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alfa Unicop aan Indonesia, telah 2 hari. 

c Ikarta Wengkan apek uintuk Mn 
      

akan datang. . 
waktu Dr. Nwrula sedang mengadakan 

| 'Sulianti dilapangan Maguwo, Sebelum 
nggalkan Jogjakarta. (Foto : SERI 

  

Bana 

Ron bongan Indonesia 5g 
. Olvmpiade Helsinki hba 
La Susah pajah saudare2 Nang. 

“| akan sia -sia 

EMARIN sore ajam 1 1: 15 telah tiba dilapang terbang Ke- 
K oran Djakarta, rombongan djago? Indonesia, jang mewa- 
Ki negaranja ke Olympiade | ke-XY: di Helsinki, jang diadakan 
pada Sanga 19 Juli hingga 3 Pane beberapa waktu jang 

  

   

“Untuk meramaikan 'pering 
jang akan datang, oleh Panitya 17 Agustus Daerah Isti- " 
mewa Jogjakarta telah tersu 

Sabtu tg. 16 Aug. j.a.d.. 
Djam 16.30 : Upatjara peringatan oleh Pandu2 jang ter- 

- gabung dalam IPINDO: Malamnja djam 19.00: 
Utara dilangsukan sandiwara dengan 
Gadjah Mada” jang diselenggar akan oleh Instituut Kebu- - 

: dajaan Indonesia dan Ikatan: Pemuda Peladjar Indonema, 
diteruskan dengan pawai. : 

" Achad tel Ng 1952. 

Djam 07.00 —- 08.30": Hiburan Kana? Tan Gedung 

1 

Ae 

Negara. 

09.00 -—— Pembukaan 
dekaan. 

109.10 — Pidato Ketua 
09.30 — Pi 

A di Stasiun2. 

09.56 — Pembatjaan 

09.58 — Do'a keselamatan Negara dan Bangsa. 
10.01 —- Mengheningkan tjipta. 

10.02 — Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu 
Kebangsaan, 

Sore 

stang 15:00 15 Heat Umum di Alun2 Utara jang diachiri 
: dengan pawai dan berziarah ke Taman Ba- 

hagia Semaki, Kintjen dan makam Dr. Wa- 
hidin - Sudirohusodo di Mlati. 

19.00 — Taptu oleh 
Pandu2: 

20.090 — Resepsi di Oo Negara jang akan di- 
buka dengan lagu Kebangsaan. 

Ketua 
radja djuga atas nama Pankya Daerah, 

Mr, S. Purwokusumo. 
20:30 — Pemberian selamat kepada Waki Kana 

| Daerah selaku wakil dari Pemerintah Pusat. 
21.00 — Pertundjukan. 

, 

20.10 — Pidato 

PERHATIAN : 

“Di pada 1 Maa Jogjakarta -— 

ato Wakil: Kepala Daerah. 

09.54 — Sirene dibunjikan bersama bedug dimesdjid- 
mesdjid, lontjeng di Geredja2 dan lokomotip 

Ta 
Na 

dilapangan terbang tersebut, an- 
n | tara lain Menteri PP dan K Dr. | 

: der Djohan, Menteri Perta- | 
anan Hamengku Buwono IX, | 

waktu itu sebagai 
wakil? dari kepolisi- 

tua panitya per- | 
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mi 2-8. 152. Waki pain f EN , 
aa Hatta telan mentjapai hari | Setelah tenges “diturunkan, h 

ng dan pi 2 Jean “terbang mulai 
: terbuka, na Hn penum-    

     

Pa Kan jang 
berisi Sang Dwi - Warna kepada 

:. Hpandu dan terus. menudju ke- 
podium, dimana ia antara lain 
mengutjapkan. pidato, dan Ggn. 
perasaan sedih mengadjak ke-- 

: — Ipada segenap  hadlirin untuk 
mengheningkan tiipta, meng- 

32 |hormat kepada bapak-almarhum | 
MA. Zuberi, anggota » (Mr. Dr. Kusumah Atmadja, jang | 

i 
1 

2 bantu 
«Eneng Ke aan TP dianggap" mendjadi pelopor ge- 

   

     
     

   

   
   

          

   

  

   

          

   

i, “dengan me- takan keolah-ragaan, 

nump: pesawat KLM tiba ! 2 nu 
Ta 13 Sa p 

& Sia “Agustus Ge- Mean deep amta Mentor 
PP dan K, Pertahanan “jang 

| waktu itu sebagai ketua .KOI, 

 gembiraan serta kebanggaannja, 
t atas ketangkasan -serta djasa2 
F putera2 Indonesia, jang. mewa- 
! « negaranja kegelanggang 
Internasional itu, dengan tiada 

8 | mengetjewakan. # 
Ketua panitya Pirngadi, dalam 
5 Tyga onta lain     

    

Me sapa Nagin Panitya 17 
akarta jang “dipelopori oleh fihak Pemerin- 

segenap lapisan ana telah : Ngk 
Gak Nana 17. 

    

    

   

   
   

   
        

          

   

   
    

    

   

     

  

     
   

  

   

  

   
   

  

    

  

   
   

   

  

    
   
   
   

  

in « 1 

: aa a jjtwa Yok £ 
ja | Nasional, d engan menghilangkan segala matjam perasa- 
ma, bapa jang Mena ada pada masing2 golongan. 

Nanonag Hau an 

Hata Nak 
n Na aanan 

ari Kebe- 

jang diadjukan oleh Panitya itu. ' 

Dengan tjatatan, rapat itu tidak 
ikan mendjadi gelanggang se- 

| bagai alat ketegangan, tapi 
mendjadi alat: untuk menjata- 
kan kebulatan persatuan na- 
sional. 

2 Membentuk Panitya 
Alta | ketjil untuk  memu- 
(S0 tuskannja, an 

: Karena dalam pembitjaraan2 

| selandjutnja mengenai ketiga 
"k soal itu tidak dapat . memberi- 

| kan keputusan jang konkreet, 
£ | maka atas saran dari wakil 

apa jang akan! PNT .jang  diadjukan, untuk: 
  

na mendapatkan. kesimpul 

  

Tp gkan “ketegangan2, 
remutuskan ' untuk membantu 
'anitya jang dimaksud itu. 

- Panitya 'ketjil itu terdiri dari 
waki PNI, -Sobsi, Masjumi, 
Ma Permusjawaratan Wa- 

irakarta (MPWS), PKI,. 

   

  

   

    

Pemuda, jang dengan mendapat 
| penuh ditugaskan untuk memu- 
tuskan La soal jang tak da- 
pa mbil sesuatu keputusan 
oleh pa Panitya 17 "nah 
    

k . hadir mendjemput | 
|itu, tidak akan 

| dan tetap mendjadi teladan serta 

“grad. G 

  

   

   

jang maksudnja merasakan ke- | 

Iongan2 buruh, wanita, pemuda, : 
disamping kedua wakil sebagai | 

embentuk suatu Panitya ketjil | 

1 Konkreet dengan menjam- | 2 Lana Pa 2 
"sidang |: 

13 retariaat Pemuda dan Front | 

disia-siakan, 

tjonteh bagi pe emar? olah- 
raga Indonesia. PS - - 

Atas pertanjaan, sdr. . Thio f 
| Ging Hwie menerangkan, bahwa ' 4 

di Indonesia ini, terdapat banjak” 
| tjukup tenagaZ'j jang kuat, hanja 

'| tehnik pengangkatan besi ' masih 

kurang. Soal ini, minta Pena 
lebih landjut. 

bahwa waktu ia di Indonesia ini, 
selalu berlatih dengan air jang, 

' 
| 

| Djuga Suharko Hi eneranan, 

| 

2 1 5 

“Pada achirnja, Sadairan | itu 
lalu didjemput oleh walikota 

Djakarta Raya SjamSuridjal. 

» Seperti diketahuis 3 putera 
Indonesia jang ke. Melsinki itu, 

ialah sdr2 : Sudarmoajo Gjago 
lontjat tinggi, Suharko pere- 

| nang, dan Thio Ging Hwie djago 
“angkat besi, dengan disertai oleh 
3 orang lainnja diantaranja sdr. 
Maladi sebagai sekretaris Tom- 
ea — Ant 

fambunan tidak setudju 
: ertahanan DPR 

Fear jau daerah2,. 

Seksi pertahanan parlemen 
| dalam sidangnfa kemarin, telah 
memutuskan untuk mengirim 
beberapa anggautanja, guna me- 
nindjau pelaksanaan penghapus- 
an keadaan SOB dipelbagai da- 
erah, tapi kabarnja. tidak dise- 
tudjui oleh wakil ketua Mr. Tam 

| bunan belum bersedia memberi- 
kan keterangan. 

“but, jang akan dikirim buat 
penindjauan 
Sarwono Sutardjo, 
ra, A. Rondonuwu 
Selatan, Isa Anshary dan Djer- 
man Prawirawinata. ke Djawa 
Barat dan A.B.M. Jusuf ke Ka- 
limantan Timur dai Selatan, —- 

xe Sumate- 

Ant, 

Tenan di Ka- : 
| wunganten 

| Pada hari Senin 11-8-52 jo, 
“setibanja dgirumbul Tjikebret 
(desa. Sarwadadi), pada waktu 
fadjar menjingsing, tiba2 ber- 
temu dengan grombolan penga- 
tjau, hinga terdjadi tembak me- 
.nembak beberapa saat lamanja. 
Grombolan ini achirnja me- 
ngundurkan diri kearah utara. 

: Kemudian pada djam 9.00 pa- 
(gi grumbul Tjilawe, desa Bring- 
.geng, jang diduga mendjadi sa- 
rangnja Mann rud: 
peluru morti 

1402, berapa Koran Ta mer 
p Jam didapat kabar lebil 

“Lebih djauh di 

      

terdjadi 

“tjau. Diduga pengaty 
Jah jang pada hari 

ngun). 
Berita terachir menjatakan 

bahwa pada achir2 ini rakjat 
kian gelisah setelah didengar 

| kabar, bahwa pengatjau sudah 
mulai ,,berpatroli” sampai desa 

    

        ersebu 

serta djasa?2 $ putera Indonesia! 

»
 

be 
ma
ma
ku
 

11. Pada saat2 penting menu   Pada hari Kemerdekaan 

toko2, kendaraan2, wadji 
saan. 

09.56 — 10.01 semua kendaraan diwadjibkan berhenti. 

tanggal 17. Agustus jad. se: 
   

  

  

hari Proklamasi 17 Agustus 

“Sun atjara sebagai berikut :    

Di Alun2 

tjeritera . Sumpah 

Upatjara Naa Kemer- 

DPR Wiwoho. 

Proklamasi. 

Tentara bersama? Polisi dan 

Umum. Panitya Kota- 

ee 

rut atjara diatas mulai djam 

jaitu hari Achad tersebut, 5 
rTumah2,. kantor2, 

  

      

      

  

   

   

    

   

  

Etjeran 
Sebulan ..... 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota.” 

si... uaruau 3g 

  

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

  

    

  

NA amen nba PA SA SONANA 

2 2 A. R. A.R. Snelus : 
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| 

| 
| 
| 

! Dikatakannja bahwa peratu- 

ha keadaan darurat jang se- 

| “karang berlaku ini, telan diren- 

| tjanakan 2 tahun jl. Seterusnja 

|ia berkata, orang di Serawak se- 
lalu mengira, apabila didaerah 

tadi akan timbul kerusuhan jang 
ditimbulkan oieh Komunis, maka 

|itu datangnja dari dalam. 

Tunggu sendjata dari 
! Singapura. 
is Snelus menerangkan pula, bah 
|wa ia menantikan kedatangan 

| sedjumlah alat2  sendjata dan 
| perlengkapan “dari Singapura, 

1 | tapi ia belum menerima Wetarar| 

| ngan selandjutnja tentang 'pe-"! 

|ngiriman “anggota kepolisian | 
| Malaya ke Serawak, sebagaima- ! 
na telah diumumkan di Singa- | 

jneo Utara (British Nortn Bor- 
neo) telah diminta bantuan be- 

| rupa pasukan "polisi. 

| 54 28 Bangsa Tiovatidh 
2 ditangkap, 

Mengenai 21 urang jang hari 

| Selasa ini ditangkap oleh polisi, 
| dapat Gisebut disini, bahwa 
| sebagian “ besar “dari 

| ditangkap didekat kota Kuching, 

8   MUA t 

#. masang bendera Kebang- 

  

- Barang - 
Sekitar peraturan 

Dan sementara jang     dikata Aman, jaitu dengan f 
Rel 

  

   

    

3 terbagi 
“barang jg dianggap kebutuhan 

dan pembuatan 

bunan. Dalam hal ini, Mr. Tam- 

Menurut putusan seksi. bapa 

Ik.-10 hari, ialah 

Sumatera - 

patroli M.B. di ' Kawunganter | 

sebui dalam an p 

Pee aa 

“Mepoge Giketanui, agar ng itar 
dalam categorie: -a. 

pokok, b. barang2 jang dianggap 
kurang dibutuhkan, c. barang2 

kemewahan. jang untuk penra- 
sukannja masih disediakan devi- 
sen, dan d. barang2 kemewahan 
jang untuk pemasukannja tidak 
disediakan devisen. 

Jang termasuk - dalani goio- 
ngan a, ialah textiel, makanan, 
klontong, perkakas2 dan bahan2 

penting untuk keperluan sehari- 

    

   

    
   

    

. barang-bi 

rang baru 
evisen pemasukan 

rang baru 

:masukan barang? baru”, ke- | 

enterian Perekonomian. 

pemasukannja masih disediakan 

devisen, tertnasuk  radio- untuk 

mobil —koelkast, radio grama- 

phone, -radio2 besar, sharskin, 
semir sepatu, barang - barang 
permata dan berbagai per- 

mainan anak - anak. Untuk pe- 
masukan barang golongan ce ini 
diperlukan pembajaran bukti 
indusemen 2004 dari harga no- | 
minal cifie. Mengenai daftar d 
adalah barang2 mewah jang ti- 

dak disediakan devisen. —. Ant.   hari seperti semen, tjat, patjol 

dan lain2nja, barang2 keperluan 
tulis - menulis, barang2 keperlu- 
an pertjetakan. 
radjinan, antara 

perkakas dan alat2 rumah sakit 

dan laboratorium, barang2 teh- 
nik, termasuk mesin2 jang men- 
djadi kepentingan pokok, misal- 

nja alat2 kereta api, pertanian 

djalan, alat2 
listrik dan mesin2 textiel. 

. Sebagai diketahui, untuk im- | 
port tersebut dalam golongan a 

ini disediakan devisen dengan | 
tidak ditambah pembajaran buk- 
ti indusemen. Dalam daftar b 

termasuk barang2 jang diang- 
gap kurang dibutuhkan, misai- 
nja havermout, zonnebril, stop- 

fles, kedju, tembakau shag, ker- 

tas sigaret, ban arlodji, bahan2 
pakaian jang setengah mewah, 
seperti sutera dan sutera tiruan, 
'Voileskatoen, wol (paling sedikit 
9072), tussor, flanel, palmbeach, 
Iinnen dan klambu, arlodji, djam 

gantung dan sebagainja. Untuk 
barang2 golongan b ini, disedia- 
kan devisen. . Untuk impor tnja 
ditambah dengan 10070 dari har- 
ga nominal cific sebagai terse- 
but dalam surat idzin: 

Dalam golongan « termasuk 
'barang2 kemewahan jang untuk   

  

naa. (batas kota “eebolatr | 

  

  
  

Lembata Kab 

ia 

  

ND renKuli 

  

Mamat 
Wan indonesie 

| MALIK HENDAK PELA- | 
| DJARI DGN SAKASMA 

an bahan2 ke- | 
lain benang, | 

tjat untuk batik, 'obat2an dan | 

Usul? baru dalam Komisi 
Perlutjutan Sendjata. 

Delegasi Sovjet Jacob Malik 
|dalam sidang Komisi Perlutju- 

Ipertemuan itu, 
|. Seperti telan dikabarkan, da- | 
| lam pertemuar itu Amerika te- | 

| an mengusulkan, supaja diada- | 
| kan konperensi 5 negara Besar, 

busi matjam serta djumlah sen- 

Gjata2 jang diperbolehkan, 
menjetudjui dihapuskannja sen- 

Gjata2 jang menimbulkan keru- 
sakan2 jang besar, termasuk 
bom2 atom. — Ant: . UP. 4 

DINAS MILITER ISRAEL 
Akan diperpandjang. 

David ben 
menteri dan -menteri pertaha- 

nan Israel pada hari Kemis jad, 

akan memadjikan  rentjana 

undang2 untuk memperpan- 
djang masa dinas militer dari 

2 tahun mendjadi 24, tahun. 
Para pembesar 

mengatakan, 
di Tel Aviv   

  

kenakan ben aen 

“bottchap 
5 " 

serangan , . 
sni nee naNpa   

  

2 |3 orang lagi dikota Bau, 

huat categori barang? jang di- 
tah tanggal Il Agustus jang | 

tan Sendjata PBB telah men- | 
Gjandjikan, bahwa ia akan mem | 

peladjari dengan saksama usul2 | 
| baru jang dikemukakan dalam | 

untuk memutuskan soal distri- | 

dan | 

Gurion, perdana 

bahwa tindakan | 

  

kota 
ntambang emas jang letaknja 24 
| mil dari Kuching: Disita pula se- 
| djumlah dokumen. Hingga kini, 
| djumlah orang jang sudah di- 
| tangkap sedjak undang2 darurat 
| mulai berlaku (Sabtu jbl), ada 
|28, semuanja bangsa Tionghoa. 
Pe aea Kuching ,,sangat ketjewa” 

terhadap sikap pembesar2 
Indonesia. 

