telah ditetapkan sbb. : 

Territorium - I — 1 team 

» IL : 1, 

1 11 St 
” Iv sa » 

1» v 4 sa th ” 

y VI Ban ” 

53 VI —L 
Garnisun 

“Djakarta Raya Ta 
Angkatan Udara R.I. —.1 ,, 

s Baut 23 

Satu team terdiri atas maxi- 

maal 150 orang termasuk offi- 

cials, anggauta Kesehatan, pe- 

mimpin rombongan dsb-nja. 
Sebagai anggauta Panitya Pu 

sat P.O.R.A.P, telah  ditundjuk 
oleh Menteri Pertahanan : 

Ketua: Lt, Kol. S. Bratameng- 
gala, Wakil I : Kom. Muda Uda- 

ra Aburachmat, Wakil II : Lt 

Kol. Laut. Djajadiningrat, Ang- 
gauta : Lt. Kol. Sundjojo, Kap- 
ten Udara Tugijo, Kapten Laut 

Iskak. 
Untuk menjaksikan pertandi- 

ngan2 itu. (jang ' kebanjakan 

akan dilangsungkan - distadion 

IKADA, Djakarta) akan tidak 
Gipungut entree, ketjuali pada 
pertandingan segi- tiga (sepak- 
bola) antara Angkatan Perang 
—- Kepolisian — PSSI, jg akan 
diadakan sesudahnja, sebagai 
penutup PORAP I. 
“Selain dari pertandingan2 da- 

lam tjabang2 olah raga jang 
tersebut diatas, djuga akan di- 

perlihatkan demonstrasi2 dari 

masing2 Angkatan dan mungkin 
djuga dari pihak murid2 Seko- 
lah. — (RK. RJ) 

ngerti bahasa Djerman, Tetapi 

diapun bersedia untuk mengusa- 
hakan tekst2 bahasa Indonesia 

pada film2 Djerman kalau akan 

  

Arr perusahaan kelapa tidak dapat 

mewudjudkan mata pen aa RA untuk daerah jang luas di 

  dieksport ke Indonesia. — Ant, 

HALAMAN $ 

2d 

Ponbiahpan minjak kelapa 
PAT 

diabaikan, karena 

Perlu sekali waktu dibitjarakan perdagangan mengenai ba- 
rang? jang langsung dibutuhkan dalam 
Kepentingan itu dirasakan apabila Suatu sa'at timbul Mena 
artinja perobahan harga jang mendadak, 

rumah-tangga kita. 

bahagian lagi (memasukkan ko- 
pra ini pada grossier (pedagang 
besar) jang kemudian dibawa 

kepasar (— beursa) melalui 
perantara (makelar). Beursa 

jang terdekat jalah Semarang, 
jang menghubungkan dengan la- 
in daerah atau pulau. Untuk 
export kopra tidak diambil dari 
Djawa, tetapi terutama dari Su- 
lawesi. Kwantum jang ada di 
Djawa memang tiada. surplus 
untuk export hanja tjukup utk 
konsumsi dalam negeri. Harga 
kopra ini berpariasi antara 
Rp. 150-— sampai Rp. 1,75 kg. 

Minjak batokan lebih disukai 

h publik daripada dari pa- 
ik. Minjak dari batokan (de- 

sa) dimasukkan dalam pasar di- 
bebrapa tempat tidak hanja di- 
daerah Jogja tetapi djuga dida- 

erah Surakarta. Transport dila- 
kukan dengan sepeda, sering? 
oleh pengusaha sendiri, oleh bu- 
ruh pengangkut dan oleh teng- 
kulak2. Dipasar diterima oleh 
langganan (pedagang), djadi 
sudah ada pemisahan antara 

| pengusaha dan pedagang. Sema- 
ngat mechanisasi dikalangan 
pengusaha didesa2 belum ada, 
meskipun teoritis dengan ber- 
koperasi dapat berdjalan. Me- 
chanisasi ini akan membawa 
manfaat lebih besar, terutama 

mengenai ' ongkos2 produksi 
rendement dan rasionalisasi. Te- 

tapi ada factor2 lain jang meng 
hilangkan “semangat mechani- 
sasi. 

Factor ini jalah melimpah - 

limpahnja tenaga manusia jang 
memerlukan pekerdjaan (sam- 

ben) disampingnja pertanian. 
' Djumlah pohon kelapa kl. ada 
800.000, dibagi seperti berikut: 

Adikarto — Kulonprogo 600. 
000, Bantul 200.000. Tiap pohon 
menghatsilkan tiap bulan # 5 
butir kelapa. Tetapi untuk kopra 
tiap pohon memberi 1 butir Ko- 
pra. 475 butir kelapa menghat- 

silkan 1 kwintal kopra kering. 
Djadi tiap bulan daerah terse- 
but dapat menghatsilkan 
1684 kwintal. Untuk perdagang- 
an kopra ini dibutuhkan modal 
Rp. 218.825,— tiap bulannja. 

