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$ rakan jang Pa bertud 

' de Sukarela, Internasional” Si 

“Mr, Hamid Algadri 

| Ketua 

dikota. Diana: mempunjai, : 
tar” belakang jang dalam dan 
berbahaja, oleh karena ada Gan |. 

an 

  

    

ta Djakarta. sekarang ini —.me- 
da Aidit, adalah sama de- 

  

ngan perbuatan DI, TI yng 0 6 mel 
luar kota, i 

Ditundjukkannja, Kd ke-| 

   

bakaran? ini terdjadi bersama- 
an dengan berita2 tentar 
kin banjaknja opsir2 dan pega- 
wai2-sipil DI menginfiltrasi ke- 
dalam kota Djakarta. Djuga 
berita2, bahwa pembakaran? | 
itu aia “hub annja dengan 
kepentingan tu. 
persamaan 
“ap gerombolan? DI, TII dsb. di- 

adap tuan? tanah. 

    

Juar kota terh: 
Selandjutnja diterangkan oleh | 

Aidit, bahwa Walikota Dja- | 
karta adalah orang pertama | 
jang bertanggung Ojawah | atas 
keselamatan rakjat aerahr    
dan dalam hubungan i ni ia men 1 

tjela sikap Walikota. 
Tentang - kabar2 mengenai 

Konperensj Komunis se Asia di 
Nanning (Tiongkok) jang me- | 
nurut kabar2 itu Na 

antara lain membentuk ”Briga 

Asia, dikatakan oleh Aidit, bah- 
wa kabar2 itu adalah isapan 
djem»ol dan berasal dari sum 
ber Kuo Mintang. 
Tentang kabar mengenai "Ron- | 
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mengenai politik kabinet jang dimadjukan 
| kepada PM Mr. Ali Sastroamidjojo selama dalam perdja- 

: . menimbulkan perasaan simpasi dan kepertjajaan 
as dalam bartai2 Pemerintah dan penjokong Pe-- 

t anggapan mereka tidak ada bukti untuk 
bahwa Mr. Ali Sastroamidjojo pro Amerika. Ba- 

sea dalam kabinetnja menerangkan kepada wartawan | 
| Djakarta ibahwa Ali Sastroamidjojo tidak betul pro 

  

: AN pro Pisa atas perintah Subardio 

   HARIAN UMUM 
. DITERBITKAN OLEH. BADAN PENERBIT PARU AAN RAKJAT" WP BANTA S.P... 
  

  

TAH PADA DPR 
Sebelum reces. 

Ul Segera setelah Presiden me- 
| ngambil sumpah P. M, Ali Sas- 

| troamidjojo serta Menteri Pene- 
|rangan dan Kesehatan a.i. Dr. 
| Ferdinandus Lumbantobing pa- 

han djam 20.00 malam Kamis 
| kabinet baru bersidang untuk 
| pertama Kkalinja. Sidang terse- 

  

| hut dipimpin oleh PM Mr. Ali 
astroanidjojo, dihadiri ' oleh 

semua anggota kabinet dan 
| berachir pada djam 24.00 liwat, 
| Menteri Penerangan Dr. F. 

"| Lumbantobing jang bertindak 
|| selaku djurubitjara kabinet, me 

| nerangkan kepada pers, bahwa 

   

| KETERANGAN PEMERIN. 

! Yrtaco he seperti jang selalu dikabarkan semula. Jang benar ialah 

bahwa Ali Sastroamidjojo dulu menjetudjui Frisco atas perintah 
menteri luar negeri Mr. Subardjo dan sebagai seorang pegawai 

(| dalam sidang pertama itu kabi- 
| net telah menjusun program Pe 
| merintah jang   sesuai djiwanja 

tanah, ada | 
ja dengan pembela- | 

    perensi Calcutta” j menurut 
kabar itu diikuti djuga oleh Ko- 
munis Indonesia dan mengambil: 

untuk mengadakan | keputusan 1 
"pemberontakan Madiun”, di- 

an Ta Yana bohong. 

  

tidak dapat Mariana! lain. 
Loket, 

Mengenai pelaksanaan pro-, 

ga kabinetnja PM Mr. Ali 
nidjojo . menerangkan | 

erasa tjada perlu | 
in keeter gag an? baru ' 

ra itu dipersilahkan | 
1 kembali pernja- 

  

aa Amerika Serikat ke Indo- 
| manja 

Soal dalam negeri PM 
punja gambaran djelas. 

Tentang keadaan dalam ne- 

geri “dikatakannja bahwa ada- 
Jah suatu keuntungan baginja 
karena sebelum ia kembali ke 
Amerika Serjkat beberapa wak- 
tw jang lalu ia telah mengada- 
kan penjndjauan keliling ketem- 
pat2 Naa diseluruh ke- 
-pulauan Indonesia sehingga de- 
ngan demjkian soal2 jang diha- 
Gdapi dalam negeri sekarang jni 
ia sudah mempan gambaran 

jang agak @jelas. 

  

Pa PM pe 1 masalah | 

2 Sg Mean : 
' Menuru 'keterangan jang di- 

dapat wartawan "KR" masalah | 
keamanan dalam negeri dipe- 
gang oleh PM sendiri dengan 
bantuan wakil PM Selandjut- 

  

      ANGGOTA DPR JANG 
(TURUT SUNARJO 

Ke sidang PBB. | 

adan Parlemen Na akan 
at    

F Sumatera Timur. 

  

nja diperoleh keterangan bahwa 
kabinet segera akan mengampil 

tindakan memerintahkan peng- 
hentian pemindahan petani? da- 

Irj tanah2 jang Mentan di     

  

, Pn ankaa 
(Masjumi), 

(PSI, Bacn- | 
tg (NU), Djoko Prawiro (PIR), 
I, A. Muis (PNI) dan Otto Ron- 
GONUWU - (Progressif). — Ant. , 

PBB ddusa malah 
Mr. Jusuf Wibisono 

DPR Mr. 
gg 

Keterangan Pemerintah ba 
2 terlalu summier 

  

| pendjelasan bahwa kabinet se- 
r 
| 

Sartono ea 

  

diperluas. 
Mengenai hubungan dagang 

dengan luar negeri diperoleh 

gera akan memperluas hubung- 
an Game naa Pa Gengan- negara? 

1” 

— FRAKSI2 HENDAKNJA MEMBATASI DIRI 
—— CONVENTION'" BELUM ADA 

sekitar keterangan TAS pertanjaan mengenai persoalan - 

A emetistan kepada sidang Parlemen tentang politik pro- 

gramnja ketua DPR Mr, Sartono menerangkan pendapatnja 

& pada pokoknja keterangan Pemerintah dan pemandangan 

dena Ntah Parlemen terhadap keterangan ita djanganlah 

hkendaknja memakan waktu terlampau lama sehingga waktu 

telah banjak terbuang? dengan pembentukan kabinet ditambah 

. pada ag Man waktu dalan: Tama aga program 

politik di D 

Untuk itu “metiutut Mr. Sar-j 
tono harus ada kerdjasama an | 
tara kedua pihak artinja frak- 
si2 dalam DPR hendaknja da- 
pat membatasi diri sehingga | 
.djumlah pembitjara serta lama- | 
nja waktu pembitjaraan tidak 
terlalu banjak sedang dari 23 5 
hak pemerintah hendaknja 
kebidjaksanaan supaja keter 
an jang diberikan kepada DPR : 
djanganlah terialu summier se- 
Hibah mau tak mau hip DPR 
terpaksa minta pendjel lasan le- 
bih landjut, jang be 
lebih Maa Tn i     t 

Mesituftit- “Sartono salin gan 
Pemerintah itu harus dapat 

     

    

“pendapeknfa 
pada kenjata: 

nja waktu jang 

$ pan are 
mua ana    

tiap2 tenan aa kabinet, 
Ta V NfIka 

  

  

ja terbuang 
seba Pa Alap pergantian 
kabinet maka hal itu pasti ti- 
daklah akan Untungkan negara. 

    

£ 

terbentuk. 
Atas pert SM apakah kira- 

nja sudah ad 
procedure jang akan . di- 

Kasi oleh kabinet nanti sesu- 
dah Bau keterangan ke 
pada DPR ud apakah kabi- 
net haris perlukan suatu "uit- 
spraak” dari DPR, ketua DPR 
Sartono mendjawab bahwa da- 
lam hal ini di Indonesia belum 
terbentuk 
Jang djadi convention itu me- 
muruk Sartono ialah suatu kabis 

  

Demikian kawat 

| Rusia dan pengalaman? selama 

selama  perdjalanan |. 

A
S
 

a
a
 

KR. wartawan 

lain termasuk pula blok Sovjet 

inj telah mejakinkan Pemerin- 

tah bahwa sekarang kita tidak 
bisa lagi menggantungkan diri 
kepada Amerika Serikat. 

Plan harus djatur dgn 
Undang2. S 

Mengenaj pembangunan - da- 
lam negeri menteri keuangan 
Dr, Ong Eng Die menerangkan 

bahwa kita betul2 - merasakan 
betapa perlunja - ada plan jang ! 
tertentu serta diatur dengan | 
undang2 sehingga meskipun ka- 
binet berobah, plan itu bisa dja- 

lan terus.   

T| dengan program 8 pasal jang 
|| telah disusun oleh formateor | 

“| Kabinet. | 
| Kabinet selandjutnja telah | 
| | membitjarakan pala soal pe- | 
1 Ingembalian keamanan serta | 
| pembahagian pekerdjaan antara | 
| | Menteri?2. Menurut Dr. Tobing 

| pembagian pekerdjaan ini teru- 
| | tama mengenai soal? BRN jang 

, & | ditugaskan kepada Wakil PM Z. 
Djika di Eropa biasanja mang | Arifin dan soal hubungan anta- 

   

  

membuat plan 5 tahun mak4 ' ra Pemerintah dan Parlemen 
Indonesia bisa membikin plan | serta seksi2. Tentang hubungan | 
'itu 10 tahun mengjngat keada- | antara Pemerintah dan Parle- 
an kita masih serba aa | men serta seksi? jang dipegang | 
Sampai sekarang soal2 pemba- | oleh wakil PM Wongsonegoro, 
ngunan agak terbengkalaj kare" | diterangkannja, bahwa akan di- 
na tiadanja plan jang dimak- | usahakan hubungan jang lebih 
sud itu. Demiksan | wartawa#! baik dan erat antara kedua ba- 
»K.R.” Djakarta. pa | dan tersebut. 

Selain itu, kabimst telah me- 
  

sidang kabinet jang pertama, 
tariat Lewan. Menteri adalah 

1. Bei, 1513 NEGERL 
Keamanan. 
a) Memperbaharui pol 

» “saan Negara. 
2. Pemilihan Umum. 

Segera melaksanakan 

Sak) Memperbaharui 

Ja Hate 

pembangunan. 

Negara. 
4, Organisasi Negara. 

a) Memperbaharui   
mengusahakan pem 
pai ketingkat jang 

b) Menjusun aparatur 

5. Perburuhan. 

Mengusahakan kembalinj 

&) Mendjalankan politik 

Statuut Uni mendjadi 

  
LAGI KEDOK BELANDA 

TERBUKA 
Bangsa Belanda selalu 
mentjampuri soal? uru- 

san orang lain, 

Program kabinet lengkan 
Propekh kabinet jang lengkap jang telah ditetapkan dalam 

Dapat dikabarkan, bahwa 
| vyakii PM Wongsonegoro dan 

itik mengembalikan keamanan | Menteri Penerangan Lumban- 

5 4 | tobing sebentar meninggalkan 
ing memungkinkan tindakan? jang tegas Pra : 2 

sehingga. memun J £ sidang kabinet untuk atas na- 
serta membangkitkan tenaga rakjat. 

b) Menjempurnakan hubungan antara alat? kekua- 

stituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.  . 

3. Kemakmuran dan Keuangan. 
“ay Menitik beratkan politik pembangunan kepada 

segala. usaha untuk kepentingan rakjat djel 
perundang2an agraria sesuai 

8. dengan kepentingan petani dan rakjat kota. 
“ex Atempertjepat “usaha penem patart-bekas-pedjoang 5 

dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan 

-&) Memperbaiki penga 

politik 
djalan menjempurnakan perundang2annja dan 

c) Memberantas korupsi dan birokrasi. 

saan wilajah Republik Indonesia. setjepat-tjepatnja. 

III. POLITIK LUAR NEGERI. ae 

jang menudju perdamaian dunia. 
b) Merobuh hubungan Indenesia — Belanda atas dasar 

c) Mempertjepat peninijauan kembali lain? perdjan- 

djian hasil K.M.B. dan meng-apuskan perdjandjian2 

jang merugikan Negara. 
. KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAHAN. 

5 Mengusahakan penjelesaian segala f 

|. jang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan 

& menyerahkan keputusannja kepada Parlemen. 

“| mutuskan pula akan memberi- 
kan keterangan Pemerintah me- 

|ngenaj program kabinet kepada 
| Parlemen sebelum reses Parie- 
|.men, Demikian keterangan dju- 
| rubitjara kabinet Dr. Ferdinan- menurlit pengumuman sekre- e 

Pen : | dus Lumbantobing. sebagai berikut : 

kabinei menjambut keda- 
wakil Presiden Moh. 

pada hari itu djam | 
di Kemajoran dari | 

Ant. 

ih) ma 
| tangan 

Hatta jang 
21.30 tiba 
Medan. 

t 

: 

pemilihan umum untuk Kon: | 
PE 

| DEMONSTRASI BESAR Di | 
:1 MENADO 

: 4. Di Menado telah dilakukan ' 
| demonstrasi besar2an menen- ' 

, tang PP 29 jang membubarkan , 
DPRD Minahasa 
pinan Panitia Pembela Hak2 Dej 

  

dibawah pim- | wasan atas pemakaian uang | 

! 
mokrasi jang meliputi 4S orga- | 

deserraksasi dengan nisasi dan S partai politik. Te- | 
pat djam 4 sore para demons- | 
tran mulai bergerak dari taman | 

(Lex Kawilarang menudju Keru- | 5 
(mah walikota, dimana anggota2 

bentukan daerah otonem sam- 
paling bawah. 

Ir pemerintahan jang effisien 

Serta pembagian tenaga jang rasionil dengan | panitia penindjau parlementer | 

- mengusahakan ve Dalan taraf penghidupan I berada. Bermatjam? poster diba | 

pegawai. wa oleh para demonstran anta- | 
| Hapuskanlah PP 29 da- 

,Kubur | 
ra lain ,, 

ri pemerintah pusat, 

Melengkapkan perundang2an perburuhan untuk kanlah paham facisme jg. mau | 

1 mentjapai kegembiraan kerdja sebesar-besarnja. bersarang didaerah ini”, »lenjap j i 

6. Perundang-undangan. kaniah putusan gubernur Sudi- | 

Mempertjepat terpentuknja perundang2an nasional, ro, — Ant. | 

terutama dilapangan keamanan, kemakmuran, ke- ——— 

uangap dan kewarga-negaraan. " s7 

RL MEA PESAN, Pembersihan 
a Irian Barat kedalam kekua- | 

di RRT? | 
Di Hongkong tersiar desas- | 

desus tentang pembersihan jang | 
katanja dilakukan setjara raha- | 
sia di RRT. 

Harian Kuomintang ”Wah 
Kiu Man Po” beritakan, bahwa 
beberapa pembesar tinggi RRT 
tak 'terlihat lagi setelah Peking 
”ditutop” selama 24 djam pada 
tanggal 19 Djuli jang lalu. 

Dikatakan, menteri keuangan 
Po I Po setelah itu untuk 2? pe- 
Kan tak terlihat? Iagi. 

Lain berita dari Nanning war 
takan, bahwa Yuan Chang Ye, 

komandan pasukan ke-3 Viet- 
nam Ho telah ditangkap oleh 
panglima pasukan? Vietnam Ho 
atas tuduhan mengadakan koni- 

lrar negeri jang bebas dan 

hubungan internasional biasa. 4 

perselisihan politik   
maonsita itu harian Rakjat 

Berdjuang” jang sudah sekian 
bulan tidak lagi muntjul, akan 
terbit kembali sedjalan. dengan 
pembukaan  Pertjetakan Sula- 
wesi tanggal 17 Agustus j-a.d. 

| rita kerusakan? 
| bagai akibat gempa bumi pula. 

dipastikan kebenarannja, 
rah Cephanolia Timur sadja ben | 

jang terdjadi ! 
telah min- | 

| NN Mean 
| goitorin dan desa2 

(an. Dikota Vathi, 

| ca, 
| orang korban jang tewas. Usa- 

rti Ne : 

     

  

"Convention? “belum | 

  

ketentuan ten-: 

suatu "convention”, n 

Komentar? pers di Nederland 
.mengenai kabinet baru di Indo- 

nesia telah ditjela oleh Van der 

Wertfs  Beursbericht. ”Kita 
bangsa Belanda selalu mentjam- 

puri soal2 urusan orang lain”. 

Demikian Beursbericht itu. Tu- 

lisan itu selandjutnja mengan- 

| Idjurkan untuk menunggu terle- 

, bih dahulu apa jang akan ter- 
f tjajai tiap 'h . Idjadi, Kita mempert) 

bet 2aru harus Perhadapan dp (kabinet, katanja, sampai kabi- 
. net tersebut menundjukkan ti- 

Hg maa Se an dak bergunanja kepertjajaan 

“Bagaimana nantinja sesudah ie DiraneOkatayA, membabi idjojo/ ini mendapat 
Pemerintah “ memberikan kete- Sastroam 

| rangannja dan anggota2 DPR kepertjajaan dari Na - 

memberikan pandangan umum- | Presiden La 2 Na 

nia hal itu ' menurut Sartono dang maksu « 
: , | kesda. | Pun mendapat Deen Se ea Pena Dir Kena 

jp bore menurut sedjarah Dr. Ong Eng Die, Beursberic Li 
parlementer di Indonesia kanja | matakan Ten 2 - Nu - 
ada tiga kabinet jang minta ke- | Orang jang Garang Sao Ta da - 
“pada Parlemen (Badan Peker- | Yangan jang". Yakap. 0g ai 
dja) untuk memberikan keper- mempunjai ana hubungan di 

tjajaannja, jaitu kabinet Sjahrir Nederlani. —- Ant 
pertama, kabinet Sjahrir"kemua 

| dan kabinet Natsir. Masa dian- 
'tara kabinet Sjahrir kedua sam 
pai kabinet Natsir terdapatlah 

| periode jang memberikan kenja-| Pada tg 17 Agustus jang akan 
taan kabinet2 tidak minta uit- | datang “dik a ini akan terbit 
'spraak dari Badan Pekerdja dan | harian baru “bernama "Tindjau- 
djuga tidak diberi uitspraak ar-| an” “dibawah pimpinan A, Ni 
tinja setjara geruischloos dibe- | Datulolo, sedangkan ketua de- 
rikan kesempatan kerdja, misal. | wan redaksinja Hassan Usman 
nja kabinet Sjahrir ketiga, ka- | kini bekerdja sebagai redaktur 
|binet Sjarifuddin pertama “dan | pada harian "Pedoman Rakjat”. 
“kabinet Sjarifuddin kedua dan Harian tersebut diterbitkan oleh 
kabinet Halim, badan penerbit Penjuluh, 

. 