Menurut wartawan UP kala- 
| hgan2 di Kuching, ibukota  Se- 
Lrawak, sangat ketjewa” ..oleh | 
(karena penibesar? Indonesia di 
| Kalimantan Hirat berdiam diri! 
|nang. 
| mengenai laporan tentang kedja- 
| dian2 di Serawak achir2 ini, jg 
| telah disampaikan oleh pemerin- 
! tahan di Serawak, 
1 Konperensi Gub. Inggeris 

di Kalimantan. 
Gubernur Borneo Utara Ing- 

pura, Kepada pemerintah Bor- | 

mereka | 

bikin ,,ketjewa" 
| EMANGKU djabatan Sekretaris Pertama daerah djadjahan 
Pa Inggeris Serwak, A, R. Sneius, hari Selasa jl. menerangkan, 

bahwa pemerintah Serawak ,sudah lama 
kegiatan? Komunis didalam wilajahnja, 

" waktu ini tidak tjukup kekuatannja untuk membasminja”. 

mengetahui 
akan tetapi 

adanja 

sampai 

di dan untuk menghadiri 
| konperensi para gupernur Ing- 

|geris di Kalimantan (Seperti 

Ldiketahui, Kalimantan Inggeris 
terbagi atas 3 daerah, jaitu 

Serawak, Brunai dan Borneo 
' Utara: Red). 
4 

Bi Menurut keterangannja, kea- 
|daan di Borneo Utara tetap te- 
| Tentang usaha2 untuk menen- ' 
|teramkan kembali keadaan di 
|Serawak, didapat keterangan 
|seterusnja, bahwa mungkin akan 
Gidatangkan bala bantuan polisi | 
Gari Hongkong juga, terdiri 

| dari bangsa Tionghoa suku Hak- | 
ka, karena penduduk Tionghoa | 
Gi Serawak sebagian besar ter- 
diri dari suku Hakka. — Ant. - 

| 

Penangkapan?. 
| DiSerawat polisi hari Selasa | 
$ jl ' 

3   Jang mendjadi pokok persoa- 
lan dalam pembitjaraan itu di- | ! 

| duga soal -krisis di Nepal. Se- 
I 
5 telah" pertemuannja Nehru be- | 

| rachir, Koirala tidak mau mem- | 

keterangan, tapi “beri sesuatu 
| kalangan jang mengetahui men 
duga, ia telah menjatakan ke- 
beratannja 

| takan ,dewan konsultatip” di 
|.Nepal. - 

|. Radja Tribuvana 
| menghendaki 

| sendiri kekuasaan pemerintahan 

| 

kabarnja 

| melalui dewan konsultatip ini, 
sampai diadakan pemilihan jg 

|geris hari Selada jl. telah tiha | akan datang. 

Kau Masgbslah pabrik 

beri 
Asal sudah ada sto 
MEA pembangunan 

Istimewa Jogjakarta kini 
ngat dikalangan kaum atasan. 
ngenai soal ini jang telah diadakan jitu baru bersifat informil, namun kini telah njata bahwa pep//rintah daerah mulai mena- 
ruh perhatiannja. 

Dalam pada itu Mr. Kasmat 
Langgota DPD seksi Keuangan 
kepada ,,KR” menjatakan, bati- 
wa dengan  dihapusnja tanah 
konversi sekarang ini, soal 1iu 
banjak tergantung kepada rak- 

| jat, jaitu apakah mereka “mau 
menerima penanaman padi oleh 
pemilik2 asing itu, atau tidak, 
Seperti diketahui setelah tanan 
konversi itu dihapuskan, rakjat 
Jogjakarta kini giat menanam 
tebu atas - inisiatipnja sendiri. 

Selandjutnja oleh Mr, Kas- 
mat dinjatakan, bahwa perhati- 

  

itu dimaksudkan, utk menam- 
bah nilai angkatan darat dgn 
djalan mengadakan latihan jg 
lebih baik. — Ant. - Rtr,   

        

   

  

   

      

     

      

   

        

   
   
   
   

  

   

  

   

Pada  tang- 

gal. 9-8-1952 
Jl. telah be- 

rangkat ke 

Inar negeri 

Tuan Robot, 

Direktur NY 

Robot dgn. 

adviseurnja 

Mr, Koo utk. 

mempeladjari 

kemungki. 

' nan2 menges 
1 nat industri 

alisasi guna 

pembangunan 

di Indonesia, 

(Gambar » 
IPPHOS). 

     

   

gula 

kredit 
otkapital Rp. 2 djuta 

telah mendjadi pembitjaraan ha- 

an kita sekarang: terhadap ma- 
saalah itu baru sampai pada 
faktor2 organisatoris, mitsalnja 
dengan pembentukan - Panitya 

jang chusus akan mengurus 

soal itu, Djika sudah sampai 

pada soal tehnis, maka menti- 

rut Mr. Kasmat, “kita akan 

mendatangkan ahli2 dari luar 
daerah, djika perlu dari juar 
negeri. Tapi soal itu paling se- 

dikit memerlukan tempo 2 ta- 
hun, mengingat bahwa pabrik2 
jang ada di Jogjakarta . hampir 
semua hantjur dalam clash ke- 
II. jang lalu. 

Mengenai hal ini pemerintah 
daerah telah pula mengadakan 
kontak dengan pusat, jg telah 
menjatakan kesediaannja mem- 
beri kredit dengan sjarat bah- 

wa daerah harus dulu dapat 
mengumpulkan uang Rp. 2 

| djuta untuk stootkapitaal. 
  

BENDERA BULAN — 
BINTANG" 
Didaerah Garut Timur 

Didaerah ketjamatan Karang 
pawitan, bendera2 ,,bulan 'bin- 

| tang” dipasang orang. Bendera- 
bendera itu diketemukan antara 
lain dikampung Tjigalago (desa 
Karangpawitan) sampai kepa- 
da, kampung Babakan - Panem- 
bong desa Lebakdjaja). Selan- 
djutnja dikabarkan djuga, bhw 
dipinggir djalan keretaapi (Ga- 
rut — Tjibatu) dikampung Tii- 
murah desa Sutji, bendera itu 

dipasang djuga.  Didaerah ke- 
tjamatan Wanaradja, bendera2 
demikian kelihatan hampir di- 
tiap kampung jang agak djauh 
dari djalan besar, antara lain 

dikampung Pen desa 
Tjitantu, 

Pihak C.P.M. dai B.O.D.M. 
telah mensita bendera - bendera, 
tersebut. “— Ant, 

  

| 

! 

| 
Meskipun pembitjaraan? me- | 

| 
$ 

TAHUN VII. -— NOMOR Ja 

  

Pem. Serawak tidak tjukup ke- 
| — kuatan hadapi komunis" 
(aa Sikap pembesar2 Indonesia di Kalimantan Barat 

|hoa diantaranja terdapat se- 

|orang wanita. Orang2 jang di- 
| tangkap tersebut dituduh mem- 
| punjai hubungan dengan gera- 

|kan2 Kominis di Serawak. Se- 

|djak . diumumkannja keadaan 
|dharurat pada hari Saptu jang 

(lalu sampai kemarin sebanjak 
|28 orang telah ditangkap. Se- 
orang djurubitjara pemerintah 
| menjatakan, bahwa mereka di- 
tahan karena”membahajakan ke 
amanan' dan ketertiban unum., 

| Mereka ditangkap dalam suatu 
' gerakan pembersihan jang di- 
lakukan “oleh fihak polisi dan 

| penggrebegan2? didekat ibu kota 
| Serawak, Kuching. Pembesar? 
| pemerintah harj Selasa itu me: 
ngadakan perundingan tentang 
tindakan2 untuk mentj jegah me- 

|Iuasnja gerakan Komini Ss. Fihak 
Polisi “telah berseri kepada 
umum supaja memberi ketera- 
| ngan2 tentang gerakan? kanm 
| perusuh. Sementara itu daerah2 
terlarang telah di adakan. 

menangkap 21 orang Tiong- | Rtr, - UP. 

New Delhi kuatir terhadap 
perkembangan di Nepal 
Radja Tribuwana tetap hendak 

pegang kekuasaan 
M. NEHRU pada hari Selasa jang 
kundjungan ketua Parfai Kongres 

di New Delhi. Koirala tiba di New Delhi pada hari Selasa pa- 
gi dan mengadakan pembitjaraan 45 menit dengan P.M. Nehru. 

lalu telah 

Nepal, B.P. 
menerima 

Koirala 

Koirala sebelum itu menghen- 
daki supaja kekuasaan dise- 

|rahkan kepada 'partai kongres, 

terhadap pemben- 

untuk memegang |: 

| diketahui, 

| dibentuknja sebuah pemerintah 

Pemerintah Pusat bersedia 

| W. 

| ngan 

sekalipun dengan akibat ber- 
hentinja saudaranja jaitu  Per- 
dana Menteri M.P. Koirala dan 
terpetjahnja persatuan didalam 

partainja sendiri, 
Kalangan pemerintah di New 

Delhi umumnja merasa kuatir 

terhadap perkembangan keada- 
an di Nepal pada waktu achir2 

ini. Kekuatiran 'ini, bertjermin 

kepada banjak dilakukan pem- 
bitjaraan2 antara pembesar2 
India dan pemimpin2 Nepal. 

Senin jang lalu, pemimpin 

partai oposisi Nepal, Paray te- 
lah diterima Nehru. Seperti 

Paray menghendaki 

koalisi jang meliputi semua par- 
tai — Ant. 3 

PANITIA 17 AGUSTUS 
DI NEDERLAND 

Di Amterdam telah dibentuk 

| sebuah panitia untuk merajakan 

kembali pabrik2 gula didaerah 17 Agustus, 
nj. Sunito, 

dengan anggauta2 
Chairun, .Ismangil, 

B. Brandsen, P. Kerker, F. Meys, 
Kalf dan nj. yan Staveren, 

17 Agustus akan dirajakan de- 

mengadakan rapat2 di 
| Amsterdam, Zaandam, Den Ha- 

ag, Rotterdam, Enschede 
Groningen. 

Untuk memperkekal solidari- 

tet antara  bangsa2 Indonesia 
dan Nederland dalam rapat2 
itu akan dikemukakan sembo- 

jan2 seperti: ,,Menentang fa- 

dan 

sisme “dan berdjuang untuk 

kebebasan ' nasional  bangsaZ 
Indonesia dan ' Nederland”, 

| Menentang adanja pangkalan2 
| militer 

  
  

asing di Indonesia dan 

Nederland ,Hapuskan pese- 
Nederland Hapuskan  per- 
setudjuan Ke ML Be sem 
baskan para pedjuang jang 
telah melawan penindasan kolo- 
nial di Indonesia dan Neder- 
land”, ,Untuk perdamaian dan 
persaudaraan ' antara bangsa2 
Nederland - dan Indonesia", —- 
Ant. 

BUPATI KE MEKKAH 
Bupati Bondowoso, Sudarmp 

dengan isterinja akan berang- 
kat dari Bondowoso ke Mekkah 
untuk menunaikan rukun Islam 
jang kelima pada tgl 17 Agus: 
tus jang akan datang. 

Pada tgl 18/8 ia akan mene- 
ruskan perdjalanannja ke Mek- 
kah dari Surabajardgn pesawat 
terbang dari KLM, — Ant, 

  

x Tiga orang Pegawai rumah 

sakit “Mari Walujo”, Blitar, kas 
tika pada pukul 22.00 baru2 ini 

mengendarci pick-up disuatu 

tempat diantara Kesambi dan 
Wlingt, telah melihat seekor bi- 

natang kaki empat.jang berdja- 
lan dimvang-awang, dan merus 

pakan andjing terbang, tetapi 
jang kemudian hilang lenjap en- 
tah kemana (Java Post). 

 



     

  

    

  

. DAN DALAM NEGERI . 
i Ke Sumatera Utara | 

Menteri Pertanian Moh, Sar 
djan dan Menteri Dalam: Negeri 
Mr. Moh. Rum akan mengun- 
.Ijungi Sumatera Utara pada 
pertengahan kedua bulan Agusg 
tus.ini. 2 : 
Kundjungan Menteri Pertani- 

an ke Sumatera Utara itu ada- 
lah untuk melihat dari dekat 
soal2 jang berhubungan dengan 
perkebunan teli, mekanisasi per 
sawahan dan pool traktor di Su- 
matera Utara. 

Untuk  menjelidiki keadaan 
perkebunan teh di Hara U- 

kan ac Jgn 
Be Tanpa mega Kh 
akan ditutup itu, beberapa wak- 

“tu jang lalu telah “berangkat 
kesana seorang Wakil dari Bank 
Industri Negara dan hari ini te- 
lah berangkat pula seorang wa- 
kil dari Djawatan Perkebunan. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa Menteri Dalam Negeri 
jang akan mengundjungi Suma- 
tera Utara jitu adalah terutama 
“untuk menindjau soal pembagi- 
an tanah. — Ant. |. 

. DUTA PHILIPINA 
MEMBANTAH 

Berita? uijapan Pre- 
siden 

Dutabesar Pilipina P: Sebas- 
tian kemarin siang mengudji- 
ngi Menteri LN Mukarto dan 
dengan tegas menjangka! kebe- 
naran warta berita jang berasal 
Gari Manila tel 6-8 jang lalu, 
jang mengatakan bahwa-Pre- 
siden @uirino telah menjebut 
bahwa ,,tak lama lagi Indonesia 
akan bersedia menjertai bebe- 
(rapa negara Pasifik dalam su- 
'atu gabungan militer”. . 

Dutahesar Sebastian djuga 
menjangkal berita ,,Presiden 

“ Guirino pernah memberi kesafi 
— seolah — olah ia mempengaruhi 

pikiran Presiden | Sukarno din 
hal ini”. Demikian diumumkan 
oleh Kementerian LN-kemarin 
siang, (Perlu diketahui, bahwa 
berita jang dimaksud tersebut, | 
tidaklah 6-Agustus, tetapi 4 
Agustus, dan dikirimkan -oleh 
wartawan “UP di Manilz. Sy- 
mond. Red). — Ant. 

LULUS FAKULTET 
KEDOKTERAN 

Pada Fakultet Kedokteran te- 
lah Iulus udjian untuk dokter I 
(semi-arts) . njonja Gonowati 
Soetadiwiria dan Amir Kasim: 
Selandjutnja untuk keachlian I 

' (doctoraal I) telah lulus pula 
nona Njoo Sian Nio, Tjoa Peng 

Tjen, Kwa Tjoa Tjong Liam, 
Soedarmo Saleh Poerhudojo. R. 
Soerjadi Soetarman, Liem Hian 
Tiong, Toe Tiong Hing dan 
.Tiioe Bian Tjoan. 

   

|   
U 

s Pertanian. pe   Upatjara “dibuka - oleh Sudi- 
janto, Kepala Bagian Mekanisasi 
dari Pusat Djawatan Pertamian 
Rakjat jang al: - menjatakan 
bahwa mekanisasi adalah "salah 
satu djalan untuk memadjukan 

pertanian, dari sebab itu pada 
dewasa ini telah ada 14 - orang 

pemuda Indonesia jang sedang 

mempeladjari - mekanisasi. per-. 
tanian di Amerika Serikat. Mak- 
sud Djewatan Pertanian Rakjat 
ialah mengadakan tractor.- pool 
di 8 tempat diseluruh Indonesia. 
Direntjanakan pula untuk men- 
dirikan bengkel2 dimana orang 
dapat memperbaiki tractor dan 
membuat  onderdeel2 “ sendiri. 
Dengan djalan iri “diharapkan 
orang dapat menghemat , uang 
dan menambah pula | pengala- 

man. Demikian Sudijanto jang 
kemudian mempersilahkan Men- 

teri Pertanian meresmikan pem- 
bukaan kursus. 
Dalam kata sambutannja Men- 

teri menguraikan arti 'mekani- 
sasi bagi pertanian baik di Dj 
wa maupun diiuar Djawa di- 

mana masih: terdapat” tanah 
jang luas sekali untuk pertanian, 

ft 
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. MENTERIZ PERTANIAN 

Nan tidak tahu tentang, 

  

. penutupan perkebunan di 
Djawa Barat 

ENTER Nata Moh. Sardjan atas uh “pers 
menerangkan, bahwa pemerintah sama M3 

” 

sekali tidak tahu 
mengenai rentjana akan ditutupnja perusahaan? oleh onders | 
neming? di Djawa Barat sebagaimana” jang tersiar baru? ini, Pun dari pihak? pengusaha sen diri Sampai saat 
'keterangan?, bahwa mereka 

“Kepala Larfdbouw Syndicaat 
2 beberapa “hari jang lalu 

Kementerian Per- 
Bee djuga tidak mengatakan 
apa2 mengenai soal itu. Demi- 
kian Menteri. 

Mengenai djumlah jang ter- 
sebut 460 perkebunan itu, Men- 
teri katakan, hendaklah dike- 

(tahui bahwa lebih kurang 8094 
dari djumlah itu sedjak petjah 
perang belum pernah dikerdja- 
kan kembali ataupun ditengok 
@lek pemiliknja, sehingga kalau 
ada niat untuk menutupnja 
umpamanja, maka penutupan ini 
tidak. mendjadi soal oleh kare- 
na helum  dibukanja, kembali 
kebun2 itu. Jang sampai kini 
bekepdja hanjalah 202. 

Bahwasanja 
di Djawa Barat jang kini beker- 
Gja sebagai menderita gang- 
uda (Keamanan) atau mende- 

rita kerugian karena serangan 
blisterblight pada perkebunan2 
teh atau kekurangan pasar, mi- 

'sainja halnja dengan kina dan 
kadang2 mengalami kesulitan- 
dengan - buruhnja, semua 
Lumum sudah mengetahui. 

Soal teh dan kinahangat 

Berbitjara mengenai kesulitan 
— kesulitan jang dialami oleh 
pe aan2 kina dan teh, Men- 
teri. Sardjan katakan, bahwa 

untuk meringankan kesulitan2 
itu pemerintah selalu berusaha 
untuk memperbaikinja antara 
lan dengan djaian tidak mem 
bebankan extra . uitvoerrecht 
buat teh dan kina, sedang un- 
tuk mentjari djalan perluasan 
pasar kina, kini pemerintah 
sedang menjelidiki masalahnja 
-Gengan sungguh2. Perlu diketa- 

hui, bahwa sampai hari ini ke- 
dudukan Indonesia dipasar du- 
nia boleh dikatakan baik, kare- 
na ' 75G& dari pada pemakaian 
kina diseluruh : dunia dilever 
oleh Indonesia. Jang 254 di- 
pegang oleh Congo Belgia. 

port kina 'tahun jang lala 
h disebut baik djuga, dalam 

arti “melebihi guotum jang dite- 
tapkar dalam perdjandjian in- 
  

— Demikian dikabarkan oleh Fa. 
kultet Merentaran Djakarta. — 
Ant. 