Grossier (pedagang besar) mi 

njak kelapa di Jogja ada 3. Pe- 

ngambilan antaranja dari pa- 

brik Kebumen & 25 ton. Pabrik 
di Jogja & 25 ton, Minjak dari 

desa & 15 ton. Sisa produksi 
diterima dilain daerah. 

HARGA PASAR 
“Pada tgl. 12 Agust. '52. 

Barang perhiasan: 

Emas 22 karat Igr. Rp. 33.—- 
Perak LItk. 17.— 
Beras: 

Beras gil. No.1 1 kg. Rp. 2.35 
Ana en Tenan ala Bo na 
5 Ke na Pu Ati 2.25 
F ttn. aa tak Tab 215 

Ian Ran 2.- 
merah ka 2, 

Djenis ubi dan Ka: 
Kentang 1kg. Rp. 3.50 
Gaplek Aa aa an Ul 
Ubi kaju IE Aa 1 0.55 
Ubi manis Ny 3 0.40 
Katjang hidjau 1 ,, 2.50 

, tanah wose 1 ,, 3.10 
». merahi'tolo 1 ,, 5 1.95 

Kedele putih Kata 2 1.90 

, hitam LA 1.85 
Djagung pipilan 

PU na, Lage ito 

Telur dan ternak: 
Telur .ajam Ibt, Rp. 0.40 

Setik NN Ko 

Daging sapi Lake LAS 
» kerbau Eng 2 T— 

» “kambing / 

domba 1 ,, Bu nap0 
Ss obehi at 12.— 

Ajam Dn 3 5, — 

Djenis bidji: 
Kemiri kupas 1kg. 
Kopi W.LB. (bd) 1, 
Kopi bubuk ik: 

Rempah - rempah: 

Lombok merah 
basah 1 kg. 

Lombok rawit 2 AI 
Lada putih Han 

Tjengkeh ambon 1 ,, K 
Asam kupas pa # £, 
Brambang 5 R 1.80 
Bawang 1 op 3 Ta 

Tumbar aa uap Ma ae 
Trasi Tan Ne Ton 
Manis djangan “Tr. “350 
Kelapa Tan 0.40 
Garam kristal Tae 6.50 

» tampar ka 15 0.50 
» briket dea Ga Re Ono 
» menir Men - 0.40 
Lain - lain: 

Gula, pasir 1kg. Rp. 2.80 
mebatu Te y 5 
» kelapa Nan 

» pasir merah ,, 
Teh B.O.P. ks 

»” Rakjat 1 bk. 
Minjak tanah kt. 
Minjak kelapa... 1 ,, 
Ikan asin 1 kg. 
Kentjur Nk 
Djae Hala 
Klembak Ph 

Tembakau rakjat1 , : 
Vina Lanal 

Gambir kembang 1 ,, 

M.. pesagi a Pn 
Areng TN 

Katjang kulit T 3 
Bahan pakaian: 

Sarung No. 1 
jt 

Kain batik No.1 
TE Ne AR g 
Blatjo 
Popelin 
Pike 
Kain piama 
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| Ia GK. R 

Giselitar R Kreteg Kewek ba- 

  “Apa Petai djumlah orang 
jang kena oedeem akan “ditam- 
bah dengan dinnda2 kedua don 

' ketiga serta keempat jaiig hak 
Pameran sedang OAT Nan 

nan-kiri? : 
Inna kilat | £ 

. “Omong2 Bolot Aa Ruslaih 
| Abdul Gani, sekdjen  Kempen 
Jang semalam darinya dengan 

“dacrah Jogja serta orang2 pers, 
— Berade dengar tjerita aneh ten- 
“tang pengalamannja di Manila, 
ketika ia ikut Tang Karno ke-i 

| sana. 
Pada suatu resepsi ia di dekati 

“oleh seorang Tea Na 
(Islam) jang berkata begini : 
(Assalamu'alaikum. You are 

Muslim ? Ah, ak, Tm a Na 
Ragi | 

“Mas Ruslan lantas Berejakep.! 
tjakap sebentar. tapi dalam pa- | 
da itu lagu polongise berbunji, 

- Orang mulai melangkahkan kaki 
" diatas ball-room. Dan - orang 
Nun itu bertanja: 

What about you, Sr? 
- Mas Ruslan menggelengkan 

- kepala, pihak Philipina-Moro 
lantas meluntjurkan kaki diatas 

| ball-room asfik berdansa. $ 
Inna Tillahi ! 

PEKAN PENDIDIKAN | 
“3 LAKSONO - 

ga tenp asi pada hari peringa- 
“tan 17 Agustus jang akan da-! 
'tang, diketjamatan ' Laksono 
(Wonosobo) akan dilakukan 
pembukaan pekan - pendidikan 
Laksono, jang diusahakan oleh 
“Panitya 17 Agustus. 

8: ping itu, akan diadakan 
| 2 gta pembukaan taman kanak? 

