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'|PRor. Supomo : LEG 

g (Pertukaran. guru esa 
| — dan mahasiswa 

Antara Indonesia dan 
“Amerika. ai 

   
Djepang hilang 

Waktu pendudukan | 
Amerika, 

Mesir akan masuk kowusido per- 
tahanan Timur Tengah ? 

Inggeris keberatan akui radja Fuad 

    

          

      
   

     “byar, Mr. Dr. Supomo, P si rent den Balai P' tentang an ba ba ru 1 mengenai Dat pan barang2 Tea, Da" Tn 
, t tar? barang? jang dianggap penting untuk ke- nerangkan kepada pers di Wa apa rakjat Gan barang? jang ada PenNaa gan |shington, bahwa ia mengundju: g2 Mmeryah. : ingi Amerika Serikat itu, untuk 

Sedjumlah barang2 emas-intan 
platina kepunjaan keluarga 

isar Djepang telah hilang, ke- ! 
perang dan permulaan za- | 
pendudukan oleh Amerika, 
taranja diadem (sematjam) 

    
   

  

   
        

  

   

   

  

   

  

   

      

   
   

       

     

    

   
    

| mengandjurkan pertukaran m 5 LA Na Panel padi PEN TO 3 Mede RU BATA PR ENURUT kalangan? jang biasanja — lajak dipertjaja di 1 ota) Ratu Nagako, permai. $ 1 sen 'hasiswa dan guru - besar, unti : Ta Washington pada hari Rebo jl, kementerian luar negeri 
linjatakan, | lam negeri i.iapar m remperunggi studi di Balai Perguruan Ting ig Ne n Men aa Fa aa | RAKJAT INDONESIA Amerika Serikat telah menjatakan perasaan puas kepada be- kan produksinja.. || Indonesia dan di Amerika Se- SER 2 berapa orang diplomat, bahwa Djenderal Muhammad Nadjib 

1 barang2 | Achirnja maka diadakan andon rikat. Menurut perkturan? jang ber- Pendeta Eklijopas Oktolseja, dari Mesir telah 2 kali mengadakan pembitjaraan dengan duta maka | ngan barang? luxe untuk kala- 
pa | ngan2 jang kuat keuangannja. 

Untuk barang2 luxe jang kon- 
Paman terbatas pada siatu | 

   Sebagai mana telah dikabar 
kan, bahwa kedatangan Prof. | 
Supomo di Amerika Serikat itu 
untuk menghadiiri konperensi 

besar Inggris di Kairo Sir Ralph Stevenson.   u ketika zaman perang, se- 

barang2  emas-intan dan 
am2 berharga lain2-nja, jang 
Hiki oleh  partikelir, harus 

     

  

        
Wakil Indonesia dalam upatjara 
konperensi perdamaian se-Asia | 
dan Pasifik di Peking, dalam 
interview dengan sk. ,Peoples 

Menurut dugaan kalangan? | f mengadakan perobahan2 jang 
jang memberi keterangan ini, | perlu2 di Mesir. ' 

    

  

   

  

»- Bagaimana pun ' 
en kita namun usaha | | 

keperluan sehari- | | 
ama serta ba- i 

 mendjalankan apa- ! 
ksi kita tidaklah di- | j 
am pada itu diusaha- i   

tif2nja, 

Dan | barang2 

. ini berdasar- | 
ada ichtiar untuk memper- 

gunakan devisen jang tersedia | 1 
itu dengan tjara jang seefek- | akan menjusul”. — Ant. 

“Politik import pada | 
d | umumnja menudju keusaha me- | 

'nurunkan sebanjak2nja ongkos? ' 

| merintah. 

golongan jang ketjil sadja, . 2 | 
|adakan inducem: ent 200742. 
lain itu maka diadakan ea 
daftar barang luxe untuk mana : 
tidak lagi disediakan  devisen. 

'Importnja tidak dilarang akan 
tetapi untuk itu tidak lagi di- 
peroleh idzin Ievisen dari Pe: 

Daftar2 sekarang ni 
bersifat sementara. 

-masih 
Penetapan 

nama2 jang benar setjara tehnis 

| Hopkins University. 

depan”, jang diselenggarakan 
oleh School of Advanced Inter- 
national Studies dari . John 

Kemarin ia berbitjara ten- 

“dalam pembangunan Indonesia”. 
Selama disini, Prof. Supomo te- 
lah dapat gambaran jang leng- 
kap tentang peididikan di Ame- 
rika Serikat.   

Pertempuran seru di 

gai" Perguruan Tani — Ant. 

Ia telah mengundjungi pelha.. 

tentang ,,Asia tengara di masa |    

          

    

  

    

        
   
   

        

   

  

   

    

    

tang ,,/Masa depan hukum adat j' 

            

    

Sekitar PEMBENTUK- 

erahkan kepada pemerintah. 
Tarian ,,/Tokyo Evening News" 
S, bahwa perkara hilangnja 
rang2 hiasan kepunjaan-kelu- 
a Kaisar ini hanja sebagian 
ja dari barang2 berharga jg 

h nang ketika zaman MacArthur. 
katakan bahwa sekur ang2-nja 
pat pembesar tinggi Ame- 
ka jang dahulu ditempatkan 

Gk Djepang, telah didjatuhi hu- 
aman karena  ketjurangan2 

U mentjuri setjara' besar2- -an. 
$' Ant. - UP. 

    

Daily” menjatakan bahwa .pe- 
njelenggaraan konperensi per- 
damaian ini akan besar penga- 
ruhnja pada perdjoangan untuk 
perdamaian di Asia dan dunia 
selebihnja'. 

Rakjat Indonesia menghenda- 
ki perdamaian dan bentji per ang 
karena mereka sendiri telah me. ' 
ngalami kesengsaraan jang di- 
timbulkan oleh politik memper- 
luas persendjataan dan persia- 

| pan perang kaum imperialis. 
Rakjat dengan tegas menen- 

| tang ,,bantuan militer Amerika 
| Serikat". politik embargo” dan 

BENTJI PADA PERANG | 

| 
| mengadjukan usul2 

Nedjih hingga kini belum. lagi 
jg konkrit 

kepada Stevenson, perihal soal 

Sudan atau Terusan Suez. 

Akan tetapi, kata sumber 
tadi, sikap Nadjib dalam perun- 
dingan2 tadi tidak menghilang- 

| kan kemungkinan, bahwa Mesir 
ikut serta | 
perentjana | 

pertahanan Timur Tengah - jg | 

mungkin 
dalam 

sanggup 
organisasi 

kini sedang dirantjangkan itu - 
apabila 
mau memberikan alat2 sendja- 

ta jang dibutuhkan oleh 

tara Mesir. 

Amerika dan Inggris | 

ten- | 

Ali Maher tjari kom- 
promi? 

Sementara itu ,,/Reuter” me- 
wartakan, bahwa PM Mesir Ali 

Maher sedang berusaha menju- 
sun suatu kompromi untuk me- 

ngatasi keberatan2 pihak Ing- 

gris dan negeri? lainnja, untuk 
mengakui Radja Ahmad Fu'ad 
jang masih - baji itu, sebagai 
Radja Sudan. 

|. Didapat keterangan ba 
pemerintah Mesir sedang 

| ngukur pendapat Amerika 
geris dan negeri negeri. 
nja, jang hingga ' kini 
lagi mengakui gelar ban j 

hwa: 

      

   
     

    
    

    
    

   

   

  

   
    

     
   
    

   
     

   

      

      

      

    

  

2. | |JMSA", jang dijakini hanja ber- | Didapat keterangan, bahwa | an 1g Kelidupan bagi'rakjat. Seperti | 'AN KABINET BELANDA arti langkah2 untuk menarik : Stevenson telah melaporkan ke- | HPN nh Ta . ang jang Banana Na Pen : Kunin an sa Kisoba sembantukan kabinet Indonesia kepersiapan? perang | pada kem. luar negeri Inggris, | Kena PA AU Akan Tan 
a As: PA : : . 3 : ea $ 

Ta gai sebagai k nan g , Klanda Hanan ng, telah meng- | kaum imperialis Amerika Seri- | bahwa Nadjib sungguh2 berusa TA aa ba pembesar? kem. luar 
| kat. Demikian pendeta tersebut ha menumbuhkan kesedjahtera- | 
antara jain dalam interview | 

| han kehidupan jang utama” pun | ilkan persetudjuan dengan 
negeri Mesir,     

   

dasar hubungan 
20 Tema den 3 rakjat gugur, Gerom- 5 : : Ag jan rakjat Mesir dan untuk ke-' 25 IN Oa aa 

termasuk didalamnja, karena | hak Anti Revolusioner jang Kemntak berita MANA Kena antara Mesir dan Sudan ialah f wi Pa z1 | perluan itu sungguh2  berusa- e ag Ha 3 
is didalam negeri belum ada pro- | '” belan menderita kerugian 58 orang mati Pena MONTETAN SATA aa kat (IK menetnara Sepkaititan San | persatuan, ketjuali apabila ke f | duksinja. Bahan2 mentah untuk 

industri djuga tidaklah ma | 
pemasukannja.. 
Pemerintah merasa Insta | 

bahwa rakjat harus dapat dibe- | 

Irsi perekonomian “dan perhu- | 
Ingawm. | 

esukaran jang kini masih | 
ata diatasi jalah bagaimana 

ngisi kerugian pihak Katolik, 
ng dengan ini ia kehilangan 
trsi perekonomian. 

“Kepada. pihak Katolik ini di- 
varkan kursi luar negeri, tapi | 
eka menghendaki portopolio | 

ydana menteri, jang tidak da- | 
E diterima P. v.d. A. 

|lak bangsa Sudan ambil kepu- 
Ant. UP. 

  

“ENURUT herita pihak resmi, kekuatan gerombolan “ber: sendjata jang pernah menduduki Tjibingbin' (Kuningan) itu Citaksir sebanjak 600 o | terdapat sisa? dari pemberontakan bataljon 426. Gerombolan tersebut mundur ke- On ea kabupaten Kuningan, karena. Ta dari na Te 2 ng 

: Diterangkan juga, bahwa 
| pertempuran antara gerombolan | 
| dan tentara jang hanja terdiri 
| dari 1 peleton, telah berkobar 
i didalam hutan termasuk daerah 

    

   

    

| tusan lain. —- 'Sepe Na pa- 
aa Ka LN oleh sekdjen 

Keributan2 tindakan 
di Mesir 

Nadjib dapat kaya keadaen 

TIDAK KIRIM WAKIL 
KE SERAWAK 

Konsulat Indonesia di Singa- 

| pura tidak mengirimkan wakil- 

'nja ke Serawak, untuk meme- 

riksa keributan2, jang menurut 

| kabar ditimbulkan oleh gerom- 

jadi dua, perta- 
Ka oleh Dr. Darmase- 

1 sendiri “chusus untuk 
nenin 'reorganisasi dan 
akan “menetap di Nederiand Ik. | 
Tr sala Jamanja, sedang jang 

  

Kiai H, Farid Ma' al 
ke Mekka 

ik 'menga- | i 
Fast 

  

EMOGOKAN?2 serta keributan jang terdjadi di Kafr el 
     

  

6 Mr. Icksan jg: Ta penptapar. 'barang2 | eibingoia dan Tjemara pada Tn keterangan, bah Pembentuk kabinet - Donker | Pp Dawer lebih landjut diwartakan bahwa djenderal Moh, Na- he jang menemakan dirinja : Hn men jalankan pelaksana- ang: TAG peti “intai Kn | tanggal 10 jbl. Dalam pertem- oleh K Pen betalh Agama RL gsal 12-8-”52 malam utk | djib telah dapat menguasai kembali keadaan | "Tentara Pembebasan Serawak 
3 an tehnisnja dan akan tetap di arang2 itu tidaklah perlu utk ipuran itu “pihak tentara jang | Kepala Kantor Urusan Agama empat kalinja menerima pe- | Ke , | Indonesia”. 3 sana . dua bulan lamnja. Ant keperluan sehari2 atau sudah | | terlampau ' ketjil djumlahnja Jogjakarta Kjai H. Farid Ma' pin Katolik de Beaufort jg ' Peristiwa tersebut telah me- | |. Mr. Moh. Razif, konsul @jen- Heran. dibuat oleh industri dalam nege- | kemudian ditolong oleh bala-| dalam bulan ini diutus panja bertindak sebagai per- | nimbulkan kerugian 56.000 dollar | deral Indonesia di Singapura, 

| pabrik kapas dikota itu, demi- | Sekitar Nota isa kpd: 
' Kian UP, | — Inggeris. 

| Sementara itu, dalam ketera- | Kua & sa eIneperta di Iran Ge- | |ngannja kepada pers, P.M, Aly : orge Middeiton, hari Reb 
| Maher mengatakan, bahwa jang Pa nan Mang | 

“ri, Pertimbangan — teraehir ini 
adalah untuk Melindungi indus- 
tri kita sendiri. : 

E ... Golongan pertama dari ba- | 
rang2 jang kurang perJu, ter- 

Mekka dengan maksud antara: a. 
lain untuk mengetahui, dan m 
ngikuti “keadaan Djama'ah: 
dji Indonesia di Sana. Di 
sebagai dosen dari 

bantuan, sehingga gerombolan 
| itu baru bisa dihalaukan, 

Dari pihak tentara 20 orang 
dan 3 rakjat gugur. Dari pihak 

| gerombolan 98 orang mati. | 

Diduga, hasil tidaknja 
a Donker, akan ternjata da- 
hari- hari ini. ea 

Sebagai diketahui kabinet Be- | 
da jang lama bubar lebih sa- 

| mengatakan pada tanggal 13 ji, 
| bahwa ia sudah menerima per- 
| mintaan serupa itu darj Kemen 

| terian LN di Djakarta, tapi di- 
tolaknja karena tidak dapat di- 

H UDJAN AKANT TURUN    

  

   

   

  

   

    

     

£ masuk. dalam JR untuk | ' Pengedjaran hingga sekarang | Tinggi Gadjah-Mada dan P P. setengah bulan jang lalu dan | |jang lalu telah mengadakan | | djalankan. “Demikian Reuter 
mana diperlukan & Ek masih berlangsung. A.I.N. ja akan mempeladjari per lum Donker ditundjuk se- | ra Hen 581 - djawab | terhadap | pembitjaraan 75 menit di Te | kaan dari Singapura ke 

wlai ki- | 10096, :Dalam mentjari g2|. Sebagaimana telah dikabar- | kembangan bahasa Arab entuk-kabinet, usaha (PENSUWa itu akan: diadili oleh | heran dengan Menteri LN. Iran | ' marin. — Ant, 
db ng 3 , | kari sebelum men iiki-daerah | N&h sumbernja jang asii. dan Beel gagal lagi. | suatu pengadilan militer. | Hussein Navvab. 

h Ant. 
Kjai Farid akan terbang dari f — S Jogjakarta paling lambat pada 

tgl. 18 dan akan tinggal disana 

yantara lainnja Pata Sa 4 Djawa Barat, gerombolan itu di- 
| kan apakah persediaan disini | daerah perbatasan 'kabupaten2 
''fjukup untuk memenuhi kebu- | Brebes, Banjumas, Tjilatjap dan 

AFP mewartakan, bahwa ber- | Suatu sumber jg biasanja da- | 
|kenaan dengan timbulnja keri- | Pat dipertjaja menerangkan, pem 
| butan2 itu semua pasukan2 Ing- ' Pitjaraam tidak mengenai dja- 

LAGI MENJERAH DI 
t 

| 

PENGALAMAN? DLM. ' | CERAM SELATAN 
|   

      

    : | Kuningan telah mengalami per- | 1k. 25 hari. : eris didaerah Terus Suez | Waban pemerintah Inggeris ter- 2 2 Bata aa kta Inti Gjuga | temputang Keren Ban Tea |. Selama di Mekka, tugasnja | 'KAMP TAWANAN | ai diperkenankan Bai ber- : | hadap nota Iran jang terachir, Berita terhormat menjatakan, 
: tara, pi toch berhasil djuga | sebagai Kepala Kantor diserah- VIETMINH | ajaga - djaga. |tetapi diadakan oleh Middleton | bahwa pada tg. 5 Agustus 1952 

3 
Sea daerah” kabupaten | Kan kepada Wakilnja jalah R. Ta 4 | dengan maksud mendapat pen- | di Ceram Selatan telah menje- cntungan Perusa jaan” Asing Kuningan. (ketjamatan Tjihing- | Ngusmanudji. NA Opsirg Serta Serda | ne uuuna diwartakan bah- | dielasam lebih landjut dan peri. | rah pada TNI enam orane ss. 