    
  

Terbit tanggal 17 Agus- 

tus jLa.d.     HARIAN TINDJAUAN"" 

Dengan temikian maka di Ma- 
kassar akan ada 4 harian Indo- 

nesia dan satu harian Belanda. 

plotan untuk merobohkan peme- 
rintah Ho Chi Minh. Demikian   — Ant. 

portis kita. 

pertama djatah pada kaum 

Begitupun, kalau deficit ang- 
garan belandja semakin besar, 
maka jang dirugikan gdalah ka 
um importir djuga. Sebab ada- 

Pnja deficit ini menimbulkan ke- 
giatan2 pihak pemerintah untuk 

. menutup kekurangan ini dengan 
pelbagai djalan, Akibat jang di- 

  
tir adalah peraturan 754 pem- 
bajaran muka dari djumlah har- 
ga barang2 jang akan diimport 
jang harus “disetor. dibank se- 
bagai djaniinan . terhadap Iem- 
baga Alat2 Pembajaran Luar 
Negeri. Peraturan ini dilihat 

oleh Mr, Kosasih, terutama se- 
bagai akibat kekurangan devi- 

  

Ketua Gapindo Mr. Kosasih: 

Importir2 jg bonafide djadi korban 
PERBAIKAN PRODUKSI BERARTI 

EKSPOR 
ETUA Gapindo, Mr. Kosasih Purwanegara an 
bahwa deficit anggaran belandja dan makin buruknja posisi 

devisen, kita sangat mempengarihi pula kedudakan 

Djika posisi deviser negara semakin merosot maka pukulan 

sektor import tergantung pada kekuatan devisen negara. 

rasakan berat oleh kaum impor- | 

  

  berita desas-desus di Hongkong. 
— U.P. 2 

MEMPERTINGGI 
Kn 

menerangkan 

kaum im- 

importir, djustru oleh karena 

sen dan Geficit anggaran belan- 
dja. Dikatakan, bahwa. tudjuan 
peraturan ini adalah semata- 
mata untuk menambah  ke- 

uangan negara, dan disamping 
itu untuk memperpandjang wak 
tu hahisnja devisen kita. Mr, 
Kosasih memperingatkan, bah- 
wa peraturan 1579 itu . djustru 

diadakannja pada tahun 1953 
jang gambarannja mengenai de- 
ficit sangat mengchawatirkan. 

Tak. benar importir? 
boroskan devisen. 

| Mr, Kosasih membantah ang- 
gapan, bahwa kaum importir 
jang memboroskan kekajaan de   
  

asreh 
Lembaga Kebudajann Indoresa ! 

Kon Bata 

AKu 

sean Opa 
t 

Pada tgl 9-8-52 jl. 
pemulangan bekas? 
kan kemerdekaan Indonesia dan sedari tahuy 1 

Gambar: 

TAHUN IX — NOMOR 

Bebulaa Li... . Rp. 
Etjeran . ... 

bertempat:di Kamp Polonia telah dilangsungkan 
tentara sukarela Pakistan jang dulu turut 

950 telah di demobiliseer, 
Ketika Duta Pakistan mengutjapkanpidatonja. —. (Ipphos). 

BANGGANAN 3 

Dalam dan Laar Kota. 

Ik, — 
1 0,50 Km 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 6,80 

185 

  

upatjara 
memperdjuang- 

4 Djuta buruh Perantjis 
mogok 

P.M. Laniel tidak mau tunduk 
EMARIN pemogokan kaum buruh Perantjis telah mendj ja- 
lar diperindustrian?2 partikelir dan dengan demikian me- 

nambah djumlah jang mogok jaitu kira? 4.000.000 orang. Pe- 
mogokan baru diserukan kepada para pekerdja logam, kantor? 
dagang, pegawai? bank, pekerdja? 
umum dan pemerintah. 

  

rertjetakan, semua djawatan 

Kemarin dulu para pemogok 
| diberi instruksi supaja menga- 

JUNANI DITIMPA GEMPA | dakan pemogokan? dalam wak- 

BUMI 
Suatu gelombang gempa bu- 

mj jang dasjat pada hari Rabu 
jl. telah menjerang tagi daerah 
pulau? Junani, jang pada hari 
Selasa jl, telah banjak mende- 

dan korban se- 

Jang mendjadi sasaran ben- 
| tjana pada hari Rabu jl, adalah 
kota Argoitolin, ibu-kota pulau 

" Cophanolia,- jang dikabarkan. te- 

| lah mend apat kerusakan hebat. 
seMenurutshberita2.. jang..belum | 

didae- 

tjana gempa bumi 
pada hari Selasa j.l. 
ta korban 300 orang tewas dan 
lebih dari 200 orang mendapat | 
luka2, 
jang 

jang 

Dengan 

diketahui telah 
ibu-kota  “Ar- 

Gisekitarnja, 
maka. Cephanolia adalah - satu 
diantara 3 buah pulau jang pa- 

seperti 

| ling banjak menderita kerusak- 
Dan pulau Iainnja jang ter- ! an. 

kena pada hari Selasa itu ada- 
lah pulau2 Ithaca dan Zante. 

Dikota Sami, sebagian besar 

| dari korban d ketemukan ma- 
ti terbenam didalam  reruntuh- 

ibu-kota Itha- 
sedikit2nja terdapat 60 

ha2 pertolongan dilakukan se- 
ipandjang malam pada masam 
| Rabu. — UP. 

RRT HENDAKI LEBIH 
BANJAK KEBEBASAN DA 

RI KREMLIN 
Berita2 diplomatik jang dite 

rima di London dari Peking dan 
Moskou menundjukkan, bahwa 
RRT menghendaki lebih banjak | 
kebebasan bertindak dari Krem 

lin. 
Menurut berita2 tadi, RRT 

nampaknja berusaha untuk mem 
peroleh kebebasan tersebut se 
tjara sedikit demi sedikit, 

Tetapi hal tersebut tidaklah 
berarti, bahwa akan terdjadi per 
petjahan antara Sovjet Unj dan 
RRT. Kedua negara ini insjaf 

butuhkan, — UP 

visen negara, dan tidak bisa 
membenarkan tudjuan pihak pe 
merintah jarig katanja dengan 
peraturan ini Mau mengadakan 
screening teraadap golongan im 
portir, Dan. kalau jang ditudju 
itu memang screening. maka 
peraturan ini meleset dari mak- 
sudnja. Sebab jang djatuh se- 
bagai akibat peraturan ini, bu- 
kanlah jang tidak bonafide, me- 
Jainkan djustru kebanjakan ka- 
um importir jang bonafide. Di- 
katakan, bahwa peraturan ini 
merupakan "beban jang sama 
beratnja jang harus ditanggung 
oleh kuatan jang tidak sama 
besarnja”. 

Menurut Mr. Kosasih, kalau 
pemerintah mau memperbaiki 
lapangan ekonomi, maka harus 
ditjari dan dipetjahkan pokok 
soalnja, dan djangan  hanja 
menjembuhkan akibat?nja. Dan 
pokok soalnja dalam hal ini 
adalah  bagiimana  tjaranja 
memperbaiki kedudukan devi- 
sen kita dan menutup deficit 
anggaran belandja, Dan, menu- 
rut Mr, Kosasih kedua soal ini 
terletak disektor ekmor dan 
sektor produksi, Perbaikan di- 
lapangan produksi akan mening 
gikan pula djumlah ekspor kita, 
dan dengan demikian menam- 
bah kekajaan devisen. — Ant, 

"serangan" baru 
terdjadi pada hari Rabu ji., | 

! 

i 

  
| 
i 

  

.kan bahwa 

|tu jang tertentu 1 atau 2 hari, 

bahwa Laniel-tidak akan tun- 
duk kepada desakan? para pe- 
mogok dan tidak akan meminta 
Supaja diadakan sidang parle- 
mery jang telah memberi man- 

dat penuh kepadanja untuk men 
djalankan tindakan? penghe- 
matan. 1 

Laniel menerangkan, bahwa 
ia menaruh sympati terhadap 
buruh jang rendah pendapatan- 

  

   

' tetapi pekerdja2 jang penting | nja, tetapi tuntutan mereka ti- 
sebanjak 1 djuta orang akan | dak akan dapat  dirundingkan 
mengadakan pemogokan - sela- | sebelum para pemogok mulai 
ma Waktu jang tidak tertentu. 
Mereka ini terdiri atas buruh2 
djawatan kereta api, pekerdja2 

djawatan gas dan listrik, pega- 
wai2 dari djawatan dinas umum 

dan pekerdja2 djawatan post. 

Semalam PM Perantjis, La- 
niel, mengutjapkan pidato ra- 
dio jang ditudjukan kepada rak 
jat. Perantjis. 

  amumnja gadjih dinaikkan 
Ia menjatakan, Lagan segera. 

bekerdja kembali. 
Para wartawan menjatakan, 

bahwa pemogokan itu bukan Ia- 
gi merupakan suatu protes ter- 
hadap rentjana penghematan 
pemerintah, - tetapi telah men- 

djadi suatu pemogokan umum 
jang menuntut supaja pada 

de 

  mainan, 

Petani Djerman Timur diantjam 
DJIKA TIDAK SERAHKAN PANENAN, DIHUKUM 

EMERINTAH Djerman Timur jang menghadapi kegagalan 
" panen, telah mengeluarkan perintah kepada kaum petani 

supaja menjerahkan bagian? hasil panen mereka kepada peme- 

rintah. Djika tidak akan dihukum sebagai musuh? negara. 

  Perintah tersebut termaktub 
dalam sebuah statement jang jnja kedaerah Atjeh itu, Hatta 
dikeluarkan oleh wakil menteri | mengatakan bahwa ia. melihat 
pertanian (Djerman Timur Her- | adanja faktor2:- baru jang dapat 

man Streit dan diumumkan oleh 
harian ,,Tagliche Rundschau'”, 

jaitu suara resmi dari penduduk 

ni kini sedang menimbun. hasil2 

panen mereka dengan harapan 
bahwa harga2 akan naik atau 
peraturan penjerahan hasil2 pa- 
nen akan - dihapuskan. Selan- 
djutnja Streit dalam statement 
nja berseru kepada pemerintah 
Djerman Timur supaja peme- 
rintah mengambil tindakan2 un- 
tuk menghantjurkan apa jang 
dituduhnja ,,anasir2 musuh di- 
tempat2 para petani”. Menurut 
Streit para petani Djerman Ti- 

mur telah dibudjuk oleh ana- 
Sir2 musuh itu supaja mereka 

menolak perintah penjerahan se 
bagian dari panen2 mereka ke- 

pada pemerintah, dengan alasan 
bahwa tidak lama lagi akan ter 

djadi penggantian mata uang, 
harga2 aKan naik, atau guota2 
penjerahan panen akan diha- 

' puskan, 
bahwa kini mereka saling mem | Demonstrasi anti —- 

Amerika 

Berita U.P. Jainnja mewarta- 

sedjumlah pemuda 
Djerman Timur jang membawa 
pamflet2 anti-Amerika kemarin 
dulhi telah ,,menjerbu” Berlin 
Barat ketika polisi rakjat Djer- 

man Timur sedang  mentjoba 
menghalang - halangi penduduk 
dari Djerman Timur ' me- 
masukj sektor barat dari kota 
Berlin untuk menerima bungkus 
an2 makanan dari Amerika, Ke- 
sempatan mengambil bungkus- 
an2 makanan ini akan ditutup 
pada hari Sabtu jang akan da- 
tang. — UP. 

  

WAKIL PRESIDEN HATTA 
Kembali di Djakarta. 

Malam Kemis djam 21,25 Wk. 
Presiden Moh. Hatta tiba kem- 
balj di Djakarta dari kundjung- 
annja didaerah Atjeh, Dilapang- 
an terbang Kemajoran Wakil 
Presiden ketjuali disambut oleh 
beberapa pembesar, djuga oleh 
seromhongan rakjat jang.  me- 
njerukan ,,Merdeka” dan ,,Allahu 
Akbar”, Dua orang pemuda Is- 
lam Ali Imran Kadir dan Hariri 
Hadi mengampirj Wakil Presi- 
den untuk menjampaikan per- 
njataan, bahwa ,,umat Islam di 
Djakarta, menjambut kedatang- 
an Wakil Presiden”. 
Mengenai kesan2 kundjungan- 

4 

  

dipergunakan bagi usaha2 pem- 
bangunan. Keadaan pembangun. 

an didaerah Atjeh dewasa ini, 
san Sovjet di Djerman, menurut Wakil Presiden, me- 

Dim pengumuman itu Streit |nundjukkan tanda2 kemadjuan- 
menjatakan, bahwa kaum peta- /nja, tetapi djuga menundjukkan 

kekurangan2nja terutama akan 

alat2 tehnis, tenaga. dan beaja. 
Dapat dikabarkan, bahwa 

kembalinja Wk. Presiden Hatta 

di Djakarta ini dengan - mem- 
bawa pula anak angkatnja jang 
baru2 ini diterimanja di. Atjeh 

dan jang kabarnja akan diseko- 
lahkan pada perguruan perta- 

nian. — Ant. 
mam 

KERUSUHAN DI LANKA 
Pemerintah maklumkan 
keadaan darurat. 

Pemerintah Lanka hari Rebo 
telah memaklumkan keadaan da 
rurat berhubung dengan kerusuh 
an2 jang ditimbulkan Oleh kaum 
Komunis terhadap pemerintah 
perdana menteri Dufley Senana 
yake. Mereka jang  menimbul- 

kan kerusuhan2 itu telah meru- 
sak mobil2 bis dan melakukan 
sabot- di daerah pedalaman, de- 

mikian diterangkan oleh pemba 
Sar2 di Kolombo, Kawat2 tilpon 
di beberapa daerah telah diputus 
kan. 

Polisi kini telah mengoper bis? 

dan mendjalankan kendaraan? 
tersebut dengan diantar oleh pa 
sukan2 bersendjata. 
Kaum perusuh telah memblo- 

kir djalan2 dengan pohon? jang 
dirobohkan dan . menghantjur- 
kan beberapa djembatan, — UP. 

  

Xx. RRI. Jogja kemirin dulu 
pandjang bermurah hati suka 
menjiarkan berita keluarga : 
Sdr. Anu dikota Ahu diharap 
lekas datang karena ajah di 
Jogja sakit keras. Ternjata, 
sang ajah bukannja sakit keras 
lagi, melainkap sudah mening- 

gal dunia Vc. 
x. Dalam suatu konperensr di- 
nas disuatu kabupaten daerah 
Jogjakarta dikemukakan pelba- 

gai matjarnt angka? statistiek, 
diantaranja angka mengenai 
djumlah Pergundikan dan Per- 
gendakan, Hal terachir berdjuni- 
lah: 800. Bagaimana angka ini 
dapat diperoleh tidak  diterang- 
kan, 

 



     

  

  

   

    

    
   

        

   

                

     

    

  

       

          

   

    

   

  

   

   

          

    

  

     
    
   

   
   
      

   

               

   
   

— lekat pada istilah itu « 

   

  

    

  

    

    

   

  

   

  

   

  

   

    

   

        

   

   denainakaw dirinja& 
alive, jang Menguen 

di Pe Teu ag 
na : pd P   

“itu! Saan telah mengeluarkan peng- 
3 'umuman tentang pendaftaran 

Sate Ketua Jajasan Nona W. 
|litton dalam pertjakapan mene- | 

skaan. 

Setelah kita i taat 
baru did lam sedjaran Mananta 
kaan bangsa dan “negara kita 
dengan: tertjapainja kedaulatan, 
sudah. tentu suasana jang. sea- 
kan2 Giliputkan . disekitar pe-'| 

itu harus “Gilepaskan | 
i “daripadanja. . Artinja, 

  

  

ae jang kita berikan kepada is f 
tilah itu 'hendaknja: .djanganla: | 
melebihi-a,     

     apa suasana buatan j 

lalu, haruslah diakui, bean Sin 
Galam. (berbagai MANA Ra Nas: pe | 

ng Hn te 1 

      

   

  

   

    

   

  

   

    

seperti jang ter dengar 
luh-kesah. orang2 didaerah, 

  

Ian dan aNoport sukarnja men 

2 perkembangan tourisme. di ne- 
geri mi. 

de- Pun djuga, ia sebutkan. kawah 

“Jumumnja, Borobudur din Pram 
| banan 

umum - 
| ktundjukkan - pengertian 

| besar akan sumber devisen jg | 
“Ipada dewasa ini masih kurang: 

| Oktober jang akan datang akan 

53 kum. Dalam rangka pembuka- 
“an perguruan tinggi tersebut Ja 

jang senat Rae, 
ten bi sp 

   

     

  

|akan dimulai pada tgl. 14 Agus 

(an kartu 

1 | panu tidak biasa berdjudi dengan 

  

a keadaan dja- 

tkan visa dan sebagainja, 

“Hal imi disajangkan- 
nja la karena Indonesia mem 
punjai keindahan2 jang dapat 
bersaing dengan negara mana- 

  

Tangkubanprahu, .. Pasundan 

djalan antara Padang 
Danau Toba, Bro- 

i, gan masih banjak 

ja Sarkies menjatakan 
PN EMeNNaA bahwa dari pihak 

“dan Pemerintah ada di- 
lebih 

  

maan diusahakan itu. — Ant. 