5 rari, pawai2, perlomba- 
Pa. raga dan Men Mibnja. SA 

4 
ya
" 
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dengan 
termasuk pula pendirian nood | 

“kesulitan? . 

  

      

ngan umum 

sampai sekarang itu jalak sta- 
'tus dari panitya tersebut. Se- 
perti diketahui panitya itu di- 
“bentuk, juist sesudah honger- 
cedeem terdjadi didaerah ini, 
'dan seksi2 belum ada, sehingga 
DPRD menganggap perlu mem- 
bentuknja. . Tapi menurut sdr. 
“Hamam sampai sekarang belum 
ilagi tegas apa tugas panitya se- 
dang sifatnja seperti termaktub 
dalam laporan, jaitu legislatip 
“dan penjelenggaraan “segala 
rentjana adalah mendjadi tugas 
DPD. 

Ditegaskan, bahwa . jang di- 
maksudkan Gengan “ rentjana 
Gjangka. pendek itu jalah tak 
lain dan tak bukan hanja di- 

|| dasarkan tafsiran pada segala 
sesuatu dpn dapat dirasakan 

gera oleh penderita, 

| hospitalen, sedang segala usaha 
jang dapat dikerdjakan sedikit 

| Jama, dimasukkan dalam  ren- 
| fjana djangka pandjang. 

Mengenai pertanjaan sdr, Su- | 
| marto tentang apakah sudah ada 
kerdja sama antara DPD dan 
panitya,  didjawabnja. bahwa 
dalam hal” ini panitya selalu 
berichtiar. Djuga telah diadakan 
kontak dengan instansi2 jang 
dianggap perlu dan inempunjai 
kepentingan, seperti Djawatan 
Sosial, - Kesehatan, Pertanian 
dan lain?nja. 
. Seterusnja sebagai djawaban' 

|atas pertanjaan anggota Laba- 
ningrat dinjatakan, bahwa di- 
terima atau: tidaknja- Iaporan 
itu, terserah kepada DPR. Djuga 
tentang sifat legislatip dan ren- 
tjana2 itu disetudjui atau tidak 
tergantung. kepada DPR. Tapi 

|panitya jakin, bahwa laporan 
| tersebut akan mendjadi ' pedo- 
man bagi usaha kita untuk 
menghadapi masaalah honger- 
oedeem ini. 

Memang banjak ke- 
kurangan. 

Sebagai pendjelasan maka di- 
minta Kepala Djawatan Kese- 
hatan Dr. Martohusodo memberi 
keterangan. Diakuinja, bahwa 
dalam melaksanakan segala se- 
suatu memang banjak dihadapi 

dan: Neh 

« sc al pengangguran min- | 

(kredit jang telah 
oleh keperluan2 hongeroedeem | 

| mang ada mengge 

AA mengadakan sidang un 
ya Rongeroedeem dan DPD 

jang lalu 

Oleh karenanja tugas kita jang 
pertama sekarang jni- jalah 
memperketjil kekurangan2.itu. 
Sebagai tjontoh mitsalnja dinja- 
takan, bahwa keadaan gedung2 
jang dipakai untuk ' noodhospi- 
talen itu terus terang sadja ti-: 
dak memenuhi sjarat2: hygiene. 
Soal ini perlu diperhatikan Oleh 
pemerintah. Menurut pendapat- 
nja, sebaiknja sebagian dari 

disediakan 

ini, “- disebut djumlahnja Rp. 
910.000.—, “dipergunakan untuk 

noodhospitalen ' jang nantinja 

dapat djuga dipakai. sebagai Pn 
likliniek. 

Mengenai perawatan. ditegas- 
kan, bahwa tidak semua-pende- |. 
rita memerlukan Obat.  Banjak 

diantara para penderita itu se- 
betulnja hanja memerlukan ba- 
han. makan. Diakui ypahwa me- 

len jang 
memang perlir djuga diobati. 

Achirnja “dinjatakan bahwa 
meskipun tidak kelebihan2, na- 

| mun obat2an boleh dikatakan 
tjukup. 

Keterangan Mawardi. 

Oleh anggota DPD sdr. Ma-x 
wardi ditegaskan, bahwa sesu- 
dah diadakan sidang dalam bu- 
lan November jang lalu, menu- 
rut penjelidikan djumlah korban 
hongeroedeem ada 33.000: Dalam 
bulan Djuni jl: angka ini turun. 
Tetapi. meskipun turun, maka 
ini belum akan segera terberan- 

| 

  
tasnja penjakit itu. Menurut” 
hematnja hanja dengan rentjana 
djangka pandjanglah kita dapat 
mengatasinja. 