: . | 2. Ane du? Perantjis dan Vietnam jang | Wa Persaudaraan Islam akan an jang lebih lengkap dari | rombolan dari pasukan Majoor 
€ 2 | s3 KAPAL INDONESIA telah dibebaskan pada hari Se- | Menentang tiap2. perundingan | nota Iran baru2 ini jang dike- | | Salahorie dengan sendjatanja 

al in onesia 1 2 Sa Ta lasa jl. dari kamp. tawanan de- | Sengan Inggeris selama pasu2 | luarkan setelah Mahkamah In-| Ibrer 1, BE. dani jungle, Kini 
3 : Indo L | Eee Ia : MANIKAM kat perbatasan RRT pada hari | Kan2 Inggeris tetap ada di Teru- | ternasional di Den Haag me. | mereka masih ditawan - dipos Onesia- nggeris be- Diluntjurkan “Rabu telah mentjeritakan pe- | San Suez. | ngambil keputusan mengenai | Laimu. Demikian Biro Pfne- Adalah terbesar sedjak 1926 2 23 b k t k | Groninger ngalaman2nja dalam kamp se-| Pemimpin gerakan tersebut | Persengketaan minjak antara | rangan Staf Umum Angkatan 

n 
um Derxontia |. Kapal ”Manikami bagai berikut: Hodeiby dalam interview chusus | | Trardag Bear Ant.- AFP. | Darat. -. Ant, D 

Menurut wartawan .itu, jang 

baru sadja mengundjungi Indo- | 
nesia atas undangan pemerintah | 
Indonesia, keuntungan jang di- 

  
bawa kenegeri Belanda ditahun | 
1951, paling tinggi sedjak 1926. 
Pemindahan kekajaar lain? dari 

« Belanda ter- 
masuk 30. 000. 000 ru iah Selanta 

  

    

sebagai prel 
pensiun, 10 000.000. sebagai pre- 

   

   
    
   

   

mi assuransi djiwa, »3.000 
rupiah Pa nan p 

Selain dari ajumlah jang 
diatas, pemerintah on 

  

ALAM culisannja diharian ,/Het Vrije Volk” 
Buruh Belanda, Paul yan het Veer mengatakan, 

dalam tahun 1931 perusahaan? Barat di Indonesia Telah: Gs 
dapat keuntungan 400.000. rupiah Belanda. 

  

  

A ternasional 

an ret alam sedunia lama enam bu- 

i |lan pertama dalam tahun 

C. “pertama dari tahun jang 

» run dari 428. 000 ton tahun jang 
(lalu mendjadi 329.000 ton pada | 

“dari Partai 

bahwa 

: 

  

“PRODUKSI KARET IN 
DONESIA SUSUT 

| Dalam laporan setengah tahu- 
nan tentang produksi karet in- 

di Rubber ' Study 
Group, angka2 produksi Indone- 
sia tidak lengkap. Produksi ka- 

ini 
847.500 ton, sedang enam bulan 

lalu 
27 500 ton. 

| Prodtiksi Indonesia diduga bd 
  

| Sumber jang biasanja boleh di- 

| bahwa antara pemerintahan? ke 

na Siam. — Ant, 

' Mengenai kegiatan ge- 
| rombolan di Serawak. 

Mengenai soal kegiatan ge- 
rombolan bersendjata di Sera- 
wak (Kalimantan djadjahan 
Inggeris) jang sebagai diberi- 
takan oleh pihak Inggeris, me- 
njangkut nama - Indonesia itu, 
hingga sa'at ini antara Kemen- 
terian Luar Negeri Inggeris 
dan Kedutaan Indonesia di Lon- 
don belum diadakan tak. 
Selandjutnja .mengenai ke- 

giatan kaum gerilja diperbatas- 
an Malaya . Siam dikabarkan, 

dua negeri jang bersangkutan 
telah diadakan koordinasi dan 
Inggeris telah memberi bantuan 
persendjataan kepada pasukan?   

  

ketuai oleh Sekretaris Djende- 

  

di Wester. 
broek, Groningen. Upatjara pe- 
luntjuran Kkeair dilakukan oleh 

Yuntjurkan - keair 

njonja Susanto, Kuasa-Usaha 

Indonesia di Nederland. 

Upatjara ini dihadliri oleh 
Mr. Susanto Tirtoprodjo, Drs. 
Hermen Kartowisastro, Ir. On- 
dang, dan, beberapa orang dari 
staf Kuasa-Usaha. Kapal ini di- 
bikin oleh paberik kapal EJ. 
Smit, besarnja 54.40/9.25 “dan 

tenaga pengangkutnja 430 ton, 
tjepatnja 10 mil sedjam, dan 
dapat ditumbangi oleh 84 orang 
digeladak dan 8 dikabin. 

Direktur perusahaan - kapal 

itu, Smit, menerangkan, bahwa 
ia bersedia melatih pemuda2 

| Indonesia dalam meribuat ka-   

Kamp dimana mereka ditem- 
.patkan setiap 3 bulan sekali di- 
pindahkan dari desa kedesa dan 

para tawanan hidup bersama2 
dengan penduduk. Setiap pagi 
mereka harus mengambil kaju 
serta air untuk kamp. Sore ha- 
ri dipergunakan untuk mengum- 
djungi pertemuan peladjaran po- 
litik. Kadang2 dibagi2kan bui- 
lettih berita jang dbiuatnja dari 

berita2 'Tass dan NCNA. Pcs 
datang sekali dlm tiap 3 bulan. 

ibebaskan itu mentjeritakan. 
Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa markas besar Perantjis tlh | 
menjangkal statement jang di- 
keluarkan.oleh ahli Timur Djauh 
Amerika Serikat, John Allison, 

jang mengatakan, bahwa se- 
djumlah 10.000 orang pasukdn | 

  

!   
Siak : | mengenai 

Demikian para tawanan jang | 

dengan AFP menjatakan, djika 
Inggeris tetap berpendapat bah- ' 
wa harus diadakan per setudjuan 
dulu sebelum pasukan2 Inggeris | 
disingkirkan, gerakan Persauda- 
raan Islam akan tetap berusaha 
melaksanakan aspirasi? nasional | ' 
dengan tjaranja sendiri. 

Selandjutnja dikatakan, ae 
lah pasukan? Inggeris mening- | 
galkan Mesir gerakannja akan 
bersedia mempeladjari sjarat2 

ikut-sertanja Mesir | 
dalam suatu organisasi interna- 
sional. Tapi ia tidak setudjui in- 
tegrasi Mesir dalam suatu orga- 

lnisasi jang dipimpin oleh suatu | 
kekuasaan ketiga atau suatu 
rentjana jang tidak bermaksud ! 
kerdja sama antara bangsa2. — 

kapas di Kafr el Dawar, 10 km, 

| 

| 
| 
| 

| 

| milik 

  

PM Mossadeg 

2 Tindakan tegas 

mulai djalankan 
kekuasaan2 istimewa 

untuk memperbaiki 
penghidupan kaum tani 

Na IRAN pada hari Rebo jl. telah menand: 
jang memberi kekuasaan? 

a-tangani dekrit 
istimewa kepada perdana men- teri Mohammad Mossadegh, dan segera setelah itu Mossadegh mulai mengeluarkan 2 buah peraturan jang dimaksudkan utk memperbaiki penghidupan kaum tani di 

»Dekrit" Mossadegh jang per- | 
tama menghapuskan segala pa- 
djak dan pungutan? lainnja aa 
dikenakan terhadap kaum tani, 
Gan ditentukan bahwa kaum pe- 

kaum tani dengan menempat- 

Iran. 

| MALCOLM MeDONALD. 
| TG. 19-8 DI DJAKARTA 

awal kundjungannja itu akan 

: 
: 

Komisaris Tinggi Inggeris di 
Eka Ta | pal. Tidak lama lagi akan ba- : : Alexandria dal Sl tanah tidak boleh lagi | Asia Tenggara - Malcolm Mc 

Tea ja lalu ajuga 2 membajar deng Tgntgnres : & ad ga KONPERENSI WHO Lnjak kapal Indonesia jang dibi- | sukarela Tionghoa telah mem- adaan aa en | menggunakam tenaga-buruh tani Donald mungkin sekali pada ha: 
66.000. rupiah Belanda seb Tita mendj di 288. pi te y £ DI BANDUNG | kin oleh paberik2 kapal Belanda, | bantu pasukan2 Vietminh. Ant. " |dengan tiada memberi upah? | ri Selasa tanggal 19 Agustus jg Hee Pn Do0 toa Oh pem n | hun ini. 5 Na Delegasi Indonesia jang akan | Ant, Pp | mk tita2 pers pada hari Rabu jl La PN al Op Kota | ajran Peng atan, Hudah Abe 

ran” bunga dan. Pena : mengikuti konperensi regional | anakan, Dinye Alexandria Nana Tera aa au | di Djakarta, dalam nan 

ja unga dg | Pengusaha? karet Inggeris : Pa aan 
telah dinjatakan dalam keadaan | ! penajara dan denda2| nja ke Indonesia untuk kedua 

untuk negara. | Menduga, bahwa angka produk. | WHO Asia Man ng Ng “angair: Elizalde : darurat, setelah terdjadi keri- | Jang berat. | kalinja. 
5 Hata 3 , i j akan n Masa enmobetaasna adan Hepi 5 5 

Van het Veer dalam ka Saga si Indonesia lebih tinggi lagi, | Yima jang Pa Sa. butan2 serta pemogokan2 jang ea Ka ditudjukan | Menurut rentjana, selama di 
| nja“itu Na Pa goO antara 342.000 dan 345.000 ton. ga 9, September. 1032, akan di- Uni Pasifik tak asah merupakan dilakukan oleh biwuh paberik enamban penghasilan | Djakarta Mc Donald nanti pada 
| ditahun W ri 

Na
 

ANN
 

  

piah Belanda adalah keuntungan 
dari penanaman kapital Belanda | 

  

di Indonesia, sedang maskapai | nurut taksiran pihak resmi In- 

  

perkapalan dan 
ipa an SANA meta    
  

uang guna Nnjaaa 273 
Agustus, ia minta agar ka- 

| wat dari Kementerian D. N 
-3 Juli jang lalu, jg menj 
takan djangan diminta s0- 
kongan ke ada pendudu k 

    

    

   

    

  

      

   
   

   

  

        

    

Ez 

  

   

    

   

   

: aa sudah sedjak beberapa hiarj 

  

.pertjaja-, menerangkan kepada 
ki lan jang lalu, bahwa me- 

I, produksi karetnja sela- 
ma enam b-ulan pertama kira2 

  

Aan dunia berkurang- 
h lambat dari pada pro- |: 

guns “dari 805.000 ton mendjadi : 

  

| Sedjak ala hari ini toko? 
2 Dj: na an oleh Pa. 

  

25 Jai Akon, pa 
motor, sepeda dan radio dan | 

bahan? pakaian jang ber- 
kemewahan. Dari toko? | 

ar Baru sangat banjak |    

(jita, minjak2 wangi, pemerah | 
bibir dan barang2 ketjantikan : 

  

hak kaum dagang di- | 
kan, bahwa. hal itu ter-        

        

Inegara2 Asia Tenggara. Menu- 

|tasan penjakit paru? dan  fel- 

| memberi bantuan obat-obatan, 

“ral Kementerian Kesehatan Dr 

Soerono dan anggota2-nja ter- 
diri dari ahli2 pada Kementeri- 
an Kesehatan jang mempunjai 
hubungan erat dengan soal2 jg | 
dibitjarakan didalam konperensi | 
tersebut. Tang akan menghad!i- | 

i 
i 

telah didjalankan oleh WHO 
dalam lapangan kesehatan di- 

rut keterangan jang didapat da- 
.ri Kementerian Kesehatan, akti- 
vitet WHO jang didjalankan di 
Indonesia terletak pada. usaha 
pemberantasan penjakit patck, 

'teraan ibu dan anak, pemberan- 

lowships. Usaha ini dilaksana- 
kan antara lain dengan diala 

alat2 ketahiban, 'alat2 perhubu- 

| 
Bandung mulai tanggal 4 hing- u 

| 
| 
! 

| malaria, memadjukan kesedjah- | 

. persekutuan militer 
M ENTERI luar negeri Philipina, 

ri Rebo jl. menjatakan, bahwa 
Joaguin Elizaide, pada ha- 

Uni Pasifik jang diusulkan 
oleh Philipina itu tidak perlu harus merupakan suatu perse- 
kutuan militer untuk melawan . agresi komunis, tetapi dapat 
merupakan suatu persetudjuan untuk mengadakan kerdjasama 

salah2 Luar“ Negeri Philipina, 
| menjatakan pula bahwa pembe- 
sar2 Amerika dan Philipina, kini 
sedang mengambil tindakan? 
untuk melaksanakan perdjan- 
djian pertahanan bersama jg 
ada antara kedua negeri itu, 

| setelah konperensi "ANZUS se- 
karang selesa.i 

Pendapat Romulo. 