PERGURUAN TINGGI. 

Fakultit Hukum dan 
 Technik di Minahasa. 

- sal: Jayasdir "Perguruan Pi-' 
naesaan di Menado mujai-bulan. 

“Gibuka Perguruan Tinggi Hu- 

| 05.00 dilakukan pengibaran ben 

pangan militer, sholat sukur di- 

  
jasan Perguruan Tinggi Pinae- 

tjaton2 mahasiswa mulai seka- 
rang hingga selambat2nja bulan 

Ban amp. jang akan ag 
  

rangkan, bahwa persiapan2 ter- 
acbir telah selesai begitupun 
soal mahagurunja sudah “beres. 

Sementara itu Jajasan Pergu-. 
ruan Tinggi Tehnik jang dipelo- 
pori oleh GRI Tondano kema- 
Hi telah membuka pasar ma- 
lam di Tondano jang diadakan 
chisus untuk maksud pendirian 
Penyertuha mang Pan jang 
Ne Man PP & RK. — Ant. 

F 

PROGRAM 'PERAJAAN 
aa na 

  

2 

: 1. Di Magelang. 
5 “Peralatan hari proklamasi 
pakar" 17-8-1953 j.aid. tjara 
.merajakannja menurut  pro- 
gramma jang telah  disusun,. 

tus 1953 ini berturut2 hingga 
tgl. 18-8-1953, dimana akan di-   'adakan pelbagai pertundjukan 

5 B, UKAN 'kebiasaan saja ma- 
ta aah" djudj. Ketjuali main do: 

“'mino, saja tidak tahu permain- 

lainnja seperti Pei, 
5 mag dil. Dan main domino 
tidak pakaj taruhan, hanja ma- 

ing sagja — dus tidak main be- 
tul2, Diluar kartu djudi, saja- 

  

ta
 in, misalnja abang-idjo, 

roulette, beli undian BIF, dll. 

“Tapi sekali ini saja "terpak- 
“ago” ikut mengadu untung, ka- | 
Ti ngaruh - kawan, Alang- 

djanggalnja, kalau kawan2   
    

       

       

    
    

     

   

   

an2 Deo MAlpa fate. Ba 
la dari fihak pemerintah pusat. 

| senantiasa dilakukan politik 
merinat NN Ne    

      

tian 

# | permainan badminton sadja. Bila | 
| saja tidak mau 
“Girj dengan “suasana keliling, | 

  

ana sekantor "menggemari per- 
mainan sepak raga, sedang saja 
hanja suka “ngomong tentang 

“menj jesuaikan   @chirnja saja akan ter-isolir, 
' Makanja itu, ketika kawan? . 

saja makin suka ngomong soal | ! 
sepak bola, saja terpaksa ikut: 

-! ikutan djuga men gemari non: " 

£ 

sama kawan2, 

n bal-balan. : Ke aa 
Pada suatu Rani datang kese- | 

“ belasan dari kota lain, mau | 
mengukur tenaganja dengan ke- 
sebelasan 'kota kami. Saja harus | 
ikut nonton ketanah lapang ber- . 

sekalipun saja | 
ik mengikuti per: | 
al an Jang Tea y 

saja. : 
Naa nja kawan? saja mentja. 
1 temp at tertentu” untuk. mas | 

   

  

ami met | 

pie kesebelasan 
4 

ruhkan uang: 

taruhan. Dari pertjakapan | ta kesebelasan kota 
pak dapat saja ketahii bhw | lah unggul, benten 

sebagian besar kawan 
ik “Tn voor" 8 

pur terus menerus. 
Tah merit sudah demo, Stang 

hingga 16- 
dipatiabar ng jang sudah: 
ditentukan akan diadakan kron- 
tjong concurs, gerak djalan, 
rounders, korfbal, bridge-dri 
athletiek, latihan pemadaman | 

api, volleyban, lari 10 km. dan 
taptu, sedang pada tgl.-16-8 di- | 
lakukan perletakan batu perta- | 

n-| ma gedung Sekolah CHA a An 
i  Nanggulan, FG 

2 

Pada tgl. 17-8-1953 aa aj, 

era dipuntjak gunung Tidar, 
kemudian vlaggen-parade dila- 

masdjid, missie sutji digeredja2 
Gan klenteng? dan Bidstond di- 
geredja Protestant. 

Puntjak peringatan 17-8 Ma-' 
gelang, adalah terdjadi mulai 
dj. 09.00-hari tersebut dimana 
dipenflopo karesidenan diadakan | 
upatjara resmi, jang akan di- 
kundjungi oleh para undangan. 

Pada tanggai tersebut diada- 
kan matjam| permainan, misal- 
nja kasti, balapan egrang, ke- 

f | seper Persatu 
| Bhaj sn 8 Gabungan Organi- 

   

225. 
akan selesai   tangkasan PN Rea 

4 

banda, Knatata: 
ndjuk umum dan pa- 

Pet Wa untuk 
. ln antara 

10 al Trs A 
irnja tgl, 18- $  iatung Ma 

gambar 

Ketjuali laknotah tersebut 
s1 diatas, dipelbagai dessa dalam 

'“Fkota: Magelan 
| usaha?" 

akan diadakan 
dalam 

  

pem angunan 

&, pelbagai lapangan, ketjuali atas 
Sa jang bersang- 

ra jorganisasi2 rakjat 
uan Isteri Polisi 

   
   

nita, Perwari dan PGRI 

san pula pembangunan 
sesuatu menurut “kepentingan 

naglaga jang turut pula ter- 
um dalkm program umum 

seo -£ (Kor), 
Tekanan 

          

3 

Untuk PENDERITA 
1 EPRA 

. Didapat keterangan bahwa un 
tuk penderita penjakit lepra jg 
Lema adAb telah mendirikan 9 
rumah baru di Nganget (Bo- 
djonegoro) dengan biaja Rp. 

0—. Masing2 rumah, jg 
“bulan depan itu. 

akan memberi tempat perawat 
an kepada 8 orang. Ditempat itu 
telah ada rumah serupa sedjum- 
lah & buah didirikan dalam ta-. 
hun 1950. Di 3 tempat dikeresi- 
denan Surabaja didirikan pula 
poliklinik2 untuk menolong pen 
derita2 lepra itu, di Madura dju 
ga ditiga tempat, sedingkan di 
Patjet Modjokerto didirikan se- 
buah rumah sakit untuk pende- 
rita Jepra dengan biaja Rp. 317. 
000.— AN, , 

aa 4 

    

  

  

   

  

Laporan Bank Indonesia UN 

Pendapatan Na sional 
PRODUKSI - UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI KETJIL 

Batas? itu ada hubungannja | 
dengan perjdapatan masjarakat:| 
atau pendapatan nasional. Di- 
katakan oleh Mr. Sjafruddin, 
bahwa negara hidup diatas ke- 
mampuannja, dan jang dimak- 
sudkan ialah, bahwa batas2 jg 
bertalian dengan pendapatan 
nasional itu telah dilampaui. 
Maka, dalam menjusun angga- 
ran belandja bukan sadja harus 
'Giperhatikan, bahwa — dalam 
keadaan normal —— pengeluaran 
'harus berimbang dengan pene- 
rimaan, melainkan djuga pada 
faktor- jang sedikit2nja sama 
pentingnja dan tak “boleh dilu- | 
pakan, jakni, bahwa penerima- 
an Negara, Chususnja padjak2, 
tak “boleh melampaui batas2 jg 
tertentu daripada pendapatan 

: nasional. ' 

“Djika singa: bahwa diban- 
dingkan. dengan keadaan sebes 
tum perang, pendapatan riil 
orang seorang telah sangat tu- 
run, bahwa kesukaran? “dalam 
pembentukan suatu aparat pa- 
djak jang efisien adalah sangat 
besar sekali: bahwa risiko2 bagi 
pengusaha2 di Indonesia dalam 
keadaan sekarang djauh lebih 
besar, maka dapat “ditarik -ke- 
simpulan, . bahwa persentasi 
maksimum untuk pemungutan 
padjak. dewasa ini mestinja le- 
bih rendah daripada sebelum 
perang. Dan batas maksimum 
jang dapat ditjapai dengan ti- 
dak merusak pertumbuhan eko: 
nomi, bagi pemungutan padjak 
seluruhnja adalah sebesar 6074 
dari .hasil ekspor. Pemungutan 
padjak jang berkelebihan dari: 
angka tersebut akan “berarti, 
bahwa negara masuk dalam ke- 
adaan inflasi danjataupun per- 
tumbuhan ekonomi akan terha- 
tang sebagai jang dialami seka- 
rang ini. Buat tahun 1954 dan 
1955 djumlah pengeluaran ne- 
gara mungkin boleh ditambah: 
selaras pula dengan pengurang- | 
an . tjadangan devisen sampai 
djumtah: jang dapat: dipertang- 

|gung diawabkan. 

— Mr. Sjafruddin mendasarkan 
pemungutan padjak dari hasil | 
ekspor, berhubung beberapa. per | 
timbangan praktis, jakni oleh | 
karena angka2 mengenai pro- 
duksi untuk pemakaian sendiri | 
buat waktu ini masih kurang | 

o|keolah-ragaan dil, . Hisamping dapat Gipertjajai, dan selandjut 
5 Dah Kepang : 

dari ke-|« 

1g 
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kota kami, 'sebaliknja tjaton hak 
wan bertaruh berani mendjagoi | 
“kesebelasan pihak musuh ae- 
ngan dua punten: 

Akan menentukan besar ke- | 
tjimja taruhan, “diadakanlah 
perundingan kilat. Ljimamenjt 
sebelum pertandingan dimulai 

saja telah ambil putusan ikut 
bertaruh, atas desakan kawan2 
saja, Besarnja taruhan Rp. 25 
Kalau djago kami menang, ka- 
mi akan dapat untung Rp. 60. 
Sebaliknja - kalam kesebelasan ' 
kota. kami kalah, nang Rp. 25 
akan hilang, 

Delapan orang kawan kami 
sudah »pasang” (ikut bertaruh 
an), hanja tinggal dua orang 
sadja lagi. Mereka tidak bawa 
uang kontan, katanja. Mereka 
tahu sa: bawa, selembar uang . 
kertas R — jang dapat di- 

Jihatn, waktu saja membuka | 
/dompet dimuka loket pendjua- 
Ian kartjis masuk tadi. Maka 
kawan2 saja itu mendesak su 
paja saja sudi “memindjami | 
uang Rp, 50-—- Besok: pagi 

    

akan dibajar, kalau nanti dia 
“kalah: dan kalau mengng, saja 
2 (tambahkan Keun ntiingan 

Tari solider piga" kawan 
saja terpaksa mengiakan. 

Djadi sore 

Pertandingiun Bima ' Ternja 
kami ka- 

Aru sepu: 

an, bahwa produksi untuk pe- 
makaian sendiri masih berdjum- 
lah amat ketjil, djika diban- 
dingkan dengan produksi untuk 
ekspor. 

$ Tentang anggaran be- 
landja negara, 

'Djadi, “meskipun. anggaran 
belandja tahun 1953 sudah dja- 
uh lebih kurang daripada ang- 
garan belandja tahun 1952 dan 
beban jang harus dipikul oleh: 
rakjat tahun ni nominal sudah 

, Namun sesungguhnja pa- 
djak jang dipungut oleh peme- 

djak, masih terlampau berat. 

haan2 jang lemah atau kurang   bonafide. untuk meloloskan diri 
peari pemungutan 2... 

Dikatakan, bahwa 
anggaran belandja sungguh? se- ' 

| tjara radikal disesuaikan dgn 
' kesanggupan rakjat, maka hal. 
itu berarti, bahwa alat2 peme-' 
rintah dikurangi dan diseder-" 
hanakan setjara jg mendalam. 
Untuk mendjaga, 

sampai penghematan, jang men 

sifat suatu perombakan jg da- 
pat memperbesar ' kerusuhan2 
didalam negeri, maka satu2nja 
djalan untuk mentjapainja, jas 
lah dalam waktu jg sepenidek2- 
nja pemerintah harus memper- 
tinggi produksi nasional, sehing 
ga dasar untuk pemungutan pa- 
djak mendjadi lebih luas. 

Untuk mentjapai itu maka 
bagi pemerintah adalah dua ke- 
mungkinan : 

1) Dengan tidak atau sedikit 
mengeluarkan ongkos, memper- 

banjak sumber2 produksi dan 
mempertinggi produktiviteit da- 
ri perusahaan? jang sudah ada. 

2) Mendapatkan bantuan luar 
negeri. 
"Untuk menambah produksi 

dengan tidak usah pemerintah   
mengeluarkan ongkos sedikit- 
pun, dinjatakan oleh Sjafruddin, 
DadanA bukanlah kekurangan | 
Luang (deflasi) merupakan trom- ' 
bose (penghalang) bagi kema- 
djuan ekonomi Indonesia, mela- 
inkan terutama banjaknja, per- 
aturan? dan djawatan? jang 

: Aa hal. 4). 

Kawan kami belum putus '   
asa, Mereka  berteriak-teriak 
mengobarkan Semangat para 

| pemain, supaja segera merne- 
bus kekalahannja. Kamaji sung 

|guh teriakan peaonton, Kadang2 
wasit  dimaki-maki, diatjungi 
Kepelan tinuju, kalau Kurang 

keras menghukum pihak  Ia- 
wan jang main kaju. Sebalik- 

|nja kalau kesebelasan kota 
kami main kaju dan tidak dili- 

hat wasit, kawan? kami diam 
sadja, merasa sjukur bahwa wa-. 

| sit tidak melihat. ii. 

Sehalik dari menebus kekala 
han, malah dapat tambahan “go- 
al satu lagi ketika pauze 
rang 10 menit. Waktu turun 

|, Minum siand terap 2-0 untuk 
| kemenangan pihak lawan, 

Selama pause itu berbagai 
| peridapat diantara:  kawan2 
kami, ada jang bilang nanti se- 

|san kota kami akan bikin sera- 
ngan penibalasan se-hebat2-nja, 
Ada jang meramalkan pasti ka- 

a digem: lah, kareng kesebelasan lawan 
Pan p bagus sekali, 

- - Han. ra sudah turun minum “ kesebela- 

hidup | 

  

rang daripada tahun jang su- | 

rintah itu, bagi si-pembajar pa-| 

"Tarif padjak jang berat ini me- |! 
rupakan dorongan bagi perusa-j 

apabila | 

djangan 

djadi suatu keharusan itu, ber: 

DOMPET 
10 untuk kemenangan lawan . 

ku- | 

1 kali 

Aa Bijih Sakit 
Mata dibatalkan? | 

KARENA TENAGA DOKTER DI SEMARANG 
TAK 

LEH Dr. 

Tengah jang maksudnja 

Saran terse Sa dikemukakan, | 

terdapainja kesu- 
karan akar tenaga Dokter jang | TUK DANDANG, BUKAN 

£ 

berdasarkan 

mempunjai keahlian tentang pe 
njakit mata dan kesukaran pe- 
rumahan bagi para dokter itu. 

Seperti diketahui oleh jang 
berwadjib untuk pembangunan 
Rumah Sakit Nata tersebut di- 
rentjanakan beaja sebesar Rp. 
4.000.000,— dan diantaranja te- 
lah tersedia uang Rp. 500.000,— 
Tentang ' 'kurangnja tenaga 

dokter dapat dikabarkan lebih 
djauh, bahwa untuk mengemudi 
Dinas Pembrantasan Penjakit 
Mata di Djawa Tengah itu ha- 
nja ada Dr. Oei Koen Lian sen- 
diri, sedang Dr. Tjan Tjwan Hin 
jang sedjak. tahun 1951 diper- 
bantukan dalam dinas tersebut 
di Semarang kini dipindahkan 
ke Muntok (Bangka). 

Lebih djauh “ dapat dikabar- 
kan bahwa kepindahan Dr.. Tan 
Tjwan Hin tersebut diduga ka- 
rena penderitaannja mengenai 
soal perumahan: dokter terse- 
but: telah 3 tahun lamanja di 
Semarang tidak bisa mendapat 
perumahan. Dan kepindahan ter 
sebut terdjadi setelah Dr. Tan 
Tjwan Hin melaporkan penderi- 
taannja Kepada 'Djawatan Kese- 

hatan Pusat. 
Kaharnja karena ada kemung- 

kinan tidak dapat bertahan la- 

Oei Koen Lian - akan mengun- 
durkan diri dari djabatannnja. 
Berhubung “dengan peristiwa 

tersebut kini oleh pegawai2 dari 
Dinas Pemberantasan ' Penjakit 

|Mata di Djawa Tengah diadjukan 
surat kepada pihak berwadjib 
d Pemerintahan Pusat dan par- 
lemen, dengan maksud agar 
supaja mengambil perhatian 

semestinja terhadap soal ini 
sehingga tidak akan menjebab- 
kan terlantarnja para penderita 

mata jang meliputi 30 buah 
rumah sakit di Djawa Tengah 
itu dan jang tiap2 hari dikun- 
djungi Ik. 2.000 orang penderita. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
pengaduan penderitaan Dr. Tan 
Tjwan Hin jang mengenai so- 
al perumahan tersebut telah pu 

“Ia diketahui oleh Djaksa Agung 
Gan dalam suratnja tanggal 4-8 
jang disampaikan Kepada pim- 
pinan Dinas Pemberantasan Pe- 
“njakit Mata Djawa Tengah, an- 

& lam Djaksa Agung mene- 
kan, bahwa menurut penje 

  

    

ag Semarang: tersebut dise- 
17594 dari surat? idzin 

untuk menempati rumah djatuh 
kepada pedagang2 besar Tiong- 
'hoa.— Ant. 