Mengenai sokongan? ditegas- 
kan, bahwa Djawatan Sosial de- ! 
ngan persediaan uang triwulan | 
ke-f dan UU jang djumlahnja 
masing2 Rp. 13.500— dan Rp. 
45.000-— telah memberikan be- 
ras dengan lauk - pauk kepada 
Gunung Kidul Rp. 8651.25, dan 
Rp. 1925 — Kulon Progo Rp. 
5808.— dan Rp. 3106.25 sedang 
buat Bantul Rp. 1095 — “Dari 
uang diterima ini masih ada 
sisa Rp. 37.914.50. 1 
Dari Kementerian D.N. s6ko- 

ngan jang diterima untuk di- 
belikan beras menurut instruksi 
bagi Gunung Kidul Rp. 27.009. 
Gitambah dengan Rp. 50.009 — 
Djuga pemerintah dagrah .me- 
njediakan Rp. 50.000-—. Dari 
djumlah ini telah dikeluarkan 
untuk membeli bibit Rp. 10.000.- 
sedang guna bahan makan GE. 
Rp. 15.000.— K.P, Rp, 15.000.— | 

! 

  
| 
| 

Jangan umum: 
EMARIN DPRD JOGJAKA 

K mendengarkan djawaban Pani 
| terhadap beberapa pertanjaan? jang diadjukan dalam pemanda- 

sidang DPRD tanggal 3 Agustus 
yaaa laporan panitya tersebu., 

: “oten anggota Panitya sdr. Ha- | 
» kmmam Hasim dinjatakan, bahwa 
a | jang masih mendjadi kesukaran 

texgedia ada Rp. 16.582.173 se- 
dang jang masih tersedia di 
PMI tjabang Jogjakarta Rp. 15. 
063, —, Uang persediaan ini akan 
dipergunakan untuk kapital ke- 
tjil guna memberikan pekerdja- 
an jang mungkin dapat diker- 

Gjakan oleh mereka jang telah 
dikeluarkan dari hospital 

Suntikan uang telah diberikan 
“Oleh Djawatan Penempatan te- 
naga buat Ngagven Rp:.500.— 

Nglipar Rp. 1000. Semin Rp. 
1000.—- dan Pathuk Rp. 3000.—. 
Disamping'itu untuk memberi 

kesempatan kerdja, jaitu mem- 
perbaiki djalan di Gunung Kidul 
tersedia uang Rp. 28.000.—. 

Ketjuali persediaan "bibit Rp. 
10.000.— tersebut tadi, Pertani- 
an telah mengetuarkan uang 
tambahan lagg Rp. 41.400-—— utk 
bibit dan rabuk, atau djumlah, 

“Fsemua Rp. 51:400.-— 

Keterangan Kasmat. 

Oleh Mr Kasmat. ditambah- 
kan, bahwa kini.telah ada uang” 
krediet sebanjak Rp. 2,5 djuta 

dengan maksud mengadakan 
persediaan bahan makan dalam 

menghadapi. masa petjsklik jad. 

ini. Dari djumlah itu telah di- 
keluarkan Rp. 1 djuta 

lan ini akan datang lagi 300 ton. 
Meskipun demikian, pemerintah | 
terus akan berusaha mengada- ! 

'kan persediaan. | 
Mengenai usaha untuk- mem- | 

berantas woeker, ' dinjatakan 

oleh Mr. Kasmat, bahwa kini 
telah dibentuk ' sebuah Badan 
Anti-Woeker jang diketuai 
oleh Mr. Nitidipuro. 

Tentang penarikan 196 “gadji 

pegawai, dinjatakan, bahwa me- 

ngingat bahwa gadji pegawai2 
Kita itu belum tjukup, maka.pe- | 
merintah tidak sampai hati utk 

, memerintahkan penarikan 

melainkan hanja 

kan: : 

Sebagai djawaban atas per- 
tanjaan, sdr. Karkono mengenai 
plan ekonomi, ditegaskan, bah- 

Wa plan itu memerlukan uing, 

mengandjur- 

padahal. uang belum bersedia | 

Seperti diketahui, djumlah be- 
grooting jang . dibutuhkan pe- 

merintah daerah untuk keperlu- 
an itu Rp. 90. djuta, sedangkan 

inkomsten hanja “ada Rp, 6 
djuta. Setelah-diadjukan kepada 

pemerintah pusat. begrooting Rp. 
:90 djuta, maka dari pusat di- 

Gapat instruksi ' supaja peme- 
rintah daerah mempergunakan 
angka2 begrooting” tahun 1951, 
jaitu sebanjak Rp" 54 djuta, di- 
tambah 1005 buat routine uit- 

| gaven. 

Sebagai tambahan 

| »KEDAULATAN 

untuk , 
pembelian bahan makan sebesar | 
718 ton dan'jang telah ada baru ! 
476»ton, Diharapkan dalam bu- 3 

itu, 

Oleh sdr. 

  

RAKJAT”    

   | datangkan di pulau tsb., bagai- 
mana menjerang para tawanan 
perang tsh, dengan popor-bedil, 
“mereka. "Demikian Bintang Me. 