Untuk Teens dibutuh- 
i kan mekanisasi 

Kursus mekanisasi pertanian di Pasar Minggu 

PATJARA pembukaan kursus muekarisasi pertanian tela 
dilakukan pada hari Sabiu ji bertempat dikebun pertj 

« dari Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, di Pasar Minggu. aa 
tars lain tampak hadir Menteri Pertanian. Sekretaris Djenderal 
Kementerian Pertanian, waku? TCA, Gubernur Sumatera Sela- 

tan Dr. M, Isa dan Residen Bengkulu M. Hasan jang pagi “itu 
telah menghadiri ' rapat jang diselenggarakan Kementerian 

S- 

dala untuk menarik Shinjak 
jang terdiri dari beberapa discus 
besar2 dan 2 tractor roda dipa- 
kaji untuk 2 demonstrasi menarik 
badjak modern jang mudah di- 
atur pemakaiannja, dan - djuga 
'Gipertundjukkan pernakaian si- 
kat (garu).. Patut dikabarkan 
bahwa kursus. ini dimulai dgn 
14 orang peserta. Lamanja kur- 
sus tiga bulan. — Ant, 

SEM ARANG 

FUSIE ANTARA P. D.R. & 
| PARTAI BURUH 
Rapat ' ,,Partai 

Rakjat” Semarang jang dipim- 
pin oleh Sar. Tjipto telah men- 

dengarkan dan membitjarakan 
keterangan2 mengenai rangrang 
baru anggaran dasar dan azas 
Partai Buruh” oleh sdr: Asra- 
ruddin dan 1. Sutardjo, keduanja 
.dari Sekretariat Djendral De- 

wan Pimpinan Pusat ,,Partai 

Buruh” di Djakarta, 
Hasil pertemuan ini, pula se- 

  

  Dalam hubungan ini ia mene- 
rangkan bahwa untuk transmi- | 
grasi tentu akan . dibutuhkan ! 
mekanisasi. Kekajaan alam In- 
donesia adalah Juas sekali, akan 
tetapi kekurangan tenaga ahli 
untuk mempergunakan kekaja- 
an itu adalah suatu soal jang 
besar. Dari sebab itu kursus 
'mekanisasi iri adalah langkah 
jang  menudju Kepemetjahan 
soal tersebut. ,Hal jang meng- 
gembirakan ialah bahwa peserta 
kursus ini berasal dari berbagai 
bagian dari Indonesia. Demikian 
Menteri jang selandjutnja- me-- 
njampaikan amanat kepada para 
peserta kursus supaja mereka 
bekerdja dengan sungguh2, ka- 
rena mereka dapat dipandang 
sebagai perintis dalam menggu- 
nakan tjara2 pertanian modern. 

Menteri Jalu melakukan pem- 
bukaan bengkel, disusul dengan 

upatjara mengeluarkan tractor. 
Dengan mengendarai. sebuah 
crawler tractor dengan dibantu 
Sudijanto Menteri Pertanian 
mendjalahkan upatjara menge- 
luarkan tractor dari pool, Sesu- 
dah itu diadakan demonstrasi 

' pemakaian tractor ' disebidang 
tanah kira2 2 km. dari “kebun 

N
a
g
a
 

  

hak, berdasarkan persamaan 
ideologie, ' maka. pada. Malam 

| tersebut terdjadi peleburan an- 

tara kedua partai itu, dengan 
narua Partai Buruh djuga, Se- 
bagai koordinator buat daerah" 
Propinsi Djawa-Tengah “ telah 
ditundjuk sdr.2 Mangkukusumo 
dan. Tjipto, masing2 sebagai Ke- 
tua dan Wk. Ketua. —- (Kor). 

PATI 
“KREDIT SEBESAR 

Rp: 227.000 
Untuk memperkembang- 
kan usaha? rukun tani. 

(Oleh Kantor Gerakan Tani da- 
erah Pati telah dikeluarkan via 
B.R.I setempat, kredit untuk 
membantu perkembangan 'usa- 

ha2 ekonomi, kepada berbagai 
lembaga dan rukun tani didae- 
rah itu. besarnja Rp. 227.000: 

dimaksudkan  supaja nantinja 
produksi koperasi dapat tertjip- 
ta dengan baik. Sedjumlah 10 
organisasi Tani, Jaitu: R.T, Si- 
do. Rukun, Gotongrojong, Sido 
-Dadi (masing2 di Putjakwangi 
dan Grogolan), masing2 menda-   pertjobaan, 2 Crawler tractor mudian: Gotongrojong ,Sumber. 

x 

akan menutup perusahaannja. 

perkembunan2” 

itu | 

| Makmur” di Banutowo, R.T. Si- 

Demokrasi 

suai dengan maksud jang lama. 
"sudah dikandung oleh kedua fi- 

bunuh, dibikin " 

jaitu sebagai modal pertama, jg | moms 

pat Rp. 40.000,- dan 18.000,-. Ke 

ini tidak ada 

ternasional jaitu 450. 000 Ie 
sedang guotum jang ditetapkan 
adalah 350.060 kg. Dalam sete- 
ngah tahun pertama dari tahun 
1952 ini, export Indonesia ber. 
Gjunlah 120.000 kg. Export tsb. 
adalah kurang dari pada keten- 
tuan guotum, akan tetapi apa- 
bila ditambah dengan export jg 
kelebihan pada wahun2 jang 
lalu, maka export tsb. adalah 
normaal, 
“Mengenai perkebunan teh jg | 

diserang oleh. penjakit blister- 
| blight itu, Menteri Sardjan 'te- 

bahwa soal ini me- rangkan, 

mang sukar dan untuk menga- 

usahakan . dengan memperbaiki 
tanaman, pembasmian penjakit 
digiatkan dan mentjarikan va- 
rieteit jang barus — Ant. 

P3 .donesia, maupun federasi berg- 

: “dari beberapa lainnja dalam ke- | 

 NEDERLAND TIDAK 
. TAHU-MENAHU 

Sekitar maksud Kas | 

tupan  onderneming? | 
di Djawa Barat. | 

Berhubung dengan kabar jang | 
| 

menjatakan, bahwa hampir se- 4, 
mua onderneming di Djawa Ba- 
rat, jang djumlahnja ada 460 1 i 
buah, sekarang sedang meran- 
tjangkan akan menutup perusa- 
haannja, wartawan ,,Antara” di 
Nederland kabarkan, bahwa baik 
kalangan pengusaha di Neder- 
land. dan kalangan pengusaha In- 

“4 

“gultuur dan direksi2 cultuur- 

“Ondernemingen tidak tahu-mena 
hu SENAR maksud ' penutupan 
itu. $ 

Diakui oleh djurubitjara fe- 
derasi. bergcuituur, bahwa ke- 
dudukan banjak  onderneming 
kini sangat suht Karena  ren- 
dahnja harga produksi dan ting 
ginja upah, dan bahwa bebera- 
pa Onderneming telah ditutup 

'adaan sekarang selalu terpaksa 
memikirkan apakah mungkin 
melandjutkan usahanja. #Tetapi 
bahwa kini ada rentjana umum 
(georganiseerd plan) untuk me-   

atsi Kesulitan2 itu haruslah di-# nutup onderneming2 sehagai jg 
dikabarkan ' dalam Pikiran 
Rakjat” Bandung itu, di Neder- 
land tidak diketahui dan diang-   gap tidak mungkin. — Ant. 

  

Dari Dari pembatia : 

D 

Rakjat minta sewaan atas ta- 
nahnja 

tiap HA-nja dengan perhitung- 
an bahwa uang sebanjak itu 

tiap satu setengah tahun, apa- 

jat. sendiri. Menurut 

tsb tanah disekitar Panggang 
tiap Satu setengah tahun bisa 

padi seharga Rp. 6000,— sekali 
panen, djadi Rp. 24.000,— tiap 
4 kali panen, tavi untuk lanar 

hasil rata2 Rp. 12.090,— 
HA selaria satu setengah ta- 
hun.. jang berarti Rp. 3000,— 

tiap tahunnja. 
“Kita hubungkan sekarang ke- 

terangan saudara tsb dgn hasil 
lungguh para pamong desa dae- 

tiap   hasil dari rakjat umumnja. 

Tiap luraH mempunjai Iung- 
guh rata2 4 HA. Ini berarti bah- 
wa. tiap lurah “tiap tahunnja' 
mempunjai pendapatan bersih 
rata2 4 kali Rp. 8000,—— Rp. 
32.000,—- jang berarti pula Ik 
Rp. 2600,— tiap bulannja, se- 
dang para anggota -stainja se- 
perti tjarik dnja mempunja! 

berarti mereka ini mempunjai 
hasil Rp: 1300,— tiap ea 

Ingin kami -bertanja : 

Sesuaikah hasil Jurah2 /pa- 
mong2 tsb kalau dihandingkan 
dengan kedudukan serta peker: 
djaan mereka? Kalau seorang 

- wedono sadja menurut P.G.P 

5c hanja mungkin menerima ga- 
djinja paling banjak Rp. 1000,— 
tiap . bulannja. bagaimanakah 
mata rakjat kebanjakan jang 

hanja rata2 rmempunjai sawah 

lihat hasil para pamongnja ? 
Kami tahu bahwa keterangan 

sdr Brotoharsojo tsb adalah se- 
mata2 ditudjukan kepada pihak 
pengusaha pabrik MUNGKIN 
untuk membela rakjat didaerah- 
nja dan tidak ditudjukan kepa- 

Gomuljo di Bakalan, idem Dja- 
timuljo di Alasdowo, R.T, Laras 
Kepohkentjoro di Putjakwangi, 
idem ,,Pertama” di Djetak Pu- 
tjakwangi, idem Ketj. Djaken, 
masing2 memperoleh: Rp. 10.000 
Rp. 20.000, Rp. 15.000, Rp. 30. 
000, Rp. 20:000, dan Rp. 35.000. 
Selandjutnja R.T. ,,Makmur” di 
Tegalwero (Putjakwangi) Rp. 
19.000. - sedang -Gotongrojong 
Kemakmuran” Dukuhsekti Rp. 
20 aa — (Kor), 

SALATIGA 

SUAMI MENGADJAR, 
— ISTERI DISARONG 

Kerugian kira? Rp..1000,- 
Lima orang berpakaian pre- 

man dan bersendjata, pada hari 

malam Minggu jang lalu ini te- 
Jah mendatangi rumah tuan K. 
guru sekolah Kanisius di Djl. 
Bendo Kradjan-Lor  kalurahan 
Salatiga. .Tuan K. ketika itu, 
djam 19.00, sedang pergi menga- 
djar di Sekolahan, sehingga Nj. 
K. jang tinggal sendirian dan 
jang dengan 'antajaman akan di 

tidak bergerak 
oleh tamu2 jang tidak diingin- 

kan itu, dan dipaksa menjerah- 
kan satu sepeda dan lain2 ba- 
rang is' rumah jang berharga, . 
semuanijs seharga kira2 Rp. 

bt. 0015. Selandjutnja grombojar 
itir menghi lang  kedfurusan ti- 
mur. - 4Kory. 

BATANG 

“60 HA UTK LATIHAN . 
KERDJA B.R.N. 
60. orang bekas pedjoang 
akan dilatih. 
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nan B.R.N setempat, tidak lama 
.lagi di Batang akan dibuka ILa-   tihan .Kerdja Pertanian oleh 

panen #-kali. Tiap HA hasilkan | 

luan tetek bengek dibutuhkan | 
biaja sebesar'Rp. 12.000,— dus ' 

seluas 100 lobang (Djawa) me- 

Dibawah pengawasan/pimpi- 

DALAM Kedaulatan Rakjat tanggal 9 Agustus 1952 (hari 
Sabtu) kami sungguh tertarik akan keterangan? dari sdr. 

Brotoharsojo sebagai pamong desa dan ketua fraksi P.P.D.L. 
: Oleh sdr. tersebut diterangkan jang ringkasnja sbb : 

sebanjak - Rp. 12000,-— | ngerti apakah hasi! Rp. i2000, 
tiap satu setengah tanun untuk | itu bisa ditjapai sungguh2 tiap 

adalah sama dengan hasil rata? | 
: djukan pihak Rakjat 

bila tanah dikerdjakan oleh rak- oleh pihak 
Saudara | demikian diterangkan 

j 
1 
' t 

rah Kabupaten Bantul dan dgn | 

lungguh kira2 seluas 2 HA, jang 

  

Rakjat « dalam prinsip menerima 
| penanaman tebu 

HALAMAN 

  

   dan tuntutan S.B.6. maa 
diserahkan pada P.4 Daerah 

(Oleh: 

ARENA perundinga 12 

SB.G, pada P.4 Daerah untuk 

nurut S.B.G. 

Hadiah Lebaran, 
Sebagai alasan adanja tuntu- | 

tan hadiah Lebaran, jalah, bah- 

wa pada Hari Lebaran Buruh 

tetap bekerdja. Sedang hari itu, 

menurut adat, perlu dihormati. 

Beban rumah tanggal sangat ' 

berat, djustru harga kebutuhan : 

hidup meningkat. 

1951 mereka 

Wartawan KR. 

antara S.B.G. 

mengalami djalan buntu, Maka pada 
jl. Ketua S.B.G, Tasikmadu Sud harno, 

Pada tahun | 

mendapat hadiah | 

Sendiri), 

dan PP. R.I, selat 

tanggal 7/8 - 1952 
menjerahkan 6 tuntutan 

segera dapat diselesaikan. Me- 
6 tuntutan tersebut adalah sbb. 

| selesainja Mana Menurut 

S.B.G. alasan tersebut tidak da- 

pat diterima, sebab disamping- 

| nja pemetjatan, pihak pengusa- 

3 terus menerima tenaga2 ba- 

ru. Persetudjuan S.B.G. - P.P.R.I 
pada tanggal 18/4 - 1952 dimana : 
mereka jang dipetjat mendapat 

voorrang, hal inipun oleh pengu- 

saha tidak dilaksanakan. 

| 

Lebaran, padahal pada tahun Hu | 
hanja menggiling 1.700 ha. tebu, | 
akan tetapi tahun ini jg meng- 

'gillng 2.000 ha. bahwa tidak me- 
nerima. Mengenai tuntutan SBG 

tsb. pihak P.P.R.I. berpendirian 

menunggu putusan darj Peme- 

rintah, 

Pemberian hak istirahat 

selama 14 hari bagi 

para Pekerdja. 

Pada masa giling tahun 1951 
buruh bekerdja terus, dgn tidak 
merigenal "lelah. Menurut Un- 
dang2 Kerdja tahun 1948 bab 
IV fatsal 10 sub 3, diterangkan, 

bahwa buruh mendapat istirahat 

sehari sedikit2?nja dalam waktu 
seminggu bekerdja. 

Demikian pula Persetudjuan 

tahun 1951 antara S.B.G. dan 

P.P.R.I. tanggal 16/5-1951 fat- 
sal 8 sub 2 para Pekerdja, buruh 
mendapat istirahat sehari sedi-   

da rakjat jang sukar uk me- 

(satu setengah tahun oleh tanah 
seluas 1 HA. 
Asalkan sjarat2 jang dima- 

diterima 
nabrik 

oieh sd: 

pengusaha 

Brotoharsojo. 

Tetapi seandainja pihak peng. 
usaha suka. memenuhi sjarat? 

seperti jang dimaksud oleh sg 
Brotoharsojo tsb dapatkah rak 
jat djembel jang berupa petani 
KetjiXsungguh2 bisa turut me: 

rasakan “hasil sjarat2  tadit” 
Mungkin hanja para pamongnja 
jang makin besar hasilnja. 

Tetapi bukanlah maksud ka-' 
mi untuk menentang keterangs 
an sdr Broto tsb, sekali 2 tidak: 
Bahkan djika mungkin sjarat.| 
tsb supaja di 2 atau 3 kalikan 

Tetapi kalau seandainja kete- 
rangan sdr Broto tsb betul, ja- 
itu bahwa tiap HA selanta satu 
setengah tahun bisa menghasik. 
kan Rp. 12.000,— apakah tidak: 
mungkin utk mengurangi lung- 
guh para lurah/pamong desa se- 
bagian sadja — misalnja 2597 — 
dan diberikan kepada rakjat di- 
Gaerahnja jang tidak mempu- 
njai sawah sama sekali ?- 

Dan kenjataan/kebenaran itu 
pulakah maka kedudukan lurah) 
pamong “dibeberapa tempat di- 
daerah Kabupaten Bantu! selalu 
mendjadi rebutan sadja ? 

Djawab kedua pertanjaan tsb 
tak perlu kami terangkan. 

Tentunja sdr Brotoharsojo se- 
bagai pamong desa dan ketya 
fraksi P.P.D.I pula sebagai 
anggota D.P.R. jang dapat di- 
pertjaja atas kebenaran? kete- 

rangannja sudah lama mengii - 
sjafi hak ini. 

Achirnja kami Serukan" kepa- 
Ga chalajak “terutama. kepada 
kawan2 sekursi. sdr Brotohar- 
sejo sendiri, jaitu para .wakuiZ 
rakjat supaja memaklumi akar 

| 

“#menerimanja. 

'tanda2 bahwa 

kit-dikitnja dalam waktu se- 
minggu bekerdja, dimana pem- 
berian istirahat tersebut akan 
diatur oleh pengusaha. Akan te- 
tapi telah ternjata, bahwa jang 
diberikan istirahat hanja para 
pegawai tetap sadja, sedang 
para pekerdja tidak. 

Perdjandjian Perburuhan 
Umum tahun 1952. 

Perdjandjian masa giling th. 
1952 telah selesai dibitjarakan, 

akan tetapi Perdjandjian Perbu- 

ruhan Umum, sampai sekarang 

belum djuga- mendapat penjele- 
saian, Beberapa kali pihak SBG 

selalu mengadjak pada P.P.RI. 
untuk segera membitjarakannja, 

tetapi SBG selalu mendapat dja- 
waban, bahwa P.P.R.I akan 

segera memberikan tegen con- 

septie, jang njatanja hingga 

sekarang S.B.G. belum . djuga 
Dalam “hal ini 

S.B.G. berpendapat, bahwa dgn 
tiadanja Perdjandjian Perburuh- 

Lan, nistjaja kesulitan? akan tim- 
'bul tiap2 hari, Karena tiadanja 

pihak P.P.R.I. 
memperhatikan soal-itu, maka 
hendaknja P.4. Daerah mengun- 
dang pada PPRI.dan SBG untuk 
mengadakan pembitjaraan. 