  

PERKUMPULAN REKLASE 
RING PURBA DJIWA 
Dengan surat penetapan Men- 

terj Kehakiman tanggal 4 Agus 
tus 1953, Perkumpulan Petlase 
ring Mataram jang mengganti 
kan namanja dengan Perkumpul 
an Rektasering Purba Djiwa te 
lah disetudjui oleh Kementrian 
tersebut. - f 

Kedudukan perkumpulan itu 
tetap dj Jogjakarta, tetapi lIa- 

pang pekerdjaannja meliputi ke 
pentingan untuk seluruh Indone 
sia. 
Tjabang2 perkumpulan rekla- 

gering terdapat dibeberapa tem 
pat di Djawa Tengah, antara la 

in di Surakarta sedangkan dila 
in2 tempat sudah banjak 

wan mendirikan 
reklaserin 

Purba Djiwa ini, 

didirikan dengar nama perkum 
pulan reklasering Mataram pa 
da tahun 1936, dan sudah ba- 

njak menundjukkan djasa2nja 

untuk mereka jang memerlukan, 
Subsidi untuk triwulan I, II 

  
  

   

dimulai. Mula2 berisan kota 
kami mentjoba melakukan se 
rangan kilat, tapi tertahan di 
dekat gawang. Bola kembali 
ketengah.  Pinak musuh mela- 
kukan serangan lagi, djauh lebih 

teratur dari pada sebelum pa 
uze. Hasilnja goal ketiga ma 
suk. Huraa ! Sorak dari lawan 
kami bertaruh meribelah ang 
kasa, — Mereka  melompat-lom- 
pat,  melondjak-londjak, berte 
puk tangan, ada pula jang me 
nari-nari, megal-megol seperti 
Semar, memanas-manas hati 
Supporter dari, golongan kami. 

Hatiku. mulai ketjil. Kans 
akan menang bertaruh mendjadi 
tipis sekali,  Kawan2 disebelah 
ku sudah mulai mengutuk dan 
memaki peman2 dari kesebelas- 

“an koto kami. Dikatakan mlem 
pem, atau kendor, atau tolol 
bahkan ada kawan jang berteri 
ak 1 ,Dasarnja, nafsu besar te 
MAKA KIYANG Wi bahun kta 

Ketika goal Kabin? masuk, 
Kawan disebelahku makin pena- 
saran dan memaki : ,,/Memang 
nafsu lemah tenaga lemah, lain 

Oei Koen Lian selaku Dokter Kepala dari Dinas 
Pembrantasan Penjakit Mata di Djawa Tengah telah diadj ja. 

kan seputjuk surat kepada Djawatan Kesehatan Inspeksi Djawa 
untuk 

kumah Pekak Mata di Semarang. 

ma bekerdja seorang sendiri Dr.. 

: idikannja. kesuikaran2 perumah-- 

ADA 

menggagalkan pembangunan 

z Sha 

TUK TIBAN 
| Dalam pertjakapan dengan sa 

lah seorang anggota Panitya 
penjelenggara “dari tempat pe- 
mandian. tuk Dandang di KI. 
Pandawahardjo Kap. “Sleman, 
jang ibaru2 ini menggemparkan 
masjarakat Jogjakarta didapat 
keterangan, bahwa  pengun- 

djung setiap” harinja tidak ku- 
rang dari 400 orang, kebanjak- 
an dasi kaum wanita. Diterang 
kan bahwa pengundjung2 sebe- 
tulnja tidak" dipungut sokong- 
an, tetapi mereka dengan rela 
hati mereka memberi. 

Pendapatan tiap . harinja ti- 
dak kurang dari Rp. 300,—. 
Dalam “keterangannja  dinja- 

takan kesangsiannja akan kea- 
djaiban air tuk tersebut, seperti 
jang telah tersiar dalam berita2, 
xarena belum dapat dibuktikan. 

Selain-itu diterangkan bahwa 
tuk tersebut bukannja tuk ti- 
ban akan tetapi telah lama ada 
disitu dan pada waktu clash ke 
II dibangun oleh pihak tentara 
dan didjadikan pemandian. 

PEMAKAIAN PESAWAT? 
DE HAVILLAND 

HERON 
Bagian Penerangan dan Hu- 

bungan Umum Kementerian, Per 
hubungan mengumumkan, bhw 
dalam waktu antara, pertengah- 
an bulan Agustus sampai perte- 
ngahan bulan September 1953 jg 
akan Gatang pesawat2 Heron jg 
pertama akah tiba di Indonesia. 
Pesawat2 Heron ini akan diper-   
dakap antara lain mengenai per 

nis didarat dan alat2 perleng- 
kapan - dibengkel telah diambil 
oleh GIA agar paia pertengahan 
bulan September 1953 jad. telah 
Gapat dimulai dinas2 penerbang- 

tong, Bengkulen, Sibolga) dan 
djuga antara, lain penerbangan 
ke Kupang, sedangkan pener- 
bangan ke Solo @juga termasuk 
dalam rentjana, — Ant, 

WEDANA TIJILILIN DI- 
Me SENAR 3 

Oizh gerombolan. 
wW edana Tjililin, Hajati Ganda 

prawira jang seperti telah di- 
kabarkan telah ditjulik oleh ge 
rombolan telah - diketemukan 
mendjadi majat. Djenazahnja se 
telah disembahjangkan di Mes- 
Gjid Agung siang ini dimakam- 
kan di Taman Pahlawan Tjiku- 

tra, Bandung. 
Pada majat Hajati tersebut 

terdapat “bekas2 penganiajaan 

dan penjembelihan setjara Ke- 
djam. — Ant. 

LULUS UDJIAN H.E.S.P. 
Telah lulus udjian KFakultit 

  

  

Hukum, Ekonomi, Sosial dan 
Pobtik Universitit “teseni Ga- 

djah Mada, 
padatanggal 10 Kiugnstis 1953 
jang Jalu. 
Prop. KANDIDAT HUKUM: 
1 Seudara2 Djajus Sukoto. 2.   

ren- | 
tjana2 dari pihak kaum sosia-' 

djuga badan | 
jang banjak memi'in | 

ta. petundjuk2 dari perkumpulan 

Perkumpulan reklasering itu | 

dan IX tahun ini telah diterima. 
dari Pemerintah Pusat Rp. 840 
ribu,. 

Azhar Marzuki 3. Mohamad Su- 
topo 4, Pudiono. @ 
Prop: KANDIDAT Sos. Pol, 

1, Saujara2 Marcus Sudibjo Tn 

Kartiwa Suriaseputra 3. Subroto 
4. Suwardi 5. Fakih Hudin 6. 

Pe PN EP ON TN Re RA Ag, 
| Luilus udjian tanggal 11 Agus 
| tus 1953: 
Prop, KANDIDAT Hukum: 
1 Saudara2 Surjidi Rasian 2. 
Siti Sudarini 3. Endy Faszi| Ras 
sat 4. Udy Suwardi Prawirasu 
brata 5. Harase Tambunan, 
Prop, KANDIDAT Sos, Por, 

| 1 Saudara2 Sukartomo 2, Suwa 
dji 3, Suharno, 

gunakan Oleh GIA, Semua tin- | 

sonil2 penerbang, personil2 tek- ' 

“tundjukan. 

uLINGGA BUDAYA" 
Pada 17 Agustus  di- 
gedung Negara. 

Sebagai rangkaian atjara.. pe- 
ringatan satu windu Proklamasi 
Kemerdekaan, maka pada tgl. 
17-8 nanti, “Lingga Budaya” 

akan menjelenggarakan malam 
seni-drama digedung Negara. 

Tjerita jang akan dipertun- 
djukkan, ialah ,ASTOGINTI", se. 

buah drama klassik dalam 5 ba- 
bak gubahan R.M.S.  Surjoku- 
sumo. 

Perlu diter angkan, bahwa per 

ini adalah pertun- 
djukan jang pertama kalinja 
bagi “Lingga Budaya”, suatu 
perhimpunan seni-drama Yang 
baru berusia 2 bulan, dibawah 
asuhan L. Sudijomo dan B, Su- 
larto. 

) 
K.A.U.LS.I. DAN IDHUL 

'ADHA 

Pada, tanggal 12-8-53 bertem- 
pat di Kidul Mesdjid Besar Jo- 

GROPJOKAN BADJING 
PADA TANGGAL 17 

AUGUSTUS 

Dalam perajaan hari ulang 
tahun kemerdekaan jang ke VIII 

“di Kap, Godean telah dibentuk 
panitya jang d.ketuaj oleh Pane 
wu senaciri. Didalam upatjara 
seria perajaan jang akan aiada- 
kan setjara meriah itu, djuga di 

adakan bermatjam2 sajembara 
perternakan dan berhadiah, ser 
va perlombakan baji jang umur 
nja kurang dari IT tahun. 
Mulai tanggal 14 sudah dia 

dakan  pempersihan serentak 
pada ruman mas.ng2 penduduk, 

Sesudah tanggal 17-8 sehabis 

upatjara Maka akan diadakan 
penggropjokan badjing dengan 
serencak. Dalam gerakan ini 
segenap penduduk “akan  di- 

kerahkan dan disediakan hadi, 

ah. 
Selandjutnja pada tanggal 

18:8 akan diadakan Gjuga “per 
lombaan ternak “sapi kambing 
dan lembu, Serta Oleh Djawatan 
Kehewanan setempat akan dia 
dakan suntikan. ajam dengan   gja KAUVISI telah mengadakan 

rapat plenonja selain untuk men 
dengar laporan pekerdjaan Pe 
ngurus Harian djuga telah 
menjempurnakan / memperleng 
kapi susunan organisasinja de- 
ngan Bagian2 composisi dan per 

sonalianja jang terdiri dari 6 
Bag. shb.: : 

Bag. Organisatie “diketuai oleh 
sdr. Asni dari PSII 2, Bag. Ke- 
uangan oleh Sdr. Saebani dari 
SDIT: 3. Bag. Aksi oleh Sar. 
(Wakil dari Bekas Pedjuang 
Islam). 4. Bag, Penerangan dan 
Penjiaran oleh Sdr. H. Mansjur 
dari Djawatan Penerangan Aga 
ma. 5. Bag. “Peringatan? oleh 
Sdr. A.R. Fachrudin dari PH- 
BI. 6. Pembelaan dan Perlin- 
dungan oleh Sdr, Hamam Ha- 
sjim dari Masjumi. Selain itu 
telah diputuskan pula bahwa 
KAUISI ikut menjelenggarakan 
Idhul 'Adha  penjelenggaraan 
tersebut diserahkan kepada PH- 
BI. Selandjutnja mengenai Chu- 
sus para peladjar dalam penje- 
lenggaan peringatan — Idhul 
"Adha tersebut rapat memutus- 

kan, memberikan tugas kepada 
Peladjar Islam Indonesia Tja- 
bang Kota, untuk menjelengga-. 

rakan reseptie chusus bagi pa 
ra peladjar bertempat di Ge- 
dung Negara. Perlu diterangkan 
bahwa setelah ditjabutnja surat 
peredaran Djaksa Agung KAU- 
ISI tidak dibubarkan sebab KA- 

(UISI bersifat parmanent dan tin- 
"an jang teratur dengan pesawat2 
Heron ke Sumatera (Telok Be- | 

  

dakannja. bersifat insidenteel 
dan penglaksanaannja bersifat 
kebidjaksanaan. Sebab KAUISI 

tidak mengikat kedaulatan dari 
partai2 atau  organisasi2 jang 
tergabung didalamnja, hanja di 
dalam kepentingan jang sama 
dikerdjakan dengan setjara ke- 
bidjaksanaan. 

PENGGEDORAN. Di-GU | 
“NUNGWINGKO 

Pada tang gal 11 Agustus djam 
23 rumah Pringgohardjono Gu- 

nungwingko KI, Srigading — 
Sanden kedatangan 6 orang pen 
djahat bersendjata pentung, se- 
telah menganiaja Tuan dan njo 
njah rumah dapat menggondol 
barang2 perhiasan seharga Rp. 
944,50. Pada “malam itu djuga 
sekira djam 23.30 rumah Djouto 
mo djuga digedor, dan pendja- | 
hat setelah memukul tuan ru- | 
mah dapat menggondol bebera 
pa helai pakaian seharga Rp. 
91,50. Karena luka berat, Pring- 

gohardjono perfu dirawat di 
rumah sakit Jogja,. 

DALAM KOTA JOGJA 
ADA 13 BALAI NASEHAT 

KESEHATAN 
Sampai sekarang dalam kota 

Jogjakarta sudah ada 13 Balai 
Nasehat Kesehatan (BNK) jang 
umumnja bertempat di keman- 
tren? dan 10 buah polikliniek. 
Selama tahun 1952 untuk keper 
luan urusan kesehatan Pemerin 

tah telah mengeluarkan  beaja 
Rp. 300.000,— untuk penjulihan 
kesehatan, pembrantasan penja- 
kit ra'jat serta perawatan. dan 
penjelenggaraan polikliniek? dan 
BNK2 tersebut, 
Dalam pada itu dikluarkan be 

aja pula sebesar Rp. 100.000,— 
untuk pemeriksaan, air susu pa 
da perusahaan? susu, pembran 
tasan andjing gila dan pembran 
tasan penjakit hewan lainnja., 

  

Hasilnja baik djuga. Bola masuk 

Mungkin, karena mendengar Saja sudah kenal tabi'at ka 
makian dari penonton, pemain | wan? saja itu. Mempermudah 
darj kota kami jadi penasa- | pindjam uang untuk bertaruh- 
ran, “lantas kretek gigi Met) an, tapi kalau kalah, ditjari- 
lakukan ' serangan berturut2 | tjari alasan untuk mengelak, 

| kegawang musuh dan stand men 
djadi 3-1, Kira? delapan menit 
kemudian goal kedua masuk. 

mi bersorak riuh. Saja ikut ber- 
sorak, masih ada harapan tidak 
akan kalah bertarunan. 

Tapi tigamenit kemudian ka | 
mi tjingak-tjinguk seperti mo- 
njet ditulup ketika musuh bikin 
serangan kilat dan goal MEAnAN 
masuk: 4—-2, 

Peluit pandjang 
berobah 4—2. 

Saja kalah, kawan2 saja ka 

stand tidak   

  djangan ikut bertanding   ME “babak kedua sadja.Masuk “kotak lebih. baik”, 

lah. Saja buka dompet, kukelu 
arkan satu lembar uang kertas 
Rp, 50,- satu lembar lagi Rp. 25. 
Dompetku djadi: kosong melom 
pong Baru saja ingat uang Rp. 
15 itu sedianja akan saja serah 
kan kepada isteri saja untuk he- 
landja ketoko besok pagi: heli 
tjangkir, piring, pantji dan tap 
lak medja, 

Keringat dingin keluar dari 
leher dan tengkukku. Apa kata 
saja kepada isteri nan tertjinta? 
Kawan saja jang pindjam uang 
itu hanja kasih hiburan: ,,Besok 
pagi akan “ kuusahakan mengs 

stand-3—2 Para supporter ka | 

  ganti vanginu, Kalian tidak bisa, 
lain hari toh boleh, ja 1" 

“orang pengatjau jang dihadapi 

Sementara saja berdjalan put 
lang, tiba2 dapatlah saja suatu 
akal bagus. Dompet jang siidah 
kosong ig kulemparkan Kesu- | 

mgai ketika saja melintasj djem 
batan. Sampaj dirumah terbata- 

bata saja Pee Naat? 

»Hari ini aku sial, dinda. Ta 
Idi aku nonton “bal-balan waktu 
berdesak-desakan mau beli kar 
tjis, “dompetku “ ditjurj Tn 
Uang kita Rp. 75 hjlang , aa 

Isteriku terdjam sadja. En 
tah dig pertjaja, entah tidak, 
saja tilak berani melihat air 
mukanja ketika itu. 

Malam harinja ketika kami 
akan tidur, isteri saja bilang : 
Mas Dulkadir dulu bilang se- 

pedanja ditjuri ditengah pasar. 
Kemudian ternjata sepeda, itu 
sebenarnja tidak hilang, hanja 

didjual Mn diam2 untuk orng 
kos berbini muda setjara diam2. 
Eh, benarkah 2 sore dompet 
kanda hilang ditjopet orang di 
Stadion ?" 
Aku berani sumpah", kata- 

ku. 
Tampaktija (pada air muka- 

nja) isteri saja tidak pertjaja, 
seperti Hakim nan arif bidjak- 
sana tidak pertjaja Sumpah se 

pertjuma. 
Tanggal 19-8 tak lupa akan 

diadakan demonstrasj pengabuk- 

an (penjampuran rabuk Kom- 
pos) jang akan dilakukan oleh 
Mantrj tani Setempat, 

TUNTUTAN P.B. S.B.L.G.I 
BELUM GOAL 

Pada tanggal 12 Agustus '93 
jang “lalu diruangan gedung 
CHTH Jogjakarta telah dilang- 

sungkan perundingan segitiga 
antara perwakilan in. V.  OVexs 
zcese Gas en Electriciteit “Mij. 
(N. V. O.G.EM.) di Djakarta 
dengan perwakilan PB Serikat 
Buruh Listrik & Gas Indonesia. 
Gibawah pimpinan sir. Inam 
Moefradi uari Kantor Pembantu 
Penjuluh Perburuhan dj Jogja- 
Karta. 

Hadlir djuga dalam perunding 
an itu sdr. Backry dari Kantor 

Penjuluh  Perburihan  Djawa 
Tengah di Semarang. 

Pokok soal jang dibitjarakan 
ialah mengenai tuntutan PB. 
SBLGI supaja buruh harian di 
djadikan buruh bulanan 
Dalam pertemuan itu kedua 

pihak tdak mendapat persesuai 
an paham, karena kesua pihak 
tetap pada pendiriannja masing2. 
Berhubung dengan itu maka 

penuntutan P.B. SBLGI tersebut. 

akan diserahkan kepada instan 
si jang lebih atas. Dalam hal ini 
kepada Kantor Penjuluh Perbu 
ruhan Djawa Tengah di Sema 
yang atau P4 Daerah di Sema- 
rang. 