Kekedjaman Amerika 
dipulau Koje 

  

2 Ta 164 Tawanan dibunuh, | rah. -—Ant. - UP. 
$ 46 ditjukil matanja. 

“Harian angkatan darat Sovjet 
Uni, Bintang Merah”, hari Se- 
nen jl. Katakan, bahwa baru2 ini 
194 tawanan perang telah dibu- 
nuh dan 46 tawanan lainnja di- 
“tjukil keluar matanja atas pe- 
'rintah djenderal Boatner dalarn 
2 barak sadja dari kamp tawan- 
an perang di pulau Koje. 

Radio Moskow jang mengutip 

harian tsb.. katakan, bahwa itu 
dilakukan dalam waktu.@ hari. 

Tanggal 14 besok, di Wono- 

Sobo akan dilangsungkan konpe- 

rensi DPD Kabupaten/Kotapra- 
dja dari seluruh  karesidenan 
Cedu jang akan dipimpin sendiri | 
oleh Gubernur. Djawa Tengah : 
Budijono, dan diduga akan ha- ' 

.KONPERENSI DPD KEDU | 

| 

  

  
“Dikatakan, bahwa para tawanan , | lain? nja, 

5 : : 3 Ta l ting perang Korea dan Tiongkok te- ! Atjara jang terpenting dalam 
yus: menerus dibunuh setjara konperensi tersebut, antara lain 
“besard-an di Koje Djenderal | menjempurnakan urusan2 jang 

termasuk dalam tugas pemerin- 

tah daerah, melengkapi organi- 

sasi DPRD/DPD-nja dan melan- 
tjarkan keuangan. — (KOR). 

| 

Boatner, Komandan Amerika itu, | 
baru2 ini membuat rentjana utk | 
mengerahkan tank2 disekitar 2 
kamp, meriam2: serta sena ipan2 | 
mesin ditempatkan dibukit: de- : 

katnja' dan Kemudian kedengar- 

tah perintah jang Giberikannia 
kantuk menjerang dan membunuh 
para tawanan perang itu dengan 
tiada mengenal kasihan. 

  

Telah sedia pula: 

  
  

| 
| 
| 
! 
| 
k 

! 

j 
| ! 

| 
| 

i 

  

dlir pula segenap anggauta. DPD, | 3 

ketua? seksi? dalam DPRD dan an 

  

EMPING TEKI No. 1 ii 
- Tipis - tipis R 

  

   

HALAMAN 4 

  

  

MALAM PERTAMA 

17 Tahun — SENI SONO 

“They Won't Believe Me" 
dengan 

tobert YOUNG — Susan HAYWARD Jane GREER. 
  

SUAMI JANG SANGAT MAHAL HARGANJA! 

Sebuah drama persembahan R.K.O, jang sangat ,,boeiend” 
angan “angan para penonton. 

“ 142-8, 
dan tidak mudah lepas dari   

  

  

Berita Agentschap ,,K.R.“/,,M.P," 
GODEAN. 

Karena. berhentinya sdr. DJ E MA LI" sebagai loper 
agentschap ,,K.R.”/,,M.P Godean pada tg, 12-8-1952, ma- 
ka mulai tg. tersebut kami tidak bertanggung djawab lagi 
atas segala perbuatannja jang ada sangktit-pautnja dengan 

soal keagenan Godean, 5 

Agen ,K. R.” | ,M. P.” 
—— Godean. ——- 

      

  

mm 11 € aa 
Dan Boatner telah memberi Joko “KRUPUK 

(peladjaran ' kepada. pasukan Malisbero 11 — Jogja. 
MAxnerika “dan Kanada jang di- 138 - 8 

| 8 

kembali menjadjikan fi 

tjerita moderngf 

IE CHIA CHUN 
dengan bintang? film jang tidak asing lagi bagi so- 

“hat? bangsa Tionghoa dalam filim SIN HUNG LOU 

MUNG. MAIN djam 500: 7.15 & 9.30. 

R 
E 
Xx 

Im TIONGHOA terbaru dgn. 
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   ta perhatian 
Sati balak trainingcentra, makin baik 
Sar MANTORO 'TIRTONEGORO, Na ih Sekdjen Kem,” 

Perburuhan Djakarta dan Pengawas. Keslamatan Kerdja jg 

Gan Bantul Rp. 10.0990.— semua 
berdjumlah Rp. 40.000, Dari Ke- 
menterian D.N. serenta diadju- | 
kan permintaan, diterima tam- | 
bahan lagi Rp. 50.009-— 

sudah satu setengah “bulan ini 

“Dibeberapa tempat 
kundjungi itu menurut sdr. j 
Mantoro keadaan pengangguran 
belum boleh dikatakan miernitas- 
kan. Ini disebabkan terutama | 
oleh keadaan perusahaan “atau” : 

itu dan terpaksa-ditutup. Seba- 
gai tjontoh diambilnja keadaan | 

di Kudus. Dikatakan, bahwa ber: | 
hubung dengan ditutupnja be- | 
berapa perusahaan rokok kretea f 

“disana, maka pengangguran | 
. makin bertambah. Ketjuali itu” 

tup 
dju 

pabrik2 rokok ini dimana- 
terdapat banjak buruh 

| nja pelatjuran. Angka pendafi: 
“0 ran-kupu2 malam ini, kini ma 
— nundjukkan Ik. 500 orang: Se- 

“fang daftar pengangguran me- | 

Kundjukkan angka 10.000 orang. 
“-Djuga di Semarang banjak: 

terdapat pabrik2 rokok ketjil 

Png terpaksa ditutup, sehingga 
ibelasting jang diterima peme- 

( Yintah daerah setahunnja Rp. 8 
djuta turun mendjadi Rp. 2 djuta. 