Perdjandjian kerdja 
perseorangan. 

Perdjandjian kerdja  perseo- 
rangan jang dibuat oleh pengu- 
saha. sendiri dengan setahu S. 
B.G. adalah bertentangan dgn 
hak buruh. Dalam perdjandjian 
tersebut diterangkan, bahwa 

sesudah 3 bulan kerdja, buruh 
dapat dilepas dengan tidak di- 
beri pesangon. Ini berarti, bah- 
Wa pengusaha bermaksud akan : 
menghilangkan masa kerdja me- 

reka jang sudah puluhan tahun 
bekerdja dan menghindarkan 
pemberian pesangon. Disam- 
pingnja itu pengusaha mengada- 
kan pemetjatan beratus- ratus 
pekerdja. - 

Pemetjatan 899 pekerdja. 

Pemetjatan besirdan pada 
bulan 8 hingga bulan 12- 1951 

sebanjak 899 pekerdja sampai 
sekarang, belum ada penjelesai-   kenjataan2 tsb. 

6 Soejono- Dm. 
Bantul. 

| annja. Dasar alasan pemetjatan 

! menurut pengusaha, jalah tela.. 

    

  | WILAJAH DJAWA TENGAH | 
  

BRN Prop. Djateng. Untuk ini 
akan dibuka tanah seluas 60 ha. 
jang semula mendjadi milik erf- 
pacht di Sigandu. Sedjumniah 60 

pat tempat pada latihan kerdja 
ini: -— (Kor), 

PURWODADI 
— MEMBRANTAS HAMA 

50.069 Ekor tikus di Pati | 
dan 1118 di Purwodadi) | 
grobogan. 

Usaha2 “pembrantasan hama2 
tanaman jang digerakkan oleh 
Djawatan2- Pertanian setempat 

pada achir2 ini selain membran- 
tas Jandak2 dan babihutan2, dju 
ga, jang terutama hama tikus jg 

Sangat merugikan tanaman2. 

Didaerah kares'denan Pati, jai- 
tu didaerah ketjamatan2 Wida- 
ridjaksa dan Margojoso, menu- 

rut berita, sedikitnja sudah 
50.000 ekor tikus jang dapat di- 
hunuh oleh penduduk, sedang di. 
daerah. Kabupaten Pu adi/ | 
Grohogan, jaitu didesa Ketarngi, 
sedjumlah 1118 ekor tikus telah: 
dimusnakan. Di karesidenan 
Pati fihak jang wadjib dalam 
usaha pembrantasan hama? t:- 

naman itu, diatur dengan meru- 
pakan perlombaan,” dan untnk 

ini konon . disediakan. hadiah, 
yang cehesar Ro. 10:000.-. (Kor). 

  

| 
| 

| 
Orang ex pedjoang akan menda- & ex pe ng 

| 
| 

TIKUS N 

  MAGELANG | 
BAJI KEMBAR TIGA” | 
Dari Magelang dikabarkan, 

bahwa nj. Trimoredjo penduduk 
desa Padusoko ketjamatan Sa- 
wangan, ? Muntilan, Magelang, 
telah melahirkan 3.anak baji la- 
ki2 kembar. 

iam keadaan sehat dan oleh we- 

dana Muntilan telah diusahakan 
agar 

mah 

gelang. — Ant, 

BOJOLALI 

“T17 AGUSTUS DI 
BOJOLALI 

Perajaan2 untuk memperinga- 
ti hari ulang tahun jang ke VII 
dikabupaten  Bojoiali telah di-. 

(mulai pada tanggal 10 dan akan 
selesai pada tanggal 23 Agustus 
jang akan datang. Pada 'tang- 
gal 10 sampai 16.tiap2 sore dia- 
dakan pertandingan sepak bola, 
antara anak2 sekolah landjutan 
dan kesebelasan KI dalam kota 
serta kesebelasan2 dari instan- 
si-instansi. 

Atletik untuk umum djuga di- 

adakan jg akan dilanggungkan 
pada tgl. 15 dan 16. Selain itu 
akan diadakan djuga perlombu- 

an menggambar, menembak dan 
pertundjukan baji. 
Lebih landjut dapat diberitakan, 
bahwa tepat pada hari tanggal 
17 Agustus nanti di Bojolali 

akan diresmikan berdirinia se- 
kolah taman kanan2, — R.Ska. 

SURAKARTA 

— SOBSI — SEBDA — 
WALIKOTA 

Didapat kabar, bahwa baru2 
ini Sobsi tjabang Surakarta ig 
dulu telah mengambil over ten- 

tang masalah pemogokan Sebda 
di Surakarta, telah menemui 
Walikota Muhd, Saleh, guna 
membitjarakan tentang nasib 
anggauta2 Sebda jang telah di-   Sampai berita ini ditulis nj.   Trimoredjo dengan 3 anaknja da 
petjat oleh | Pemerintah daera# 
berkenaan dengan aksi mogok- 

3.baji tersebut untuk se-. 

|mentara waktu dipelihara diru- 
sakit umum Tidar di Ma-' 

| Kelebihan harga beras. 

| Upah buruh pada masa giling 
tahun 1951, berdjalan hingga tg. 

112/5-1952, sebanjak Rp. 5,655, 
dan ini.menurut persetudjuan 
|SBG-PPRI tanggal 30/6-1951. 
| Perintjian upah tersebut jalah, 

berupa uang Rp. 4—, beras 

1.350 gr. Rp. 0,675, dan Rp. 0,98 

dari perhitungan pemberian 6 
kg, 1,2 garam, 3 batang sabun 

: dan 3 meter" textiel dalam wak- 

tu sebulan. Upah tjatu tsb: 

ngusaha mewudjutkan  tjatu. 

Adapun perhitungan - tersebut 

hanjalah untuk- menundjukkan 

perintjian bagi djaminan hidup 

| sehari-hari. Maka Rp. 5,655 itu 
adalah berupa upah. Kemudian 

karena pada bulan. 9 th. 1951 

sampai bulan 4 tahun 1952 bu- 
ruh mengalami kesulitan dalam 

soal beras, maka S.B.G. minta 

beras dengan ' membeli seharga 

Rp. 1,— perkg. seperti haknja 
dengan pegawai Negeri. Setelah 

diberi beras, perhitungan “upah 
uang -dari tjatu beras dihapus- 

kan, Dengan demikian berarti, 
bahwa upah buruh malah mero- 

sot 

Pada waktu ini kedua belah 

pihak menunggu bagimana ke- 

putusan P4 Daerah selandjut- 
nja.   

  

Peanoaan 

oa Jarbarta. 

KAN RAKJAT 
Pada Peringatan 
17 Agustus 1952. 

Tel 15: 8-1952: 
dj. 14.00 Sandiwara di Rumah | 

Pendjara. - 
Tgl. 16-38-1952: 

dj. 20.00 Sandiwara di Alun? 

Utara, 
Tgl. 17 -8-1952: 

dj. 20-00 Sandiwara R.K. Da- 

nukusuman. 
Tgl. 17 -8-1952: 

dj. 20.00 Film di Alun? Utara. 

Tgl. 18-88-1952: : 

dj. 20.00 Sandiwara di M.P.P 

Umbulhardjo, 
Tgl. 19-8-1952: 

dj. 20.00-Film di Pingit dan 

Asrama Polisi Balapan. 

Tgl. 20-8-1962: 

dj. 20.00 Film di Alun? Kidul. 

Tgl..20-8-1952: 
dj. 20.60 Film di Lapangan 

Basen. 
Tgl. 20-8-1952: 

dj. 20.00 Sandiwara di Ke- 

mantren Wirobradjan. 
Tgl. 21- 8- 1952: 

dj. 20.00 Sandiwara “di Ker- 

tonaden, T- 4 “ 

TIDAK ADA KETE- '" 

GANGAN 
Berhubung dengan tersiarnja 

berita, jang menjatakan, bahwa 

ada ketegangan dalam Panitya 
17 Agustus 1952 Kotapradja Jo- 
gjakarta, maka untuk menghi- 

paham. Panitya -17 Auggustus, 
di kotapradja Jogjakarta menja- 
takari, bahwa 'berita2 sematjam 
itu tidak berdasarkan kebenaran 
dan bukan berita resmi. Perlu di 
kemukakan, bahwa dalam Pani- 
tya tersebut terdapat kerdja sa- 
ma antara para anggota jang 

terdiri dari wakil partai dan or- 
ganisasi2 masa. Kepada chala- 

jak ramaj diserukan supaja Was 
pada terhadap berita2 jang pro- 
vokatip sematjam itu.   Djatim. 

P: M. Wilopo 

dan Menteri 

"D. N. Mohd. 
Roem di te- 

ngah2 wani- 

ta2 Kristen 

dalam ” kun- 

djungannja 

di pKairaku. 

  

kepastian dar 

sihkan kaum pengatjau. 

an tidak-aman, 

pat keuntungah dari   geris. — Ant. 

Sendjata untuk Indonesia ini mungkin diberikan, kalau 
kepada Inggeris diberi kejakinan, bhw pengiriman sendjata. 

ini bisa berguna- untuk dengan tjepat menghentikan keada- 
terutama didaerah2 dekat 

Inggeris. Demikianpun kalau Inggeris 
—mengingat pula akan keinginan Inggeris untuk menda- 

pendjusjan sendjata — pendjualan ini 
Gapat dilakukan dalam djangka pandjang untuk memper- 

sendjatai, umpamanja, satu Lrigade dengan sendjata. Ing- 

a Sendjata Inggeris utk Indonesia» 
Djandji Bevin akan dilaksanakan ? 

Putusan Inggeris untuk mengirimkan sendjata dalam 
djumlah besar kepada Birma. diduga akan menjebabkan 
Inggeris bersedia pula untuk mentjukupi permintaan Indo- 
nesia akan 5000 senapan jang sampai sekarang belum di- 
laksanakan sekalipun telah disetudjui tahun jang lalu oleh 
almarhum menteri luar negeri Ernest Bevin. 

Kepala misi militer Inggeris di Birma telah mendapat 
i London tentarg pengiriman sendjata dalam 

djumlah besar itu, karena hasil2 jg telah diperoleh peme- 
rintah Birma telah menimbuikan kesan, bahwa bertambah- 
nja sendjata ini mungkin dapat digunakan untuk member- 

onderneming2 
dijakinkan, bahwa     

  

'nja pada waktu itu. Darj fihak 
Sobsi ,.menuntut”  supaja ang- 
gauta2 Sebda jang dulu dipetjat 
dipekerdjakan kembali. 3 

Lebih landjut didapat ketera- 

ngan. bahwa mengenai soal itu 
Walikota sgpendirian dengan fi- | 
hak atasan” bahwa soal itu su- 
dah selesai, Tegasnja mereka 1g 
telah dipetjat tidak dapat dikem 
balikan pada. kedudukannja se- 
mula. 

Akan tetapi fihak Pemerm- 

tah daerah bersedia memberikan 
tempat bagi. mereka untuk me- 
ngisi lowongan. pekerdjaan se- 
bagai tenaga baru. Pada waktu 
ini lowongan pekerdjaan seba- 
gai tenaga harian DPU, masih 

ada 200. Apabila mereka ber- 
sedia, untuk ditempatkan pada 
lowongan tersebut sebagai pe- 
kerdja baru, kepada anggauta2 
Sebda lainnja jang beliim mem- 
punjai pekerdjaan, dilain waktu 
masih diberi kesempatan djuga 
untuk minta ' pekerdjaan pada 
Pemerintah daerah 

Sebagai diketahui djumlah 
anggauta2 Sebda jang dulu di- 
petjat ada Ik. 1.500 jang sebagi- 
an telah mendaftarkan diri un- 
tuk masuk  bekerdja kembali, 
berkenaan dengari kesempatan 
jang diberikan oleh fihak jang 
berwadjib pada Waktu jang talu, 

Akan tetapi saran jang dibe- 
rikan oleh Pemerintah daeran 
itu telah ditolak oleh fihak S04:- 

si, sehingga pembitjaraan jang 
| dilakukan. oleh Sobsi dengan 
| Walikota 'itu tidak mentjayai 

| hasil apa? (dead-loek). —- (Kr) 

MENINDJAU BAJI2 TAK 
BERBAPA — IBI 

Berkenaan dengan niat !2eme- 
rintah daerah untuk memieliha- 
ra baji2 jang tidak merupunjai 
bapa-ihu lagi jang kini nyasih di. 
rawat di Rumah2 sakjt, maka 
baru2 ini Sectie Kesehgtan DPR 
dengan DPD jang bergangkutan 
telah mengadakan yenindjauan 

  
| pada baji2 jang “dimaksud itu, 
| amtuk mengetahui keadaan me 
yreka, 

Baji2 itu kini dirawat di R.S 
| Kadipolo sedjumlah 11 anak, se- 
| Gangkan di R,S. IDjebres ada. 12 

| 
| 

anak. Kesan2 jang didapat da- 

|lam penindjauan jitu antara: la- 

in ternjata, bahwa diantara pa- | 
ji2 itu tidak terdapat tendens | 
bahwa mereka adalah baji2 ,,on- | 

akan betapi oleh orang | wettig”, 

| tua mereka selain beberapa jang 

    

ditinggalkan Karena kematian 
orang tuanj ataupun karena 
orang tuanya disebabkan teka- 

rawat di Rs: 
sakit. 

Dengan adanja kesan? penin- 
djauan. itu, maka niat pemerin- 
tah daerah untuk memelihara 

baji2 itu tidak berarti ,memban 
tu” meringankan beban orang2 
jang tidak bertanggung djawah 
dengan iahirnja  baji2 ,.onwet. 
tig”, akan tetapi ditudjukan 
uptuk member: 

itu tidak karena 

Dab: tekanan ekonomi.orang tu- 
'anja sebagai . hainja sedjumlah 
baji2 jang kini berada di Ru- 
mah2 sakit itu. —- (Kor). 

RAPAT UMUM 
17 AGUSTUS 

Rapat lengkap Panitia 17 A- 
gustus kota besar Surakarta 

kemarin dulu telah inembentuk 

suatu panitya ketjil jang akan 

memutuskan ada dan tidaknja 
.suatu rapat raksasa, Panitya ke 
tjil terdiri dari wakil2 PNI, Ma- 

sjumi, PKI, Madjelis Permusja- 

Waratan Wanita Surakarta, Sob- 
Si, Secr, Pemuda dan Front Pe- 

muda, Setelah ada keputusan 
maka panitya ketjil tersebut se- 
gera akan memberi tahukan ke- 
pada fihak kepolisian bagian di-   nas .keamanan negara, - R.Ska, 

didikan kepada : 
-baji2 jang terlantar karena se- 

RENTJANA PERTUNDJU- | 

| 
i 4 

WARTAWAN2 JOGJA 
MENINDJAU PELA- 

JARAN 
Kemafin telah berangkat da 

ri Jogja melalui Semarang dan 

: selandjutnja dengan naik kapal 
|,,Kartika” menudju ke Djakarta 
| beberapa wartawan harian jang 
terbit di Jogja dan madjallah2 
serta wartawan Radio. 
Keberangkatan mereka itu 

adalah atas undangan Djaw, Pe 
lajaran di Djakarta untuk me- 
ngadakan penindjauan objek2 
pendidikan pelajaran. Hari ini 
para Wartawan tsb. menunggal- 
kan pelabuhan Semarang ber- 
lajar ke Djakarta. 

Sementara itu jang ikut serta 
| dari Semarang wartawan2 dari 
Solo dan Semarang. 

Di Djakarta rombongan war- 
| tawan akan mendjadi tamu Dja- 

langkan keketjewaan atau salah. 

han ekonorani tidak sanggup (ti- | 
dak hisa) memeliharanja. Dida- | 
pat kesan, bahwa baji2 jang di- | 

watan Pelajaran selama $ hari 
untuk menindjau objek2 dan 
usaha2 jang didjalankan oleh 
Djawatan tersebut. Bertepatan 

dengan hari 17 Agustus para 
wartawan tadi mendapat un- 
"dangan pula untuk mengikuti 

upatjara perajaan hari prokla- 
masi digedung Presidenan Djil. 
Merdeka. 

PENTJAK/SILAT SULA 
WESI HANJA DIMILIKI 

KAUM TUA 
Sdr. Moh Djumali dari Dja- 

Watan Kebudajaan Jogja, jang 

mengadakan penindjauan seni 
pentjak di Sulawesi mengirim- 
kan kabar dari Makasar kepi- 
da K.R., bahwa pentjak/silat di 

Sulawesi kurang bergerak. Pa- 
da umumnja pentjak/silat itu 
hanja dimiliki oleh kaum tua 
dari luar kota atau dipulau2 ke- 
tjil, misalnja dipulau Banrang 
Lompo. 

Pada tg. 5-8 jl. sdr. Djumali 

memberikan  tjeramah pentjak 

bertempat digedung Gubernur 
Sulawesi serta diadakan demon- 
strasi pentjak jang dilakukan 
oleh ahli dari sekitar Makasar. 
Tjeramah dan demonstrasi itu 

mendapat perhatian amat besar. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa suasana peladjar dari seko- 

lah landjutan di Sulawesi kini 

agak kurang baik, berhubung 
adanja insiden di Bintaran. (tg. 
5-8). Tapi hal ini oleh para pe- 
ladjar dari Jogja telah diadakan 
penerangan seperti jang sering 
dikabarkan dalam surat2 kabar 

| 

achir2 ini 

Perlu dikabarkan, bahwa 

sdr. Moh. Djumali dari Djawa- 

tan Kebudajaan Seksi Pentjak 

Jogja pada tg. 7-8 telah ada di 
Menado, 

KJAI HASAN MUNAN 
DAR 175 TAHUN 

Kyai Hasan Munandar jang 

pada taniggal 22-7 jang lalu te- 
lah meninggal dunia - didesa 
Djambearum, Rambipudji men- 

tjapai umur 175 tahun. Almar- 
hum. adalah mertua sdr. Sas- 
trodikoro, jang sekarang men- 

djabat bupati di Lumadjang, 

WANITA TAMAN SIS- 
WA MENENTANG 

P.P, NO. 
Badan Pusat ,,WANITA TA- 

MAN -SISWA" dalam rapat- 
nja tanggal 12 Agustus 1952, se- 
telah mempeladjari bunji Per- 
aturan Pemerintah No, 19 th. 
1952 tentang pensiun ' kepada 
djanda dan tundjangan kepada 

anak jatim piatu pegawai Ne- 
geri sipil telah memutuskan : 
1. Menjatakan setudju terha- 

“ dap resolugi2 Wanita Demo- 
krat, Perwari, Gerwis, Per- 
kiwa, Partai Jvanita Rakjat 

dan perkumpulan - perkum- 
pulan lainnja jg menentang 
Peraturan Pemerintah No. 

