
    

     

  

      

       

     

   

    

“MR. SARTONO DIRAs. 

WAT DI PMI BOGOR 
3 Ketua Parlemen Mr Sartono, 

Yi ini dirawat dirumah sakit 

M.I, Bogor. Menurut keterang- 
5» Mr. Sartono akan dirawat di 

aah sakit PM.I. Bogor sam- 
“pai sembuh. «— Ant. 

  Na bahan jang aa tetap 
0 kita pertahankan 

R PRESIDEN PADA HARI PERINGATAN PROKLAMASI KEMER- 

na INDONESIA JANG TEBALNJA 29 HALAMAN-TJETAK MENG- 

(AN TINGKATAN? PERDJUANGAN INDONESIA DALAM TUDJUH 
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to Mania ANG, TERACHIR INI, DAN MENUNDJUKKAN BEDANJA HARA- 

EN Sa ta br | AM JAN TERKANDUNG PADA BANGSA INDONESIA PADA 17 AGUSTUS 

Tak dengan D “jang gembira. | 1945, (DENGAN HASIL? SERTA KENJATAAN? JANG. TELAH DITJAPAINJA 
“Pun ja tidaklat | PADA 17 AGUSTUS 1952. 

gembira “pula. Melainkan m0: | “PIDATO INI DISERTAI LAPORAN SINGKAT DARI BERBAGAI KEMEN 
ujedihkan. | Lebih-lebih mer TERIAN JANG 45 HALAMAN - TJETAK TEBALNJA, MENGENAI KEAMAN- 
Sa an. an ai NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN DLM NEGERI, PER- | 

— TANIAN, PEREKONOMIAN, KEUANGAN, PEKERDJAAN UMUM DAN TE- 
dja memang dapat membonar- 

   

ng seperti diketahui Kini mern- 
ita sakit lagi, sudah beberana 

  

' aki Kepala Daerah Paku Alam sedang membitjarakan. pida- 

“Metonja pada upatjara 1? Agustus di Gedung Negara Jogja, se- 
selang pada gambar kiri nampak 'S. P. Paku Alam menjerahkan 

" 

5 
& 

    

| 

1 

orang Pandu. (Gamb. PK.R.”). 

  

  

     

   

    

   
        

    
   

    

   

    

   
    

     

  

     
   

      

   

      

   

  

P. kan kesedihan pak ve- NAGA, PERHUBUNGAN, PERBURUHAN, SOSIAL, AGAMA, PENERANGAN, 
Ka Pa prihatin | PENDIDIKAN, PENGADIARAN DAN Pa KESEHATAN DAN 

NN ok AA SOAL PEGAWAI NEGERI. 
“Salah satu hal jang amat me- diri kita didalam suatu ,,splen- Sang Merah Putih” kepada 2 

ear Lega ? La aa Sati £ Baba. Swan 2 as isolation”. Politik "bebas 'ki- 2 ! 
nja Bung i ng “kan politik luar: negeri Indone- ta adalah politik bebas jang ak- 

  

ngahkan soal Jeri 
sz ag. Baru sekali 8 mi “beliau 
mengemukakan hal “ini, tetapi 

kita semua dapat ntembenarkan. 

  

” : f 
tif mendekati semua negara, de-, 

ngan tudjuan memadjukan ter- 
tanahnya perdamaian dunia, Se- 

suai dengan kepefitingan nasio- 
nal dan Pantja Sila. Berdasar- 

8 (kan atas filsafat inilah — kata j 

Presiden — kita ikut serta di- 

' dalam kerdja-sama antara 15 ne | 

gara-negara Arab - Asia untuk 

memperdjoangkan hapusnja pet 

| djadjahan di Tunisia, Kita jakin, 

bahwa dengan kerdja-sama jang 

demikian itu, satu sa'at akan tis 

ba, jang kerdja-sama itu akan 

'merupakan desakan jang tidak 

Gapat diabaikan oleh moral 

nia, tidak dapat dianggap sepi 

oleh Kekuasaan mana pun @ju- 

ga, "Malahan: :tidak hanja di 1 

nisia, tetapi Alimana-mana 
pendjadiahan harus dilenjap 

Irian Barat dan 

sia, jang disebut »politik bebas 

|jang: aktif. menudju - kepada 

perdamaian”, "termasuk politik 

bahwa ng dikemukakan- | luar. negeri Indonesia dalam 

nja itu aa Tan, benar2 tampak, Una, AG inter- 

- MULS rakat kis | Nasio! JOen 
ca sekarang ni La. ga Ne dan oal2 sekitar 

- Setahun jang Jalu Menteri Pe- per 

K nerangan Mononutu pernah me- 
makai istilah goesagssche 

mering, jaitu suata keada- 

ae didalam masjarakat kita. 