Di Bodjonegoro, jaitu sehuah: 
daerah pertanian di Djawa Ti- 
mur, karena pengairan kurang 
baik,  banjak orang tani me- 
nganggur. Oleh karena itu ba- 
njak terdengar andjuran2, Su- 
paja diadakan transmigrasi, jg 
sebetulnja ini tidak pada tem- 
patnja karena Bodjonegoro ti- 

dak kekurangan tanah, melain- 
kan kekurangan air. Oleh kare- 
na itu menurut sdr. Mantoro' 
lebih baik pemerintah memper- 
hatikan soal pena daripada 
transmigrasi. 

Di Subang, . dimana terdapat | 

Pemanukan dan Tjiasemlanden, 

      

    
   

    

  

pemilik, “terdapat” banjak pe- 
nganggur perempuan jang ke- 

banjakan mempunjai keturunan 
Inggeris. Disajangkan, bahwa 

“disana tidak ada sebuah vak- 
school pun. untuk perempuan, 
melainkan hanja sebuah vak- 
sehool. (pande besi) untuk laki2. 

— Demikianlah kesan2?nja ringkas | 
. tentang keadaan pengangguran 
ditempat2 itu. 
| Seterusnja mengenai pengang- 

“pada umumnja  ditegas- 
| kan, bahwa dalam Soal ini kita 
1 menghadapi kesulitan? teruta- 
“ma terhadap para penganggur 

jang “buta huruf. Hagaimana 
kita akan memberi pekerdjaan 

adag kemungkinan, bahwa penu- | 

wanita, membawa akibat naik: | 

setelah ditinggalkan oleh para | 

mengadakar kundjungan dibe- 
berapa tempat seluruh Djawa untuk mengadakan penindjauan " 
tentang hal pengangguran, menerangkan kepada ,K.R.”, bahwa 
mas'alah ini merupakan probleem benar: 
perhatian sepenuhnja dari pemerintah. 

jang di- | tjukup uang Ha byar menberikan 

jang Pena, mendapat 

trainingscentra ' bagi ' mereka. 
Satu2nja djalan untuk memberi | 
kans kepada mereka itu -jaiah 

| menampakkannja 
ningseentra, Kesulitan? lagi ig” 

(orang2 tua dan perempuan. Hal 
j ini harus pula Pa apek perha- 
tian sepenuhnja... 

| PAWAI DAN PERLOM- 
— BAAN MURID2 

. SEKOLAH 
Oran Panitya 17 Agustus Kab. 

Klaten akan “diselenggarakan 
Pawai dan perlombaan? melulu 
"untuk Murid? SR. kl. VI S.Mz 
sederadjat baik partikelir mau- 
pun, Negeri dan Pandu2, Pe 
(2 Perlombaan?: 

"A- Untuk murid? S.R. diadakan 
perlombaan “atletik ringan 

2 tgl 14-8-'52 djam 8 pagi di 
“Stadion dan halaman S.G.B. 

B. Untuk murid S.M. dan sede- 
radjat partikulir maupun Ne- 
“KErI 

1. Bola krandjang tgl 15-8 
: '52 pagi dan 16-8-'52 Ea 

nale di Stadion : 
2. Mengarang  Pocisi jang 

: “berisi "17 Agustus sebagai 
“ “hari kemerdekaan", 

- Keterangan: Karangan Poeisi 
tgl. 15-8 
“PP & Kk. (tiap Na senuah 
bocisi, 

C. Untuk Pandu?: 

  

Tenda dan Djembatan. 
. Semua peralatan bersedia 

“oleh Kepanduan). 
“IL. Pawai, ATgil: Tax 8- 

djam 18.00). 

Gjuga, jang diikuti oleh para mu- 
rid:murid S.R. jang besar2 (mi- 
salnja klas 6) murid2 S.M. se- 

para pandu. En 
Atjara: 

2. 'Djam 18.00 sudah berkumbul 
“di Stadion. « 

b. Distadion diadakan: Perbi 
“kaan, (dari Panitya),” dari 
Manna ai NS 

C. Pawai Menudji ke Aloon2?. 
“melalui Bandansera, defile di 
muka gedung D.P.D. 

d. Di aloon2 menjanjikan Lagu 
| Indonesia Raja satu couplet 
“dan lagu Hari Kemerdekaan ,   

    
epaga MAT PRA " kesan tidak | 

5 MA 

17 1 1945”, 

industri ketjil jang menjedihkan | Sihadapi jaitu bahwa: mereka | 
jang buta huruf itu kebanjakan | 

ddradjat Partikulier/Negeri, dar 

j 

dalam “trai- |   
| 

! 