Perlu kiranja diterangkan di 
sini bahwa soal penuntutan P.B. 
SBLGI itu sudah agak lama. Se 
mula Soal tersebut diserahkan 
kepada bekas Kantor Penjuluh 
Perburuhan di Jogjakarta, Dari 

bekas KPP di Jogjakarta hal 

itu. diserahkan. kepada KPP,.. di 
| Djakarias:-K B.Pr--di Djakarta 

meneruskan hal itu ke Kemente 
rian Perburuhan bagian Perseli 
sihan di Djakarta. Mengingat 30 

al perselisihan tersebut termasuk 
kompetensi Kantor Pembantu 
Penjuluh Perburuhar di Jogja- 

karta, maka dari Kementerian 
Perburuhan penuntutan P.B. 
SBLGI itu disampaikan kepada 
Kantor Pembantu Penjuluh Per 

(buruhan di Jogjakarta untuk 
dikerdjakan sebagaimana mesti 

nja. 

PEMERIKSAAN AIR susu 

Sebagai hasil pemeriksaan da, 
lam bulan Djuli 1953 jang dila 
kukan Oleh Kantor Kehewanan 
Kota terhadap perusahaan2 susu 
dalam kota. maka mendapat 
ringkasan ketetapan nilai dari 
susunan air susu, adalah sbb: 
Baik :  Hardjosentono, Glagah 

Mohadi, Glagah —Mangun- 
redjo, Sagan -— Muli joredjo, Mil. 
ran — Pawirohardjo, Peleman. ' 

Lebih dari tjukup: L. Jatman, | 
Klitren Lor — Eska, Sent 
Somopawiro, Tahunan 2 nan 
Rameli, Warunghoto — Somodi- 
nomo, Pandejan — Hardjopawi- 
ro, Sam'rono —- Hadihardjono, 
Kuntjen — Djojohudojo, Wiro- 
gunan — Sudihardjono,, Redjo- 

  
winangun — Surahardjo, Tegal- 
tjatak. 

Tjukup:  Kajangan, Rumidyo 
Lor —- Marmad, Kepuh — Djojo 
pawiro, Sagan -— RIM, Alber- 
din, Bintaran Kiduj 21 — Sas- 
trosudarmo, Djanturan — Dul 
gani, Mudja-mudju —— Karijowi 
ardjo, Kalangan — Saridjan, 
Pandejan — Martodinomo, Sami 
rono, 
Kurang tjukup: tiada, na 
Djelek: Pik Bing ya $0- 

| Srowidiaian.: 

Djumlan perusahaan susu da 
lam kota ada 27 buah, kepunja 
an Kwee Diie Nio, Pakuningra- 

| tan tidak Giperiksa karena sa 
pi2-nja tidak mengeluarkan air 
susu, Sedang kepunjaan Hardjo 
wijono, Sentulredjo tidak. dipe- 
riksa karena perusahaannja ti- 
dak Mn sjarat, 

  

  

N Orton mana ? 
INDRA: »Sitye”n in the rain”, 

Gene Keliy, Debble Raynold. 
RAHAJU: »Starlift”, Doris Day 

V rgiyia Mayo, 
LUXOR$ ,.Chandra Dewi", Dha- 

La, Sukarno, Chatir Harro. 
REX/. The Thief Of Ven: ce”, 

Yana Montez, Paul Chris- 
ian, 

SOBOHARSONO: Jack and the 
Beanstalk"”, Abbott & Cos- 

| telia:” 
SENI SONO : “,Untamed Fron- 

tier”, Joseph Cotten Shelley 
Winter. 

WETAN BETENG: Bit, Parade 
Of 1951”, John Carrol, Marie 
Mc Donala, 

MURBA: »Si Juan Tamad”, film 
Plipina, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO:   
kan dimuka pengadilan, 

Retno Kembang Sore (Bb. 
Twungagung). 

FN



        

|. isadja, apakah adanis “tv 

    

   
    

Pen 

Ketan 

  

dan an 
n Gedung 

   
5 “Maki isat 3 Karintak dae | 
rah Kotabesar. Surakarta, pada 
hari Rebo malam jang 
lah diadakan Hakmgi dengan 

  

jangan Sinstansi “ba 

F3 n Ke dn sk. wa- |al 
kil "seksi Pendidikan dalam £ 

  

DPR serta sementara kep: . 
Djawatan Kotabesar Surakarta, | Kursus 
Untuk membitjarakan kemung- 
Ka didirikannja suatu Jaja- | bi 
an untuk Kesedjahteraan Pela- 
ajar, seperti Jajasan 17 Agus- | perna 
Jar jang telah terdiri di Sema- | 

baba kata .pendjelasa 

    

  dar, anggauta DPD sectie Pen| ak 
.sdr. Sjah | 80 

lan-Ras ak mengemukakan an- | jar 
:didikan / Pengz 

tara lain, betapa  pentingnja | 
Jajasan Sematjam itu bagi ke- 
pentingan peladjar, sesuai: Da 
ngan, tudjuan serta rentjana2 | 
Gari Jajasan 17 Agustus jang su 
dah berdiri di Semarang .   

'esidenan - suatu perumahan 
bagi peladjar 
beri tempat bazi 200 & 300 pe- 

Ne setgu- 

    

    

  

   

    

Fi Ssambangan dari 

: ng 

  

  

jang kini sangat gibutuhka 
Oleh Pemerintah dalam rentjana. 4 
nja Pembangunan Ing“ — “eri 

  

| gelan, ba 
| KOPERASI GL 1U2 PBH. | 

Koperasi di Bandongan kabu- | 
paten Magelang, jang didirikan 

ga inisiatief sdr. kamelan d 
Pe BAN, terdiri atas gu 

setempat, telah dapat me- 
an modal hingga se- 
karang ada lk, Rp.700,—. 

Djumlah ' anggotanja suda! 
ada Lk. 20 orang dan walau 

tapi anggota2nja ' sudah dapat 
merasakan hasilnja dengan men 
dapat pertolongan uang | buat 
keperluan membeli bahan? jg. 
mereka perlukan. — (Kor), 

DIBUKA 
Tgl. 29 Agustus, 

Tanggal 20-8-1953 CT 
datang didesa Trasan Perksii 
nan Bandongan, barat, kota Ma- | 

  

gelang “akan: dibuka dengan | 
| sesm bedungan Selimut jang   

  

“kursus: BAHASA 
sg TING, lalu te-j 

   

  

   

di Klaten aka 

i bagi mereka jang 
ah “ beladjar bahasa 

ia ag untuk mereka jg | 
dengan penger- 

mgkn klas 3-4 sekolah 
LN rakjat Tic Pa 
1 “Unt “3 pertama 

n Learn murid2 sedjumlah 
ntuk golongan: 

ing. — (Kor 

TJANDU GELAP 

| yah dari Magetag, — Kor, 

  

Didapat chabar, bahwa jang 
ib ci Klaten akan meng- 
indakan terhadap Ten 

  

itu ja 2 
h mendirikan ditiap ibu kota | ' 

  

   jang dapat mem |     Oladjar, diperlengkapi dengan 
balai pertemuan, lapangan. olah | 8 
raga dsb. jang Stan mema- 
kan beaja "rep 6.000.000,— 

“(enam ajuta rupiah). 

    

t- | Setelan diadakan. pertukaran 
J pada prinsipnja dapat j 

“— adanja Jajasan Se- 

an 
awan Sidirikan ag Solo itu, akan | 
merupakan 'Tjabang dari ,Ja- 
jasap 17 Agustus” ui Semarang 

    
: didapat persesuaian faham. 

— Achirnja rapat jang dipimpin | 
“oleh Walikota Moh. Saleh ber- 
hasil membentuk suapa susun- 
an formateur, urituk- menjusun | 
Pengurus dan akan: menindjau 
Iebih ladjut apakah Jajasan itu 
sebagai - Tjabang ,Jajasan 1 
Agustus” atau berdiri sendiri. 
iPara formateur terdiri cari : 

4: Moh Saleh, Walikota. 
2 /Sjahlan Rosjidi, ang. DPD. 

18. .Dineman, guru 
A4. Pandam, guru. 
15. Sastroatmodjo, Inspeksi SR. 

Dihararkan para formateur 
“tersebut dalam waktu jang sing 
kat akan dapat menjelesaikan | . 
tugasnja. — an 

              

   

  

     

    
    
   

   
   

    

   
    

     

    

  

t “Indang Lemah tiatur p 

(sering ada kekuatan- jang 
“terpendam, atau suatu letu: 
Fa jang heb: at 32 terpenda . 
Pokoknja apa jg terpend 
itu tiiak kel! ea Adanja 

“(dapat &i tentukan pol 

sitter Tidak kelihatan, kare 
4 ma njatanja belum Hpan 
dan adanja pasti, karena .. 

. ja karena . apa Ka 
satkah 'keadaa, nj It 

pasa dipast: ikan Ban dak 
nja ? Bukankah k 5 
seperti itu kawanan dugaan 
sadja ? Dan apa na 
diduga itu tidak mungkin 
sama dengan 

  

    

  

    

    

   

2 aa 
Berhitungan 3 

Den 
Jaana 

main2nja 
ra penonton t 
mastikan akan ' 

# terpendam: tahadi, D 
4 kat djusa banjak. La 

1 terpendam, tenaga terpen- 
dam, kekajaan 2 Hoot, 
'kedjadian2 terpendam dls. 

an 

  

ah
 

Ya
p 

. Isoainis sama dengan. pe- | 
Amainan tjatur. Tetapi Oa | 

masjarakat bis sania jane ter 

pendam itu hal2 jang Ban 
  

        

     
    

     
    

   

    
hpat di past: kan, 'hal itu an 5 
5 at 2 Padahal apa t 

ik atau djelek, tidak darat 
nantikan persoalannia Me , 

« djarang terdjadi: | 
gia, mendapat 
Sebaliknja ti | 

jang djelek ) | 
dl Dentan se- | 

  

  

  
   

   
n masih ter 

2 Kk ni karena 
t 3 “dapat membeli 

Saman” setara Ta dari pe- 

  

di , Gi 
TAN Kaa dan “mungkin masih ba- 

njak 
2 Semendjak beberapa waktu 
jang lalu seorang bangsa Tiong 
hoa totok bernama Sie 
Miang telah. Pa sebuah 

  

dalam kota - ini. ap harinja 
“bambon mendapat kundjungan 
orang banjak. Selain ia menje- 
daka tike (tjandu jang sudah 

atau akan berdiri sendiri, belum - diulet dengan bahan lainnja un- 

tuk diisap) untuk , 
| dat jang datang disitu, ja djuga 
| mendjual tiandu. dengan Na 

22,— satu gram, Atas per: | 
tanjaan Sie: Se Miang menerang | 
“kan kepala kita, ia membuka 
bambon itu atas perintah fihak 
DPKN sebagaj salah satu usa- 

ntuk. mengawasi immigrasi 
“tetapi pernjataan 

atas Benoa kita, fihak DP- 
KN menjangkalnja. — (Kor). 

TENTANG PEMBAJARAN 
— TEBU RAKJAT 

Keterangan pihak Jatra. 
Ba dengan berita “di 

tangga! 28-7 jang Jalu 
, Pembajaran 

sakjak, ruwet,” dari.pihak Jaja 
san Tebu Rakjat (Jatra) dida- 

k akan pendjelasan bahwa Jatra 

. kini belum mempunjai 
. Naat" “ditempat manapun 
Gjuga. Nama2 Orang jang 

“IP sebut Calam . “berita itu "bukan 
: wakil dari Jatra. Segala sesuatu 
diatur langsung dari Surakar 
“Ditiap2 “tempat. penanaman tebu 
diusah “'atau d' Mega 

oleh. ikatan petani 
Keenan “atau diwakili 

' mong desa dengan bantuan in-/ 
'stansi2 jang bersangkutan teru- | 
tama pamong - “pradja 

F N AGUSTUS Di, DE- 
-LANGGU 

2 gemah Guru jakan 

    

“Tuan dessa2. mitsalnja pembeli 

i Tjilatj ap 

  

  

  

| Dalam Fentisiin perajaan seh 
merdeka di , 

-ketjuali diadakan peringatan 
“f perlombaan2 seperti biasa, iju 

a akan. diresmikan berdirinja 
MPa, sekolah Guru, jaitu | 

: Hn Guru. .Mu- 
kitniaktif jah). 

Na pihak Panitya SGB dida | 
“keterangan, bahwa perhati 

id terhadap adanja seko | 
1 tersebut adalah sangat be-. 

-ehingga banjak murid 
S ae saLagan Se 

  

    
   

   
   

    

   

   

  

    

    

   

        

   
   

R
 

      

“pe Iniuban sedia 
SB tersebut dapat mene 

1 rid2 untuk kelas : 
banjak O-orang murid... 
sena Guru terdiri dari ' 2. 
Ne bea pe: : 

  

   

  

    

    

   

    
sungguh2 terpendam, ba- deeh 

“Soga K Bin Arman 
pat sambutan ik 
alajak. Pada permu, 

fikirkan sam- "1 |           
  

“| telah selesai dibangun dengan 
memakan beaja Ik. Rp, 25. 
dimana ja Rp. 9000.,— dida 

| pat dari Djawatan Pengairan" 
| sedang djumlah jang Rp. 16 
| ribu rupiah darj kaum tani jg 
memiliki sawah dan berkepen 
tingan de gan bendungan ter 

| sebut, Bedi Agan itu, adalah un 
tuk kepentingan kaum tani jg 
berada d'desa Banjuwangi, ter- t 
letak lekat dengan dessa Tras : 

| an tersebut. Djumiah sawah jg 

bisa mendapat air dari bendung |. 
an itu ada Ik. 47 Ha. 
Dalam pembukaan resmi terse | 

but akan hadlir Pembesar2 dae 

HASIL UDJIAN ELEC- 
TRO-RADIO 

Dalam udjian penghabisan Se 
kolah Techn.k Electro “Radio di 
Mageiang jang diadakan miilai 
tanggal 8 s.d, 11-8-1953 dan dii' 
kuti oleh 8 pelajar, telah lulus 
6 orang, terdiri atas The Tjioe 
Tjok, Sjem Wie Liang, Liem 
Hok - Ling, Sukarjun, Djajali 
dan Sumarmo, 
Udjian tersebut mendabat per: 

hatian djuga dari Kepala Djaw. 
Insp.. PPK setempat, beberapa 
orang dari RRI dan Gadjah Ma- 

Technik Electro Radio Surabaja. ' 
Kor, 

DARI KUMPULAN BERAS 
: Mendjadi uang untuk 

: keperluan-desa2. 
Djimpitan beras jang -dilaku | 

Kan diseluruh kawedanan Ban 

sendok beras tiap2 harinja, jang 
Cimasukkan dalam bumbung da 
ri bambu, Te dibikin dan dise 
Giakan pa Kepala somah sen 
TN dit ap2 runiah. ' 

D DaNgen sekali, anggota2 
Nan engumpulan Beras 

jang. terdapat. ditiap2 dessa itu | 
berkeliling | untuk mengambili 
beras jang sudah terkumpul da! 
lam bumbung2 didepan rumah2 
itu, jang selandjutnja dikumpul 
kan ditempatnja masing2 pera 
bot untuk seterusnja didjadikan 
isatu ditiap2 kelurahan, 

Dari hasil pengumpulan beras 
itu, maka fihak jang Berwadjih 
berusaha mendjual beras terse- 
but, dan hasilnja berupa uang 
itu dipergunakan untuk pelbagai 
usaha jang penting buat keper- 

an pakaian untuk anggota OPR, 
buat onkos perbaikan pengairan? | 
dessa dan usaha penmbangunga. 
lainnja. — Kor, 

000.0. Bap IKAN 
'- MUDJAHIR 

| Untuk menolong pendu- 
duk diperkampungan 

|. Segara Anakan. 

Oleh Djawatan Perikanan .te- 
lah ditaburkan benih ikan Mu- 
Gjahir sebanjak 15.000.000 ekor 
d'perairan Segara Anakan di- 
“pantai Tjilatjap, jang meliputi 
luas a@'r dalam lingkaran Lk. 
10.000 hektar. 
Penaburan bibit mudjahir ter- 

sebut mempunjai maksud untuk 

    

    

    

    

   

   
   

    

    

da Jogja serta dari Sekolah | 

| Jalu kebandjiran beras. 

    

  

    

        

| (Kaum buruh: sebanjak 150.000 
di. menang militer 
Pn 

  

ah tjatatan | “para penganggur 
“dari wilajah Djawa-Tengah. Ka 
dau dibanding dengan sisa achir 
|tahun 1952, maka sisa triwulan 
pertama tahun 1953 ini, men- 

djadi kurang. 

aling banjak dari golongan ta 
Terlatih, artinja tidak mempu- 

njai ketjakapan sesuatu mata 
pekerdjaan. Untuk bagian-ini 
ada 12.452 sisa tahun 1952, dan 

| sua92 jang tertjatat triwulan 

BENDUNGAN SELIMUT $ 
“Lsa tahun 1952 dan 344 pendai- 

ama tahun 1953, djumlah 
15.944 laki, dan 843 wanita si- 
    

'taran triwulan pertama 1953, 
jumlah 1.197 orang. Jang te- 

an'lan mendapat pekerdjaan. No- 
mer dua" adalah bagian Tata- 
Usaha dan nomer tiga bagian 
'Keragjiman. 2.3 (Kor). 

HASIL PANENAN DJA- 
WA TENGAH ME- 
».. MUASKAN 

“Dari Djawatan jang bersang- 
kutan, diterima keierangan, bah 
wa hasil panenan di seluruh Dja 
wa-Tengah dalam tahun 1402 
sangat memuaskan. Hasil ini 
leb.h besar daripaaa ta. un 1Y0v 
dan 1951, bankan juga Jeoih 

besar daripada sebelum perang. 
“Menurut. keterangan,  aari 
1.120.571 ha sawan diseluruh 
Djawa-Tengah, dalam tahun '52 

kwintal padi, sedang dalam th. 
1937 (sebelum perang) nanja 
123.945.349,43 kwintal' padi. Da- 
lam tahun 1950  mengnasilkan 
21.382.136,51 kwintal padi dan 
paaa tahun 18951 1mengnasHKan 

2. 913. 562, 20 kwintal paar 

rangan, bahwa na: -knja produksi 
itu disebabkan " tibanja musim 
|hudjan tepat pada waktunja 
jan merata- diseluruh Indonesia. 
etjuali itu, djuga  pemberan- 

tasan hama tikus dan babi-hu- 
tan berhasil baik, sehingga me- 

sil panenan. 
'Hal ini djuga dibuktikan dgn 

harga beras pada waktu memun 
tjaknja, harganja tidak lebih 
dari Rp. 3,— Sekilo, kem n 
merosot lagi, karena dipa :        

| Djawa-Tengah sudah ada 6 
dongan kabupaten Magelang, jg | | ha. sawah jang ditanami E | 

| mempunjai 52 Gessa hingga kini 
| masih berdjalan, terus. Djimpit : 
an tersebut jang “dimulai sedjak 
Ik. 3 bulan jang lalu dilakukan 
dengan tjara, jaini tiap2 kepala 
somah harus mengumpulkan 1 

Sampai waktu ini  dida 

Bengawan, dan diharapkan da- 
pat menghasilkan lebih. banjak 
beras Sehingga mengurangi peri 
belian beras darj luar negeri. 
Achirnja didapat keterangan, 

dalam tahun 1952 telah meng- 
hasilkan 29.700.000 kwintal pu- 
lowidjo seperti djagung, ketela, 

katjang dan kedele. — (Kor). 