! 19 th. 19525 
| Menjerahkan aksi  penen- 

tangan Peraturan tersebut 
kepada partai2 dan golong- 
an2 politik, jang bersamaan 
pendirian dgn organisasi2, 
termaktub dalam ajat ke-1 

dimuka, terutama kepada 
.Front Wanita” dalam Par- 

lemen : 
. Mendesak kepada Pemerin- 

tah, supaja selekas mungkin 
menjiapkan adanja Undang2 
Perkawinan jang meliputi 
segala .kepentingan wanita 
didalam hidup perkawinan 
dan jang sesuai at zA- 
mannja. 

USUL UII 
Mengenai beasiswa 

Berhubung dengan ada niat 
Pemerintah (Menteri Pertaha- 

|nan) untuk menghentikan pem- 

    
| berian beasiswa kepada maha- 
| siswaJpeladjar pada Perguru- 
an Tinggi/Perguruan Menengah 

|Partikelir jang belum diakui 

| sjah oleh pemerintah, maka UII 
berpendapat, bahwa sudah sewa. 
djarnja bahwa penetapan Men- 
teri Pertahanan itu berlaku ba- 
gi seluruh Mahasiswa/Peladjar 
pedjoang dengan tidak membe- 
da2kan dimana mereka berseko- 

slah. Tapi djika mahasiswa /pela- 
djar tsb. diatas tidak dapat ter- 
masuk dalam Penetapan Mente- 
ri Pertahanan itu, maka sesuai 
dengan ajat 4 pasal 6 PP 32/49 
UH mengusulkan hendaknja 
penghargaan chusus dan istime- 
wa jang termaktub dalam fasal 
4 dan 5 FF 32/49 itu masih te- 
tap berlaku bagi mereka. 
  

Tontonan malam ini 
SENI SONO: »They won't be- 

lieve me”, ert. Young, 
Susan Hayward, Jane Greer. 

REXK: , That's My. Boy", Dean ' 
Martin, Jerry Lewis. 

RAHAYU : , Pahlawan”, S. Po- 
niman, Netty Herawati.   LUXOR: Air Mata Pengantin” 

INDRA: Harvey” ana) tel 
wart, 

SOBOHARSONO : Force af 
Arms", William Holden, 
Nancy Olson, 

& 
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' Dkoinakah | letak 
Sebut nama sgala daa 
berd diri. a     

. Sebuah. vulpen. Parker dari 

| Sebuah pi 
1100— dari pendjahit Extra” 

. Jogja. 
sak kena iata tjap dari Batik- 

bi uah seterika listerik dari 
»HARAPAN” Jogja. 

TOKO KOTAGEDE?" Jogja. 

n (seharga Rp. 

Ba Puan Ka-   
tagu- Kemerdekaan ini & 1 
an Me Te tugu itu 

3 

La 

SR 

  

buat di 
ma. | 

kota | Hat ar Ter 
telan dibuat. ae jan 

   

  

   
    

    

        

5 anakbuah tewas dan 4 orang 

TEMBAKAN UTARA PA: 

h |Bay” ketika hari Minggu jl. 

  

        

   

        

   

            

    
    
   
     

    
    

    

    

    

        

   
     

      

    

    

    

     

   

"aa 
| ea   

ri Neta | 1. semua 
tjatur, Kalau ada s Pl 

| jang lemah ? Babak, s 
| Ea en 

    

dukamnja. 1 

dalam situasi 

    

   

  

    

meno 

ipa ana tidak” Ta 
span eh takut Ba ne 

    

    

“(pinan anekatan 

| ga men 
| Ant. L UP. 

KE— Kalangan? perindustrian Dje- 
Pan  menjatakan, bahwa peme. | 

P telah | 

#seyata set Plus anna po" 
robahan di, 
“dan, segala 'perobahan 
asi itu buat kedudukan 
“baik mudah .dipai 
ga mengehawatirkan, sg 

  
jang. 

ndang seba. 

: Pa 

ra dan Bali. 

| ten 

     

   

| setiap bul. 

“| jang setjara langsung mengenai 
,sahabat2 - Amerika, - Austrahi 

Dalam s 'atnja Han disam- 
paikan kepada “parlemen pada 
bari Bolasa: AD paryan 3 TAN 
   

      

| mblai hari Se. isa i 1 

nja hukum militer Ne Teh n 
akan berachir. Yan & 

liter itu telah dinjatakan berla- 
kun pada tgl, 30 Maret. setelah 
“terdjadi perkelaian2 3 @ja- 
lan2 diibu- kota dan sedjak itu 

  

   
   kum militer i dipe pandjang. 
Ng 

UP mewartakan “bahwa per-   

isi 

  

| degh telah membe kepada 
direktur kongsi m 
SEPIN" untuk menamakan: tang 

  

ki minjak baru sebesar. 5.000 
ton ,,Mossadegh".   

f kut minjak itu akan sampai di- 
| teluk Persia 

dan ketua dari program nasiona- 

lisasi minjak Iran telah tiba di 
Ausgsburg (Djerman Barat) daz 
'ri Teheran dalam per dj Janan- 
nja ke New York. 

Makki adalah tangan kanan 
Mossadegh dan dalam perdjala- 
nannja itu ia disertai oleh ang- 
gauta parlemen Iran M. Parsa. 
— Ant Ras 

Direktur kongsi tersebut me- | 
ngatakan, bahwa kapal pengang- ', 

Seperti diketahui, Ha ae mi- | 

£ berlakunja hu- | : 

bagi?kan dan mem 

“ Mossadegh”. | ga 

dana menteri Mohammad Mossa. | Jen 

minjak Italia '' 1 

  

| dalam waktu 3 | 30 
Minggu, Ta - mengangkut t 
minjak. 

| Makki di - “Ausgsburg. 
Sementara | itu dikabarkan, 

bahwa Hussein Makki jang men- | 
djabat sekdjen »Etont Nasional” | 

    

   

  

  

  

   
   

        

    

  

'Djenderal   san 

a2 adalah 

Nesada Sag men 
a jar peng” 

En .kerugian  setjara ang: | 
1, selama waktu 80 tahun, | 

bunga sebesar 312. 
“pembelian tanah akan | 

etapkan “berdasarkan: harga | 
rata? tanah. pertanian ketika 
'tahun2 1937, 1938 dan 1939. 

n “kepunjaan negara akan | 
ara. Te Kara Sa (fel- | 

  

  

    

  

   
   

    

jang harus Tibajar dalam tempo 
DO sabun — 1 
Ditiap2 desa akdn didirikan ' 

perkumpulan? koperasi. PA 

“Pokok? isi rentjana 
undang2. 

Rentjana undang2 tentang ta- 
hg ini dalam 'singkatnja. me- 
MEA pokok2 tsb dibawah 

San 3 
K Tak ada seseorang atau 

perkumpulan diperbolehkan me- 
miliki tanah lebih luas dari 200 | 
feddan. 

yh Seorang tuan- tanah, jang ' 
sudah mempunjai tanah seluas 
200 feddan, tidak diperbolehkan   nenen tanah ini MENGAN 

  

D 

Menurut kepertjajaannja, pe- 
kerdjaan Dewan ANZUS /akan 
menghasilkan hubungan ig Je- 

| bih erat “antara Amerika dan 
Australi serta New Zealand. 

Dikatakannja bahwa perun- 
dingan dengan Australi 
New Zealand tadi ,,memperkuat 

perasaan adanja kebutuhan utk 
menggalang organisasi keama- 

|nan bersama didaerah Pasifik, 

akan tetapi pada Saat ini adalah 
| prematuur, utk mentjoba mem- 
"perluas organisasi tadi dengan 

| negara2 lainnja atau organisasi2 
sedaerah Jainnja.” 

Seterusnja Acheson menjata- 
kan, bahwa dalam konperensi 
tadi tidak tertjapai sesuatu ke- 
putusan atau diadakan djandji2 

  
dan. New Zealand di Pasifik 

jatah "dimanapun ajuga”. ' 
| Perwakitan?2 pada De- 
wan ANEZUS. 

Seterusnja  Acheson- mengu- 
mumkan,: bahwa David Bruce, 
menteri muda luar negeri Ame-   

“DA FREGAT INGGERIS 
- Markas besar angkatan laut | 
Serikat mengumumkan, bahwa | 
(kapal fregat- Inggeris Mounts 

kena tembakan meriam2 pan- | 
'tai pihak Utara, didekat pantai 
'Timur Korea. Utara. Seorang 

Iagi mendapat luka? parah. 
Seperti telah diwartakan, pm 

laut Amerika 
mengumumkan . bahwa 2 kapal 

perusak kepunjaan . Amerika, 

“Barton dan J. R. Pierce, ma- 
sing2- 'ketika tanggal 6 dan 10 

| Agustus iL, telah kena temba- 
kan meriam Utara pula, hing- 

apat kerusakan2. ig 

& 
  

Aa baru2 ini 
ngadjukan permintaan untuk 

mena 3 buah kapal perang, 

rika, stelah Giangkat mendjad 

, wakil utusan Amerika Serikat 
pada Dewan ANZUS. : 

Diterangkannja bahwa Aus- | 
trali dan New Zealand masing2 

telah mengangkat “dutabesar 
mereka, di Washington, sebagai 
wakil? utusan mer eka pada De- 
Wan ANZUS. 

Jang akan diangkat sebagai 
wakil kemiliteran Amerika pada 
Dewan. tadi ralah Laksamana 
Arthur W. -Radford, : komandan 

armada Pasifik. —- Ant. - UP. 

KAPAL PENGANGKUT 
PASUKAN PBB TENG- 

- GELAM 2 
Menurut k.b. Sovjet Tass jang 

mengutip kamunike Korea Uta- 
ra pada hari Selasa jl,: pihak 
Utara telah menenggelamkan se 
buah kapal pengangkut pasu- 
kan kepunjaan pihak PBB. de- 

  

ler telah ditenggelamkan pula,   termasuk sebuah kapal perusak 
ebesar 2. 000.ton. — Ant.-AFP. 

  sebuah kapal perusak mendapat 
| kerusakan2. — Ant, UP. 
  ai 

sa NN ar Aiami i 

an 

  

Bibit ternak 

. kabarkan dari Djakarta, 

abi ui 5 kuda Arph. 

Dari dalam negeri pernepintan 

banjak 750 sapi Ongole (Sumba- 
| wa), 400 ekor sapi Madura, 300 
isapi-Bali dan 150 ekor babi. 

Menurut 'keterangan Dr. Su-| 
man Na 

Dena Pusat, bi- 

  

dan di 
wa Timur). 

Mana 

   k di Padang — Mengitas 
(Sumatera Tengah) dan bibit 
babi akan dikirimkan ke Tapa- 
tuli (Sumatera), Sulawesi Uta 

  

  ae 

Bibit ajam Australia abang di- 

ggas Ka Hera na jang 

   

edan     ag diketahui, ajam Aoki 

| s00 re TELOR SETAHUN | 

ainun membeli bibit sapi se: 

kepala | 

.Ihmemperkembang - biakkan 

ai nan an Tag : 
: Dah N Bara, Batu Raden (Djawa 

Dn disemua fokstation 

kat pantai Timur Korea, 2traw- 

Acheson ,sangat puas" tgg 
 konperensi Honolulu 

ALAM: konperensi pers jang dilangsungkan 2 hari Se- 
lasa jl, menteri luar negeri Amerika Dean Acheson menga- 

takan bahwa konperensi Dewan ANZUS jang belum lama ber- 
selang ini dilakukan di Honolulu, »hasilnja sangat memuaskan”. 

dan | 

    Balai Kaka di 
Teheran dipanggil 

— kembali ? 
State department. 

5 membantah, 
| Beberapa kaiangan Iran ber-. 
talian dengan adanja berita ten 

tang permintaan  Mossadegk 
Supaja duta “besar Amerika di- 
panggil 'kembali (dimuat ke- 

- 

  
     

  

sadeg tidak memandang H 
Gerson sebagai. orang 
menjokong politiknja (unt 
minta lebih banjak lagi bantu- 
an ekonomi dan keuangan dari | 
Amerika Serikat, dan pada | 

waktu bersamaan mendesak ke- 
(pada Washington supaja meng- 
gunakan pengaruhnja  supaja 

Inggeris mau membuka lagi 
perundingan2 mengenai seng- 
keta minjak dengan Iran. 

Apa jang dibitjarakan 
atara Mossadeg dan 
kuasa usaha Sovjet ? 

Kabut rahasia sementara itu 
masih meliputi  soal2 apakah 
jang mendjadi buak pembitja- 
raan2 antara kuasa usaha So- 
vjet di Teheran dan perdana 
menteri Mossadeg ketika me- 
reka mengadakan pertemuan 
pada hari Minggu jl. ,,Rahasia” 
ini kabarnja didjaga keras oleh 
Mossadegh, dan tidak diketahui 

pula apakah ia meneruskan seal 
ini Kepada. kabinet. 
Dari pihak kuasa usaha Sovjet 

wartaw: AFP  hanja diberi 
keterangan bahwa ,,djika ada 
suatu nota protes Sovjet kepa- 

da pemerintah Iran, Radio Mos 
'kow tentu sudah menjiarkan- 
nja”” 

Spekulasi2 mengenai apa jg 
mendjadi.. buah. pembitjaraan2 
kuasa usaha Sovjet dan Mos- 

Psadeg adalah bermatjam2, ja- 
'tu dugaan-dugaan bahwa jang 
@dibitjarakan itu ialah masalah 

  

| penangkapan ikan dilaut Kas- 
pia hingga -kesoal 
Amerika di Iran. 

8.D, membantah. 

pengaruh   
iuar negeri tiba 

wartawan 
bahwa kini telah datang bibit 

ternak jang dipesan oleh pemerintah dari Luar Negeri seperti 
2. sapi Friesland (Negeri Nanda), 3000: ajam Australia, 1 

tia ini dapat. menelorkan 200 | 

nja dapat menelorkan sebanjak | 

90 butir setahun. 23 

“ Pemberantasan penjakit 

   
an “anang 

“Selain dari pada berusaha 
se- 

luruh ternak, maka pemerintah 
kini telah mempersiapkan pula. 

| sebuah laboratorium untuk pem- 
bikinan vaccin dalam negeri, 

. Menurut keterangan Dr. Swu- 
“parman, kita kini tidak perlu 

kuatir lagi menghadapi penjakit 
hewan jang menular, baik bagi 

ternak besar pun bagi ternak 

  
pat, kita bikin sendiri: 

- Dalam soal pembikinan vaccin 

pemberantasan penjakit ajam 
(Pseudovogelpes) pemerintah | 
berusaha sekuat tenaga. untuk | 
dapat menjediakan obat ini bagi 
berpuluhan djuga ternak. Untuk 
tahun ini dapat dsediakan 8 

RE djuta vaccin tetapi dalam tahun 
| “depan akan dapat disediakan 20 
Gta an, ah 

  

, ALAM rangkaian usaha pemerintah untak mempertinggi, 
dan memperlipat gandakan hewan seperti jg telah kita beri- 
n djuga « talam - -harian ini, maka lebih landjut 

sampai 300 butir dalam setahun | 
Sedangkan ajam kita biasa 'ha- | | 

| ketjil. Obat2 nja kini telah das 

jar negeri Amerika di Washing- 
ton pada hari Selasa dengan 

tegas membantah berita2 jang 
menjatakan bahwa perdana 
menteri Iran Sedhamana Mos- 

  

mengaajukan. permintaan 
Taher, agar 

. tanah setjara mendalam, jang akan memba- 

£ dimiliki seseorang sampai maksimum 200 ' 

, mem- f pembelian? 

| atas harg 

(belum tunai pembajarannja. 

“mempunjai 

dajuta itu, 
T tidak mempunjai tanah. Bekas | 
Radja Farouk mieempunjai tanah | 

Kena Wasan pemerintah. 

  

4 Bei minta dilaku- | 

Muhammad “Naajib hari Selasa 
kepada. Perdana 

supaja dilakukan perobahan | 

Sama dengan 4221 m2). 

Ciniasa jang akan 
datang. 

3, Neg: aya akan membeli ta- 
nah jang berlebihan (luas tanah 

| dikurangi dengan 200 feddan) 
dengan harga jang didasarkan 

a rata? ketik4 tahun? | 
1927: 1938 dan 1939. 
“4, Uang pengganti akan diba- | 
jar dalam Hare 30 tahun, dgn 
bunga 312 

5. Negara akan mendjual ta- | 
nah kepunjaan negara, dgn sja- | 
rat2 jang ringan jg kelak akan 
ditetapkan, kepada fellahin dan 
kepada pekerdja2-tani jg tidak 
mempunjai tanah jang luasnja 
melebihi 2 feddan.  Dalam' hal 
pendjualan tanah ini, petani2 jg 

    

sudan beristeri “akan diutama- 
kan, dan akan didahulukan pula 

petani jang tinggal dipropinsi 
dimana tanah tadi terletak. 

6. Pemilik2 baru tidak boleh 
mendjua: tanah jang dibeli dgn 
tjara tsb diatas tadi, selama ia 

Peraturan? lainnja. | 

Rentjana tentaya Mesir ini di- 

maksudkan untuk “melindungi 
kaum tani dan mengatur sewa, 
hinga serta upah dar sistim   
pembagian tanah. 

Burang siapa tidak mau men- | 
Gjua! tanah atau merintangi pe- 
laksanaan pembagian tanah, | 
yakan didjatuhi hukuman pen- | 
djara selama 5 (lima) tahun, | 
tanpa hak untuk mengadjukan 

appei. 

Bagaimana keadaan 

sekarang ? 

Dalam komunike jg diumum- 
Ikan oleh panglimabesar Mesir 
“tadi dikatakan, bahwa program 

agraria tadi bertudjuan miem- 
persempit djurang antara Si- | 

kaja dan si'tniskin. 