#? 

  
-'52 dikumpulkan “dil 

Perlombaan regu. Mendirikan : 

sendiri (Waktunja diten Itukan | 

| 1. Pawai bersifat perlombaan | 

  

" Untuk penjelenggaraan nood- | 
hospitalen telah dihabiskan uang | 
Rp. 191.867.530 sedang rentjana | 
persediaan ada Rp. 90.009.—. 
Dari masjarakat umum diterima 
bantuan jing berupa beras 18. 
815:50 kg. uang Rp. 6430.— 'dan 
65 potong pakaian dan 5 blik 
multi vitamien. Uang jg inasih 

  

RABU 13 AGUSTUS 1952 

1Glomb: 142,25 59,2 dan 122,4 m 
12.30 Rajuan dari Lajar Putih.. 

114100 Krontjong siang oleh O. 
(K. Lukisan Irama. 

197.00 Pembukaan. 
17.40 Mendjelang. 17 Agustus 

oleh Panitya 17 Agustus 
2 Kotapradja Jogjakarta. 

18. 20 Ruangan agama: Islam 

untuk kanak2: 
15.30 Peladjar lagu2 Djawa 
19.40 Hiburan malam oleh O.K. 

Sinar Malam 
20.15 Warna — warni oleh ORJ 

Suwandi 
21.30 Ketoprak Mataram studio 

“Jogjakarta 

€ SURAKARTA. 

Gelombang: 90 — 130 m, 
12.03. Klenengan dari Puro MN. 
17.05. Ruang Kepanduan 
18.15 Seni Karawitan 
19.30 Pilihan pendengar 
20.30 Bisikan malam 
21.15 Manassuka Pn 

f 

  

| Susanto ditegaskan, bahwa Ga: 
Ham menghadapi masaalah 'ho- 
Lngeroedeem itu, bukannja hanja 
pertanian jang mendjadi. oplos- 

i-sing, tapi"ini 'harus:dikuti oleh 
| 3saha2 lain jang memungkinkan | 

mempertinggi Geradjat Pen | 
| dupan rakjat. 

  

| HA 

"Untuk merajakan 

17 AGUSTUS - 1952 
| Kami sanggup 

Menerima pesenan: 

Roti - Soes 

Spekkoek 
Bolu . Selei P 
Taartjes 
Roon - Hoorn. 

: mot an ya Cake 
nthijikoek 

Se saa matjam Roti 

Dan djuga sedia ikan den: 

.deng & Abon kwaliteit is- 
timewa: 
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| Pefjinan 188 Klaten.   

  

“Toko , Florida" |   PP bay 139 -8 
# 

ana MEN MANAN Mae Eman Lan PA Kamus 5 MAU 

  
“Ban-ban " truck » GOODYEAR ,ALL- 

i WEATHER” istimewa kuat konstruksinja : 
mempunjai daja-penahan jang ta" terhingga 
serta Tebih awet dipakainja ! 
Hal ini telah - dibuktikannja “oleh  pentjata- 
tan2 pada tiap2 tahun, 

V (CE pontak mvatan2 berat diangkut dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek ! 

GOOD/YEAR 
Untuk JOGJAKARTA den SURAXARFA: 
“PERDANA" v/h RIS TRADING CO., TOKO ABC. 
dan N.V, KILAT di JOGJA, TOKO ONG Gi SOLO, 
dan semua IMPORTIR2 ASUTOMOBIEL, 
Selandjutaja Agen - Agen diseluruh Indonesia. 

  

    

2B-GY-5205 

| 
| | 
| 
  

| 
t 

  

SAMSON & DELILAH | 
Adalah. film Juar-biasa, film terbesar, film bermutu tinggi 
film jang tiada bandingannja jang harus dilihat oleh setiap orang 
maupun jang djarang atau mereka jang belum pernah melihat biosktwp, meskipun jang ti- 
dak gemar bahkan jang anti film -pun akan tertarik olehnja. 

| “Terbukti di BANDUNG dan PALEMBANG mendapat perhatian luar - biasa JANG SEHA- 
“ RUSNJA DI JOGJAKARTA DALAM PERTENGAHAN BULAN 
''DIPERSEMBAHKAN Tgk cnalajak ramai Peran 2 terlambat datangnja. 

film bernilai, film sedjarah, 
baik penggemar film 

INI TELAH “Dapat 

143-8. 

  

  

Uu ntuk menjongsong hari ulang tahun Kemerdekaan kita 
jang ke- VI. 