.sar PBB di New York sementara 
itu menjatakan, bahwa dalam 
pidatonja pada malam Rebo ke- 

.marin. dutabesar Philipina di   
ngan, pennicilin, penasehat? ahli : 
dan lain - lain.   Amerika Serkiat, djenderal Car- 

Lion Romulo, sekali lagi telah 

Kon. Bata 

  

Berita AFP dari markas Be- 

Lembaga Kebudajhan Inoooeie 

gasen (andorsc hap 

venk. instan £N Wet 
Memes enmeebaan 

mulo, tidak hanja Philipina, 
ntetapi djuga negara2 Asia la- 

menggabungkan diri dalam per- 
djandjian demikian itu”. 

Romulo kemudian menegas- 
kan, bahwa ,,antjaman komunis 

adalah paling besar di Asia da- 
ri pada ditempat2 lainnja, kare- 
na antjaman ini sudah merupa- 
kan perang bersendjata, sedang 
kan Philipina telah memerangi 
komunis sedjak 3 tahun ini”. 
Mengenai Korea, Romulo me- 

ngatakan, bahwa ia chawatir 
perundingan2 gentjatan sendja- 
ta sedang diulur2, dan menurut 
pendapatnja soal Korea akan   

   

  

    

  

atibappan 

  

innja dengan senang hati akan '! 

darj Alexandria. 

Seperti telah dikabarkan, para 
buruh jg mogok itu telah mem- 
bakar sedjumlah gedung dari 
paberik tersebut dan telah' ter: 
djadi tembak-tembak antara po- 
lisi dan mereka, — Ant, UP, 

  

Di Kampung Bunder, 
Pasar Baru, 

Atas permintaan Kementeri- 
an Kesehatan Unicef telah 
memberikan “2.480 yards kain 
putih jang diperuntukkan bagi 
pakaian ibu2 dan anak2 jang 

mendjadi korban kebakaran di 
Kampung Bunder, . Pasar Baru, 
pada tanggal 28/7 jang lalu. 

Kain putih “tsb telah disam- 
paikan oleh Dr, P.L. Nirula ke- 
pada bupati Sujoso. 
Dikabarkan selandjutnja bah- 

wa pada kebakaran tsb, terda- 
pat 71 baji2, 500 anak2 dan 40     

kan pengawasan atas soal? me- 
reka ditangan sendiri. Menurut 
peraturan baru ini bagian pa- 
nen2 untuk para pemilik tanah 
dikurangi dengan 20 4. 
Dalam keterangannja Mossa- 

degh menjatakan bahwa tudju- 
an dari pada tindakan? ini ialah 
agar kaum tani Iran mendjadi 

  

DJAKARTA 
Pada tanggal 18 Agustus jg 

akan datang di Djakarta akan 
diadakan pewai (arak2an) jang 
diselenggarakan oleh segenap 
organisasi2 buruh, tani, wanita, 
pemuda, rakjat dlm gabungan 
keluarga, kepanduan dan lain? 
dari masjarakat Tionghoa dan 
diikuti oleh pawai kembang se- 
bagai salah satu atjara  pera- 
jaan 17 Agustus. 

Berhubung dengan ini, untuk 
mariahkan maksud2 tersebut, 
panitya 17 Agustus kotapradja 
Djakarta Raya mengandjurkan 
kepada segenap para pengusaha 

mengadakan pembitjaraan dgn. 
pembesar2 Indonesia. Dari Dja- 
karta Mc Donald akan menga- 

' dakan pula kundjungan setjara 
tidak resmi ke Bali, 
Menurut dugaan penindjau? 

politik di Djakarta didalam per- 
temuannja dengan pembesarz — | merdeka dah mak Ter pemerintah itu nanti, Mc Donald 

37.500 ton. — Ant. kl? dari,” “Afghanistan, India | | jang lebih erat dan pengertian serta perhubungan jang lebih : | lebih aka Maene aa koran akan membitjarakan soal - soni 
& CR gis-) India, ! baik antara TN di Asia. Timur, BANTU AN UNICEF | propaganda k Ta Y mas'alah pertahanan di Asia 

SNN en anaa uu, | Ceylon,. Birma, Siam “dan 1. opa i 
9 ME RUN MUA Tenggara — chususnja Pasifik 

N 6 MEMB ANDJIRI nesia. | Klizalde jang berbitjara Ci- (kah pertama kearah permbentu-./ UNTUK KORBAN umumnja selaras dengan ren- 
' TOKO2 Tn . teruana Naa muka Perhimpunan untuk Ma- | kan Uni Pasifik. Menurut Ro- | KEBAKARAN PAWAI BESAR2AN DI tjana kundjungan jang telah 

Gilakukan kenegara? Asia Jain- 
nja itu. Ant. 

    OX 

x Pada malam pertundjukan 
sanduvara jang diadakan oleh 
Pemuda Tiong Hwa di CHTH 
tanggal 13 jbl., sedfang tukang 
potret agaknja mau mengambil 
sebuah. adegan jang djitu, tetapi 
malang baginja, karena Sebelum 
dia" sempat men” tjepret”kan fo- 
totoestelnja, lajar sudah turun.       perajaan 1 ustus .me- diumumkannja peratu- | Dapat dikabarkan, bahwa se- | menjambut hasil2 jang telah | diadjukan dalam Sidang Umum wanita2 jang sedang hamil jang | dari segala perusahaan untuk sehingga, mungkin pemotretan- lainkan hanja pe nbe su- Ulran ir ort baru, Sesudah pe- | rombongan WHO kini “sedang tertjapai dalam konperensi AN- | PBB jad, dimana. soal itu menu- | mendjadi korban. menutup perusahaannja sete- | nja hanja berupa lajar dari aa boleh diterima, « ant, $ ngumumannja, keadaan itu ma- | bekerdja di Tjilatjap untuk pem 1 4US di Honolulu baru2 ini, jg |rut dugaannja akan mendjadi Demikian diberitakan oleh |ngah hari mulai dari pagi, «- panggung sandiwara" CATH uh me nagaai » #0 — Ant, Tea malaria. — Ant. | PN Tn sebagai Jang- | pokok.p n terpenting. Unicef di Djakarta. —- Ant. Ant, belaka, 

 



         

    

     
      

          

 wenang-wenang, dengan alasan 

  

  

ini 

sia, dengan kerdja, - # H 
pressattache Suleiman. 

Peladjar2 vethnol dan para 
professornja ini ain pertja- 

  

    

an besar “terhadap -Indonesia, 
bukan sadja | dalam “soal “kebu- 
'dajaan, tetapi. djuga ' "mengenai 

. Kemungkinan2 ekonomis lagi 
ahli2 Djerman “untuk bnar 
kan bantuannja dalam kerdja - 
pembangunan di Indonesia. Me- 

reka tertarik -oleh musik dan 
tari Indonesia jang diselengga- 
rakan oleh ,Persin”, dan oleh 
tjeramah jang “diberikan oleh 
pressattache Suleiman sesudah 
menjaksikan film dokumentasi 
mengenai usaha pembangunan 
Gi Indonesia. — Ant. 

32 BURUH KLM. Di. 
1 EME 15: 

Komando Aksi Serikat wuruh: 
Penerbangan Pusat mengabar- 
kan kepada pers, bahwa 32 
orang buruh K.LM. telah di- 

petjat oleh madjikan dengan se- 

mereka telah ikut mogok: Tin- 
Gakan madjikan in! kini dalam 
penjelesaian 'P-4£ Pusat “jang 
telah memerintatikar kepada 
wakil K.L.M. di Indonesia supaja 
mentjabut. kembali surat pem- 
berhentiannja itu. 

Sebagai diketahui, pemogokan 
buruh penerbangan beberapa 
hari jang Ialu itu meliputi -bu- 
yuh dibeberapa bagian G.I.A, dan 
K.L.M, dibeberapa tempat, dan 
jang dianggap na dan diakui 
oleh Pemerintah, — Ant.   

kapan2 "menundjukkan perhati- 

Peran dalam dan lugr negeri. 

Dengan bertempat di Markas Besar. Angkatan 
tangan 29 “Djuli 1952, KolonelA. A. Nasution — Kepala Staf 

tan Darat -— telah mengadakan Tn, pers 

Darat pada 

dengan 

  

(Oleh : 

antara Iain sbb. : 
“Mosi 'Djajusman es ten- 
tang pembelian -gaplek 

: diterima. 

Setelah mendengar laporan 
Seksi Ekonomi, tentang keadaan 
serta nasib sebagian besar Rak- 

jat Kab. -Karanganjar dalam 
menghadapi. musim patjeklik, 
dan -pernjatadh. bahwa -pada 
umumnja “gaplek-dan djagung   itu merupakan bahan makanan 
jang pokok. Pada waktu panen 
djagung dan gaplek orang men- 
djuamja sam beratus-ratus 
ton dengan | 

gang2 besar bangsa |, Asing”. 
sehingga akibatnja pada waktu 
musim patjeklik mendatang, men 
derita kekurangan bahan ma- 
kanan. Sedang Pemerintah dae- 
rah sendiri | tidak mempunjai 
persediaan uang untuk menga- 
dakan pembelian gaplek dan 
djagung pada waktu musim 
panen. 

Berdasarkan dengan alasan2 
tsb. sidang menerima mosi Dja- 
jusman cs, jang mendesak pa- 

da Pemerintah,. supaja dengan 
segera Pemerintah menjediakan 
untuk keperluan - pembelian 

  

Powadkiah di Daerah 
Djawa-Tengah 

Barang2 ja masuk gad ai danja dilelangkan 
Saman bulan2 Iriwulan 1 Th, 1952 

(Oleh: 

D AKRAH INSPEKSI Pegadaian Djawa-Tengah 
lime daerah-kontrolir 

PATI, dengan 12 rumah? gadai, TEGAL, dgn 12 rumah? gadai, 
SEMARANG, dengan 14 rumah2 

Wartawan K.R. sendiri). 

mempunjai 
jaita daerah? -kontrolir : 

:gadai, PEKALONGAN, agn 
li ramah2 gadai dan BLORA, dengan 13 rumah? gadai. 

Dari angka2 tentang banjak- 
nja barang2 jang dimasukkan 
badai, -ditabus dan dilelang-: 
kan selama bulan2 dari Ttiwu- 
lan I tahun 1952 jang dikerdja- 

kan oleh fihak-Inspeksi itu, kita 
antara lain Gapat: mengetahui 
djumlahnja barang2 jang masuk 
gadai dan jang dilelangkan. 

IL. Baerah Kontrolir Pati : tja- 
tetan -bulan -Djangari menun-. 

djukkan -angka-sisa dari bulan 
jang alu djumlah barang2 jang | 
masulg gadai ada . 242.896 po: 
tong, sedang jang masuk gadai 
selama bulan- berdjalan itu ada 
163.636 potong. Djumlah semua- 
nja ada 406.532 potong. Banjak- 
nja barang? jang dilelangkan , 
pada bulan ini ada 355 potong. , 
Dalam bulan Februari : sisa da- | 
ri bulan jl ada 334,525 potong, 
banjaknja jang raasuk gadai se- 
lama bulan berdjalan ada 154. 
733 potong..Djumlah 489.258 po- 
tong. Jang dilelangkan'pada bu- 
lan ini ada 906 potong. Dalam 
bulan Maret : terdapat sisa dari 
bulan jang lampau ada 407.911 
potong, ditambah jang masuk 
gadai selama -bulan berdjalan. 
itu ada 142.622 potong. Djumlah 
550.533 potong. Jang dilelang- 
kan dalam Tea ini ada 966 Hg 
tong. 

II. Daerah Kontrolir Tegal: 
Djanuari. “mentjatat sisa dari 
bulan. jang lampau ada 474.935 
potong, ditambah jang masuk 
gadai selama bulan itu ada 197. 
729 potong. Djumlah 672.564 po- 
tong. Jang dilelangkan pada. bu- 
lan.ini ada 702 potong. Dalam 
bulan Februari: sisa dari bulan 
jg .lampau ada 531.329 potong, 
ditambah jang masuk gadai se- 
lama bulan ini -ada-202.311po- 
tr Djumlah “733.660 - potong. 
Jang “dilelangkan dalam bulan 
ini.ada 1254 potong. Pada' balan 
Maret menjatat sisa bulan jang 
lampat 806.015 “potong, ditam- 
bah jang masuk gadai selama 
bulan ini 1801598 potong. Djam- |. 
lah 786.604 potong.. Jang dile- 
lonvkan “dalam bulan ini “ada 
2.933.potong. 

II. Daerah Kontrelir :Sema- 
rang: Dalam bulan #Djanuari 
mentjatat sisa 24202 potong, 
ditambah jang masuk gadai ada 
135.095 potong. Djumlah 377.197 
potong. Jang dilelangkan pada 

bulan ini ada-855 potong..Bulan 
Fehbrnari: mentjatat sisa 279.089 
potong, ditambah jang masuk 
gadai 183.715 potong. Djumlah 
412.204 potong... Jang dilelang: 
ken pada bulan ini-dda.l. Ne apo: f 
too, Dalam bulan Maret: men- 
tistst sisa bulan jang lahi 314: 
SEO nctong. ditambah jg masuk: 
ge” hat ada “152.368 notongs. Dium- 
lah 467.228 potong, Jang dite- he 
iengkan pada bulan ini ada 1887 
potong. 

IV. Daerah Kontrolir Peka 
longan : Bilan Djanuari mentja- 

tat sisa 382.155 “potong, ditam- 
bah jg masuk gadai ada 195.975 
potong. Djumlah 578.130 potong. 
Jang dilelangkan pada bulan ini 
ada 1298 potong. Bulan Fehru- 
'ari mentjatat sisa 4861156 .pa- 

    

tong, ditambah jang masuk ga- 
dai dalam bulan ini 131.809 po- 

tong. Djumlah 617.965 potong. 
Jang dilelangkan pada bulan ini 
ada.2351 potong. Bulan-Maret : 
mentjatat sisa 484.932 potong, 

ditambah pemasukan paru ada 
71:8938 potong. Djumlah 456.830 

| potong. Jang dilelangkan. pada. 
bulan ini ada 2017 potong” 

'Y. “Daerah Kontrgiir Blora : 
| Djanuari mentjatat sisa 176-134 
"potong, ditambah jang masuk 

gadai “baru 123.791 -potong. 
Pena 299925 potong. Jang 
dilelangkan pada bulan ini ada 
:61S “potong. - Bulan Februari : 
mentjatat sisa 247.596 poteng, 
ditambah jg baru dalam bulan 
ini 106.931 potong. Djumlah 854. 
527 potong. Jang dilelangkan 

| pada bulan ini ada 1278 potong. 