Hingga sekarang, kira2 500 | 

orang kaja, kaum pasha, memi- | 
bliki tanah pertanian dan tanah 

untuk tanam2an lainnja jang 
terluas. Kira2 dua djuta petani | 

tanah seluas -hanja | 
tanah jang dapat dipa-. | 188.604: 

“kai untuk pertanian dan tanam- | 

"tanaman lainnja, 
Apa kira2 6 djuta acre. 

marin. Red.) menjatakan pen : 

dapat mereka, bahwa PM NN na jang berdjumlah kira2 20 | 

di Mesir luas- | 

ebagian besar dari penduduk | 

terdiri dari petani ig | 

“seluas kira2 200.000 acre, tetapi 
'tanah ini sekarang dibawah pe- 

Ant. 

    

Rtr. 

  

(tu ini. Masih 

| oleh Markas Tertinggi 

- PASUKAN2 NATO SA. 
NGAT KURANG 

: TJUKUP" 
| Diona sai Matthew Ridgway, 

| pangli ma tertinggi | pasukan2 
Serikatedi Eropa, dalam konpe-. 

rerisi persnja pada malam Se- 

lasa jl menjatakan, bahwa pa- 

"sukan2 dari negara2 anggota 

| Organisasi Perdjandjian- Atlan- 

(tik Utara (NATO) pada wak- 
»Sangat kurang 

|tjukup”, 

|. Djenderal” Ridgway djuga 
| memperingatkan, - bahwa ,an- 

|tjaman agressi jang sedang Ci- 
|hadapr oleh egara2 Barat ti- 
Gaklah sekali2 mena ber- 

kurang”. 
Menurut Ridgway, 

terpenting jang 
masalah2 

kini dihadapi 

Pasu- 
kan? Serikat di Eropa (SHAPB) 
ialah jang mengenai persen- 

| djataan. perlengkapan, latihan 

|dan, soal pimpinan  pasukan2 
|NATO. — Ant, . Rtr. 

LAGI INSIDEN 
“Diperbatasan Junani — 

Bulgaria. 

Serdadu2 perbatasan ' Junani 
telah melepaskan tembakan? se 

napan mesin terhadap 2 orang 
serdadu Bulgaria jang pada ma 
lam Selasa jl. mentjoba men- 

tjapai pulau sengketa Gamma 

jang letaknja disungai Evros 

pada perbatasan dengan Bulga- 
ria. 5 x 

Demikian menurut laporan 

resmi jang diumumkan di Athe- 

na pada hari Selasa jang lalu. 
— Ant. - Rtr. 

  

|kinan besar” 

  
| 

Hah 
SMALAN 

  

Tania 4. 61 la importir hadanesis! 
memasukkan barang 

' Parniagaan lisensi. dan izin deviezen 
djadi mode 

ORESPONDEN 
K 

Angka ini sangat mehjolok 

sekali. kalau dibandingkan dgn 
djumlah 25,220 jang dimasuk- 
kan oleh importir Eropah. Ang- 
ka2 lainnja “ialah 2,4896c. oleh 
importir Tionghoa, 0,014 India, 
0.02”. bangsa asing lainnja dan 
  

PBB MINTA MA'AF 
Pihak PBB dalam perundi- 

ngan perletakan sendjata di 

Panmunjom hari Selasa. jl, te- 
lah mengaku, bahwa ,,kemung- 

pesawat2 terbang 
djet kepunjaan Serikat ketika 
hari Minggu telah melanggar 
kenetralan daerah Panmunjom. 

Berhubung “dengan itu, maka 
pihak PBB telah minta 'maaf 
kepada “pihak Utara. 

Pernjataan tadi 
lam nota tertulis, 

paikan oleh opsir penghubu- 
ngan PBB Charles W. Mc. 
Carthy, jang berdjandji bahwa 

termuat da- 
jang disam- 

(pihak Serikat ,,akan selalu be- 
rusaha untuk mentjegah te- 

rulangnja kedjadian sematjam 
ini”. —Ant. UP. 

  

Ramul nebanu Mekaray £ 

Philipina usulkan konpe- 
rensi Y-negara? 

Untuk bitjarakan strategi pertahanan Pasifik 

UTABESAR Philipina di w ashington, Carlos Romulo, pada 
hari Selasa jl telah mengadakan pertemuan selama ham- 

pir satu djam dgn menteri luar negeri Amerika Dean Acheson 
untuk membitjarakan kemadjuan? jang tertjapai dalam konpe- 
rensi ANZUS di Honolulu baru? ini mengenai konsolidasi per- | 
tahanan Pasifik. 

Sementara itu AFP mewarta- 
kan dari Manila, bawa dutabe 
sar Amerika di 

I 

Philipina, Ray- | 
mond.Spruance,-dan menteri lu- |! 
ar negeri Joaguin Elizalde pada 

malam Selasa kemarin djuga | 
telah berunding, kabarnja me- | 
agenai konperensi ANZUS dlm 
hubungannja dgn kepentingan2 

Philipina. 
Sekalipun tentang pertemuan 

ini tidak "dikeluarkan ' sesuatu 
komunike, sumber2 kementeri- 
an luar negeri Philipina menga- 
takan, bahwa pembitjaraan2 

antara dutabesar Spruance dan 
Hlizalde itu. meliputi kemung- 

| Djepang serta Philipina, mem- 

kinan mengadakan suatu kon- 
perensi S-negara' untuk membi- 
tjarakan strategi pertahanan 
umum untuk daerah Pasifik 
konperensi-mana dapat diada- 
kan di Manila atau Washington. 

Menurut sumber2 tsb dutabe- 
sar Spruance. katanja menge- 

mukakan, bahwa konperensi 5- 
negara jang diusulkan itu, ialah 

antara negara2 ANZUS dan 

punjai halangan penting, jaitu 
karena Philipina hingga kini be- 

Pemandangan” : 

dari pihak jang mengetahui, bahwa hanja 4614 dari djum- 
lah barang? jang diamsukkan oleh importir Indonesia. 

  
  lum meratifisir perdjandjian 

perdamaian Djepang. -Ant.-UP. 

  

“ Djurubitjara kementerian sae | 

aa   
Rombongan Perdana Menteri Wilopo disambut kedatangannjt oleh barisan Pandu? di Ambon 

. Front Vietne m: 

  

Pasukan2 Ho Chi Minh re- deg telah minta supaja duta- 
besar Amerika di Iran, Lov 
Tan dipanggil kembali 5 1 

ebagai dikabarkan ' berita? t Ph & 
itu beasal dari Teheran. — Ant bu : up Oa 2 nnam 

kn 25 Serdadu Perantjis tewas, 25 luka2 

Ng DIRATIF IKASI ASUKAN2 Ho Chi Minh pada malam Selasa jl. telah mere- 
Kaisar Hail€ Selassie dari » but pos Phuphoa jang diduduki oleh pasukan? Vietnam - 

| Etiopia hari Senin jl telah me- 

| nandatangani . undang2 dasar 

Oopia dengan bekas daerah dja- 

djahan Italia Eritrea, dalam 
ikatan federasi. 
Menurut undang2 dasar imi, 

Eritrea berpemerintahan oto- 
nom dengan kekuasaan penuh 
dalam negeri. Urusan luar ne- 
geri, uang dan perdagangan di- 
serahkan kepada pemerintah 
federal. 1 

Eritrea luasnja kira2 50.000 
mil persegi, berpenduduk 1le- 
bih dari 1 djuta djiwa. Dineger 

ini masih terdapat kira2 17.50 
orang Italia, terutama: diibu- 
kotanja, Asmara. -— Ant. Rtr. 

  

: 3 Delegasi jang mewakili 
fec efasi buruh Sudan serta par- 
tai politik jang menjetudjui di- 
ipersatukannja Sudan. dengan 
Mesir telah bertolak ke Cairo, 
untuk menjatakan pendapatnja 
kepada pemerintah Mesir Ant. 

1   
    Pa aua 

baru, jang mempersatukan Eti- | 

"Menurut berita2 jang sampai | 

di Saigon, sebelum . menjerbu 

pos tersebut pasukan2 Ho Chi | 
Minh menjerang dengan temba- 
kan2 mortir dan ,,bom2 Meng 
buatan sendiri. 

Serangan terhadap pos Phup- 
,hoa itu adalah serangan terpen- 
| | ting dari sedjumlah 7 serangan 
jang pada waktu bersamaan di- 
lakukan terhadap pos2 tentara 
Perantjis - Vietnam disebelah ba- | 

rat dan barat - daja. Tourane. 

Dalam serangan? ini pasukan2 | 
Perantjis - Vietnam dipos2 lain- 

tewas dan 5 orang lainnja lu- 
ka2. Kerugian2 di pihak pasu- 

kan2 Ho Chi Minh tidak dike- 
tahui. 

Berita AFP lainnja lebih lan-   djut mewartakan, bahwa serdas 

  

Perantjis, 11 km sebelah barat - daja: kota 

demikian dikabarkah di Saigon pada hari, 
pihak Vietnam - Perantjis dalam serangan itu 
tewas, diantara seorang opsir Perantjis, 25 orang lainnja Juka?2 
dan 10 orang lagi hilang, diantaranja seorang opsir Vietnam. 

nja menderita kerugian seorang | 

Tourane (Annam), 
Selasa, Kerugian 

ialah 25 orang 

du2 Vietnam didusun Houloc di- 
sebelah Phatdien jang letaknja 
didelta Sungai Merah pada hari 

| Selasa telah memukul mundur 

serangan kuat jang dilakukan 
oleh kira2 1 kompi pasukan2 Ho 
Chi Minh, 

16 Bekas tasyanan Peran- 

tjis sampai di Hanoi. 

Markas Tentara Perantjis di 

Hanoi sementara itu mengumum 

| kan, bahwa 16 orang opsir Pe- 
| vantjis jang telah dibebaskan 

| oleh pasukan2 Ho Chi Minh pa- 
da. Senin malam telah sampai 

di Hanoi, 
Mereka itu telah ditawan da- 

lam kamp tawanan perang Ho 
Chi. Mfhh jang letaknja didekat | 
perbatasan Tiongkok, demikian 

pengumuman tersebut, 

| 

(Maluku), ketika P. M. belum lama ini mengundjungi kota tersebut. 

tas KHAN AKAN LETAK 
KAN DJABATANNJA? 

Suratkabar Pakistan ” Civil 

and Military Gazette” hari Se- 
lasa jl. mengemukakan, sebabz 

jang mungkin dapat berakibat- 

kan perletakan djabatan oleh 
menteri luar ,negeri Pakistan 

Zafrullah Khan. 

Seperti telah dikabarkan, me 
nurut warta2 jang disiarkan, 

Zafrullah Khan akan meletak- 
kan djabatannja, akan tetapi 

kabar ini kemudiar' dibantah. 
Suratkabar tersebut diatas 

tadi mempunjai hubungan erat 
dengan aliran agama Islam Ah- 
madiyah @adian, dan Zafrullah 
Khan adalah salah seorang pe- 
nganut jang terkemuka  dari- 

pada 'aliran ini. 

' Suratkabar tadi menjatakan, 
bahwa Zafrullah Khan telah   
minta agar supaja pemerintah 

memberhentikan kampanje fit- 

nah, jang sudah beberapa wak- | 
tu lamanja berlangsung terha- 
dap diri Zafrullah, kalau tidak, 

maka Zafrullah hendak mele- 
takkan djabatannja. ' 

C & M Gazetta menjatakan 

keheranannja, bahwa pemerin- 

tah tidak berbuat sesuatu 

tuk melindungi 

| negeri dag selandjutnja dinjata- 
kan, bahwa tak akan menghe- 
rankanlah apabila Zafrullah 
akan minta berhenti, Ant. AKP, 

uns 

orang seperti | 
Zafrullah, jang ternama diluar | 

tus. , 

  
| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 

mendapat kn naek 

jang selebihnja oleh pemerintah 

sendiri.. Dinjatakan, bahwa se- 
bab2 demikian sedikit jang di- 
masukkan oleh pihak-Tndonesia 
ialah terutama karena kekura- 

ngan modal. 

Djual lisensi 
deviezen. 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa terutama karena factor2 

kekurangan modal itu menje- 
babkan  banjak saudagar2 In- 
donesia jang kerdjanja hanja 

memperdjual belikan lisensi dan 
izin2 devizer tersebut. Hal2 jg 
demikian itu menjebabkan ba- 
njak pula djumlah importir” 

Indonesia jang -kerdjanja hanja 

mundar-mandir dan ,,berkantor” 
didalam tas sadja. 

dan izin 

Perdagangan dengan 

Djerman Barat. 
Diantara negara2 jang 

mengadakan 
. telah 

perdjandjian da- 

gang dengan Indonesia dan. pet- . 
tukaran barang2nja memuaskan 

jalah perniagaan dengan Djer- 

man Barat. Djumlah kontingen 
Rp. 244,— djuta dan djumlah 
pembelian sudah hampir sepa- 
rohnja. Barang2 jang diimport 

ialah barang2 besi. kaleng, lo- 

gam, lokomotip. Djumlah pem- 

beli lokomotip Rp. 20,— djuta, 
Jang pernah disiarkan sedjum- 
lah Rp. 100,— djuta baru beru- 
pa rentjana sadja. Djumlah bha- 
rang2 jang diexport berupa ha- 

sil bumi, hasil hutan dan  seba- 
gainja djuga kira2 Rp. 244,— 
djuta. 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 

wa banjak pula hubungan da- 
gang jang boleh dikatakan agak 
sepi sadja. karena beberapa 

faktor. Sampai ultimo Mei 1952 
barang2 jang diimport dari Ar- 
gentinia berupa corned beef ha- 
nja Rp. 314.000,— Export tidak 
ada. Ini tidak termasuk sedjum- 
lah 600 ton beras Argentinia jg 
pernah masuk baru2 ini. 

| VIRGINIA" BODJONE- 
GORO TERBAIK 

Dari pimipnan Perrin tjahang 
Bodjonegoro didapat keterang- 

an, bahwa tembakau ' Virginia 
Bodjonegoro adalah jang ter- 
baik diseluruh Indonesia dan 

mendjadi sumber penghasilan 

jang besar bagi rakjatnja. Dlm 

tahun:1952 ini penanam Virgi- 
nia dengan kredit dari Perrin 
luasnja 500-HA, sedang tanam- 
an dari rakajt sendiri tidak ku- 
rang dari 750 HA. Kalau tiap 
HA rata2 menghasilkan 4 kw. 

krosok Virginia kering, maka 
tahun 1952 ini Bodjonegoro 
akan menghasilkan tidak ku- 

rang dari 6.000 kwintal. 
Panen dan pendjualan temba- 

kau dimulai dalam bulan Agus- 
Menurut keterangan pen- 

djualan tembakau daun hidjau- 
nja tiap kilogramnja jg no. 1 

Rp. 1,10, no. 2 Rp. 0,90, no. 3 
Rp. 0,60 dan no. 4 Rp. 0,40. Har 
ga ini jalah harga rata2nja, se- 
dang jang dimaksudkan dgn 
nomor 1, 2, 3 dan 4 itu jalah 
daun tengah, daun atas, daun 

bawah dan daun putjuk (mid- 
den, boven, onder, dan topblad). 

Achirnja diterangkan, bahwa 
dalam tahun 'ini Perrin meren- 
tjanakan menghasilkan 9.000 

kwintal krosok “Virginia (di 
Bodjonegoro dan tempat2 lain), 
dan apabila mungkin akan di- 
naikkan mendjadi 15.000 kwt. 

Diterangkan djuga, bahwa 

pihak petani sudah lebih me- 

ngerti dan lebih suka mendjual 
“tembakaunja kepada Perrin. Te 
tapi rakjat mengharapkan Ssu- 

paja Perrin lebih banjak men- 
djual tembakaunja kepada usa- 
ha nasional. Dan untuk ini Per- 

rin sudah mendapat pesanan 
dari Kilang “Rokok Brastagi 
(Sumatera Utara) tiap bulan 
sebanjak 15 ton. jang berarti 
setahunnja 180 ton. 

Kemana sisa hasilnja.akan di 
djual masih sedang difikirkan. 

Dapat diterangkan , bahwa 

daun krosok Virginia jang ,,su- 

per” tiap kwintalnja bisa di- 
djual seharga Rp. 2.000—- no- 
mor 1 Rp..1.500,— dan jang pa- 

ling djelek jang termasuk no.9 
dan 10 masih bisa mentjapai 

harga Rp. 200,— tiap kwintal- 

. nja. — Ant. 
  

  

PAK TIREWET 
—ng 

  

Program sig 17 Agustus : 

mau merem satu hari, su 

puja tidak lihat resepsi, 
tidak lihat orang jang mes 
wah& jang sudah merdeka, 

dan akan puasa memprih- 

atinkan rakjat jang masih 
tetap. belum merdeka | 

TA maen   
  

     

  

  
  

 



         
   

    

    

  

  

Gee gendut lantas dimakan 
.matjan? Kobisnja. tidak sela-: 
"mat, matjannja jang mamuri 

Kata Bung Kriting « Apa ma- 
3 tjannja barangkali matan teon4 
5 Mana ae 

mana lain sana Apa 
. gambar pertemuan Mas Ruslan 
“dengan anggania2 penerangan 

daerah Jogja dirumah Pa" Www 
“ woho itu sungguh3 gambar bu- 
"ru? Kok rodo mustahu, malam 
“diadakan pertemuan, siangnya 
“sudah ada gambar di K.R.?” 

Rahasianja gampang sadja. 
Hari situ djuru potret kebetulan 
Irar biasa Wactiefnja. Pabrik 
chlich6 punsamat istimewa . ru- 
djinnja. Pukut 1 malam chliche 
sudah. siap, dan pagi2 benar se- 
mud orang Tang ikut hadir pa- 

da pertemuan tersebut sudah da- 
pat melihat gambarnja di K.R. 

« Djadi lebih tjepat- dari pada 
pembajaran gady YurUu2 disuatu 
daerah wilayah Klaten, kata 
Bung Kriting. 
“Bung Kriting, Bang Eu 

lagi2 bitjarakan hal 'gadji. Pa- 
ra guru kan dipandang pintur 

| puasa, atau pintar tjari hutang ! 