PENDERITA2 PENJAKIT 
MATA TAMBAH 

Mata plastik kurang 
laku, 

Dalam keterangannja kepala 
Djawatan pembrantasan penja 
kit mata daerah Djawa Tengah 
utara menjatakan, bahwa dae- 

1an2Z jang ai pegangnja ada 

lah meliputi beberapa kabopaten 
sepandjang pantai utara sedang 
kan Dokter jang actief hanja se 
Orang. 
Djumlah penderita penjakit 

mata pada achir2 ini semakin 
bertambah. Dalam tahun 1948 
rata2 tiap hari jang datang ber 
Obat hanja 48 orang. Tetapi kini 
rata2 tiap hari sampai meliputi 
djumlah 500 orang. Sedangkan 

“ada dibawah pengawasannja di 
sepi pandjang pantai utara hanja 
ada.30 buah dan sebuah rumah 

sakit mata di Semarang. 

but hanja dapat menerima 140 
orang sadja untuk tinggal bero 
bat, Sedangkan tenaga2 djuru 
rawat ada 52: Orang jang terse 
bar diseluruh daerah, Darj djum 
lah itu diantaranja 23 orang ber 
tetap di Semarang, 

ap2 tahun kepada 1467 orang.       meringankan penghidupan rak- 
'|jat  diperkampungan Segara 
Anakan jang djumlahnja lebih 
kurang 6.000 djiwa, jang mata 

"| pentjahariannja tergantung de- 
ngan hasil Pata bag 
Pa Ant. Baba 

Pan 
| ORANG2 JANG ) 

-NGANGGUR 
Tana Kantor Penempatan Te- 

1 naga propinsi Djawa-Tengah di 
Semarang didapat keterangan, 

bahwa djumlah penganggur jg 
mentjatatkan diri pada kantor 

| tsb. Lingga achir tahun 1952 
“ada 22.605 laki dan 1.647 wani- 
G2 “dari berbagai matjam mata- 

erdjaan. Pada triwulan per- 
apa tahun 1953 tertjatat 6.369 

ki dan 764 wanita. Djumlah 
emua ada 28.947 laki dan 2.411 

  

  

wanita, 

Dalam pada itu jang telah 
Pe | mendapat bekerdjaan 917 laki2 

“dan dihapuskan dari pendaftar- 
an 11.507 laki, djumlah ada 

La 424 Jaki2. Sisa ada, 16,550 Ia-. 

| murid dapat pekerdjaan ada 212 
das. I. Dawai Guru ter 

“ Sal 4 orang. 
Ng halnja. dengan SGB ma | 

ka SGM tersebut akan me 
"1 Guru? untuk mena ne 

  

Buat wanita jg telah men- 

orang. sedang jang dihapuskan 
ari pendaftaran 691 orang, 

djumlah 903 orang. Sisa pen- 
| dataran ada 1.508 orang, ! 

  
sama sekalj kerongkongannja. 
Mengenai mata plastik dikata 

kan, bahwa untuk daerahnja ma 
ta tersebut kurang laku teruta 
ma, bagi rakjat tani. — R, Smg. 

EXPLOITASI TAMBANG 
NIKKEL KENDARI 

Segera akan dimulai. 

Menjusul berita kita beberapa 

waktu Jalu tentang kemungkin- 
an mengolah pertambangan nik- 
kel di Pomalaa (Kendari) lebih 

dikota in telah dibentuk suatu 

nesia dengan nama "Usaha Tam 
bang Indonesia Sulawesi” atau 
disingkat UTAS. 

Dalam “waktu singkat ini 
UTAS akan mengadakan pe- 

njelidikan dan penindjauan ter- 

hadap bekas2 gedung pertam- 
bangan tersebut, Pe, iang 
mengandung nikkel dll, “ Kabar 
lebih Gjauh menjatakan, bahwa 
dilam usaha ini UTAS telah     mengadakan kontak dengan Wa 
kj Presiden Haita, 

Dalam rentjana hasil2 usaha 
itu diadakan offerte, transaksi 
dit dengan negara? seperti Dje- 
pang, Djerman, RRT, Amerika 

| Angka? tersebut. diatas, adas Serikat dan Rusia, — Ant. 
   

mali 

: i djumlah tersebut, jang | 
berdirinja: baru sadja 3 Hulan Kn Dari JH Il 3 

telah mengnasilkan 25.834.440.Z0 

rupakan faktor penting bagi ha- | 

   
   

| Gjumlah polikliniek mata jang | 

Kapasiteit rumah sakit terse 

Diseluruh Djawa Tengah bagi 
an Utara tiap harinja jang da- 
tang berobat ada sebanjak 1467 
orang, Pembedahan diadakan ti- 

Jang berat adalah pembedahan 

penjakit mata jang telah rusak 

  

rik: Oa menembaki kaum buruli Djepang 
Man toL dipangkalan udara Yakota jang Ietakhja 

: 380 km dari 'Cokio. Dalarn peristiwa ini seorang telah ter- 
(bunuh. dan 3 orang lagi mendapat luka?. 

telah melakukan pemogokan ha- 
ri Rabu jang lalu sebagai pro- 
tes terhadap” peraturan dalam 

|kontrak2 jang memperkenan- 
kan pembesar2 Amerika me- 
metjat buruh Djepang dengan 
tidak ada pemberitahuan lebia 
dahulu, jaitu djika pembesar? 
Amerika tersebut menganggap 
tindakan? itu perlu karena per- 
timbangan? keamanan. 

Pemogokan itu jang dilaku- 
kan untuk 48 djam, telah me- 
njangkut 200 buah perusahaan 
Amerika. 

Lain dari pada itu pemogokan 
itu djuga memprotes terhadap 
'kenjataan bahwa pegawai2 Dje- 
pang tidak memperoleh djamin- 
an2 jang sudah ditetapkan oleh 
undangg. Empat hari jang lalu, 
'kepala polisi Djepang telah me- 
nulis surat kepada: komando 
tinggi Amerika di Djepang jg 
memprotes thd polisi militer 
Amerika jg turut tjampur dalam 
pertikaian2 perburuhan, dan la- 
In dari pada itu menjesalkan 
bahwa pembesar? Amerika ku- 
rang menundjukkan pengertian- 
nja mengenai masalah? perbu- 
ruhan 

Terdjadinja korban? dalam pe 
mogokan itu ialah ketika se- 
Orang serdadu Amerika menem- 

| baki serombongan buruh jang 
|sedang mogok jang melambai- 
lambaikan bendera?2. 

Menentang undang? anti 
mogok, 

Tampaknja aksi buruh Dje- 
pang tersebut diatas adalah se- 
bagian dari rangkajan usakha2 
perburuhan sebelumnja: 

Sebagaimana diketahui, pada 
tanggal 5 Agustus jang baru Ia 
lu dimuka gedung Parlemen Die 
pang telah dilakukan demonstra 
Si oleh 150.000 orang buruh jang 
memprotes rentjana undang2 

| anti mogok, meskipun polisi Ine 
Selanajutnja didapat kete , ngadakan inti midasi2. 

Jaitu rentjana undang2 jang 
telah diterima oleh Madjelis 
rendah pada - tanggal 1i Djuli 
jang lalu dan selandjutnja telah 
diterima pula oleh Madjelis Ting 
gi pada tanggal 5 Agustus itu. 

Serekat2 buruh Djepang me- 
nganggap rentjana undang2 itu 
sebagai bertentangan dengan 
hak2 azasi jang Giindungi oleh 
UUD. Pada waktu itu mereka 
telah mengumumkan bahwa ka 
um buruh Djepang akan mene 
ruskan usaha2 mereka untuk 

“4 mentjegah pelaksanaan dari pa 
da undang? anti mogok tersebut ! 
diatas. — AFP: 

BURUH BANK PERU 
MOGOK 

Pemerintah Peru Rabu jang 
lalu menangkap beberapa pe- 
mimpin Serekat buruh setelah 
terdjadi pemogokan umum: da 

lam Kalangan bank diseluruh 
Peru, hal mana “diselenggarakan 
setelah seorang pegawai d'pe- 
tjat oleh sebuah bank besar ja- 
itu bank Weiss. 

Para pembesar telah mela- 
rang pemogokan itu berdasar- 
kan alasan bahwa pertikaian an 
tara. Bank Weiss dan buruhnja 

mahkamah jang sulah lazim 
dan tidak dengan melalui suatu 
pemogokan. 

Para penindjau di Lima da- 
lam pada itu mengadakan bhw 
pemogokan itu TE aNnA mem- 
punjai sifat politik -— AFP 

INSIDEN LAUT 
Didekat pulau Makao. 

Baru? ini di Makao telah ter- 
dengar suatu pertempuran anta- 
ra sebuah kapal meriam dan se- 
buah djung bermotor, 

Laporan2 mengatakan bahwa 
| sebuah kapal meriam kepunjaan ' 
RRT berusaha untuk menahan 
sebuah djung bermotor, akan 
tetapi djung tersebut membalas 
menembak dan melarikan diri 
kedjur usg NUR Inggeris. UP. 

jang tertentu”. 

lawan Sultan. 

ta dari Meknes, bahwa Pasha 
Marrakech, al Glaoui, bersama 
300 orang caid (pemimpin die- 

Lrah & keagamaan) hari Selasa : 

jl. telah menundjungi kota ke- | 
ramat. Marokko Moulay Idriss 
du Zerhoun, dimana ia mengun- 
djungi Sharif .Kitani dan Sharif j 

   

     
ta Moulay 

    

, maka. Pasha 
h, kedua Sharif. dan 

  

  | Moulay Idi 

mengorbankan 2 ekor. lembu 
|djantan dan bersumpah akan | 
tetap bersatu dan akan bersa- | 

300 caid. ci pergi kemakam ! 
dinana mereka | 
&    

ma2 berdjoang, sampai tudjuan | 
| mereka bersama tertjapai. 
  

— Direktur .Marb 

Tukang2 Betjak 

IREKTUR N.V. ,,Marba", 

No. 5 “Djakarta, kira . kira 

ditembak mati oleh beberapa 
orang tak dikenal, sewaktu 

dari rumah kawannja di Djil. 
Asem lama, Djakarta. 

Peluru2 jang dilepaskan 
nembak2 tak dikenal sehingga 
menjebabkan kematian direktur 
,Marba” itu, mengenai dan 
tembus dibagian perut dan mu- 
kanja. Sampai sekarang ini, po 
Tisi masih sibuk melakukan pe- 
njelidikan dan pengusutan atas 
terdjadinja peristiwa pembunuh 
an ini, jang belum diketahui se- 
bah serta latar-belakangnja. 

Mengenai peristiwa pembu- 
nuhan 'ini, djurubitjara kepoli- 
sian Djakarta Raya dalam ke- 
terangan kepada - pers menja- 
takan, bahwa pembunuhan atau 
penembakan terhadap direktur 
.Marba” tersebut, terdjadi ma- 
lam Raho djam 19.00 liwat, Ia 
ditembak sewaktu ia baru kelu- 
ar sesudah mertamu dari ru- 
mah seorang bernama  Awab 
Alhadjeri di Djl. Asem Lama 
'No, 26. 

Menurut djurubitjara polisi 
selandjutnja, penmbakan ter- 
djadi ketika Badjened bermak- 
sud masuk kedalam mobilnja, 

jang dilakukan oleh -4 orang 
tak dikenal jang rupanja suatu 
menunggu - disamping “ mobil   

djauh dapat diberitakan, bahwa | 

perseroan pertambangan Indo- 

sang korban. 
Sesudah melakukan penembak- 
an, dua diantara 4 orang itu Ke- 
mudian melarikan mobil sang- 
korban. kearah djurusan Dil. 

  

djam 19.00 Selasa malam telah | 

Badjened maru sadja keluar | 

  

a Ali Badjened: 
: dibunuh 

DJAKSA TINGGI DJANDJIKAN HADIAH 
mengedjar 

, Djawa, sedangkan jang dua la- 
Badjened, bertempat -ting- |imnja tidak keburu naik keda-j 

gal didjalan Djatipetamburan | | am mobil dan masing2 setiara | 
| sendiri2 melarikan diri. Mobi! | 
jang dilarikan itu karena kemu- | 

  

ga jang menghalangi larinya 
mobil itu dengan ajalan mem- 

ibuat rintangan2 betja didjalan 
raja Asem Lama itu, telah me- 

nubruk tembok dipinggir dja- 
lan, dan jang kemudian diting- 
galkan oleh penembak2 terse- 
but. Pengedjaran selandjutnja 
jang dilakukan oleh pengenda- 
ra2 betja, tidak berhasil. Demi- 
kian ' djurubitjara kepolisian 
Djakarta Raya. 

Pihak jang berwadjib berdjan 
dji akan beri hadiah jang dapat 
reri petundjuk2 siapa pembu- 
nuhnja. —“ Ant." 

0. ... 
Dunia sana sini 

Xx Know O Chik, dutabesar Ko- 
rea Utara di Peking telah di- 
petjat dari CC Partai Buruh ne- 
gerinja. 

kistan hari Minggu jang akan 
datang ke New Delhi “untuk 
membitjarakan soal ' Kashmir 
Gengan Nehru. 
x Presiden @uirino dari Pilippi- 
na jang kini sedang berabat di 
Baltimore minggu depan akan 
menemui Wk. Presiden Ameri- 
ka, Nixon di Washington. 
x Djenderal Kim Kwang Kap   di menteri L.N. 

supaja diselesaikan oleh suatu 

Bandung, Residen Rriangan, 
djawatan. 

Sebelum. demonstrasi penga- 

Wetan kaju tersebut, maka ber 
tempat digedung Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum propinsi Dja- 
wa Barat telah-diadakan tjera- 
mah sekitar masalah pengawet 
-an kaju. M, Tahrir, direktur da 
ri Industri ,,Kaju Awet” me- 

njatakan bahwa industri ini mo 
dalnja 10096 nasional dan meng 
adakan kontrak kerdja-sama, de 
ngan Perusahaan  Pergolahan 
Kaju ,,Gebr. Van Swaay” di Dja 
karta mengenai  soal2 tehnik 
dan pengetahuan. Ia njatakan, 

Karta ini berasal dari Djawa-   

Pasha Marrakech, me- | 

: | 
Sementara itu diterima Aa 

| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 

Tyiani, pin gerakan - ke- 
agamaan T 

Sesudah 1 ima wakil? ko- | 
dan Partai | 

& P.M, Mohamad Ali dari Pa- | 

  diangkat menggantikan djend. | 
Nam TI) djadj Kepala staf pasu- | 
kan2 bersendjata Korea Utara, | 
sesudah jang terachir ini dja- | 

tan Kehutanan, Mula? Djawa- 

tan kehutanan tsb. mempergu- 

ran Ign maksud 

pentingnja pengawetan kaju di 
3 enam ini. HN tani oleh 

Sultan Marokko sk Perantjis 
KEGIATAN SUBVERSIF MENINGKAT 

ag ULTAN Marokko, Sidi Muhammad bin Yussuf, telah mengu- ' 
mumkan sebuah komunike, dalam mana ia minta perhatian | 

Presiden dan pemerintah Perantjis serta umum, terhadap "aki- 
bat2 jang berbahaja” jang angkin dapat timbul dari "kogi- 
atan? subversif di Marokko, jang dilakukan oleh alat? kekuasaan | 

Perlu disebut disini, bahwa 
| Pasha Marrakech adalah lawan 
Sultan Marokko jang terbesar 
dan ia terutama besar pengaruh 
nja dibagian Marokko jang le- 
taknja mulai kota Marrakech 
keselatan. 

Sultan Marokko berkeduduk- 
an di. Rabat,. didaerah pesisir, 
sedangkan kota Marrakecn, ibu | mengangkut kaju tersebut ba- 
kota lama Marokko, letaknja di ' ru akan efficient-.kalau dari ti- 

Pasha Marrakech i 
terkenal sebagai sekutu Peran- 

pedalaman. 

tjis jang setia. 

Yitrige2 Pasha Marra- | 
kech. 

Seterusnja Sultan mengemu- 
kakan kembali, bahwa dalam 
bulan Desember 1950 ia telah 

| memberi peringatan kepada "se 
| orang Pasha” jang Gituduhnja | 
| telah melakukan perbuatan? ti- 
|dak patut ditempat kediaman- 
| nja. Tindakan Sultan ini didja- 
| wab oleh Pasha tadi dengan in- ! 
| trige2 jang disetudjui oleh be- 
| berapa pembesar Perantjis di 
"Marokko. 

: Apakah jang disebut 
"Partai Rakjat” 
Marrokko ? 

Sultan menerangkan selan- 
| djutnja, bahwa partai jang di- 
| bentuk Pasr:a (Marrakech) tadi 
| sama sekali tidak bersifat re- 
presentatif dan anggota2nja ke- 
banjakan terdiri dari agen? pe- 

|merintah pusat (Perantjis): opo 
Sisi sematjam ini tidak bisa di- 

(namakan oposisi dalam arti 
: jang berlaku dalam suatu pe- 
| merintahan demokrasi. 

dian dikedjar oleh pengendara? | 
betja, jang diantaranja ada dju 

Dalam -komunikenja tadi Sul- 
tan Marokko seterusnja menja- 

| takan, bahwa gerakan Pasha 
! Marrakech dengan "Partai Rak- 
jatnja ini ialah untuk menghin- 
Gari pemetjahan masalah Marok 
ko dan utk menggagalkan usa- 
ha2 Sultan jang dimulainja ke- 
tika 1950, guna mentjapai per- 
'setudjuan dengan pemerintah 
Perantjis, mengenai perobahan2 
ketata-negaraan, selangkah de- 
ngan evolusi Marokko. 