Dalam 'bulan “Maret « — ditjatat 
sisa 286.951 potong, tambah jg 
masuk .gadai baru ada 104.323 
potong. Djumlah 391274 po- 
tong. Jang dilelangkan pada bu- 
lan ini ada 1316 potong. 

  

'MAGELA NG 

BAJI 17 AGUSTUS - 
.. “Dapat hadiah. 

“Oleh Palang Merah Indonesia 
tjabang ' Magelang telih diu- 
mumkan, bahwa anak2 jang di- 
lahirkan “pada tgl. 17-8-1952, 
akan diberi hadiah berupa alat2 
keperluan baji (babyuitzet). 

“Laporan tentang kelahiran tsb. 
harus sudah disampaikan oleh 
selanrbat2nja pad-a tg. 22-8 jad. 
.masing2 kelurahan kepada se- 
kretariat Panitya Perajaan 17. 
Agustus setempat. 
(Dalam pengumuman tsb tidak 

“ditetapkan baji2 termasuk dae- 
rah mana jang berhak ui stm 
hadiah, — (Kor). 

HASIL PASAR KOTA 
Diperoleh keterangan, 'bahwa 

hasil pasar2 dalam daerah Kota- 
pradja Magelang selama bulan' 
“Djuli sjl, 

29.588.60 jaitu termasuk pasar 
.Redjowinangun Rp. 2544840, 
pzsar Kebonpolo dan Tjatjaban 
Rp. 4090,20. 

'Pendapatan Rumah “Pemo- 
tongan Hewan selama bulan 
tersebut “ada. ae Ian 20. 
(Ken. 

— PENJAKIT LUMPUH 
ST MANA 

Disamping " penjakit . sedjenis 
Cholera Infantum, di Magelang 

"nada dewasa ini terdapat penja- 
kit lumpuh anak?  (kinderver- 

Mamming). Penjakit tersebut jg 
“'mula2 telah disignaleer adanja 
di daerah Djakarta, "kemudian 
pindah "kedaerah Semarang, ki- 
ni sudah berajangkit dibebera- 
pa kampung di Magelang, dian- 
tarania dikampung2 Samban, 
Semmion, dan Meteseh. Menurut 
"keterangan penjakit. tersebut 
tergolong penjakit jg menulary 

. 

  
  

ga jang sangat | 
rendah dan djatuh pada peda- | 

KE Bebarnya keputusan DPRD 
Karanganjar 

Wartawan ,KR.” sendiri). 

: “ SBIM 'PROTES " 
“Oleh dewan pimpinan pusat | 
Serikat Buruh Indusiri Metal, 
'telah disampaikan pernjataan 
"protes keras kepada pihak jang” 
'berwadjib, atas penangkapan” 
jang terdjadi, terhadap 5 orang! | 
dari “komando kesatuan a 
SBIM. 
Dalam pernjataan itu dituntut 

but kembali dan supaja 5 or ang, 

tadi . dibebaskan . 
pemerintah bertindak tegas ter- 

hadap organisasi atau badan jg 
bertanggung djawab' atas pe- 
pangkapan2 itu, penangkapan2 

mana menurut. SBIM fdalah ti- 
dak sah. 

Sebagaimana " “diketahui 5 

orang komando kesatuan aks$ 
SBIM tersehut telah ditangkap 
oleh jang. berwadjib di Semar 

rang, karena memimpin aksi pe-' 

mogokan, pada hal P-4 P tidak 

membenarkan adanja pernog ON 

an itu. — Ant.   
  3 Sans 4 

! “Pemberian izin untuk 
| menjewakan kuda. KOIDANG-3 KE tahun 1952 DPRDS Kab, Karanganjar — 

Siwakarta, telah “dilandjutkan pada tgl. 28 - 80-17 - 
4-6-8-152 jl, Seripaak dipendopo Kabupaten, jang hasilnja 

gaplek dan ajagung. Kepada 
organisasi2 Tani diandjurkan- su 
paja organisasi2 itu. turut serta 
memperhatikan soal “tsb. 
Kemudian sidang membentuk 

sebuah delegasi jang terdiri dari 
Gua orang anggauta jakni Su- 
tjipto (DPD) dan Djajusman 
(DPRDS), untuk menjampaikan 
mosi tsb. pada jang berwadjib 
jang“keberangkatannja direntja- 
Te pada pertengahan bulan 

ke " :   

  

Penetapan dan penarik- 

an bea tempat pember- 
hentian kendaraan. 

Sesudah diadakan “beberapa 
pertimbangan dan perubahan, 
konsepsi penetapan dan penari- | Per gunakan untuk 

kan bea tempat pemberhentian 
kendaraan oleh sidang disjahkan. 

Jang dimaksudkan dengar 
tempat pemberhentian ae 
an, jalah tempat jang ditentu- 
kan oleh Pemerintah daerah dan 
jang dapat dipergunakan oleh 
kendaraan2 untuk berhenti dan | Siswojo dari Masjumi, 
menanti penumpang2. - Sedang 

jg dimaksudkan dengan kenda- , 
raan, jaitu : kereta'andong ber- 
roda:2 atau 4, gerobak tarikan 
dan auto baik umum maupun 

| buat preman. 
Letak tempit2 pemberhentian - 

skendaraan. ditetapkan sbb : 
muka pasar .dan muka taman 
olahraga Tawangmangu, Tinur 
laut dan Selatan pasar Karang- 
anjar, muka pasar Tasikmadu, 
Timur laut pasar Palur, Timur 
pasar Tjolomadu Utara pa- 
sar Matesih, Adapun besarnja 
bea, buat auto Rp. 1,—, kereta 
Rp. 025 dam gerobak Rp. 0,25. 
Pelanggaran? mengenai keten- 
tuan tersebut, dapat: dikenakan 

"|denda sebanjak2nja Rp. 10,—. 
Diketjualikan dari peraturan 

tersebut jalah kendaraan palang j| 
merah dan kendaraan dinas. 
Pengelaksanaan ketentuan ini 
menunggu sesudah tempat2 tsb 
Giatur dan diselenggarakan oleh 
Pemerintah daerah.. 

Perumahan Rakjat. 

Dalam membitjarakan 'ten- 
tang penglaksanaan Perumahan 
Rakjat terdapat beberapa kesu- 
karan2, disebabkan karena be- 
lum adanja 'Panitya Bouwkas. 

Oleh Kepala Daerah dibentang- 

ada sedjumlah Rp. 

kan, bagaimana sulitnja-mendi- 

rikan Panitya tsb. Walaupun 
demikian, sementara 'mertunggu 
berdirinja 'Panitya “jang penuh 
bersjarat, Panitya perlu segera 
Gibentuk, karena - rumah? itu 

“telah selesai didirikan. Maka di- 
bentuklah ..Panitya “Bouwkas 
sementara, jg susunannja Sbb : 
Ketua Salim  Hardjohantoro 

(Kepala Daerah), “wakil ketua 
I. Suhadi (DPD), anggauta 
Djajusman (DPRDS) -dan Su- 

tjipto (DPD). Selandjatnja, 
mengenai tjara dan penglaksa- 
naan pendjualannja oleh sidang 
Giserahkan pada Panitya tsb. 

Sania sipenderita , perlu di- 
“singkan. 

(waterpokken) kini nampak ber 
djangkit di Magelang. 

Sementara itu diperoleh ka- 
y-bahwa oleh Djawatan Ke- 

sehatan setempat “akan diada- 
kan .suntikan2 T.C.D. jaitu utk 
mergberantas/mentjegah penja- 
kit2 Typhus, Eholera ja De- 
centry. — (Kor.). 

S:B.K.B. TENGAH 
Akan berkonperensi di 
Magelang. 

“Dari Komisariat “Djawa-Te- 

ngah Serikat Buruh Kendaraan 
“Bermotor 
bahwa oleh Komisariat tersebut 
“pada 8. Septemher jang akan da-' 
tang dan untuk selama dua ha- 
Ti, dkan diadakan “konperensi 
tjabang2 SB.KB seluruh: Djawa- 

Tengah di Magelang. 
Mengenai 'atjara konperensi 

“ini al. jang terpenting, jalah 
menerima “dan: -membitjarakan 
laporan? dari tjabang? SBKB 
tersebut dan untuk. menetapkan 
perutusan ke-kongres fang akan 

dilangsungkan di Surabaja da- 
lam bulan Sept. itu djuga. Di- 
tambahkan berita, bahwa dida- 
-erah. Diawa-Pengah. tjahang2 
-SBKB it semuania ada 17 de- 
mas nnocatita. 11.000 orang. -— 

(Kr). . 

KROJA 
MEMAIENNM nan sa 

SIP NEGERI DI KROJA 

Pada tanggal" KI- -8-1952 djam 
11.00 siang, telah dibuka dengan 
resmi Sek, Teknik. Pertama Ne- 
geri-di Kroja, bagian Bangunan 
kaju dan batu, dengan dihadli- 
ri oleh Pamong 'Pradja,” 'Pa- 
mong Desa, P. $, Sek. Rakjat 
dengan kepala2 sekolahnja, P.S.   'S.T,P, Banjumas / Pekalongan, 

   

152 dan | 

Djuga Sam tjangkrang - 

“didapat keterangan, 

Mengingat bahwa. Tawangma- 

ma pada hari2 - minggu, besar 
dan libur bertus-ratus orang 
jang “datang untuk: istirahat 
atau tamasja. Dapat dikatakan: 

kuda tunggang “Berhubung de- 

ngan 'itu, maka diputuskan 

nja peraturan tentang pemberis 

an izin untuk menjewakan kuua, 
Dalam peraturan tsb ditetapkan, 
baiwa para pengusaha kuda jg 

kudanja “dipergunakan untuk 
persewaan kepada umum dida- 
lam kota Tawangmangu dan se- 
kitarnja, diwadjibkan . mempu- 
njai surat izin menjewakan ku- 

kda jang berlaku buat sefanun 
Pee anga, sebesar Rp. 10-— ses 
|ekornja. Semua kuda Gapat-di 

sewa- 
an, ketjuali kuda rabuk, pema- 
tjek dan preman. Barang siapa 
jang melanggar peraturan ter- 
sebut dikenakan denda Rp. 190,- 
“Kemudian sidang mernilih ke- 

-tua DPRDS. Dengan suara Il 
darj 18 anggauta, Kaelan Broto- 

dipilih 

ada 

  
kuda 

  

sebagai Ketua. 

SKEDAULATAN BAKJAT" 

supaja putusan tersebut ditja- 

serta supaja |   

memperoleh IL 

  
'ngu adalah kota "pelantjongan, 3 
Gimana pada tiap2 hari, terutas | 

bhw mereka - ini membutuhkan: 

  

Bison 

  

Hai “Darul loka bagi? 
.uang ig dirampas dari keretaapi 

Bukti bahwa perampokan2 diatur setjara 
Organisasi dan utk biajai organisasi pula 

AV AH di 

shepat” untuk, dikek 
“Hjaranja kawn terroris Wwarul 

S' rampasan. mereka 

   

    

    

    

   
    

   

Surat2 
pem 1 
ramp: 

tersebut 

tjepat -Surabaj 
19 Oktober 1951. 
Tupa2nja baru 
rel Ag 

patan 1 ri 

negara Islam Indone 
Imam Kari 

dibawah iri mengenai 

  

  

sadja, jakni 4 1 

ada. lagi disebut tentang 
sebanjak Rp. 43.869. 

rangkan, apakah itu seluruhnja 

untuk Imam. 
“Selandjutnja kami 

kan -membatjanja : 

T Agustus 1949. 

HARI PROKLAMASI NEGARA 

    

uang 

persilah- 

ISLAM. INDONESIA. 
/ nomer : 48KBpSI 

Hal: Pengantar. 
Lampiran: 1 helai. 
Dari : Staf Bn. VIXI/ILSR. 
Kepada : Jang hak menerima 

procentage, 
Tareech : 20 Oktober 

10.30. 
Bismillahirrachinanirrahiem. 

Assalamu'alaikum wr. sb, 
1. Segala sesuatu perubahan 

gudrat dan wadat dari Allah 
swt, maka kami pandjatkan Al- 
hamdulillah wa sjukrillah. 

2 Bersama ini kami kirimkan 
procentage pendapatan gonimah 
tgl 19-10-1951 djam. 17.00 dike- 
reta-api senal. 

1951 djam 

"8. Hendakfija jang bersang- | 
ikutan maklum bila 
rangannja hendaknja maafkan 
Gan menghalalkan. 

4. Selesai. 
£ Wassalam 

Tentara Islam Indonesia 
  

2 TN 
Se 

Gambar diatas, “adalah 

kampung dalam wilajah R. K. 

  « : 25 

San dara W., jang pada djam 05.80 

kemarin pagi kedapatan menggantung disebuah pos perondan 
Danukusuman, sehingga 'me- 

. ninggal. N Hunian megah 2 sedang memeriksa peristiwa ini. 
(Gambar : Ta OS). 

| WILAYAH DJAWA TENGAH | 

kamj turunkan 

Telak dites ! : | 
| 2 Persanding.dibawah ini ka- | 

Pro- | 

ada keku-j 

  , 5 

dan kepala2 djawatan di Kroja 
Seluruhnja. 

Sekolah “baru itu bermurid 70 
Orang, jang mendaftarkan 1506 
orang” Gurv2:nja — baru 
3 sorang, (ERY, 

PURWOREDJO 

I.' KAMPANJE PENERA- 
en NGAN 

Sampai tg. 14/8 oleh Djapen 

kah. Purworedjo bersama-sama 
pihak Pamong . Pradja, 'B.O.D. 
M., dan pertanian telah dimulai 
dengan kampanje penerangan 
didesa-dlesa. Adapun kampanje 
penerangan tersebut mengenai 
soal2 disekitar .perajaan 17 
Agustus.1952, pembelian "Se 
oleh Pemerintah aa lain2. — 
(Kor.). 