Yang menundjukkan, bahwa ye- 
Tag ctau “kekuasaan Negara 
tampal: samar2 pada penghar- 

gaam-beberapa yolongan rakjat. 
Sekarang 'mi Bung Karno de: ar Neg 

ngan njata2d memakai istilah Dalam menguraikan s0 
krisis yezag, jaitu sratu keada: (Presiden kemukakan 

dx jang merupakan klimaz 4 Mangan, bahwa k 
Naa Nenen 1 

       
      

   

     
      
     

    
     

    

TIHLAH 

  

   an ai aan negeri, 
' 

1 mahgan pid c o Presiden D     

  

bangsa? jang bersangkutan, Te- 
tapi harapan kita itu kita hu- 

: | bungkan djuga dengan harapan, 

"“|dapatkah kiranja penjelesaian 
Lita diadakan  sefjara perundi- 

Li ngan, jang berarti menguntung- 
(kan kepada. kedua belah fihak. 
2 Selam itu Presiden. kemuka- 

  

         
       

    
    

  

   

  

   
     

  

    

3 Ta . pen ' : 2 Kiat ikan adanj jang ti 1 : 

K5 213 Ma: date AOA 1 3 an. Nae duga ea bean 2 IN Pa ente Indie 3 

BE “ SAN Pen u 2 “bersumber pada antithese ag |“ Presiden katakan, bahwa di T 
, maan eka dor inal,. ang tebing” Menang antara . rront Rusia dan front 8 | dengan teras terunia Naa 

utjapan siden arang nasib ke usiaan € laripada pe- | Amerika. jeng: sa Aa aa 

daan memang “sesunggN nja rang dunia I dan TE (pendjadjahan berte Fi 

1 membenarkan diagnose jang te- |” Sudah barang ientu — kata . Politik luar negeri | ngan dengan perikemanusiaan. 
: lah dibuat oleh. Peng: Karno | Presiden — kita sebagai bangsa Indonesia. Dea, spg pena aNaA, 

$ 2 u ini dihapuskan. 
“£ NN bersama-sama dengan Ta 2 Ta Tapin Ke Dalam pertikaian - - pertikaian en Barat tidar” Ae batarn 

: beliau kita pum. mengakui, bah- an “3 aa aa i tiap? Internasional — kata Presiden: Bangsa Indonesia merasa dirinja 

wa salah satu sebab jang me- Haa aan Ka ehi P” | selandjutnja —- Republik Indo- | pehum 10055 merdeka, selama 

: timbulkan adanja “krisis gesag Tam Kan “ ceng 2 nesia berichtiar sekuat tenaga | masih ada daerah dalam tanah- | 
itu ialah -berobahnja pendirian Bombana Ne en untuk. mengurangkan  kete- | sirnja jang belum merdeka. So- | 
2 Sak ta nipisnja Kebun! -pertikaian itu dapat diselesaikan | gangan internasional. Ini bu- | 4 Man Barat hingga sekarang 

ngat perdjoangan. 8 obahuja Kearah nano penuh. bagi |kan tugas jang mudali, karena masih tetap merupakan satu ea ha aa EN Ga 

sikap “kita” menajadi "sikap | akt amar terliela | Kita akan sering mendapat tudu- | tantangan, kata Presiden, tan- | 1 orban dan bardjuang tapi ma 
"@keu”, Mendjolak-djolaknja “ke- dna His da han dari kedua belah pihak. Sa- | tangan bagi Proklamasi Kemer- 2s as Atep Era “PA Sa 

, ana 2s tu pihak akan menuduh kita t 2 idjuan ki 
ti diri sendiri”, sampai | ihan. p | Gekaan 17 Agustus 1945. Ia te- | S PE ng 

Pa kebodaraik akan ke- Ia Atap AN AN0 1 an 'menjondong kepada Blok Barat, | saskan, Naa senja tutupnja jang Pep La Manggala ya 
3 rono, at se- 

e , pentingan “bersama pada dak mau lagi memperhatikan pihak lainnja akan mendakwa tahun 1950 kekuasaan Belanda J 
Juruhnja harus lebih giat beker- 
dja daripada jang sudah2, agar 
penulis sedjarah nanti dapat 

memberikan tulisan2nja dan di- 
batja oleh anak tjutju kita, bah- 

wa kita telah memberikan da- 
sar2 kita jang kuat bagi Dernhas 
ngunan negara kita. 