BeRAgI 
JOGJAKAR RTA 

“LULUS UDJIAN HSP 

GADJAH MADA 

  

3 Telah lulus 'udjian doktoral | 
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tas jan 

ai   
lengkap ilmu Hukum djurusan 
Kepidanaan pada tg. 11 Aug: 

“ JIPTO-BUDOJO 
—. 2 TAHUN. - 

: juban Katholiek Tjipto- 
Budojo, pada tanggal 15 Agus- 

g “akan datang, akan. 
. memperingati hari ulang tahun- 
njajang ke-2, di Bruderan Ki- 
Pa pan 

“Dala undjukan tersebut, 
“akan dipertundjukkan buah2 

hasil tjiptaannja pagujuban ter- 
- sebut: n antara lain akan 

pers “paduan seni ta- 

ri.dan seni suara Djawa dalam 
hirupan sari sedjarah- Agung 

Pi 2 jan a 

as ap PAP PN 
HARI SANCTA MARIA 

   

2 L Imam Bardja dan 2. Par-: 2 

  

  

. Angkatan Ta
r 

Ta 

  

pemuda2 md 
ft djangka waktu 1950-'55 pendidikan2' 

ketentaraan harus telah selesai 
am 

  

“5 ETNAN Kolonel Sukanda Bratamenggala, ig kepala In- 1 
spektorat Infantri dari Adjudan Djenderal. Angkatan Da- 

rat, dalam 

'55, jang sekaran 

pertemuan pers kemarin pagi telah memberikan 
Ipendjelasan2 tentang “pelaksanaan pendidikan infantri dalam 

| djangka waktu 1950 — sedang berdjalan. 

Perundang?an tentang ini sudah ada dipar emen, 'sedang ren- 

tjananja sudah Jana. selesai, 

. Let. Kolonel Sukanda meng- 

ik-baiknja dari masjarakat dan 
“terutama dai para pemuda ten- 

'| tang pendidikan infantri ini. Di- 
akuinja bahwa “betul sekarang” 
merupikan kenjataan djuga, 
bahwa masjarakat menganggap 
para pendjabat dikalangan ten- 
tara belum sesuai dgn ketja- 
kapannja, . sehingga dikalangan 
para pemuda tamatan. S.M: dan: 
S.MLA: tidak banjak animo utk | 
masuk. kalangan ketentaraan | 
Angkatan Darat. Lain halnja 
dengan animo untuk AURI dan 
ALRI jang memuaskan djuga. 
Para' pemuda sekarang dalam 
memilih tempat untuk-masa da- 
tangnja, sudah mulai zakelijk 
dan membanding2kan dirinja 
dengan pendjabat2 tentara jang 
ada. : 

Letnan Kolonel Sukanda me- 
njatakan, “bahwa sesungguhnja 
»toekomst” bagi para. pemudi 
jang ingin masuk angkatan da- 
rat itu. tidak kurang baiknja 
dengan kalangan sipil umpania- 
nja, sebah sekarang telah diada- 
kan suatu Systeem untuk meng-i 
atasi dan menghilangkan. Ktra- 
gu2an itu, jani systeem pendi- 
dikan jang menjesuaikan ketja- 
kapan pendjabat. dengan kedu- 
dukannja. 

Systeem itu merupakan 2 ba- 
gian, ja'ni-a. recrutermg baru, 
ini adalah kesempatan baik utk 
para pemuda jang ingin. mema- 
suki pendidikan ketentaraan jg 
akan dipertinggi mutunja sam- 
pai kepada deradjat internasio- 
nal, dan b. jaitu semua tentara 
jang sekarang ada dalam dinas 
harus memasuki lagi pendidik- 
an2 dan latihan2, - atau ,,Ner- 
scholing”, mulai dari peradjurit 

kang atasan. , 

Tentang pendidikan 

dan latihan. 

»i Tentang pendidikan2. dan la- 
tihan2 diterangkan. lebih djauh, 
bhw Pendidikan Kern Instruk- 
tur, jang dimulai September '51 
di Tjimahi, pada achir Septem-" 
ber 1952 ini akan selesai. Untuk 
mereka itu di Tjimahi ada Se- 
kolah Pelatih Infantri. Dalam 
tingkat penghabisan dari pendi- 
Gikan itu mereka-akan disebar- 
kan ke Territoria jang sudah 
mempunjai menata Kader In- 
fantri. 

Pada bulan Oktober Fa Se- 
kolah Pelatih Infantri itu akan 
mulai lagi dengan babak (ich- 
ting) kedua. KI. 300 perwira 

lakan mendapat pendidikan: itu 
L Untuk djadi guru atau pelatih 
pada Bataljon2 Depot dan Seko-   “Bertepatan pada hari Sancta | 

Maria pada tanggal 15 Agustus | 

besok, digeredja 

akan diadakan hari renungan, 
jang diperuntukkan bagi peri 
da-pemuda. -. 
:Hari Renungan tsb, akan Gi- 

pimpin sendiri. oleh — Mgr. Ay 

Sugijopranoto SJ. 
“Seperti diketahui, menuruk | 

adjaran geredja Roma Katho- | 

hek, hari Sancta Maria itu, 
adalah disamakany seperti hari 

. Minggu. Dengan demikian, ma- | 
ka bagi umat Katholiek diwa- | 
djibkan. »- menghadliri . Missa- 
Kudus dan tidak mengerdjakan 
pekerdjaan berat. 

| SALURAN KALIBA- 
' WANG DIBUKA | 

RESMI 
“Didapat kabar, bahwa pada 

hari peringatan . 17 Agustus 

jad. ini, saluran. Kalibawang ig 
pekerdjaannja entara di- 

hentikan karena ' begrooting te- | 
lah habis, akan dibuka dengan 1 
resmi untuk. menjalurkan Aa 
kali Progo, kedaeran2 jg men- 
butuhkan pengairan, Seperti di- 
ketahui saluran tsb. telah sele- 
sai dipekerdjaan sebagian jang - 
pandjangnja baru 4 km, sedang 
rentjananja 70 km. 

WARTAWAN “JOGJA 
ADAKAN SANDIWARA 
'.Kini sedang diadakan persia- 

pan? oleh P.W.I untuk menga- 
dakan sandiwara, jang akan di- 
mainkan oleh rekan2 wartawan 
di Jogja . dengan dibantu “oleh 
beberapa wanita . dari Press- 

room dan RRI Jogja. 

" Tjeritanja jang akan dimain- 
kan ialah ,,Wartawan. tiga dja- 
man” gubahan sdr. Karkono -ki 
ni wakil ketua D.P.R.D Jogja, 
sedang sutradara ajuga dipe- 
“gang oleh sdr tadi Menurut ren- 
“tjana sandiwara itu akan dima- 
inkan kira2 dalam bulan Septem 
ber jang akan datang : 

PELANTIKAN BUPATI! 
'KEBUMEN 

Pada tgi. 12-8 jl. oleh Guber- 
nur Djawa Tengah telah dilaku- 
kan: pelantikan Bupati Kebumen 
jang baru Slamet Prodjoraher- 
djo. Sebelum pelantikan, telah: 
dibatjakan surat keputusan Men 
teri Dalam Negeri jang mene- 
tapkan  diangkatnja Slamet 
Prodjorahardjo sebagai Bupati 

' Kebumen mulai tg, 1 Mei 1952. 
Upatjara pelantikan tersebut 

dihadliri oleh Residen Kedu, be- 
berapa-bupati anggota” DPD s8. 
luruh Kedu, dan para tskemuka 
pjawa Tengah lainnja, — (Kor), 

  

Kumetiran 5 

lah Kader Infantri. 

f Dalam bulan Oktober ita aju- 

|ga dibeberapa Territoria- akan 
"dibuka Sekolah2. Kader Infantri. 
: Sampai sekarang jang terkenal 
'ialah SKI. - Tjimahi. Muria2 | 
(SKI. ini terdiri dari bintara2, 
(jang nantinja akan mendjadi | 

ppelatih-djuga di Batangan De- | 
rpot 
“Dalam. pertengahan Hakan Je | 

| lalu di Tjimahi 
| Sekolah Pelatih Infantri bagi 
| Perwira2 Territorium”. 

Mengenai Pusat: Pendidikan | 

ADI diterangkan, bahwa, 
| orang letnan tjalon, sematjam | 
| vaandrig, jang dalam bulan Pe- 
bruari jang lalu telah selesai 
dengan . pendidikannja  tbabak | 
pertama) sekarang telah “diki- 
rimkan ke Territoria utk mem- 
praktekkan hasil peladjarannja 
dan turut serta “dengan. pasu- 
skan2 selama 1 tahun. 

"dinilai: menurut ketjakapannja 
masing2. Inilah jang menentu- 
tkan apakah mereka itu nanti 
bisa atau tidak mendjadi vaan- 
drig, atau perwira tjadangan. 

alam bulan Mei 1953 Pendi- 
dikan Komandan Peleton akan 
“dibuka. Tamat dari pendidikan 
ini para siswa akan ditempat- 
kan dibataljon2 Lamanja pen- 
“didikan kl. 

siswa jang akan diterima dalam 
Pendidikan Komandan Peleton 
itu adalah 800 orang, jani a, 
para perwira komandan peleton 
jang telah berpendidikan P3Ad, 
b. bintara jang telah memenuhi 
sjarat2: Pendidikan Komandan 
Peleton, dan c. pemudaZ 'kelu- 
aran SMA. : 

Selain da 
mulaan bulan April 1952 di 
P3AD diadakan latihan2 In- 
struktur Pendidikan Dasar In- 
fantri bagi djawatan2, 
dan kesendjataan2 satuan, Pen- 
didikan ini akan selesai "bulan 
September jad, 

ber jad djuga di P3AD akan di- 
mulai dengan pendidikan guru 

tur Pendidikan Dasar Infantri. 
Sebagai diketahui, hingga ki- 

ni sebagian besar tenaga. guru 
dan pelatih di P3AD masih ter- 
diri atas Missi Militer Belanda. 

didikan guru itu, maka tibalah 
saatnja untuk “mendidik 'ang- 
gauta2 tentara mendjadi guru 
dan pelatih P3AD. 

dan "Kompi dan Perwira Staf, 
diterangkan, bahwa itu akan di- 
mulai tanggal 1 Mei 19453 sela- 
ma 1 tahun. Menurut perhiitung- 
an pendidikan ini harus meng- 

Saga san kl, 300 perwira,   
& 

harapkan pengertian jang seba- | 

telah dibuka | 

Djuga. 
praktek mereka itu diukur dan: 

14 bulan. Djumlah 

pada itu pads per- 

dinas2. 

Pada. permulaan bulan, Okto-. 

dan pelatih bagi latihan Instruk | 

Sehabis orang2 mengikuti pen- | 

“ Mengenai Pendidikan Koman- | 

'Pentang »Sekolah Me- 
thode van Instructie” 
dan lain-lain, 

Achirnja Letnan Kolonel Su- 
kanda meminta perhatian atas 
adanja Sekolah Methode van 
Instructie”. Ini adalah hal baru 
didalam ketentaraan, jang tira- 
bul baru sesudah perang dunia 
ke Il dan ternjata sekarang sa- 
ngat baik dalam prakteknja di- 

| dalam perang Korea. 

Dikalangan Missi Militer Be- 

|landa jang ada di Indonesia, ha- 
nja ada 'seorang opsir jg tahu 
seluk-beluknja tentang soal ini 
dan telah mendapat pendidikan 
istimewa antara lain di Ameri- 
ka Serikat: Opsir ini sekarang 
memberi. mata peladjaran me- 
thode van 'instructie itu baik 
kepada para anggota. tentara 
kita, maupun kepada para ang- 
gota Missi Militer Belanda: 

Mata peladjaran “ini ialah 
memberi tjara jang lebih effec- 
tief dalam hal memberi instruk- 
si, peladjaran dan memimpin, 
djadi sangat berguna bagi para 
guru atau pelatin maupun bagi 
para komandan. Diharapkan pa- 
da permulaan bulan Nopember 
jad, telah ada 18 orang perwira 
Gan. bintara jang sudar bisa 
mendjadi guru “dan pembantu 
guru dalam hal tjara memberi 
instruksi jang serba baru itu. 

Dalam uraiannja Letnan Ko- 
lonel Sukanda mengemukakan 
djuga  pentingnja Sekolah Pen- 
didikan Djasmani. Dalam bulan 

LDjuli 1953 Sekolah Pendidikan 
Djasmani “itu sudah akan bisa 
menghasilkan 90 bintara pelatih 
jang disebut ,,pendjata”. Dalam 
permulaan 1953 60 perwira pe- 
latih pendjata akan selesai dgn 
pendidikannja. 

Tentang pendidikan diluar ne- 
geri, diterangkan, banwa baru2 
ini telah kembali dari Fort Bet 
ning (Amerika Serikat) bebera- 
pa orang perwira untuk Koman- 
dan Kompi. Pengiriman ketem- 
pat latihan tsb sekarang dipan- 

Gang tidak perlu lagi. Jang se- 
Karang dibutuhkan ialah ,,ad- 
vanced “course”. dan ,,regulair 

course” dari bagian infantri, ta- 

sSudah2: Untuk keperluan ini ba- 
gian infantri akan mengirimkan 
djuga orang2nja Keluar negeri. 

T Mengenai Chandradimuka, 
“Letnan Kolonel Sukanda mene- 

rangkan, bahwa sesungguhnja 
itu hanja suatu kesempatan utk ' 
re-unie dari para perwira me- 
hnengah supaja corpsgeest lebih 

erat. Pertemuan? demikian kita 
butuhkan sewaktu2 dan seka- 
rangpun masih dilandjutkan di 

“Djakarta.   
nel Sukanda menerangkan, bahg 

| wa bagi orang2 jang akan me- 
|ninggalkan ketentaraan sesung- 

'guhnja segala sesuatu telah di- | 
sediakan asal penjelenggaraan- | 

Inja sadja beres. Untuk demiili- 
terisasi “demikian,” beberapa 

| orang perwira telah. dikirimkan 
fiko Inggeris, 
| disana bagaimana tjara2nja me- 

(4 Perwira Angkatan Darat (P3! ngataSi soal2 disekitar demili- 
-terisasi itu. Sebagaimana dike- 

“diselesaikan dgn. sangat rapih. 
Mengenai orang2 jang akan 

keluar dari kalangan ketentara- 

| San Letnan Kolonel Sukanda 
menerangkan, bahwa jg akan 
keluar dari kalangan tentara ia- 

“lah jang sudah pensiun-rijp dan 
“mereka jang “tidak “memenuhi 

ketjakapan. Diterangkannja dju 

Suk subsistenties dimana mere- 
|ka selama 3 

dan dalam kesatuan. —- Ant. 
  

' SUNTIKAN ANTI PES: 
Oleh djawatan kesehatan rak- 

jat Karesidenan Surakarta te- 
lah diadakan suntikan anti pes 
di kabupaten ' Klaten, dengan 
giat dan berhatsil dengan me- 
muaskan. Kini 
djumlah penduduk. jang telah 

lama kwartal ke LI tahun ini, 
telah disuntik  sebanjak 15372: 
orang atau 21774 dari djumlah 
djiwa kabupaten Klaten jang se 

» 

SURAKARTA 
Mera matang aaananan 

PEMBAHARUAN PE- 

PEMUDA et 
Pada tanggal 7/8-8-52 di Ba- 

lai Panti Pemuda oleh Pengu- 

Trus telah dilangsungkan perte- 

da/wanita untuk mengadakan | 

pembaharuan Pengurus. Dgn, te 

rus terang Pengurus lama. me-   

pi jang -lebih tinggi daripada jg 

Berhubung dengan akan ha- “4 
bisnja waktu difnst-verband pa- | #8 

(“da achir 1952 bagi sebagian dari | 
tanggota2 tentara, Letnan Kolo-: 

"NEK mempeladjari i 

tahui di Inggeris soal tsb dapat | 

sjarat2- baik djasmani maupun | 

ga, bahwa dalam hal ini orang2 | 
jang ,afgekeurd” itu akan ma- | 

tahun akan tetap | 
bekerdja dengan status tentara | 

telah diketahui 

mendapat suntikan anti pes. Se- 

banjak 78642.0rang itu. - R.Ska. |. 

njatakan bhw.-sedjak berdirinja 

Panti Pemuda, Pengurus tidak 

dapat bekerdja dengan baik. Hal 

ini disebabkan kar ena tempat 
tinggalnja Pengurus terpentjar 

dan “kurang. inisiatip. Disam- 
pingnja itu, dinjatakan, bahwa 

keadaan 'organisasi2 Pemuda 
"memang dalam keadaan jang 
lemah, sehingga Panti Pemu 
jang bersifat perumahan unt 
Pemuda kurang mendapat du 

pa saran Pengurus dapat ter beh 
tuk jang susunannja sbb.: ' 

Ketua Sumarman, Wakil 
tua Daisman, Penulis I Walujo, 

Penulis UI Sudarsono, Keuangan 

Tjan Bian Hok, Bagian Pendidi- 
kan djasmani Sutjinto dan Su- 
dirman, Bg. Pendidikan roehani 

Sawaldi dan Suwarto, Bg. Ke- 

wanitaan Nj. Sundjojo. Susunan 

tersebut akan “ditambah menu- 
rut kebutuhan... — (Kor). : 

PEMOSOKAN MURID 

  

: | MERDAULATAN 

"NGURUS PANTI «| 

ngan. Sesudah diadakan beber 3. 

ke 

RAKJAT” 

   

    

“OPEN TENNIS TOUR: 
NAMENT JOGJA 

“ Pertandingan tennis terbuka" 

jang diselenggarakan sedjak tgl. 

muan dengan organisasi2 Pemu- aa bulan ini, mendapat sambutan 
jang memuaskan. 