Dinjatakan seterusnja bahwa 
orang2 Perantjis di “Marokko, 

| jang menjokong "pemberontak- 
Lan pegawai2 negeri” tadi, hanja 
dapat merugikan kepentingan? | 
Perantjis belaka. — AFP. 

  

  

  

   
Silhakan djukande aah wika 

1... pengawetan kaju 
PERSEDIAAN KAJU DJATI AKAN LEKAS HABIS 
Daan Djakarta — Bandung, telah dilakukan demon- 

strasi pengawetan kaju (impisgnering) oleh Industri Pe- 
ngawetan dan Pengolahan Kaju & Bambu "Kaju-Awet” jang 
antara lain dikundjungi oleh ahli? bangunan serta Walikota 

dan banjak wakil? berbagai 

Bea & 

M. Tahrir, utk mendjadikan In- 

Gustri ,/Kaju Awet” di Bandung 
ini sebagai induk untuk seluruh 
daerah Priangan, dan ketjuaji 
usaha mengawetkar kaju de- 

ngan tiara impregnering ini ia 
rentjanakan untuk” membikin 
kolam-rendaman untuk keperlu- 

an jang sama dibeberapa tem- 
pat lain. 

' Pengawetan menjebah- 

kan penghematan dju- 
taan rupiah. 

Ir. M, Hoek jang djadi penase- 
| tah Industri ,,Kaju Awet” me- 

bahwa instalasi pengawetan ka- | 
ju jang ia pakai di Djalan Djat ' 

nerangkan perlunja industri ba 
Yu ini ditenarkan di Indonesia, 
karena persediaan kaju kelas 
|satu seperti djati, kaju besi, dil 
| kurang mentjukupi kebutuhan 

nakan instalasi tsb di Kehajo- | 
terisuimnewa | 

membikin propaganda tentang | 

dan lagi karena pengawetan ka- 
ju ini bisa menghernat djutaan 
rupian dan bisa memperbesar 

| export kaju keluar negeri. 
Di Indonesia ini industri peng 

|awetan kaju termasuk industri 
| baru sedang di India dan Aus- 
|tralia umpamanja hal tersebut 

busan soal baru lagi, apalagi di 
negeri-negeri Eropa dan Ame- 

rika. Perhatian disini kurang di 
sebabkan disini terdapat banjak 
kaju kelas satu seperti djati, 
kaju besi, dll. Di Djawa sadja 
luas tanaman kaju djati ada ku 

|rang lebih 800.000 hektar .se- 
dang hutan? diluar Djawa me- 
ngandung banjak kaju besi. Te- 
tapi persediaan kaju djati dan 
kaju besi tersebut akan lekas 

habis sedang penanaman? ba- 
ru akan makan puluhan tahun 
untuk bisa diambil hasilnja. 

Ketjuali itu, walaupun masih 
banjak terdapat djati dan kaju 
besi, tetapi bea exXploitasinja ki- 

| ni meningkat. karena daerah2 
| kaju tersebut djauh dari-djalan2 

Latau Sungai2. Pembikinan dja- 
lan2 atau rel2 untuk lori untuk 

ap hektar bisa diambil antara 
15 sampai 100 m3 kaju. 
Pengawetan dengan djalan 

impregnermg (memasukkan da- 
|lam ketei berisi obat dan diberi 

tekanan) akan dapat membikin 
kaju kelas 3, 4 atau 5 mendjadi 
44 5 kali lebih awet. Ir. Hoek 

“terangkan, bhw - Indonesia, Kini 
tiap tahunnja memakai kira2 40, 
000 m3 kaju kelas 3, 4 dil, jang 
harganja Ik. Rp. 30.000:000,—: 
Kalan kaju ini dibikin awet de- 

ngan obat2 impregnerirg atau 
| direndam, maka dapat dihemat 
puluhan djuta rupiah. 

Diterangkannja djuga, bahwa 
Djawatan Kereta Api tiap ta- 
hunnja. memerlukan paling se- 
dikit ”19.000 m3 kaju djati untuk 
keperluan dwarsliggers, jang 

harganja Jk. Rp. 12,000:000.-—. 
i Kalau orang mau mengawetkan 
. kaju jang kwaliteinja agak ren- 
dah, dan jang dapat menggan- 

| tikan djati, maka djati seharga 
12 djuta rupiah tersebut dapat 
diexport-. dan “dengan demikian 
menambah kekuatan. mempheli 
Indonesia, — Ant. 

  

RALAT 
Dalam berita “KR” kemarin 

jang berkepala "Kedjahatan2 di 
Jogia terlepas satu sama lain” 
terdapat kekliruan, iaitu 'ka- 
limat pertama dari alinea:4 jang 
berbunji : Selandiutnja menurut 
statistiek boleh dikatakan bah- 
wa perkara  penggedoran dan 
kedjahatan2 lain tiap tahun na- 
PA Moana mestinja berbunji : 

| Selandjutnja menurut statistiek 
boleh dikatakan, bahwa "hasil 

L pengusutan”. perkara pengge- 
doran dan Kedjahatan2 lainnja 
Baba ratan RERE Aeon 
Maka dengan ini kesalahan 

(itu sudah dibetulkan. — RED. 

  

Mular sedia lagi : 

Oleh: WASISTA alias DWIDJAWIJATA 
Harga Rp. 6,— 

Ongkos kirim 154 sedikitnja Rp. 1,50 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 42. Telp. 901 

Jogjakarta. 180-8 

  

"TATTLE TALE ECHO" 
  

OK! SOMECME 5 
G LM? ALONG 

  si Jeh! 

2 

-4 Oh ada orang lewat didjalan! 
Saja tidak suka ada orang me- 
ngetahni, bahwa saja mengikuti 

  

1 DON'T AM TO BE 
AA SEEN TEMILIN TES, 

  

LATIHAN SEDJARAH INDONESIA 
untuk Sekolah Rakjat, 

  

  

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (HH) 
  

ridicate, Ind     

«« Polisi, apa maksudnja kemari! -—— Oh, 
Dia 
Kanaan dia menudji kes 

arah selatan, 

  

AMI HERE APE IIBS TENCkE ME NAGA TENE 
72 COLER FIS TRAIL HE TURMED SOUTH 

  

ini apa bekasgnja si Jeh! 
tidak. menghilangkan bes 

  
 



  

    
     

            

2 Asa. ' 

   
ja dengan. 

Berabe tanggal | Agustus, ten- 

net, dan permintaan bantuan | 
pers Ten Sntagin Ona 2 

  

     

    

   

    

    

    

   

laporan |. 

  

| | rintah itu masih kurang ? 

. Pertenunan di 

  

na 2 

“keluar negeri. Biasania GKBI 
ampai | 8 djuta yards cambrie, 

  

' Permintan2 j jang telak diadju 
an oleh para pedagang, tidak 
apat Gitjukupi oleh: Pemerin- 

tah, tetapi hal ini tidak terasa 
Ana seperti dalam tahun 1951) 
1952, karena pada waktu itu 

| pemerintah hanja dapat mem- 
“beri kurang dari 5 djuta yards. 
Sementara itu menurut kete- 

  “tangan Djawatan Perindustrian 

    
tut ng hal, Ega 
ta bantuan fil 
pada mereka jang dulu telah 
iinta bantuan kepada pers. 

Demikianlah pendapat saja. 
Kalau sdr. Berabe tidak mupa- 
kat, tidak djadj apa”. 

Djawab Berabe pendek sadja: 
Tidak djadi apa. 

  

  

"nu / 
Laporan Bank 

Indonesia 

(Sambungan hal. 2). | 
, 

mesti mendjalankan peraturan? 
itu jang semuanja ditudjukan 
untuk mendjamin kepentingan 
ekonomi ,.nasional" dan ,golo- 
ngan jang lemah”. 

Akibatnja "ialah: sedikit se- 

kali perusahaan? baru jang tum 
buh, karena sukar untuk men- 
“dapatkan Izin ini dan itu, se- 
dangkan perusahaan2 jang su- 
dah ada djuga sangat sukar utk, 
berkembang. 

.Djuga kekurangan pengeta- 
huan dan pengalaman jang ele- 
menter dari rakjat kita tentang 

masalah ekonomi, mendjadi su- 
atu rintangan jang berat bagi 
penjelenggaraan suatu ekonomi 
jang dipimpin”. ea 

Mengenai - penetapan dalam 
Undang2 Pokok Bank Indone- 
sia, bahwa pekerdjaan lain dari | 
pada funksi sebagai Bank sen- 
tral dan Bank sirkulasi harus 
diserankan kepada Bank2 lain 
selambat2nja pr tgl 31 De- | 
sember. 1953, jafruddin, | 
ment jatatkan, PE daiam | 
pembi itjaraan diparlemen, 
tsb bukan dimaksud sebagai tgl 
penjerahan mutlak, 

menundjuk kepada bank2 mana 
penjelesaian pada prinsipnja ha- 

rus diserahkan. 8 

Kekurangan besar. 

Dalam menerangkan tentang 
anggaran belandja, Mr. Sjafrud- 
din mengatakan, - bahwa ang- | 
garan belandja pemerintah di- 
tahun jang lampau dan seka- 
rang mengalami kekurangan jg 
sangat besar, dibandingkan dgn | 
anggaran belandja 'tahun 1951 | 

kelebihan se- | jang mempunjai 

besar Ik Rp. 1.200. djuta, suatu | 
keuntungan jang sama sekalr 
tak terduga semula dan semata- 
mata terdjadi karena meletus- 

nja perang Korea. 
Menurut perkiraan semula 

anggaran belandja 1951 mem- 

perlihatkan kekurangan sebesar 
Rp. 987 djuta dan bukan kele- | 
bihan sebesar Rp. 1.200 djuta. | 

adalah bahwa: 

sebenarnja perang Korea bukan | 
menguntungkan Indonesia, me- | 
lainkan pada hakekatnja sangat 

Kesimpulannja, 

merugikan pertumbuhan sosial 
dan ekonomi kita. Mungkin se- 
kali dengan tidak adanja ,,angin 
Korea” itu pemerintah berusaha 
sekuat tenaga untuk ' memper- 
ketjil deficitnja dalam tahun 
1952 hingga. merupakan  dju- 
mlah jang lebih kurang dari- 
pada deficit tahun 1951. Dan 

. tidak mustahil pemerintah su- 
dah mempunjai anggaran. belan- | 

dja jang berimbang dalam ta- | 
hun sekarang ini atau paling | 
lambat dalam tahun depan dan | 
bukan baru dalam tahun 1956 | 

“sebagaimana sekarang sedang | 
diusahakan oleh pemerintah. 
Tetapi setelah rakjat kita me- 
ngalami ,,keuntungan” jg luar 
biasa sebagai akibat dari pe- 
rang Korea, maka tidaklah mu- 

dah memberi keinsafan kepada 
mereka, bahwa tingkat kemak- 
muran jang telah tertjapai se- 
lama Korea-hausse itu, tidaklah 
mempunjai dasar2 - jang sehat 

dan kuat. 
Diterangkan, bahwa sumber? 

produksi, perusahaan2 jg lang- 
sung atau tak langsung mesti 
memberi penghidupan kepada 
rakjat, adalah djauh lebih ku- 
rang daripada sumber2 penghi- 
dupan sebelum perang. Tingkat 
kemakmuran (pendapatan) per 
“capita dewasa ini paling tinggi 
“merupakan 6044 
“kemakmuran per capita dalam 

dari tingkat 

tahun 1938. 

  

Mr, Sjafruddin anton 
kan dalam laporan ini, bahwa 
»tidak ada satu pemerintahpun 
jang bisa mempertanggung dja- 
wabkan suatu kekurangan ang- 
garan belandja buat tahun 1953 
dan 1954, jang djumlah seluruh- 
nja melebihi 2,5 miljard, Sebab, 
djika djutilah itw dilampaui, 
maka itu berarti, bahwa Nega- 
ra Indonesia akan memperta- ' 
ruhkan reserve devisennja jang , 

Dengan, Ka aan 

teli 

melainkan | 

tgl penjelesaian Undang2 jang | 

   
'Diawa-Tengah, kini di wilajah 

| Djawa-Tengah terdapat 10.201 | 
“ Ioerusahaan2 besar dan ketjil   

a- jang semuanja mempunjai tena- 
' ga buruh Lk. 100.000 orang. Da- |: 

ri djumlah perusahaan ter “sebut, 
- | maka perusahaan pertenunan- 

lah jang nampak lumpuh atau 
“sangat mundur. Dari 488 buah 
“perusahaan tenun di Djawa-Te 
ngah, sekarang hanja ada 146 
buah sadja jang masih bekerdja 
dan tiap bulannja menghasilkan 

14.200.000 kodi sarung dan 143. 
000.000 meter blatjo, tusor, po- 
plin, anduk dan serbet. Bahan2 
jang digunakan Lk. ada 203.000. 
000 kg. kapas, sutera dsb.nja. 
Untuk bahan tjat sadja dibutuh 

kan 12. 000. 000 kg. 

Soalnja sekarang ini, jalah 

adanja kesukaran2 mendatang- 
kan bahan? seperti tjat, obat 

en aan 

mundur 
PERMINTAAN PENGUSAHA2 BATIK BELUM 

| DIPENUHI ? 

Marun keterangan seorang pengurus Gabungan. Kape- 
rasi Batik Indonesia (GKBI) kain batik itu ketjuali dise- 

diakan untuk kebutuhan dalam negeri djuga dapat di-export 

ru dapat memberi 5 djuta yards. Ini berarti pemberian Peme- 
atau 3 djuta yards, Oleh karena itu, 

timbullah beber: 5 kesulitan jang Hasian oleh GKBI. 

da sebal Kealkem ing mek trenganan 

Djawa-Tengah 

tiap bulannja membutuhkan 7 
Tetapi sekarang Pemerintah ba- 

  

    TG LN Ta : 

SELEKSI PON IU DI AM: 
BON DIMULAI 

Seleksi PON III Propinsi Ma 

   
mulai pada. tgl. Z Agusius jl. 

ra pembukaan dilapangan ,,Sla 
mat Ryadi” oleh Gubernur Ma- 
luku Mr. J,. Latuharhary, Turut 

aan Nan Naa " 

luku jang semulanja akan di | 

baru tanggal 9 Agustus jang la- 
“lu dimulai dengan suatu upatja 

serta Calam seleksi tersebut re: 

.KEDAULATAN RAKJAT” 
cma mna ga Ba na an SA Oa PA PO An an ea 

      

Ba eng N mewan ama Bang enyern amateur 

PRRTIM HARI KE-V $ Oen — Sumarjun/Suparto 
Rn " 6-26-0. 

2 Liem Han 
Gwan — Ang Tiauw An/ 

Aditomo" 1-6, 0-6. 
Mixed Double : 

Budisubianto/Sri Ardani 
Koo Khing Kie/Ho Djien Yeh 

Hari ini dimulai guarter 
Ea . finale 

| 
| 

| 
pnbalaga tennis tourna- | 1. 

| 

t 

5 
' 

mert PERTIM sampai hari ini | 
6.1” 2-8 Tb 

sudah meningkat pada Guarter - 
3 2. Aditomo/Sri Kustijah - 

finale, sesudah ronde ke-3 sele- | Nag | Boy AI 1 1 

| sai kemarin. Jang akan keluar | 
dalam guarter finale nanti sore 

“itu, jalan : 
Singhs laki? » 

1. Tjoa Ping Hia 1g — Sugiarto 
2. Sukardi — Sutedjo. 
Double laki? : : 

1. Samsuri /Nj. Dr. Subagijo — | 
Lie Giau Swie/Kho Rie Die. | 3, 05 

Radio 
DJUMAT,. 14 AGUSTUS 1953 

Gelb. : 42,25 59,2 dan 1224 m. 

| 06.40 Dengarlah Rumtani, Sal 
Saulius all. 
Biola Tunggal 

Lain party jang. akan dimain- | 12.15 Chotbah dan sholat Djum.- 

kan nanti ja'tu Izzy — Sukap- | 'at dari mMesdjid besar Dk, 
djo (imelandjutkan ronde ke-3) | 13.45 Suara siang oleh Trijoga 

#dan Nj. Dr. Sahir — Nn. Hoo |17.00 "Pengantar minum teh 
Djien Yeh. | oleh .O. K. Lukisan Irama 

  
gu2 Maluku Utara dan Maluku 
Tengah, sedang Maluku Tengga | 
ra untuk kali ini tidak ada jang 
mewakili daerah tersebut, ber- 
hubung dengan beberapa kesu- 

karan. 
Upatjara dimulai dengan kena 

ikan bendera Merah Putih, di 

Juku sesudah seorang atlit laku- 
kan sumpah olahraganja. Turut 

Maluku dan Komandan RI 25 
Letnan Kolonel Sukowati. Tam 

pak hadir dalam upatjara ini 
pembesar2 sipil dan militer Gan   penjampur, benang dll. keperlu- 

an produksi masih kurang seim- | 

hanja perusahaan2 besar sadja | 

ngan menggunakan tenaga2 me | 

sin. 
Achirnja Djawatan Perindus- 

trian merasa puas, bahwa peru- 

sahaan2 batu merah, 
sepatu, kulit, tahu, krupuk, 

ti dsb-nja nampak madju pesat, 
meskipun beberapa waktu ber- 
selang perusahaan2 roti pernah ' 
mengalami kesukaran soal te- 

pung trigu. — (Kor). 

  

Kemarin sore Cengan menum | 
pang pesawat terbang dari S:-   
nia Max Schmeling telah tiba 

' di Indonesia. Dilapangan kema | 
(joran ia disambut oleh kalang- | 

an sp 2 kita. Dalam interview: 
Max S meling. menjatakan Ke” 

| nja Gi Indonesia dan mengharap | 
| agar dengan djalan. Oleh raga | 

in: perhubungan antara “Indone 
sia dan Djerman mendjadi baik. 