SURAKARTA 

S.R. NEGERI 51 
- Boleh mondok” diper- 

: guruan , Murni”, 

“sebaga pernah kita kabarkan 
S5. PR: Negeri no. S1 jang uniuk 
ke-enam kali harus pindah tem- 

pat. berkenaan dengar akan di- 
pakainja gedung, Harmodri' 
untuk Balaji Pertemuan Balaiko- 
ta Surakarta, achi2 ini menda- 

pat kesulitan mengenai gedung 
jang akan ditempati selandjut- 
hja, 

Pada hari Selasa jl. setelah 
merigadakan pertemuan dengan 
wakil Pemerintah daerah, In- 
speksi S.R. dan fihak perguru- 
an ,Murni”, telah dapat disele- 
saikan untuk diperbolehkan 
mondok” diperguruan ,,/Murni” 
tersebut, —(Kor), 

  

  

  
ada | 

  

TJLAYJAP 

PELBAGAI PEMBA: 
NGUNAN 

ini, D.K.A Maos 

ik lesaikan usaha pem 

bangunannja  setjara besarZan, 

diantaranja, ialah telah dapat 
menjelesaikan 12 'huah gedung 

untuk perumahan pegawainja, 

sedang bangunan  setasiun su- 
dah mendekati penjelesaian. 

Perbaikan kembali djembatan 

kali  Seraju (Kesugihan-Maos) 
kini masih dalam penglaksana- 

an. Perlu diketahui, bahwa pan- 
djang djembatan itu 289 meter, 
sedang jang baru diperbaiki se- 

pandjang 55 meter. 
Pula halte2 pada lijn Ban- 

djar-Kroja mulai dihidupkan 

kembali jang “hasilnja sangat 

bermanfaat bagi perekonomian 

Pada saat 

S0 menje 

| rakjat, 
Kegiatan lain. ialah, didesa 

Gentasari (Kroja) sedang diren. 
tjanakan mendirikan “Sekolah 
Rakjat VI dengan biaja Rp. 32. 
000. Djumlah Rp. 30.000 didapat 

dari pendjualan sawah kemak- 
muran, sedang “jang Rp. 2000,- 

lainnja akan aSiusahakan oleh 

desa. 
Djuga didesa Kemodjing (Ke- 

jamsian, Binangun) sedang di- 
Kerahkan tenaga rakjat dari de- 

sa Bandjarsati (Kroja). dan desa 

perbatasan sebelah timur Maos 
untuk “mengerdjakan saluran | 
air jang pandjangnja kl. Ya Km, 

lebar 6 meter dan dalam 60 cm. 
Bila usaha ini selesai, maka 

tak kurang dari 85 ELA sawah 
akan mendapat pengairan jang 
tjukup. Menurut keterangan, 
pekerdjaan ini akan dapat sele- 
Sai dalari waktu 20 hari, sedang 

“1'3.000.-. 

salinan dari beberapa surat 
tuli Gieh pembatja2, bagaimana tjara- 

Islam membagi-bagikan harta 

| BN/VIRXIII. SR. 
Staf 

tertanda, 
| LUTMAN: 
i 'Terabusan dikirim kepada: 

1. Panglima Divisi I SR. 
2. Kmd, K.D. Tjirebon. 

Kmd. IL. K.K, Indramaju. 
KS. K,K. Indramaju. 
Archief, 

PROCENTAGE - GONIMAH. 

1. Hanja kepada Alah, Allah 
uritiik kepentingan Agama dan 

Negara Islam Indonesia. 

Mi terangkan / kirimkan 
centage gonimah ketika pertem- 

puran dikereta-api tgl 1419-10-51 
djam 17.00 (mentjegat kereta- 
api senal dari . Surabaja - Dja- 

| karta). 
Djumlah barang taksir harga, 

selain uang -barang Jlain2 dan 

alat perang sebanjak Rp. 1190.- 
| (Tudju ribu tudju ratus lima 
puluh rupiah) adalah sebagai 

berikut : 

keluarganja 4$6 Rp. 310,- b. 

Nasoliehul - Musliman dibawah 
kekuasaan Imam | Plm. Terting- 
gi 4 Rp. 3810,—.c. Fugara dan 
masakin 44: Rp. 310,— d. Jata- 
ma 4, Rp. 810— e Tentara 
pendudukan, .atau/dan “Tentara 

. jang ikut serta dan ditugaskan 
  
|untuk perampas tsb kesatuan | 

| Polisi dawn baris jang bersang- | ' 

| kutan (jang mengerdjakan) 44: 
| Rp. 810,— g. Bat. jang kesatu- 

i 

! 
| 
| 

| 

gas dalam gerakan diwaktu 
mendapatkan “gonimah (Jang 
mengerdjakan) 1075 Rp. 175,— 

|£ Kesatuan tentara Polisi, baris 
| dll jang ikut serta dalam gera- 
kan diwaktu mendapatkan goni- 

| mah jang (jang mengerdjakan) 
1254 Rp. 1937,50 'h. Bat. jang 
| memegang territoriaal 54 Rp. | 
387.50 i. Detasemen PUNII jang | 
memerang daerah 54 Rp.38 

annja ikut serta melakukan tu- | 

ha 1096 Rp3 119, 1. Divisi jg # 
bersangkutan 1056 Rp. 1(9,—, 

Djumlah | 10044 Rp, 17150,-— 
(Tudju ribu tudju ratus lima 
puluh rupiah). 

S.Yenujelasan : 
a. Mengenai-alat-perang beru- 

pa 7 pistol, sepatu dan topi ba- | 

dja digunakan langsung 

| 

| 
| 

| 

  
J 

a. Imam/Plm. Tertinggi dan 

  

! 

| 
| 

| 

7.50. | 

j- K. Kt. dari mana gonimah,itu | 
diperoleh 154 Rp. 116250 'k. 
Resimen - jang daerah gerakan 
itu masuk dalam daerah tugas- 

oleh 
tentara (Bn. VI/XII/I. SR). | 

b, Mengenai “uang sebanjak | 
Rp. 43689. (Ampat puluh tiga | 

ribu enam' ratus delapan" puluh 

sembilan rupiah) untuk kepen- 
tingan alat perang, lebih djelas 
mengenai procentagenja kami 

Lima, Resimen dengan memba- | 

wa laporan? complit. 
c. Ketjuali barang BORENAN | 

ada djuga 'barang salap seperti | 

|arlodji, sepatu, pakaian li. 

d. Kepada K. Kt. gabus weran | 

(jang hak punja daerah) Gan | 

Detasemen PUNI kiranja agar 

maklum procentage tersebut, 

mungkin diambil sehagian jang 

mana untuk menambah dan 

memberi kepada PUNII, baris 

jang berdekatan dengan SEC- 

TOR 6121/XII. 
4 Sekianlah hendaknja kepa- 

da segenap jang hak menerima 
procentage diatas kurang atau 
salahnja dapat memaklum dan 
menghalalkan, demikian muga2 

Allah membenarkan dan meng- 

halalkan mengampuni kepada 
kita sekalian Chususnja kepada 

kesatuan kami, hanja kesemua- 

nja karena Allah dan untuk Ke- 

pentingan Negara Islam Indo- 

nesia. 
Uang sedjumlah Rp. 48. 000, 

Wassalam, 

Tentara Islam Indonesia 

BN. VI/XUJ/I. SR. 
Sg Komandan, 

tjap tertanda, 

A. MAKOLIDDIEN. 

Disalin sesuai dengan salinan- 
nja. — (Indonesia Raya). 

SOBSI MINTA PEMERIN- 
TAH BANTU KONP. 
NASIONAL SOBSI 

Rapat SOBSI Tjabang Jogja- 

karta pada tanggal 13-8 jl. ber- 

tempat di Malioboro 18 Jogja- 
karta antara lain telah mengam 

bil keputusan : 
Mendesak kepada Pemerintah | 

supaja : Memberi sokongan dan 
bantuan kepada konperensi Na- 
sional SOBSI, dan mempermu- 

dah pemberian visum kepada 

utusan? “organisasi Buruh De- 

mokrasi Luar Negerj jang akan 

mengundjungi konperensi Nasi- 

onal SOBSI. 
  

Dewan Kehormatan Militer 
akan dibentuk 

"Peristiwa" di Serawak diperhatikan benar 

Agustus '52, Dewan Menteri telah « 
ketua delegasi Indonesia dalam perundingan 
Indonesia dan Djepang Mr. Asmaun, 

perundingan tsb. Hasil daripada perundingan 
ladjari oleh kabinet lebih Jandjut.. - 

Menurut keterangan djurubi- 
tjara kabinet, - Menteri Pene- 
rangan, Pemerintah “tidak me- 

(ngemukakan keberatan? terha- 

|dap hasil2 jang telah tertjapai, 
|akan tetapi hanja dimintakan 
| pendjelasan. 
|. Bia perdjandjian perdagang- 
an itu akan ditanda tangani, 
menurut Menteri “Penerangan, 
soal ini terserah kepada Menteri 
Perekonomian. Selain itu Dewan 
Menteri telah menjetudjui suatu 
rentjana peraturan Pemerintah 
tentang 
Kehormatan Militer. 

Menteri Penerangan mendje- 
laskan bahwa Dewan Kehormat- 
an Militer ini mempunjai tugas 
untuk mendjaga kehormatan 
angkatan perang umumnja dan 
kehormatan korps perwira chu- 
susnja. Anggauta2-nja, terdiri 
dari beberapa orang perwira. 

Direntjanakannja peraturan 
# 

  
pembukaannja akan dilakukan 
pada hari Ularig Tahun Kemer- 
dekaan kita jang ke VII. : 

Di Tritih-Wetan (Djeruklegi) 
kini sedang diselesaikan sebuah 
djembatan desa dengan biaja Rp 

(Kor). 

KEBUMEN - 
2! KELUARGA KE 
SUM. SELATAN 

Ih Sedjumlah 21 keluarga, terdiri 

  

bumen, baru2 ini telah diberang- 
katkan kedaerah transmigrasi 
di Sumatera Selatan, 

Sedjak bulan Djanuari sam- 

pai dengan Djuni 1952 djumlah 
penduduk daerah Kebumen jang 
ditransmigreer ke Sumatera Se- 
latan ada 110 keluarga terdiri 
atas 507 djiwa, disamping situ 
sampai kini masih terdaftar: se- 
djumlah 489 djivwa jang belum 
dapat diberangkatkan,  berhu- 
bung mereka tidak mempunjai 
keluarga disana. Pemberangka- 
tannja masih ditangguhkan. — 
(Kor.). 

KEDU MENGANDUNG 
| “BANJAK MANGAAN 
diberikan idzin kepada N.V. 
,Gamelan” Corporation di Dja- 
karta, untuk mengadakan per- 
tjobaan2 penggalian tanah2 di- 
daerah Kedu jang diduga me- 
ngandung mangaan. Penjelidik- 

an atas tanah2 tersebut sudah 
dimulai sedjak bulan Maret jl. 
Di desa Bapangsari termasuk 
ketjamatan Bagelen (Purwore: 
djo) oleh Firma ,,Ibrahim & Co" 
jang mewakili N.V. ,Gamelan” 
Corporation, dan telah berhasii 
dapat dibuka pertambangan 
mangaan, dimana bekerdja Ik. 
122 orang buruh laki2 dan pe-   

pembentukan Dewan. 

| dari 144 djiwa dari daerah “Ke- 

! 

f 
| 
| 

| 
f 

| 
| 
| ALAM SIDANG jang diadakan pada hari Rebo tanggal 13 

| 

| 
| 

i Pemerintah mengenai 

mendengar laporan 
dagang antara 

mengenai djalannja 
itu akan dipe- 

Dewan 
Kehormatan Militer ini untuk 
pelaksanaan ajat 1 sub c, pasal 
4 undang2 darurat no. 450, ten- 
tang pemberhentian seorang 
perwira oleh Menteri Pertahan- 
an, kalau ternjata ia mempunjai 
“abiat. jang njata2- dapat 'me- 
rugikan tata tertib dan hukum 
sentara. Demikian Menteri Pe- 
1erangan. 

Dinjatakan mengenai soal 
»embukaan kedutaan di Moskow 
tan penempatan duta besar di 
Peking, Menteri Penerangan 
menjatakan bahwa soal itu ti- 
dak dibitjarakan dalam sidang 
tersebut, sedang ngenai per- 
istiwa ananena Murat Se- 
rawak djadjahan Inggeris, di- 

mana nama Indonesia djuga di- 
sebut-sebut, Menteri mengata- 
kan, hahwa soal itu dapat per- 

hatian sepenuhnja dari pemerin- 
tah Indonesia. Ant: 

Menurut keterangan, pertam- 
bangan tersebut dalam bulan 
Djuli jang lalu telah dapat. 
menghasilkan sedjumlah 120 
ton mangaan. Hasil tersebut 
sebagian besar di-export keluar 
negeri. 
Tanah2 lain jang ada dugaan- 

nja mengandung banjak man- 
gaan jalah didesa2 Ajah, Buajan 
Gan Salaman, masing2 termasuk 
daerah kab. Kebumen dan Ma- 
gelang. 3 (Kor.). 

PANENAN SARANG 
BURUNG: 

Baru2 ini oleh Rakjat desa 
Karangholong telah diadakan 
selamatan, berhubung dengan 
akan diadakannja panen (un- 
duhan) sarang2 burung dipan- 
tai selatan pulau Djawa jang 
termasuk kabupaten Kebumen, 
dimana terdapat gua2 jang ter- 
kenal jai Karangbolong , gua 
Pasir dan gua Karangduwur, 
Unduhan tsb. kabarnja adalah 
termasuk kwartal kedua tahun 
ini, sedang untuk kwartal per- 
tama jl telah ditjapai hasil 
sebanjak 1.5 kwintal, dengan 
harga setiap kilonja Rp. 180. - 

Dapat dikabarkan, bahwa un- 
| duhan sarang burung tsb. akan 

Oleh pihak Pemerintah telah . diambil gambarnja "eh PEN 
(Kor), 

SERANGAN TIKUS 
Sawah seluas 55 ha diketja- 

matan Prembun (Kebumen) te- 
lah mengalami kerusakan se- 

djumlah 604 dari tanamsr 
padi sebagai akibat serangan 
dari hama tikus. Oleh penduduk 
telah diadakan gerakan pem- 
berantasan, dan « hasilnja Ik. 
2.000 ekor tikus kedapatan mati 
karena obat fosfor dan lain2' 
alat, 

Selain padi, djuga ianaraak 
lombok tidak luput dari sera-     rempuan. ngan tikus. — (Kor), 

- 

t 

| 
| 

sendiri akan menghadap kepada | 

| 
1d 

P.P. 19 DIKUPAS PARTAI2 
WANITA 

Nanti sore djam 16.00, di Pen 
dopo  Taman-Siswa Mergang- 
san, akan dilangsungkan rapat 

undangan. oleh Perwari, Gerwis 
dan Partai Wanita Rakjat 105, 
bang Jogjakarta. 