PENDIDIKAN MASJARAKAT D. IST. JOGJAKARTA 

mengadakan: 

di | Sa jembara: : »Menulis baik" 
bagi: : 

| Pengikut kursus P.B.H. dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
jang sanggup mengikuti udjian jang sewaktu-waktu dise- 
lenggarakan mulai 17 AGUSTUS sjd DESEMBER 1952. 

Keterangan: 

1 Pendjelasan selengkapnja Gapat diterima dari Panitya 
Pendidikan Masjarakat Ketjamatan / Kemantren jang 
bersangkutan. 3 

Sdr? anggota Panitya Pendidikan Masjarakat dan Sdr. 
guru P. B. H. diharap bantuannja terselenggaranja sa- 
jembara. tersebut. 

Djawatan P.P. dan K. 

BAGIAN PENDIDIKAN MASJARAKAT 
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. 

(RESOBROTO) 150 - 8, 

  

Beam Naa   
  

    
  

  

“Segera terbit: 

. DASAR2 KEPANDUAN 
Oleh: Moed jono Mescoatagg, 

    

  

Baru Terima : 
Kesatria Vocabulary 

  
| 
| 

Telah terbit: 

H. P- P. 1946/1951 
Himpunan peraturan? “pensiun, tundjangan, uang tunggu 

dsb.nja untuk para (bekas) pegawai Negeri R.I. 

| Harga: Rp. 13,50 ditambah 1075, ongkos kirim. 
Pesanan disertai uangnja kepada 

Penghimpun dan penerbit 

Wasir Sastrowidagdo. 
. Taman - Juwono 14 

— Jogjakarta. —         

“LELANG. KAJU 
PADA. HARI SELASA, TANGGAL 19 AGUSTUS 1952, 

akan diadakan lelang besar untuk umum. 

“Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

Gedung: G. R.I. S., Bodjong No, 116 di 

SEMARANG. 

Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? Kajudjati - per- 
tukangan dan Kajubakar jang terletak di Penimbunan? dari 
daerah Hutan: 

PURWODADI, KENDAL, PATI, 
RANDUBLATUNG, 
(SEMARANG). 

MANTINGAN, TJEPU, 
SEMARANG, Djl. DELI dan HW, 13 

Penimbunan: 

Getas, Kalihodri, Gambijangu, Weleri, Pati, Taju, Djuana, 
Medang, Mantingan, Landoh, Batokas, 
blatung, Gedangan, Djl. Deli dan HW. 18 (Semarang). 

Daftar kapling dapat diperoieh di Kantor? Daerah Hutan: 

PURWODADI, KENDAL, PATI, MANTINGAN, TJEPU, 
RANDUBLATUNG, SEMARANG, dan Inspeksi Djawatan 
Kehutanan ke-III (Bagian Pendjualan Hatsit Hutan). 

140 —8 

Perlu dimiliki oleh peladjar2. S.M.A, /B.—S.G,A. 

—- S.T.M. dan sekolah2 jang sederadjat. 

— ICHTISAR ILMU UKUR. SUDUT — 

Soal2 dengan penjelesaiannja. Diusahakan oleh : 

IMAN SUBAR KAH Ch 

Guru S.M.A.jB. Jogjakarta, 

"HARGA Rp. 5.50 Per. Ex. 

'Fjabak, Randu- 

| 
| 

MA 

| nja akan lebih djelas dan terang. 

  

Perlu “dimiliki oleh segenap Pandu dengan pemimpin2nja, 
oleh masjarakat ramai, buku jg memuat beberana pemaa- 

| dangan mengenai hal? jang bersangkutan dgn Kepanduan, 
dengan tjara jang terang dan (el . mengupas arti dan 
.tudjuan Kepanduan. 

Bagi jang belum faham mengenai Kepanduan, setan mem- 
batja buku ,,DASAR2 KEPANDUAN", 

: Harga Rp. 5,— 

Pemmbeliah banjak TA Ie potongan bagus. 
: Diterbitkan oleh: 

N. V. BP, »KEDAULAT AN KAKJAT” — Jogja, 
LAU ' Menunggu pesanan : 

$ $ “ Sea Toko Buku ,,K. R, 
MAN |. Tugu 42, Telp. 900-901, 
Ao SOGSAKARBA, 

€ 9 

maka segala-gala- $ 

   

   
     

  

    

  

    

   

    
   

  

Kamus : 
INGGERIS —- INDONESIA 

INDONESIA —- INGGERIS 

Oleh: Mohd, RUH. 

(tjetakan ke IV) 

Ukuran 18 X 13 Cm. tebal 224 halaman 

Harga Rp. 17,50 

Pesanan tambah ongkos Kirim 10 86, 

Toko Buku ,,K 
Tugu 42, -— telp. 901, 

    
      

R “ 
. 

—— JOGJAKARTA, —   
  

TOKO BUKU ,K. R." 
Tugu 42 — JOGJA. 

  

  
  

ASPIPIN 
ATUS “ada dalm 
Clan rumah      
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