Selandjutnja ja menjatakan, 

bahwa semenijak ia dikalahkan | 
oleh Joe Louis dalam tahun '36 : 

an Oleh raga, melain bertjotjok | 
| tanam, jaitu .tomatdan temba- | 

| kau Selain itu ia menjatakan, | 
| bahwa selama perkawinannja de | 
(ngan bintang tilm Djerman Any | 
Ondra jang “sudah 20 tahun itu 

lia merasa bahagia, meskipun 
| tidak mempunjai anak. 

Perlu diketahui, bahwa keda 
tangan Max Schmeling dj Indo- 

nesa itu, jalah atas undangan 
Indospo untuk mendjadi wasit 
dalam pertandingan tindju da- 

| lam Pekan Raja Nasional. 
  

  

SINGIN' IN THE RAIN 
(MSM) 

Seperti djuga film2 lainnja 
dari Gene Kelly, fiim MGM 
»Singin' in the Rain” jang sege- 
ra diputar di Intira itu, adalah 
show film 100x dan bersifat 
hiburan belaka. 

Disamping . melihat  tarian2 

dan mendengarkan lagu2, kepa- 
da kita dipertundjukkan deco- 

rasi jang bagus. Dalam film ber 
warna ini kita dapat menjaksi- 

kan kemahiran Gene Kelly se- 
| bagai tap-dancer disampingi pe- 
|JIawak David O Coner, jang ting- 
kah lakunja mirip dengan Dan- 
ny Kye. Sajang kita tidak da- 

| pat mengikuti film ini dengan 
saksama, karena terganggu oleh 
dialoog dan acting jang ribut 
serta ramai. Lagu2 jang diperde 
ngarkan jalah lagu2 kuno, se- 

perti . Good morning, Would 
you? Broadway Rhytm, Singin' 
the Rain dll. lagi. f 

A 

d 

konjunktur lebih bu- 
ruk — dan segala tanda2 me- 
nundjukkan, bhw kemungkinan 
jang keadaan sekarang ini akan 
mendjadi lebih buruk ada lebih 
besar daripada sebaliknja — 
maka keharusan bagi rakjat 
dan pemerintah untuk berhemat 
dan menjesuaikan diri dengan 
keadaan Kita jang sebenarnja, 
akan lebih mendesak lagi. 
Pembentuk anggaran belan- 

dja itu lebih banjak merupakan 
suatu kebidjaksanaan politik jg 
praktis, daripada suatu peker- 
djaan teori semata-mata. « 
Dikemukakan, bahwa bukan 

sadja besarnja kekurangan ang- 
garan belandja mempengaruhi 

djalannja perekonomian, mela- 
inkan djuga tingginja anggaran 
belandja itu sendiri adalah ter- 
ikat kepada batas2 jang terten- 
tu, jang tak dapat- dilanggar 
sewenang2, djika kita tidak 
menghendaki terganggunja pro- 

  
  

an pertenunan hingga pendjual- | | 

bang dengan tingginja harga? | 
pahan. Hal inilah menjebabkan | 

jang" dapat bekerdja terus de- 

genting. : 
ro- | 

| MAX SCHMELING TIBA ' 

ngapure bekas djago tindju du | 

' 
! 

| 
| 

: i | dulu, ia tidak bergerak dilapang | | 

Anggaran belandja alami | 

perhatian besar sekali dari pen 
Guduk. 

|. Upatjara diachiri dengan defi 
le para atlit, melalui “ribune. 

Pertandingan seleksi tersebut 
akan diadakan 6 hari berturut2 | 
dan meliputi tjabang Olahraga 
antara lain lari 100 M. 200-M, 
putera / puteri, 400 M, 1.500 M, 

| 10.000 M, “bulutangkis, bolakran : 
lontjat | 

lembing, volley- : 

bal, lempar tjakram, tennis dan | 

sepakbola dan 
lempar 

djang, 

tinggi, 

| pentjak. — Ant. 

TORNOOI SEPAKBOLA 
DALAM PEKAN OLAH 
RAGA AKADEMI IN- 

TERNASIONAL 
Mengenai pesta Pemuda dari 

Dunia Bebas" atau dengan lain 
| perkataan disebut Pekan Olah 
| raga Akademis Internasional jg 
sedang berlangsung di Dortmund 
sebagai saingan dari pada Pesta 
Pemuda di Rukar est, lebih djauh 
UP mengabarkan, bahwa dalam 
tornooi sepakbola jang diadakan 
kemarin, kesebelasan Spanyol 

  

gembiraannja “atas kedatangan | mengalahkan kesebelasan Mesir ' 
| dengan 2——1. 

Kedudukan diwaktu istirahat 
2—0. Kedua gol dari Sparrjol 

“itu masing2 ditjetak oleh Lagar- 

pembalasan dari kesebelasan Me 
sir dibuat Oleh Wagish dalam 

bahak kedua. 
Lain? kesudahan dalam tor- 

| nooj sepakbola itu sebagai beri 
kut: Kesebelasan Yugoslavia — 

| Kesebelasan Daerah Saar 2—2. 
Turun minum kedudukan 2—0. 

Kesebelasan Djepang — Kese 
belasan Luxemburg 829 Kedti- 

dukan di waktu Istirahat 4—2. 
Ant. 

ROMBONGAN NAN 
HUA TIBA DI DJA- 

KARTA 
Rombongan sepakbola. South | 

China Atletic" Association, Nan 

Hua dari Hongkong jang akan 
berkundjung ke Indonesia 2 atas 
undangan bersama darj UNION. 
Semarang, CHTCS Semarang, 
dan Chunghua Djakarta, 
bertolak dari Hongkong pada 
tanggal 12-8 kemarin sore telah 
tiba di Djakarta. 
Rombongan Nan Hua itu ter- 

diri.dari 22 orang dan berada 
Cibawah pimpinan Ho Shung 
Kwong. : : 

  

“sia 
akan memainkan 13 pertanding- 
an, dam pertandingan pertama 
di Djakarta akan diadakan pa- 
da tanggal 15-8 melawan kes. 
BBSA. " 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa kes. Nan Hua akan 
bermain 5 kali di Djakarta. 
Adapun atjaranja sebagai 

berikut: Sabtu tgl, 15-8-1953 
BBSA —“ Nan Hua, Minggu tgl. 
16-8-1953 Chung Hua — Nan 
Hua, Rabu tgl. 19-8-1953 PON 
Djakarta Raya Nan Hua, 
Rabu tgl. 9-9-1953 UMS — Nan 
Hua, Kamis tgl. 10-9-1953 Persi 
dja — Nan Hua. 
Semua pertandingan2 tersebut 
diselenggarakan di Stadion Ika- 
da. 

otalisator untuk kor- 

ban? kebakaran. 
“ Selandjutnja panitya pertan- 
dingan2 sepakbola "Nan STua” 
“minta kita kabarkan, bahwa 
untuk pertandingan2 di Djakar- 
ta, panitya tersebut akan me- 
njelenggarakan totalisator jang 
pendapatannja 10054 - diperun- 
tukkan korban kebakaran ea 
Djakarta. —. Ant. - 

PURWOREDJO VERSUS 
MAGELANG 

Rombongan pemain2 volley- 
ball dan bola-krandjang dari 
Organisasi BIMA Magelang pa- 
da tgl. 15-8 j.a.d. akan mengun- 
djungi Purworedjo, untuk ber- 
tanding disana dengan organi- 
sai volley-ball dan bola-kran- 
djang ditempat tersebut. 

Pertandingan2 tersebut ada- 
lah merupakan bagian dari pe- 

    ces ekonomi, 

susuli dengan bendera PON Ma- | 

T. sambutan Walikota Ambon | 
Z.M. Sitanala selaku ketua PON | 

| dia dalam menit. ke-27, dan oleh | 
Azarete dalam menit ke 34. Goi | 

telah | 

Menurut rentjana, di Indone- | 
rembongan Nan Hua itu | 

Pertandingan semi finale akan 17.45 Langgam jang kita kenal 
diadakan pada hari Minggu pa- 1800 Soal pendidikan oleh sdr. 
gi tgl. 16 Agustus j.a.d. sedang | S. Bradjanagara 

finale ditetapkan pada hari Se |18.15 Pidato Mendjelang Hari 
Inin tgl. 17 Agustus j-a.d. Atja- | Proklamasi oleh Panitya 
ra tersebut dapat dirobah bila- | Peringatan 17 Agustus 

mana perlu. | 1953 Kota Jogjakarta 
Adapun hasil2 dari hari ke-V | 18.30 Peladjaran njanji Pemuda 

kemarin adalah sbb : (19.15 Tindjauan Tanah Air 
Single laki2 : . 119.40 Dari Ruangan Discotheek 

1. Sudarsono — Hardjono kari Ita 
6-0, 6-2 | 20.30 Dari dan untuk Pemuda 

2. Tan Giem. Gwan Surach- | oleh Wanita cs. 
! mad 1-6, 3-6. | 2115 Obrolan Pak Besut 

3. Suhardi — Lie Djie Iet 21.30 Ujon2 malam oleh Kel. 
| 6-5, 6-3. Kes. Djawa studio Jogja 

| 

ja sdr.2 Lin- Double laki? | Waranggana : 

fx. Tjoa Ping Hiong'Oei Kok dur, 

  

SvUD 

Ilmu Adab dan Kemasjarakatan 
| xk Didalam masjarakat, orang tidak boleh meninggalkan 

kesopanan, terutama dalam pergaulan unum. 
x Dan untuk mendjaga djangan sampai dalam pergaulan? 

itu wierasa kaku dan laingnja, maka perlu sekadi memi- 
liki dan membatja buku ini. 
Karena dalam buku ini'banjak terdapat 

dikan pribadi, mengenai coal tersebut. 
Buku berukuran 15 Xx. 2115 cm. dan tebal 262 pagina, 
kertas putih halus. & 

s MANGUNSARKORO 
"aga Rp. 17,50 

.ongkos kirim 1575 

Toko Buku ,K. R." 
Tugu 42, telp. 901 Jogja. 

AH DATANG: 

dasar2 pendi- 

xk 

Disusun ole     
  

        

   

    
    

    
     

   

    

      

PEMBERI TAHUAN 
“Untuk menghormat s#KARI KEMERDEKAAN 
jang ke- VII harian ' RK pada tgl. 17-8-53 

- tidak terbit. Maka har. “SAPTU 15- Pen 53 sik. 
PEG RP keluar istim wa dengan ditambah 
oplaag | pagina. ea 

-Hendaknja para pemas 
mempergunakan Keseik. 

    

    
    

peminat - adpertensi ' 
tuak S0. 

'TATA - AHA 

2 Pe ko RE 
TUGU 42 — TELP. 901 

  

GOODYEAR 
SUPER CUSHION   

  
GOODYEAR 

DE LUXE 

ALL WEATHER 

Liburan Tuan atau bepergian untuk" dinas 
dengan berkendarain mobil, memang adalah 
suatu ketika jang memuaskan sekali djika 
mobil Tuan diperlengkapi dengan haku 
ban2 jang dapat dipertjaja. 
Karena itu, ikutilah djedjak peiihendara2 
mobil diseluruh dunia....., 

V Lebih, Ybanjak orang berkendaraan dangan memakal 
ban Goodyear daripada lain merek 

  

  GOOD/YEAR 
Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA 
"PERDANA" vih RIS TRADING CO., TOKO A,B.C- 
N.V. KILAT don N,V, PRAWIRA MULJA - Malio 

| boro 43 di JOGJA, TOKO ONG di SOLO dan se- 
mua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 2 

28 -GY-5203 

“ & 

  

“ 
“3 

    rajaan 17-8-1953 di Purworedjo, 

Tjioe/Tan Tik | 

dan Niken Larasati. | 

LanRaraNNNa 

| 

en 
   2: HALAMAN 4, A 

Mean 

    

  

Ditjari: 
2 orang 

Intertypist 
SURAT? DENGAN KETE- 
KANGAN PENGALAMAN 

D.L.L.  DIALAMATKAN 

PADA ADP. No: 189-8.)     

MENATA 
17 TH. KEATAS. 

INGIN MERASA NIKMAT!! 

THE GOLDEN THREE 
Ivar hoe — Searamouche and 

Singin' in the Rain 
Geng KELLY — Debbie RAYNOLD — Donala O' CONNOR 

Belum pernah M.G.M. sepuas dengan produc: jenja ini... 

big 'mus:cal «| x.sweet romance. BUKIRS SONES Mg 
beautiful girls... lovely boys 3. swing MUSI ag IN GE 

danter 3. dan dalam tatawarna, pelangi. 
Djam 103 55 75 & 9. Ta 193-8. 

  

  

tok | 
MULAI PAGI INI DJAM 10.00. 

x DHALIA 

.£ SUKARNO 

K Rd. ISMAL, 

xXx A, NSALCAFF 

x CHATIR HARRO 

xXx ISMAIL SALEH 

x KUNTJUNG 

& RIBUT RAWIT | 

x MOH. JUSUF 

x MIEN SONDA. 

dan ratusan lainnja dalam film 
INDONESIA : 

“CHANDRA 
DEWI" 

BEBAN GUN SBREM........ | 
MENARIK ..... LUTJU .... 

  
Untuk 17 tahun keatas. 

Tiap PAGI MATINEE djam 10. 

PETANG biasa 3 kal', | 

    

  

  

  | 

DI TUNGGU DATANGNJA | 
Sepeda bermotor 1953 

— ALPINO 
dengan banjak Ng 

$ ukuran band besar (26” 
Para Peminat harap Ning iai 

|kan lebih dulu pada: 

TOKO Tan 

tugu xinruL 77-7 kana Ter. 183. 

| 192-8, 
| 

| TERBIT 

  

AUG | SEPT, 1953 

| Buku Petundjuk Picnic Komplit | 

PICNIC ke | 

.Sjurga Djawa Timur" 
(Susunan : Njoo. Cheong Seng.| 

|400..Foto, 7. Kaart, djarak. km .| 
| ke gunung, telaga, laut, tjand: | 

  

  

U TJAPAN TERIMA PUN JAPAN TERIMA KASI | 
Bersama ini kami mengutjapkan banjak terima kasih 

kepada saudara2 sekalian atas segala bantuan, baik tenaga 

maupun moreel, dan sumbangan2, jang dengan ichlas hati 
telah diberikan kepada kami. pada meninggalnja dan 
menguburkannja anak kami : 

NJOO KHOEN SAN 
| pada tgl. 9-8:-195: 

Na 12-8-1953. 
Keluarga NJOO TJOEN KW AN 

171-8 TAN JAM SAN. ” 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Atas tjinta sesama baik berupa bantuan Rochani maupun 

Djasmani Bapak? /Ibu?j/ Rumah Sakit BETHESDA / Kelu- 
arga R.R.I. dll. pada meninggalnja suami saja: 

:P. SOEBROTO ATMOSAPRODJO 
Kami menjampaikan terima kasih. 

Hormat kami 
SOEBROTO  ATMOSAPRODJO 

dengan keluarga. 
NI P. 

190-8. 

  

  

  

Pengumuman 
PENDIDIKAN KADER BANK 

akan dimulai pada tanggal 1 OKTOBER 1953. Keterangan- 
keterangan dan pendaftaran SETJARA TERTULIS bisa 
didapat dan diadjukan pada Secretariaat Umum ”Jajasan 

Pendidikan Kader Bank” dengan alamat : 

Kementerian Keuangan 

Djalan Lapangan Banteng Djakarta. 

selambat-lambatnja sampai tanggal 15 September 195 
53. 

“PENGURUS JAJASAN 

PENDIDIKAN KADER BANK. 187-8 
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Deanaan Djawa Timur, dan seb. | SEDIA 

(Djawa Tengah : ..... | 

Amat pelu antk pandang (| CTRIK PATRONEN dj. H--III-IV | Edisi biasa Rp. 17.50 | F Tut 
| Luxe Edisi 22250 | 

| WPRANA" Agency Service (| & Model baru, berisi 30 lembar. 
| Petjinanketjil 55 J. — Malang | xx Tjara memakainja-: Sobek salah satu gambar dari bu- 

| - | ku tsb. dan letakkan diatas kain jang akan disu- 

! f lam, lalu disetrika dengan strika panas. Maka de- 

| : | ngan seketika pindahlah gambar diatas kain itu. 
| : ! 
II GOEL KIEM GIOK | Pn ea 

To ga 3 | Harga perdjilid Rp. 6,50 
ACHLI BIKIN GIGI 

Tanggung baik dan kuat $ | ongkos kirim 15” sedikitnja Rp. 1,50 
Mentjabut “gigi tanggung | | 
tidak merasa sakit. Dengan y | 3 ti 

harga pantas. | Toko Buku K. R 

Alamat : 1 $ 
Tusu 42. Telp. 901 

GANDEKAN No. 2 | Jogjakarta. 
14-8. JOGJA. | 179-8 

£ 

UnTuk CO MAKAN 

“ 

tenaga sudah lemah, 

datang kotor, tete 
dan kuning, 
tampak kemustadjabannja,     

ORANG LE-LAKI 

  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERING MAKAN SENKESIN 

DAPAT KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 
JANG TETAP DAN AWET. 

OBAT SENKESIN BUAT LELAKI DAN PEREMPUAN. LELAKI 
, DJANTAN, PEREMPUAN MAKAN OBAT BETINA. 

Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali, Perempuan tua makan 
ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi, Orang jg kekuatannja sudah kurang kalau makan bisa 
djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, 

kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, 
Impotentie, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, 

sakit badan kurang kuat, Segala rupa penjakit lamsin. 
Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 

mengkeret, dingin. 
rambut rontok, rambut putih. Tidale h bisa tidur, 

AGEN: Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan No. 15 — Jogja. 

ea Ge aan aa ARE 

  
UNTUK MAKAN 

PERUMPUAN 

MAKAN OBAT 

lekas tua dan belum tua 
kekuatan fhelihat kurang. 

tidak napsu makan, sehabis 

tempat pranal Aer muka lekas tua, kurus 

Sekali makan lantas bisa ter- 

Typ sKEDAULATAN RAKJAT' 1882)87/80.14 »i 

 