Dalam rapat tersebut, antara 
lain akan dikupas sekitar Pera- 
turan Pemerintah no. 19 dan 

Pensiun Djanda. 

BRN TIDAK KIRIM 
TRANSMIGRANTEN 
Dikabarkan, bahwa berhubung 

dengan terbatasnja keuangan, 
maka dalam tahun ini Biro Re- 

konstruksi Nasional (BRN) 
tjabang Jogjakarta tidak mengi 

rimkan  tranmigranten keluar 
Djawa, “ketjuali penjelesaian 
beberapa pengiriman jang 'se- 
dang berdjalan di Djawa Barat. 

Ra. A. SUPADMIRIN 
UTUSAN KE PAX- 

ROMANA 
Dari Perhimpunan Mahasiswa 

Katholiek Republik Indonesia 

didapat kabar, bahwa Ra..A. 

Supadmirin Martodirdjo telah 

dipilih mendjadi wakil dari per- 

himpunan tsb. utk menghadliri 

Kongres-Dunia “ke-22 Pax-Ro- 

Ii mana di Canada jang akan dis 

lang-sungkan pada.tgl. 26 Agus- 

tus hingga 1 September 1952 jg 

akan datang. 
Seperti diketahui, Pax-Roma- 

na, ialah persatuan-dari golong- 

an. intelektuil dan mahasiswa 

Katholiek diseluruh dunia, dan 

berpusat di Fribourg, Suisse. 

Dari Asia, selain dari Indone- 

sia, jang akan mengundjungi 

kongres tersebut ialah utusan 
Djepang dan India. 

SIKAP BTI TERHADAP 
PENGHAPUSAN 
MADJELIS DESA 

Bertalian dengan  rentjana 
Pemerintah Daerah utk meng- 

hapuskan Madjelis Desa, maka 
BTI daerah Jogjakarta menge- 
luarkan statement jang maksud 
nja menolak tidak setudju ren- 

tjana peraturan pemerintah itu. 
Sikap ini didasarkan atas per- 
timbangan, bahwa Madjelis De- 
sa dengan Dewan Perwakilan 
Rakjatnja jang hak dan kuadji- 

| bannja tertjantum dalam buku 

»Peganah Pamong Pradja Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta” ada- 

lah modal untuk penjempurna- 
an pendemokrasian desa, se- 
dangkan pendemokrasian. desa 
adalah sjarat mutlak utk men- 

djamin perkembangan desa da- 
lam lapangan politik, ekonomi, 

sosial dan kebudajaan. 
Oleh karena itu BTI meng- 

anggap masih perlu adania Ma- 
djelis Desa sebelum DPR ber- 

djalan sesuai dengan maklumat 

No. 14 tahun "46. 

BUNUH DIRI 
Djam 05.30 kemarin pagi, di- 

sebuah pos perondan diwilajah 
Rukun Kampung Danukusuman, 

kota Jogja, telah kedapatan se- 
orang jang sehabis mendjalan- 

kan ronda malam dikampung 
tersebut seorang bernama W. 
'berumur kurang lebih 32 tahun, 
telah bunuh diri dengan djalan 
menggantung. 

Menurut keterangan, besar 

kemungkinan sebab-sebabnja ia 
menggantung diri itu, disebab- 
kan karena ia agak sakit inga- 
tan, Ia meninggalkan seorang 
istri dan 2 orang anak, seorang 

Giantaranja baru berumur 35 

hari. 
Soal ini sudah ditangan jang 

berwadjib. 

K.R.U. MENDAPAT 
BANTUAN . 

Untuk melaksanakan berdiri- 
n lumbung2 patjeklik. maka 
dari pemerintah telah diberikan 
idzin untuk memberi pindjaman 
kepada Koperasi Rakjat Umum. 
(KRU). 
Hingga kini, jang telah men- 

dapat pindjaman ialah : KRU 
Mojudan Rp. 50.000.—. Koperasi 
.Hardjobinangun, (Pakem) Rp. 
100.000,— koperasi Dwitunggal 

(Godean) Rp. 160.090. Djuga 
akan diberikan lagi untuk Kala- 
san dan Minggir, Mat Rp. 
100.000,— (KRI. 

ANDJING DJADI 
HAMA KETELA ?: 

Baru2 ini. andjine Jang ber- 

keliaran didesa ' Purwomartani 
(Kalasan), telah membikin ru- 
sak tanaman ketela Kaharv'- 
tanaman “ketela jang telah d'- 
rusak, hingga kini ada 20 Ms 
IDapat pula dikabarkan. bah- 

Wa kalurahan jang bersanstui- 
tan, berhubung dengan itu telah 
mengandjurkan kepada psmeli- 
hara2 andjing, supaja Memn- 
berangus andjing?nja. 
Apabila -andjuran itu diahai. 

kan, segenap andjing jane te-- 
dapat disana 'akan 'dibunuh. . - 
(KR). 

Tontonan bu isi 
REX: That's My Boy" Dran 

Martin, Jerry Lewis. 
RAHAYU : Pahlaw AS, Ba. 
Pa 'Netty erawati, . 

LUKOR: ,, "Ar Mafa Pengantin”, 
INDRA: Harvey" James Ste- 

wart, 
SOBOHARSONO : .Force of 

Arms”, William Holden, 
Nancy Olson, 

SENI SONO: ,,/They won't be- 
lieve me”,     t& Young, 
Susan Hayward, Jane Oke 
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Spg Rp tanggal MN 

“Wakturitu saja 2 bhayikir: ka- 

  

eDyan PERSETUDJUAN RENVILLE DITANDA . 
| ARI 1948, TERDAPAT KEINSJAFAN DI DJOKJAKARTA BAHWA PRRSETUDJUAN | 

ERTJAPAINJA PENJELESAIAN DGN. 
ITU DLM SIDANG?2 DEWAN MILITER TELAH DIPUTUSKAN BHW KITA 1 

sana MEMPERSIAPKAN KITA UNTUK MENG- I 

- ITU BELUM MENDJAMIN TE 
OLEH SEBAB 
HARUS Pa aan 1 

  

| LAMA DIMANA PIHAK 

NGAN DJALAN P! 
KIRAN JAN LAMA, APAKAH ' 
.WA TITIK TARAT TEYAK: 

anna Pa serangan 
Belanda jang kedua Tatang Sa agn | 
sekonjong - konjong. Setelah 
saja mengundjungi Panglima 
“Besar, jang baru sadja mulai 

  

| Aagi annmnegang: Puabinat men | | 
1 |hak: jg bersama-sama dng saja pada tgl. 18 Desember 

ja pergi ke Kaliurang ea 
aenanjakan kepada Delegasi 
ita sampai kemana tingkat ke- 

gentingan pada saat itu. Kepa- | 
'da saja diberitahukan bhw. su- 

. rat- menjurat 
Cochran masih berdjalan terus 
dan belum surat-menjurat itu. 
diputuskan, agaknja tidak akan 
mungkin bahwa Belanda memu- 
lai tindakan2 militer, oleh ka- 

—rena perbuatan demikian akan 
menghilangkan segala simpati 

— terhadap: pihak jang menjerang. 

| Siaran penting dari radio 
Batavia. 

air napun ajuga, saja 
tidak merasa senang, 
setelah saja -dengar menanti 
makan malam di Kaliurang si 

  

| aran radio ,,Batavia” jang mem- | 
beritahukan bahwa besok pagi- 
nja akan ada siaran jang pen- 
ting. Tanggal 18 malam saja 
turun dari Kaliurang ke Djo- 

kjakarta, antara lain dengan | 
maksud untuk manahan kebe- 

     

   
     

    
   

melalui Tuan | 

apalagi 

  

ANS 

runan jang berbelok — belok 
dekat Patjet (Pakem ?, red.) sa- 
lah satu dari roda belakang le- 
'pas, akan tetapi supir masih 
. mampu utk menghindarkan ke- 
lakaan. Ke pada Letnan Masdul- 

  

  

dalam mobil saja katakan: Ru- 
panja saja masih akan hidup 
lama! 

Serangan tiba2 
Letnan Masdulhak mentjari 

rumah tjamat dan menelpon ke 
Djokjakarta supaja dikirim mo- 
bil. Tanggal 19 pagi2 benar ki- 
ta masuk Djokjakarta bunji 
pesawat terbang jang makin 
lama makin djauh adalah ala- 
mat bahwa pesawat jang hen- 
dak ditahan telah berangkat. 

                        

   

  

  rangkatan pesawat an Ex 

lau ada serangan, setidak — ti- 
daknja harus ada pesawat jang | 

Gapat dipakai untuk- membawa | 

beberapa tenaga keluar negeri. 
Mobil ,,kiblik” jang saja pa- 

kai mendapat Ka ditu- 

  

   
    

  

   

  

Saja. pergi tidur uengun tidak 

atau dua djam kemudian saja 
bangun oleh karena bunji pe- 
2 at terbang jang ramai. Saja 

t keluar, tampaklah pesa- 
ps jin dengan bendera Belanda 
diatas Djokjakarta, saja me-   ngerti yen Belanda tidak be- 

Indonesia: “Has 

— Oleh : SOENDORO. 

ITA sudah Pe bata Indonesia ketika men- i 
objak, benda jang dibitjarakan, tapi tidak ikut ber- 

Jaitu ketika Indonesia mendjadi djadjahan. An- 
K ajaai 
bitjara sendiri. 

daikan berpakaian, ia bukan memilih sendiri djenis 

. mendjadi Subjek 
11945 adalah noment sedjarah jg 

pakaian 

dari garderobenja, tapi ia merupakan gol2k jang dipilihkan pa- 

kala dari mpg aan, ja, tgnpan Tea 

Kedudukan sebagai objek tax 
berobah mendjadi kedudukan 

sebagai subjek ketika Indonesia 

memperoleh kemerdekaannja | 

kembali. Kalau dulu boleh dika- | 

takan seperti jang tersimpul da- | 

lam kalimat ,,over U, zonder U”, 
maka sedjak itu kalimat tadi | 

tidak berlaku lagi, “dan masuk | 

latji sedjarah, Indonesia kini | 

| ikut berbitjara untuk menentu- | 

“ kan nasibnja. Dulu hanja ikut 
gelombang politik jang beralun 
di Den Haag dan beberapa ta- 
hun tergantung kepada gelom- 
bang politik Tokio. Sekarang dia 
bisa bilang kepada dunia: ,,Tung | 
gu dulu, tuan2. Kita mempunjai 
keinginan sendiri. Kita sekarang 
sudah ada dan bisa berpikir me- | 
nurut kekuatan kita sendiri!” 

Ini dapat kita lihat kalau lain2 
negara mau menjaret kita keda- 
lam kantjah politiknja dengan 
berbagai djalan. Hal tsb. bisa di 13 j 

rasa dikota2 besar negara2 itu | 

  

sebagai pusat politik. Pun di- | 
persidangan PBB keterangan2 | 

  

Pedjambon selalu mendapat per- | 
hatian, Paling sedikit gerak-ge- 
rik Pedjambon (kementerian 
luar negeri) diikuti dengan teliti. 
Jang achir2 ini terasa oleh dunia 
pada sikap Ma politik | 
bebas, Dan dian dalam 
pembentukan Pakt Pasifi c jang | 
membelok kepersekutuan AN- | 
ZUS di Honolulu sadja,. sikap | 
kita memberikan kesulitan bagi 
negara2 jang mentjoba menarik. | 
kita kedalam lingkungan militer 
itu, 

Kita akui, bahwa Hiemsng ki- | 
ta belum sekuat negara2 jang 
sudah lama berdiri. Namun ke- 
kuatan moril dan 'politik jg ada 
pada kita, keuletan kita, tidak | 
bisa diabaikan begitu sadja oleh 
negara2 itu. Dalam ,hal inilah, 
maka terdapat arah perdjalanan | 
sedjarah, jang terang berlainan 
sekali, dari pada kalau Indonesia 

' tetap dim status djadjahannja. 
Maka dengan kedudukan PA 

jang seindah?nja. 

subjak ini Indonesia mengobah 

| dan membikin sedjarah sendiri. 

Kalau ada jang mengatakan, 
| bahwa sedjarah membik'n Indo- 
| nesia, maka sebalikra tidak 
bisa dipungkiri, bahwa indonesia 

membikin sedjarah. Bukan ha- 
nja ibikin sedjarah sendiri, 

melainkan djuga sedjarah dunia. 
Kalau dulu pernah dikatakan ke. 

pada Djerman Hitler, bahwa ia 

Italia -Mussolini membikin ilmu 
bumi, demikian djuga Indonesia 

sedjarah ilmu dan ilmu 

| ialah, bahwa perbatasan2 Indo- 

'nesia mendjadi berobah terang 
| dan djelas diatas peta bumi du- 

Inia. Terutama jang djelas ialah 
Ibatas ilmu bumi politik, dari 
Sabang sampai ke Marauke, wa- 
|laupun sebagian dari daerah kita 
Irian Tn dipertengkarkan. 

5 & 

' Bahwa Indonesia bisa berke- 
dudukan demikian, dari 
mendjadi subjek, bukanlah se- 
mata2 tergantung kepada ke- 
adaan vacuum (kekosongan ke- 

njerah terhadap sekutu pada tg. 
14 Agustus 1945, jang lazim di- 
sebut ,,objektieve. factor”, tapi 
djuga tergantung kepada ke- 

| sanggupan Indonesia sendiri jg | 
tepat memproklamasikan diri- 

| zim disebut ,,subjektieve factor”, 
jang kita lihat pada peran2 jang 

|imemimpin revolusi. Memang ti- 
ap usaha manusia, atau tiap apa | 
jang  kedjadian dalam hidup 
'prikemanusiaan, adalah tergan- 
tung kepada dua soal tadi : 
faktor objektief dan faktor sub- 
'jektif (manusianja). Skalipun | 
faktor objektifnja sudah begitu 

Inja tidak tangkas dan tegas, 
keadaan kita tidak seperti se- 
karang, Maka situasi revolusi- 
oner pada sekeliling 17 Agustus   

Guerilla 

. eilatan Rakjat) 
TANGANI PADA BULAN DJANU- 

apabila Belanda menjerang, ki- 

“kita tempuh, ja'ni menghindar- 

| mungkin ditempuh. Walaupun   

  

Ke aa Src 

(lain saja merasa bahwa kita   5 Gjurit2 kita. 