Djumlah pertandingan 
tertjatat adalah sbb.: 

Single putera 52 pasang. 
Single puteri 2 5 
Dowble putera 28 5 
Mixed double 12 S1 

“Hasil? pertandingan . sampa) 

hari Selasa tgl. 12 sbb.: 

jang 

Ronde pertama: 

$ 

  S.M.M.D. 
Telah terdjadi pemogokan | 

murid2 S.M Muhammadijah kl. j 
3.-pada tanggal 5-7/8 jang lalu 

| sebagai akibat dari pertentang-   annja Kepala Sekolah dengah 

S'orang guru - jang dipelopori | 
oleh Rb. Mereka inj adalah tena- | 

nja, ialah “karena kepala seko- 
lah mengurangi  djumlah djam 

ga tidak tetap. Adapun sebab2- f   mengadjar dengan alasan bah- 
wa guru? jang tetap sudah tju- | 
kup untuk memberikan penga- | 
djaran sebagaimana mestinja. | 
Dalam soal itu kabarnja pe- | 

ngurus M.D. telah pula ikut | 
tjampur tangan, dan bagaimana 
hatsilnja, “akan kita kaharkan 

|ikelak, — (K.R) 

BUPATI MOCHTAR 

GU KEAMANAN 
Untuk memelihara keamanan 

didaerah Kab. Klaten, jang ter- 
njata mulai baik kembali itu, 
oleh Perwira  Disirik Militer, 

' Kepolisian Negara dan Pamong- 
Pradja didaerah2,-telah diada- 

kan latihan2 regu keamanan. 
Dalam latihan itu - mereka 

mendapat pengertian, tentang 

petundjuk tugas Polisionil Ten- 

tara, kewadjiban dan batas ke- 

kuasaan   
Gan seba, 

Dalam latihan jang diadakan 
di Ketjamatan mulai tanggal 
5-12 Agustus '52 itu Bupati Kla- 
ten baru, Mochtar, selalu mem- 

beri penerangan? jang sangat 
| mendalam tentang kewadjiban 
| kita pada masa sekarang ini. 
(KR). 
  

  

KEMIS 14 AGUSTUS 1952. 
| Gelomb: 42,25, 59,2 dan 122 
09:00 Ujon? dari Puro Paku- 

alaman 

nesia 
Hidangan Klassiek . 
“Gelanggang |, Podomoro” 
RRI Jogjakarta 
Mendjelang 17 Agustus 
Njanjian sendja. 
Soal? tehnik.radio 
Mengenai seni suara 
Djawa 
Mimbar Islam 
Stambulan oleh ORJ Ii 

114.00 
17.00 

17.40 
| 418.30 
19.15 

119.40 

| 21.15 
| 21.80 

SURAKARTA, 
Gelombang: 990 — 130 ma. 

12.45 O. K. Sederhana 

117.00 Taman Pemuda 
| 17.40 Kamus harian 
18.15 Ruang tehnik 

11830 O, K. Irama Sehat 
Suara bersama 

Motjopat, diseling 

genderan. 

(215 

  

  

! 
1 

| 
t 

| 

| 19.15 

| 

| 

| 
t “BADAN RONGSOK 

Misih muda tapi keli- 
hatan sudah tua, laju 
dan lemah. 

Obat jang terbaik 
jalah: 

Is MAHA TONIK — 

Bangalrw 
Makan 2 tablet tiap 3 hari sekali, 
dengan lantas djadi sehat, kuat 
dan gagah perkasa. 

Terdjual disemua, toko obat, 

  

  

  
  

  

Uukuran: 
Buku ini penting sekali 

Dihimpun oleh: WASIR 

Pesanan Stelan ongkos 
3 

. N       maa 

“BARU TERIMA: 

H.P. P.. 1946 s/d 1951 
Himpunan Peratiran-Peratiran Pensiun, tundjangan, uang 

“tunggu dan sebagainja. 

24x16cM., tebal 240 halaman 

bekas pegawai Negeri Republik Indonesia. 

Harga Rp! 13,50. 

'buat para pegawai dan 
  

SASTROWIDAGDO 4 

kirim 1075. 

Toko Buku .,K. R." 
TUGU 42 —,. TELP. 901 
—TOGJAKARTA— 

MENGGEMBLENG RE. | 

dari regu keamanan 2 
dan soal2 kesedaran bernegara | 

      

Ar 

Petikan? dari film Indo- 

Samsuri — Soetomo 6-3. 6-0: 
Soehardi — Izy 6-2. 6-1 

4 Moedijantoro — Margono 
: Tab 6-4. 

Tan Gim Gwan — Ambijjah 
6-3. 7-5 

Aditomo -— Pudjiutomo 
PMR on akan Gia 

Ong Sioe Tjiang — Ju Pin Li 
! : 6-2. 6- 
Arma -—- Danu On oi 
Achmad Noes —- Soehardi 

6-2 bb 

Sostedjoe — Moestadiab 
Ba 63 0 

Sandjoto -— Rachmad e 
MG Bh 0 

Tamponawas —' Sardjiman 
6-1 6-3. 

Ronde kedua: 

Soekardi — Tan Kim Tik 
6-0. 6-3. 

Tjoa Ping Hiong -— Ang Tiouw 

An 8-6. 6-4 
Ong Sioe Tjisng — Sumarto 

6-3. 6-4 

| Koo King Kie Arma 
5 6-2. 7-5 

Soerachmad — Ramelan 
6-1. 6-0 

Soetedjo — Prawito 6-3. -.6-4. 
Tamponawas-——- Seejono 

2-6 6-3. 6-3, 
Soedarsono — Dr. Soedarmadji 

6-3. 6-2. 
Perlu diterangkan bahwa per- 

tandingan? ini dimulai pK. 
dan dimaksud pertandingan fi- 

jang akan datang, 

“BOLA BASKET T.N.H. 
KE MUNTILAN 

Pada tanggal 17 Agustus jad. 
TNH Solo bagian bola basket 

(pemudi akan melawat ke Munti- 
lan dan Magelang dengan mak- 

Sud untuk mengadakan pertan- 
“dingan2 persahabatan disana. — 

PREMIERE 

— 13 

Suka- duka seorang 

THE M9GOD FOR LOVE 

2. 
io 

1. | 
3, 

3 sore | 

nale djatuh pada tgl. 17 Agustus | 

  

PERTANDINGAN BOLA 
— KERANDJANG 

17 Agustus 

Untuk turut serta mera jakan 
peringatan 17 Agustus, maka 

Persatuan Bola-Kerandjang Jo- 
gjakarta, akan mengadakan per 

tandingan2 Bola-Kerandjang un- 
tuk umum. 
Pertandingan? akan dibagi da 

lam 2 golongan, golongan A 

(tingkat sederadjat dgn SMP) 
dan golongan B (tingkat S.M.A 
keatas). Pertandingan pertama 
akan dimulai tanggal 16-8-1952. 

Ketjuali disediakan  herma- 

tjam-matjam hadiah (beker dll). 

pertandingan tsb. djuga untuk 

memilih pemain2 kesebelasan 
Jogjakarta (Bond Jogiakarta) 

jg akan menghadapi kesebelasan 

lain2 daerah guna nrerebut ke- 

djuaraan Djawa Tengah. 

EZZARD CHARLES 
KALAH ANGKA 

  

  
| pertandingan 10 babak, 

Demphsey dan den, wasit Jack 
juri menjatakan Lone' telah 

  

dan penantang ke» 

Layne sebagai 
an angka dari. pertanding- 

jekas dju- 

berat Wezard Oharles. 
Pertandingan tersebut “jang 

disaksikan oleh Ik. .250006 pe- 
(nenton adalah merupakan per- 
anngan keras » Es 

"RAHAYU" 

    

      

   

Laragan 

Rex 

deng 
an 10 babak melawan hi 

  

a kelas ara"xeras 

  

    
law 

LN APA PERSEMBAHAN 

FILM INDONESIA JG, 

Dgn: & S5. PONIMAN 
Mengisahkan suka -d Tata du 

M. 

  MENJESAI 
Main Djm, — 4. 

MATINEE Saptu 
Min gg u 

DIADAKAN 

B3 sea 

  

    

iam lima babak teraeh.r dapat 

pi tidak berhasil: 
&an angka janag lebih » 
lawamnja, 

Putusan itu 
manager dari Charles, 

Haa 
up dilenta MN 

Lrjiak2 mengatakan, bahwa puL- 

san itu adalah jang seburuk2- 

nja dim sedjarah pertindjuan. 

-& Ant. 

LM: KE TEGAL 
,Pada hari Saptu tanggal 16 

Agustus jang akan datang kese- | 
| belasan Indonesia Muda Solo: 

jang menjebabkan. Charles da- | batan antara pemainZ 
kis jang sudah terxenal c 

memperbaiki! kedudukannja, ta- Liar dan Klaten, Pertanidingan jg 

mengumpul- | bersifat 
pesar dari | mentiapat perhatian sangat be- 

| sar dari chalajak dan bertempat 
| disebuah gudang paberik. « 

Mintez ig 

melontjat2? ke-udara dan berte- 

  

demonstrasi tersebut 

Dari Solo datang rombongan 
H.C.T.N.H, jang tevdiri antara 

Liain dari Hok Siu jang terkenal 
dgn djulukannja ,,Matjan Ke- 

| titi”, Tjan What Lien, Ui Diing 

b Tjay dll 

Rombongan dari Klaten diper. 
kuat dari djago2 Solo, antaranja 

. jang terkenal di dunia, bulutang- 

kis Busro, Rochmad dan Sutoto 
djuara single Jogjakarta. 

4 
' 

£ 
£ 

1 

Dari Rex Layne dalam | 

Menurut. berita UP dari Os- | 

djau kelas berat dari Ogden | 

penang | 

PAHLAWAN" 

melawak ! Penonton akan ter -hibur oleh dua Dagelan ini. Sungguh tepat 

pada hari KEMERDEKAAN Tn 

Pertandingan jang sangat se- 
ru dan sportief tersebut hatsil 
selengkapnja 'ada.seperti beri- 
kut: g 

ingie : 
Tjan What Sien — Busro.1-2 
Vi Djirg Tjay — Sutoto 0-2 

. Iien Tjing Han-Mochtadi 2-0 
Hi Wee Bing Siang —Gito 0-2 

BULUTANGKIS: | . Tjan Dhian Bien--Kamil 0-2 

, "6. Tjiook Kim Lur-— Salidi 0-2 

FP sDJUARA JOGJA- “| bowbte : 
KARTA nak SG Hok Siu/Ui Djing Tjai —Tjay 

si Mati Ketii”, t-Rechmad/Busro 2-0 

Le tepar 3 2. Souw Dian Swie/Tjan Wat 
Atas usaha PB, , Garuda” De- Sien -— Sutoto/Mochtadi 2-0 

| langgu, dengan maksud untuk | 3. Tio Jak Tju/Moch Bing Siang 

| mendorong penggemar2 olah- - Salidi/Kamil 2-0 
raga bulutangkis jang kini sa- Deimikian achir pertandingan 

ngat berkembang biak dan men- j dari 6 single Klaten/Solo men- 
djadi volksspel bagi Rakjat De- | dapat. 5 kemenangan, Sedang 

|langgu, maka pada hari Minggu | bagi double dari 3 set seluruhnja 
| tg. 10 Agustus jl. telah dilang- | dimenangkan oleh CHTNH Solo. 
| sungkan pertandingan-persaha- | — (Kor). 

mengadakan pertandingan pada | 

sore hari itir djuga dengan ke- 

sebelasan dari Kuningan, Pada | 

hari 'berikutnja IM melawan | 
bon Tegal-dan pada tanggal 18 
Agustus diadakan pertandingan | 

lantara kesebelasan 'bon- Tegal | 
| melawan Kuningan: — R. Ska. | 

| 
akan melawat ke Tegal, untuk 

|   
  

D
A
 

PREMIERE ! TERBARU ! 

HARI PROKLAMA 

UM PERNAH MENINDJAU KOTA - GUDEG 

1. R 

BEL 

A4 HAYX UU". PADA 

  

  

BUDHRASA £& CHATTIR HARRO £« NETIY HERAWATI. 
4 Orang pradjurit. Jang satu pandai menjanji, jang lain pandai 

untuk hidangan 

DJIKA KETINGGAL: 
ak — 

tt 

"0 ntuk 13 Tahun keatas ! 

— Djam 10.00 Pagi. 

  

| 

| 
| 
| 

FILM LUAR - BIASA TIAD 
BANDUNG DAN PALEN 

KAA | 

Teks: INDONESIA 

TAHUN —— 

Thats My Boy 
“Dean MARTIN — Jerry LEWIS — Ruth HUSSEX. 

pemuda jang akan mengindjak 
pada Perguruan Tinggi Pendidikan Djasmani. 

Tepat. untuk para mahasiswa, para 

para orang tua jang mempunjai putera & puteri dalam me- 
nentukan Pendidikan jang lebih landjut: 
Dihias dengan suara Dean jang merdu, melagakan YM IN 

pemuda-pemudi dan 

151-838. 

Mn Ie 

    
(Solo) 

djam 4.30. 

Harga 

Berdiri 

148 -8, 

Merebut Djuara Pertandingan Daerah P.S.S.I. 

PERSIS —— PERSIT 
hari Saptu tgl. 16 Agustus 1952 di Stadion SRIWEDARI Solo 

Panggung Rp. 6.-— 

Samping Rp. 4, 

(Djawa - Timur) 

tempat:   
Rp. 27— 

SA KS SIKANLAH. 

  

      

  

SUDAH: DAPAT DISADJIKAN 
LAMBAT DATANGNJA., 

5 M N v A4 J e 1 R 4 S1? 

x " " 

51 AAN i , 

VOORVERKOOP PAGI Djam 9 — 11 di ruangan belakang. 149 - 8. 

  

SAMSON & DELILAH 
1 BANDINGANNJA, KARENA BESARNJA PERHATIAN.DI 

TERPAKSA DI JOGJAKARTA 
PAD 

A S, JANG SEH 
BULAN INI SED 

RUSNJA 
KIT TER- 

152-8. 

A PERTENGAHAN 

  

  

SOBOHARSONO 
|mpRs. $ "r 
| 

  

Indonesia 

4 BS 
14 Tahun. | 

  

| Pertempuran 

! pnoas di 

| ja talia 
t 

| dalam 
| 
f 
| perang 

  

| Dunia II. 
EN 
" STARS 2 

WILLIAM HOLDEN' NANGY OLSON : FRANK LOVEJOY 

     
    

    
   
   

      

UTJAPAN TERIMA KASIH 

Dengan ini kami utjar pkan banjak? terima kasih kepada: 

| R.K. Sajidan, LB.C., P.P.P.G,: N.V. PENDAWA LIMA, 
N.V. PADI, RB. SEITAMAN, PPA BB, DEL, 
K.A.B., PESAT, segenap kawan? dan/atau kenalan? all 

dengan ta' ada terketjualinja, jang telah sudi. memberi 
bantuan lahir-bathin, baik jg. berrupa peniberian karang- 
an? bunga, pelajatan, pernjataan? turut berduka tjita”,    

  

No, 39 

1413.   

PEMERINTAHAN DAERAH: 

KOTA BESAR SURAKARTA. 

| PENGUMUMAN 
JB - 2217532 

Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta akan mendirikan 

sebuah POLIKLINIK bertemnat di GADING, 
Para Pemborong Bangunan jang ingin mengerdjakan dapat 

mengadjukan surat penawaran s sampai dengan tg. 23 Agustus 
1952 djam 11.00 dalam amplop Tenar kepada Kantor 
D.P,U. Kota Besar Surakarta. 

Pendjelasan2 “ddpat diterima daki Djawatan - Pekerdjaan 

Umum Kota Besar Surakarta s/d. tanggal 12 Agustus 1952. 

Surakarta, 11 Agustus 1952 

Pemerintahan ' Daerah 

Kota Besar Surakarta, 

Secretaris, 

SUTONO. 

   
   

   
     

    

maupun jang lain?, pada waktu meninggalnja anak kami 

jang ke-I: : 

SOEKAMTO (laki? umur 5th): 
dimakamkan pada hari KEMIS tgl. 7-8-1952 di makam 
Ld, Pengok. Semoga segala amal kebadjikan diatas diteri- 
na dengan baik oleh Allah Swt. Amien! 

| 1 Keluarga SOEKARJONO 

Sajidan Gm, 5/110 - Jo Ea a. 

Ada sedia Buku2: 
SUPANGAT / SUJITNO HARDJO: NO: 

  
  

  

    
| adpertensi, 

tgl. 18 Agustus 1952 

    
NN T 1” ” — 

  

Penting bg. pemasang adv. 
Harap para langganan MABA Sena kbpan 

berhubung ,,K.R. 

Saptu tgl. 16 Agustus 1952 terbit 8 halaman. . 

"pada hari Senen 

tidak terbit, sedang hari 

2 

Adm. K. RB? 
Bagian Adv. 

  sedikitnja Rp. L— 

KR." 
TUGU 4? TELP. 901 

: StOGJAKARTA— 

Pesanan tambah ongkos kirim 1075 

Toko Buku 
    

SoaP? Umu TE dgn penjelesaiannja dj..I Rp. 8 -— 
FO Ng DAA RA Ma Yan at dh Oi 

2. RYANTO: Soal2 Ilmu Gaja (tjetakan ke - TI) 9 

3. SOETRISNO Umu Alam (Arus. listrik) IV. 
4. C. Ji DH ZWART/JANG LIEM THJIANG: 

Ka PER en at ka NS RU Maa Bana jaan PPA 
AN UP Mela an Te Ka Teen ANN Ri YNA Menu au no0 

Auiti MOCHTAR: Latihan Nighasn Aa MN AN Hu ta Hn oth 
G. “ADI AR": Kitab Undang? Hukum Pidana »... »,. 10,5 

Na Mr W IRJON O PRODJODIKORO: 
KAL seat Penata KA Oa Kek Ka Ao H 9 — 

8 Mr WIRJONO PRODJODIKORO: : 
Hukum Atjara Perdata di Indonesia. an G— 

9 Mr, MUH, YAMIN: Proklamasi dan Konstitusi 

Bep Nol IN On ASIA AAU Ma ala Ha un Oa 
10 Mr. J. H, SCHBERS/H. SOERJANATA 

MIHARDJA: Peruindang?-an Perburuhan . |... ,, 18,50 

Lk KEMPEN R.I: Undang? Dasar Sementara Ri, 2,50 

18 Dr. PRIJOHUTOMO: Pantjaran Kepolisian “1. 980 
18, J..H. SMITH/H. J. REGENBOOG/R. SOBSILO: 

Pemakai Tjap? Djari "5 Kep. Tata - Usaha, RK “.3oo 
14. SOESILO PRAWIROSOESANTO: : : 

KEK On Oni DOSA MN IA Al BNN RB KAN RAN » 6 
15 SOESILO PRAWIROSOESANTO: 5 

. Membangun Masjarakat Desa. U GA 
16. Mr, SOENARKO: Sari Pandangan Sardjana? 5 

Tata Negara Seluruh Dunia dari Sokrates 
ipa ln, SOeKAMO ha MA na UI aa (al     

Ka ma an an 
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