“Inah diutjapkan oleh Presiden 

| »momenten die het lot var 

membikin sedjarah, atau kalau 

membikin kedua2nja : Pe 

| Maksudnja membikin ilmu bumi . 

perdagangan dan perekonomian 

-bangsa2”. Faktor2 jang subjek- 

objek   
| kuasaan), ketika Djepang me- 

nja merdeka. Dalam hal ini la-. 

baik, tapi kalau faktor subjektif. 

|jaan kita pada diri sendiri un-   

DJALAN DAMAI, 

DAAN CONFLICT JANG SANGAT 
AP BAHWA KITA AKAN RUNTUH DARI | 

| TERTJAPAINJA PENJEL 
(M DEWAN MILITER TERDAPAT PERTUKAR FI- 
BERAT PERDJOANGAN AKAN DILETAKKAN DI 

SUMATERA ATAU DI DJAWA, DAN PADA ACHIRNJA DIAMBIL KESIMPULAN BAH- 
I DJAWA, AKAN TETAPI SUMATERA AKAN DIPERKUAT 

I BEBERAPA DIANTARA PERWIRA? KITA JANG TER- 
OLONEL HIDAJAT. BAIK DI DJAWA MAUPUN DI SU- 
PAN2 UNTUK SUATU PERANG GUERILLA JANG LAMA, 

PENGALAMAN SELAMA CLASH PERGOAA DIPERGUNA- 

  

DE - 

gitu Man untuk menung- 

gu sampai tulis — menulis me- 
lalui Tuan Coechran ditutup, se- 
perti saja dengar di Kaliurang. 
Serangan kedua terhadap Repu- 
blik telah dimulai, 

| Siasat ,,ruang dan waktu” 

Dalam perundingan sesudah 
persetudjuan Renville, maka da- 
lam Dewan Militer dan dikala- 
ngan Kementerian Pertahanan 
telah diambil kesimpulan bahwa 

ta tidak akan berusaha untuk 
menghantjurkan mereka atau") 

"UK mempertahankan kota2 
oleh sebab keadaan kita tidak 
memungkinkan siasat demikian: 

kita akan mendjalankan siasat 
mendjemukan, siasat jang dida- 
sarkan atas ruang dan waktu. | 
Demikianlah pada tgl. 19 De- 
sember, kurang lebih djam 2 so- 
re saja meninggalkan Djokja- 
karta. Saja jakin siasat jang 

kan penghantjuran kekuatan 
kita dan mentjari kekuatan pa- 
da ruang dan waktu, adalah 
siasat satu — satunja jang 

begitu hati saja berat waktu 
meninggalkan kota melalui 
djalan ke Demak Idjo, sedang- 

kan mena Belanda telah Feb 

duduk Idukan P KDEa. dan memapa oibale 

tidak mempunjai kemampuan 
untuk menghindarkan hal de- 
mikian, sekalipun kita korban- 
kan djumlah jg besar dari pera- 

Objek 
sangat penting untuk mengada- 
kan perobahan pada Indonesia, 
jang menentukan do- 
nesia dikemudian harinja, Ma- 
ka ,,17 Agustus 1945” adalah sa- 
lah satu daripada apa jang per- 

eceuwen beslissen”, Dan kaum 
proklamator di Djakarta adalh 
mereka jang dapat. mendengar- 
kan bisikan zaman atau bisikan 
moment tadi, hingga mereka 

memproklamasikan kemerdeka- 

an Indonesia. 
x 

Bagaimanakah untuk dikemu- 
dian harinja bagi perdjalanan 
hidup Indonesia? Inipun tidak 
beda dengan zaman jang sudah2. 
Pun disini tergantung kepada 
'faktor objektif dan subjektif. 
Jang dimaksudkan dikemudian 
hari ialah soal2 jang mengenai 
posisi Indonesia dipapan tjatur 
politik internasional, dilapangan 

dunia. Faktor objektif jang ki- 
ta dapati pada Indonesia ialah 
'kekajaan tanah, kedudukannja 
geografis jang begitu baik, me- 

| nurut istilah Presiden ,,dipersim. 
pangan djalan perhubungan 

tif ialah manusianja jang se- 
makirf lama" semakin 'mempu- 
njai pengalaman dim mengemu- 
dikan negara ditengah2 pergo- 
lakan dunia jang hebat ini. Ma- 
kin rapinja perpaduan kedua 
faktor itu makin sempurna ke- 
adaan negara pada umumnja. 
Dan suara Indonesia dikemudi- 
an hari akan lebih tegas lagi di- 
dengar oleh lain2 negara dari- 
“pada sekarang. 

“ Dengan tidak usah ngelamun 
akan kekuasaan? jang hebat dan 

kedjajaan jang besar, maka 
melihat ketumbuhan dan per- 
kembangan politik umumnja, 
maka makin besarlah hati kita 
untuk menjempurnakan kedu- 
dukan kita dari objek mendjadi 
subjek jang berarti didunia, Pa- 
da kita sendiri, dari pemimpin2 
jang dipusat sampai jang didae- 

    

   

  

DISEBELAH ini kita mu. s 

| atkan sebuah tulisan jang 
telah dapat kita peroleh 
chusus untuk ,,K.R.” dari 
“djendral - major Simatu- 

Peak sambutan sekadar 
sambutan. Melainkan ke- 
nang-kenangan dan penga- 
laman beliau persoonlijk, 

| semasa bersama-sama rak- 
jat - desa bertempur mela- 
wan musuh. Tekanan harus 

- dilftakkan kepada rakjat, 
sebab  perdjuangan  ke- 
merdekaan adalah perdjua- 
ngan rakjat untuk kebaha- 
giaan rakjat.     REDAKSI 

1 
  

Djalan ke Barat 

Saja berdjalan terus kearah 

Barat bersama-sama Major 

Sasraprawira jang akan tetap 

menemani saja sampai pengem- 

balian Djokjakarta ) pada tang- 

gal 20 pagi2 kami menjeberangi 

kali Progo dekat Dekso. 

' Disini saja bertemu dengan 

pasukan? Siliwangi dibawah pe- 

rintah Letnan Kolonel Daan 

| Jahja jang sedang menudju ke 

| Djawa Barat, saja mengikuti 

perdjalanan merka sambil mem- 

bitjarakan tjara2 berdjoang se- 

landjutnja. 

“Long — mareh Siliwangi: 

kembali ke Djawa — Barat 

Saja melihat anak2 Siliwangi 
ini pada permulaan perdjalanan 

“jang saja tahu akan merupakan 
suatu perdjalanan jang. pandjang 

dan sulit, Pikiran saja berputar 
kembali kepada waktu sesudah 
penanda - tangan persetudjuan 
Renville, waktu saja terbang 
ke Tasikmalaja untuk menjam-. 
paikan perintah kepada Divisi 
ini untuk meninggalkan Djawa 3 
Barat. Dan sekarang saja me- 
njertai mereka dalam perdjala- 
nan kembali ke Djawa Barat. 
Apakah mereka menjalahkan sa. 
ja atau merasa pedih terhadap 
saja? Saja bitjarakan hal ini: 

| dengan perwira2 dari pasukan2 
itu, akan tetapi saja tidak me- 
rasa bahwa mereka menjalah- 

kan saja, mereka berpendapat 
bahwa djuga saja hanja men- 

| djalankan perintah. Biarpun ba- 
gaimana, dalam hati saja ada 
(perasaan. berat. 

Pe ni hilang: sak 
# a Sadikin, 

Pala Kedu pada suatu 
pagi tiba berita bahwa Letnan 
Sa Daan Jahja, jang ma- 

5 dengan beberapa orang 
berdjalan didepan kami, telah 
hilang, mungkin tertawan oleh 
karena ada terdengar tembak- 
menembak. Usaha mentjarinja 
tidak berhasil, dan saja menan- 
da - tangani pengangkatan Kolo- 
nel Sadikin (pada waktu itu 
Letnan Kolonel) sebagai peme- 
gang djabatan Panglima Divisi 

. Siliwangi, 

Bertemu dengan Gub. 
: Budiono 

Saja menjertai pasukan2 Sili- 
wangi sampai daerah Wonosobo. 
Disini saja bertemu dengan Gu- 
bernur Budiono. Bersama - sama 
dengan Gubernur Budiono kami 
merajakan pergantian tahun di- 
selatan Wonosobo dengan minum 
legen sebagai pengganti cham- 

| pagne. Apakah perspectief kita 

pan tahun 1949? 

“ Bambang Sugeng, Ali Bu- 
diardjo 

Saja kembali kedaerah Kedu. 
Dilereng Gunung Sumbing saja 
mengadakan pembitjaraan dgn 
Panglima Divisi Kolonel Bam- 
bang Sugeng. Didaerah itu dju- 
.ga saja bertemu dengan Mr. Ali 
Budiardjo, 

Bermarkas di Banaran 

Kemudian saja kembali 'ke- 
daerah Djokjakarta, pertama- 
tama ke Dekso, dan kemudian 
saja pilihlah dukuh Banaran, 
didesa Bandjarsari, Kapanewon 
Samigaluh, sebagai tempat saja 
jang tetap. Daerah ini terletak 
dipegunungan Minoreh, dan ke- 
nang - kenangan kepada pepera- 
ngan Pangeran Diponegoro ma- 
sih hidup dikalangan rakjat di- 
daerah itu, 

Hubungan dengan Pemerintah 
“Darurat di Sumatera mulai ter- 
atur demikian djuga dengan per- 
wakilan di New Delhi, dan me- 
lalui New Delhi adalah hubu- 
ngan dengan Lake Success, Su- 
rat - menjurat dengan Panglima 
Besar jang pergi kearah Timur 
dari Djokjakarta segera berdja- 
lan dengan teratur, Perlawanan 
di Djawa semakin hari semakin 
teratur dibawah pimpinan Kolo- 
nel Nasution. Peladjar2 dimobi- 
liser dan hubungan dengan. se- 
luruh Djawa, dari Barat sampai 

rahlah letak kewadjiban ini, Ke- ke Timur mulailah teratur dgn 
insjafan akan hal2 diatas ini 
akan makin membesar kepertja- 

tuk membangun negara dalam 

mengadakan pos2 Koerier beran- 
ting. Surat2 dan laporan2 dari 
semua daerah masuk kembali   arti seluas2nja. 

EA 

dengan teratur, instruksi2 dan 
perintah2 dikirimkan melalui 

IN na 

31 Lam a ke ka 

Bar j tua IA A 

130 Kn : 
MAA ana 

||giatan Republik jang 

seh « 

djalan itu, Pa elaa teraturlah 
pula dinas koerier ke kota, teru- 

tama dengan Sultan Hamengku 
Buwono dan sesudah itu dengan 

Djakarta. Melalui Djakarta ada- 
lah hubungan dengan Bangka. 
Dengan demikian dapatlah 

(dikatakan bahwa telah ada hu- 
-bungan dengan semua pusat2 ke- 

sedang 
berdjoang untuk hari kemudian 
jang bahagia bagi rakjat In- 
donesia. 

Balong kota radio 

Dari Banaran saja mengada- 
kan banjak perdjalanan2 ke 
Wonosari, dimana saja nienga- 
dakan perundingan dengan ang- 
gauta2 Komisariat Pemerintah- 
an di Djawa, ke daerah Lawu, 

jang mendjadi pusat perdjoang- 

an bagi daerah2 Surakarta, Ma- 
diun, Pati, 

to. Disana saja mengagumi pe- 

kerdjaan saudara2 darj R.R.II. 
Solo, jang mendirikan kota ra- 
dio jang lengkap di Balong, 
dilereng Gunung Lawu. Kedae- 
rah2 utara Surakarta, daerah 

Merbabu - Merapi, dst. Akan 

tetapi saja selalu kembali ke 

Banaran. 

Koordinasi untuk menghin- 

dari perpetjahan. 

Resolusi D.K. diterima, perun- 
dingan2 di Djakarta dimulai, 
dan dari Banaran saja menulis 
surat2 kepada Delegasi di Dja- 
karta dan kepada pemimpin2 di 

| Bangka. Djuga dengan Peme- 
rintah Darurat selalu diadakan 

hubungan melalui radio tentang 
perkembangan2. Bagaimanakah 

tjaranja agar terdapat koordi- 

nasi diantara pusat2 kegiatan 

perdjoangan Republik ini, se- 
dangkan tentu dimasing2 pusat 

itu terdapat pandangan dan pen- 
dapatan sendiri2 jang masing2 
timbul ditengah2 keadaan jang 
'berlain-lainan? Koordinasi ini 
“sangat perlu untuk menghindar- 

kan perpetjahan diantara tena- 
.ga2 kita jang toch sudah begitu 
ketjil djumlahnja itu. 

“Dalam semangat inilah dikirim 
Lstet2-nota2,- radiogram2 dari 

Banaran ke 'Sumatera, ke Djo- 
| kja ke Djakarta, ke Bangka 
Gan kepada pusat2 perlawanan 
diseluruh Djawa, 

: Presiden kembali ke Jogja. 

Pada achirnja Presiden dan 
anggauta2 Pemerintah Republik 

Indonesia kembali ke Djokja- 
karta, djuga anggauta2 Peme- 
rintah Darurat, pimpinan Ang- 

katan Perang anggauta2 dele- 
gasi dari Djakarta, anggauta2 
perwakilan kita diluar Negeri 

datang ke Djokjakarta. Tenaga2 

jang sekian lama  memperdjo- 
angkan Republik ditempat2 jang 
berlain-lainan dan dengan tja- 
ra2 jang berlainan, dapatlah se- 
karang bersama2 berunding : 
Apa selandjutnja? Tentu tidak 
'semua merasa puas, akan te- 

tapi semuanja menginsjafi, bah- 

wa kebulatan diantara tenaga2 

pimpinan Republik sangatlah 
perlu untuk mentjapai hasil2 

jang dapat dipergunakan seba- 
gai modal dalam perdjoangan 

selandjutnja. Bahkan pokok pi- 
tKkiran ini kemudian diluaskan, 
sehingga diusahakan djuga ada- 

nja satu siasat bersama - sama 

dengan golongan B.F.O, 

Dari Banaran ke Den Haag 

Delegasi ke Den Haag ditun- 
djuk dan saja diperintahkan dju- 
ga untuk berangkat ke Den 
Haag, 

Dari Banar: ke Den Haag. 
Suattu djarak Yang besar, parbe 
daan jang sangat besar terdapat 

pula dalam suasana kedua tem- 
pat2 itu! 
Sesudah konperensi . di Den 

Haag sangatlah banjak peker- 

djaan2 jang meminta pikiran 
dan perhatian saja : pembentuk- 
an pimpinan A.P, di Djakarta, 

berhentinja tanggung djawab 
keamanan fihak Belanda dise- 
luruh Indonesia, liguidatie KNIL 
dengan segala kesulitan-kesu- 
litanja seperti affaire Andi 

nan dst. 

Banaran tetap terkenang, 

Akan tetapi sangat sering 
ingatan saja melajang ke Bana- 
ran digunung Minoreh, dimana 
saja beberapa bulan dalam su- 
asana jang sangat terang hi- 
dup dan bekerdja diantara rak- 

pun merfka mungkin tidak se- 
lalu mengerti djalannja perdjo- 
angan kita. 

Dan pada achir bulan Septem- 
ber 1951 saja mempunjai kesem- 
patan untuk mengundjungi Ba- 

naran : kepala. dukuh Karjauto- 

mo dan rakjat Banaran masih 
tetap sama ramahnja, 

Karjoutomo naik motor ma- 
bur ke Djakarta, 

Karja-utomo turut ke Djakar- 
ta dengan menumpang ,,motor 

mabur” dan beberapa waktu se- 
sudah dia pulang, saja menerima 

a 
  

Semarang, dibawah | 
pimpinan Kolonel Gatot Subro- 

Azis, Westerling, soal Kentanay   
jat jang sangat ramah, sekali- |   

  

ga 
didaerah Jogjakarta 

— Ditjeritakan oleh DJENDRAL MAJOR T. B. 

“ 

SIMATUPANG 
surat dari padanja dimana dia 
mentjeritakan bahwa sekembali. 

nja di Banaran, rakjat berkum- 

pul untuk menanjakan keadaan 
Djakarta, 

Kalau saja mengingat kepada 

bulan2 perdjoangan itu, dimana 
saja menjaksikan begitu banjak 
penderitaan, kesengsaraan dan 

perusakan, maka pikiran kepada 
pergaulan dengan penduduk di- 
desa2 merupakan pikiran meng- 

gembirakan. 

Pertahanan desa ta' ter- 
patahkan 

Waktu Belanda menjerang 
Djokjakarta, rupanja mereka 
menduga bahwa lambat-laun da- 
erah Republik akan dapat ditak- 
lukkan apabila pusat2 politik 

dan militer telah diduduki. 
Akan tetapi tenaga2 militer 

dan pemuda2 dari kota2 pergi 
kedesa2, dan perlawanan jang 

diberikan 'atas desa2 jang disu- 
sun, oleh tenaga2 dari kota, ter 

bukti adalah perlawanan jang 
tidak dapat dipatahkan. 

Banjak pemuda2 jang telah 
berbulan2 menjusun tenaga2 
jang terdapat didesa2, mereka 

telah mengenal penduduk dide- 

sa-desa, mengetahui kekuatan2 

dan kelemahan2 desa2 kita, dan 
menginsjafi pula bahwa keku- 

atan masjarakat kita tergan- 

tung dari kekuatan desa2-nja. 
Saja pertjaja bahwa pemuda? 

ini jang lambat laun tentu akan 
menerima tanggung djawab ter- 
hadap nasib Negeri ini, akan 

berhasil untuk menemui fjara2 

pemerintahan dan rentjana?2 
pembangunan jang memberikan 

perhatian jang sepenuh?2nja ke- 

pada pembangunan desa? kita 

Djakarta, 8 Agustus 1952. 

Angkatan Laut kita mulai ber   pertahankan pe 
.—. 
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marejuu UU Deruaonu Utk MEM- 
rairan Indonesia. 

Saja tidak menawarkan 
diri untuk dipilih 

Tapi kalau umpamanja sadja saja dipilih 
Pemilihan itu tidak saja tolak 

EORANG jang menamakan dirinja Prijana Winduwinata 
(Prof. Dr. Prijana dari universiteit Indonesia, 

telah menulis sebuah buku jang dinamakannja : 

Djakarta?) 

M M.M., dan 
lain? tjerita, binatang modern. Didalam buku ketjil (68 halam- 
an) ini, dalam 6 buah tjerita pendek jang vYitempatkannja di- 
dalam negara RIMBA penulis memberikan sindiran jang amat 
menarik hati. 

Banjak persesuaiannja dengan 

keadaan dinegeri kita jang se- 

dang mengalami pantjaroba pi- 

kiran dan perasaan: orang ber- 

teriak akan berdjuang untuk 
rakjat, tetapi mengedjar kepen- 

tingan sendiri, orang bodoh me-' 

ngaku pintar, orang menawar- 
nawarkan diri untuk djabatan 

penting dsb. 
Kita kutipkan suatu bagian 

dari tjerita pendek M.M.M. jang 
menggambarkan betapa lupanja 

seseorang akan ,,bescheiden- 
heid”, dan dengan tiada malu2 
memadjukan diri untuk didjadi- 
kan anggauta suatu missi keluar 

negeri jang banjak mengham- 
burkan uang negara. 

Tjerita bermain  diibu kota 
Rimba, disebuah sidang Madje- | 

lis Pemerintahan Rimba. Atjara- 
nja: pengiriman missi keluar 
Rimba, “pemilihan anggauta2 

missi tsb. Semua anggauta me- 

mandang dirinja penting dan 

tjakap dan achirnja seluruh ang- 
gauta ikut missi tsb., dengan ti-. 

ada mengingat akan besarnja 
perongkosan. Missi itu namanja 
M.M.M. (missi mentjari manfa'- 
at), diusulkan oleh anggauta 
Mr, Badak bin Badak. 
Pembitjaraan Mr, Badak ada- 

lah sebagai berikut : 

»Saudara Ketua, hadirin jang 

terhormat, menurut pendapat 
saja, anggota M.M.M. itu harus- 
lah dipilih diantara anggota2 
Madjelis kita ini, Itu bukan soal 
lagi. Tentang djumlahnja, Sau- 
dara Ketua, menurut pendapat 
saja, M.M.M, itu anggotanja ha- 

rus sebanjak-banjaknja, sehing- 
ga dalam lapangan apapun dju- 
ga misi itu mempunjai seekor 

ahli. Kalau hanja dalam lapang- 

an bahasa sadja, djangan kewa- 
tir. Saja ini ahli bahasa, sebab 
sudah pernah menulis roman! 
Ketjuali itu, waktu masih ketjil, 
saja pernah beladjar bahasa Ju- 

nani, bahasa Latin dan bahasa 
Esperanto. Dalam lapangan po- 
litik, hukum, ekonomi, tatanega- 

ra, kebudajaan, saja ini sardja- 
na djuga. Akan tetapi dalam hai 
musik, saja ini belum pandai be- 
nar, Kalau hanja bermain biola 
atau piano sadja, saja dapat dju- 

ga. Kalau saudara-saudara ku- 

rang pertjaja, tanjakanlah kepa- 
da isteri saja jang duduk dirua- 
ngan umum itu, ha-ha-ha-ha-ha!! 
Tapi dengan terus terang saja 
akui bahwa tentang filsafat mu- 
sik, jang saja batja baru ada 
kira2 sepuluh dua puluh buku, 
Maka itu, saudara-saudara, se- 
andainja saja ini dipilih mendja- 

di anggota misi, kita masih ha- 
rus djuga memilih anggota jang 

ahli dalam lapangan musik, Bo- 
leh djuga ditambah dengan ahli 

sedjarah, ahli teknik dan se- 

bagainja. Djanganlah saudara2 
mengira bahwa saja ini mena- 

Warkan diri supaja dipilih! Bu- 

kan! Saja ini tidak ingin pergi 
kemana-mana, ha-ha-ha-ha-ha! 

Saja tidak ingin pergi keluar 
rimba! Tjita-tjita saja ini hanja 

memperbaiki nasib rakjat. Tapi 

kalau umpamanja sadja saja di- 
pilih mendjadi anggota, maka 

semata-mata untuk kepentingan 

rakjat dan rimba kita, pemilih- 

an itu tidak akan saja ' tolak. 
Terima kasih, Saudara Ketua”. 

Ketua : 

»Siapa lagi akan berbitjara?” 
Unta : 
»Saja, Tuan Ketua!” 

»Baik. Silakanlah Tuan Unta”, 
' »Maaf, Tuan Ketua, saja ini 
bukan Tuan, saja ini Proffessor! 
Dan nama saja bukan Unta, tapi 
Ana-alhak bin Unta Sahibulzah- 
WL Ga 

»Baik, baik! Silakanlah, Pro- 
fessor”, 

»Maaf lagi, Tuan Ketua, saja 
ini bukan Pro-fessor, akan tetapi 
Prof-fes-sor, dengan dua £ dan 
dua s, djadi konsekwen, dua2”, 

”Goddamn!” 

»Apa, Tuan Ketua?” 
»O, bukan apa2. Saja hanja 

berdeham sadja. Tapi silakanlah 
Prof-fes-sor mulai”, 

»Baik" Tuan? jang terhormat, 
saja sebagai binatang jang rasi- 
onil, saja sebagai binatang jang 

berfikir setjara logis dan sosio- 
logis, saja sebagai binatang jang 

bebas dari Segala sentimen, saja 
sebagai sardjana dalam ilmu pe- 

ngetahuan apapun djuga, saja 
sebagai abdi dari reine Wissen- 
schaft, saja sbg. nasionalis jang 
bebas dari pengaruh luar rimba, 
saja sebagai pembajar padjak, 
saja sebagai Maha-Guru, bukan 
gurubesar, akan tetapi Maha- 

Guru, Tuan-tuan, saja sebagai 
Maha-Guru jang telah beladjar 
di Paris selama seperempat se- 
mester, di Port-Said selama 
dua minggu, di Singapura se- 
lama satu minggu, saja ...... ea   saja, ja, saja sebagai ...... Bit 
».. Sebagai binatang jang djudjur 
dan jang hanja mengabdi kepa- 
da kenjataan, saja, ja, sekali 
Hagi saja, saja setudju dengan 
apa jang dikemukakan oleh re- 
kan saja Mr, Badak bin Badak 
tadi. Sebagai jang telah saja tu- 
lis dalam brosur saja tentang   psikologi, jang dapat dibatja 

djuga dalami buku saja tentang 
soal memikir setjara rasionil, 

dan djuga dalam pendahuluan 
buku saja tentang matematik, 
jang sebetulnja saja maksudkan 
untuk sekolah tinggi, akan te- 
tapi oleh Pemerintah Rimba 
jang belum dapat menghargai 
reine Wissenschaft ini hanja di- 
suruh memakai disekolah mene- 
ngah sadja, maka apa jang di- 
katakan oleh rekan saja Mr, 
Badak bin Badak tadi memang 
benar, Ketjuali itu, jang boleh 
dipilih mendjadi anggota misi 
itu sepantasnja hanjalah kaum 
akademikus! Itulah ukuran jang 
sebaik-baiknja. Sebagai bina- 
tang jang sama sekali bebas 
dari sentimen jang irrasionil, sa. 
ja merasa berwadjib menjatakan 
dengan terus terang bahwa le- 
bih baik binatang sebagai saja- 
lah jang dipilih mendjadi ang- 
gota dari misi itu daripada gu- 
ru-guru keluaran dari ...... Ogan 
ja Tuan Ketua, sebagai bina- 

tang jang berfikir setjara psiko- 
logis saja berpendapat bahwa.. 

| Pa annan tentang guru2....... Bikakts 
guru2 biasa itu ...... Aaj saja 
tebi bang aan Wa NO saja lebih 
baik diam sadja. Tuan Ketua, 
kembali kepada diri saja sendiri, 
kalau sebagai binatang jang 
bersusila tinggi saja ini nanti 
dipilih, saja sudah membuat ri- 
wajat hidup saja dengan pen- 
dek, Hanja lima halaman, Tuan 
Ketua! Disitu antara lain dapat 
dibatja bahwa waktu saja akan 
lahir itu ada hudjan lebat dan 
gempa bumi, alamat bahwa ada 
binatang besar akan turun di- 
martyapada, Waktu hutan rim- 
ba diduduki oleh raksasa, saja 
Sebagai ahli siasat dengan di- 
am-diam mendjadi penasehat jg 
terpenting dari panglima besar 
Kita, ja, bahkan Seri Baginda 
sendiri sering kali minta nasehat 
dari saja tentang kesulitan? di- 
dalam rimba, sehingga saja ini 
sebetulnja mendjadi penasehat 
jang terpenting djuga dari Seri 
Baginda. Masih banjak hal-hal 
Dea dapat dibatja da- 

Iwajat hidup saja ja » ja tulis sendiri . : " " Na 

  
soon...   

  

HALAMAN EXTRA, 
17 Agustus 1952, 

  

TUGU 42 - JOGWAKARTA. 
LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 
Sehulan (Ss... «Rp, 11.— 
Etjeran ......., 0.60 

  

ADPERTENSI : 
1 mm., 1 kolom Rp. 0,30 
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US: DIMANA SEMANGAT 17 AGUSTUS? 
y 

Modal revolusi : semangat dan 

hambu-runtjing.   
A 

Terus pemuda - pemudi berdjuang untuk mempertahankan 

proklamasi, 

Anak? kita jang mula? gugur, membuka halaman sedjarah 
si ' perdjuangan mati-matian, k :   

, - : Datang bentjana pendudukan Jogja, Presiden ditawan ke 
La 5 , Prapat. 

  

ing 

'a : - Berkat perdjuangan rakjat dan tentara Republik tegak nem- 

3 bali: Presiden pulang ke Jogja disambut Menteri Koordinator 

sn Keamanan, Hamengkubuwono. 

  
Suasana terima kasih digedung presidenan Jogja : do'a 

dipandjatkan kehadirat Tuhan oleh Sukarno — Hatta dan 
para terkemuka,   

r a Wafat Panglima Besar Sudirman, akibat penderitaan perdju- 
angan. Tinggal patungnja seb agai peringatan. 
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Tetapi semangat berdjuang ui tuk rakjat tampak terbang di- 

Penjakit keamanan jang bernama R. M. S. sudah | Kol. A, H. Nasution mendjelaskan sesuatu ke- “Semangat 17 Agustus diwudjudkan patung di Bukit Tinggi dan awan-awang, dan rakjat kemi ali sepi seperti sebelum Pro- 

lenjap. P. M, Wilopo disambut di Ambon. : pada pers nasional dan asing. ma ni : dimana - mana, | klamasi 1 ! ! 
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