Selandjutnja Hamengku Bu- 

Wono mengemukakan, bahwa sa- 
lah satu lapangan jang patut 
mendapat perhatian, adalah Ia- 

kita bersahabat. dengan Blok 
Timur. Meskipun demikian, sikap 
ini akan kita pertahankan seda- 
pat mungkin, karena kita jakin, 
'bahwa dengan bertindak demi- 
kian, kita dapat membela lebih 
saksama kepentingan negara 

kita sendiri jang masih. muda 
kemerdekaannja itu. : 

Selandjutnja, Republik Indo- ! 
'nesia akan menjokong sekuat- 

x | 'kuatnja tindakan PBB, jang 

permulaan perdjoangan terbuk- 
ti telah ddpat 2 Sosakanr akan LL 
suh tang nan 2 

di Irian Barat ialah tidak de- 
ngan persetudjuan kita. Daerah 

Irian Barat adalah “daerah pen 

dudukan” oleh Belanda. Kewa- 

djiban “kita  semualah untuk 

memperdjoangkan  berachirnja 
pendudukan itu. Dan Presiden 

jakin, bahwa didalam tuntutan 
"menghapuskan pendjadjahan da. 
ti tiap2 bagian bumi Asia Ini, 

Indonesia tidak berdiri sendiri. 
- Lanka hal, 4). 

pertumbuhan masjarakat Jang 

"hanja memberi ketjewa sadja. 

Hanja memberi ketjewa, kata 

| kita, sebab pada dasarnja, kear- 
tipan — menggerombol — ber- 
sendjata, selain bolen dibarat- 

“Ikan sebagai “vlieywiel” serta 
“kpertemuan “vhegwiel2” jang bs 
"lum dapat tenang, harus djuga 

| ditjari pangkal-sebabnja pada 
asG TRUR f 

     

  

   

  

     

kakan itu semua, 
pat menjetudjuinja 
sen. : 
“Tetapi dalam Tah “dalan 
satu hal kita tidak dapat mengi 
kuti djalan uraian. pemin 
sar kita. Jaitu, pada bagian 
mana beliau menga na . adi 

     

  

Menteri Hamengku Buwono IX : 

BELADJAR DAN BERLA- 

ALAM menjambut hari peringatan ulang tahun kemerde- 
jaan Indonesia, Menteri Pertahanan Hamengku Buwono 

16- IX, mengingatkan kepada kita akan pengaiaman? selama 
27 tahun jL dan berdjuang untuk menudju kearah pembentukan 

regara jang Kuat, Makmur dan Adil. 

pangan pertahanan negara, jg 
kuat lagi sempurna, ' dan tidak 

tjukup kalau hal itu hanja di- 
serahkan kepada angkatan pe- 

: rang sadja. 

negara adalah kewadjiban dari 
| segenap penduduk dan bangsa 

pembangunan ini, lapang pemba- 
s ngunan tidak boleh diabaikan 

S begitu sadja Hal itu harus kita 
S perhatikan dengan pengertian 

jang sungguh2. Ia sangat erat 

dengan lapangan pendidikan dan 
3 ekonomi serta sebagainja lagi, 

  

TERUS! 

Tetapi pertahanan 

kita, Karenanja dalam masa   Dikemukakan Daan 
bahwa sudah  banjak daerah2 
jang sudah . kembali aman se- 

hingga ia tidak memerlukan lagi 
peraturan2 darurat. Dinjatakan 

- Gjuga bahwa kini masih ada be- 
berapa daerah jang belum aman 
sama sekali. Dan inilah jang 

masih memerlukan peraturan2 
Garurat, Untuk mentjapai mak- 
sud itu, harus segala lapisan be- 

kerdja se-erat2nja, 

Sebagai penutup Hamengku 
Buwono berseru kepada angka- 

tan perang seluruhnja, bahwa 
kewadjiban jang masih dihadapi 

nja masih serba sulit dan berat. 
Dari itu mereka itu harus menu. 

naikan kewadjibannja dengan 

kesungguhan hati. Dari penga- 
laman2 itu kita bersama dapat 

beladjar, pula kita harus berlatih 
| terus, — RD, 

  

  

   

   

    

  

    

        

   

   

  

   

  

  

En ang “Pe ing harus ditjari djuga menghendaki terdjamin- 
masa  pendjadi a. | sekarang, apa sebab ada keke- | nja perdamaian dunia, 

bahkan . dimasa pe 1 Hewampibar Memany benar. “Benih? peperangan 1 Perintah batin Kepala Staf Apri 
Picpang dimana raket mon. | osaan terlampau ti- botak” 

derita D0 dak masuk akal me Aa 

  

hormutan orang ter ra 
zaig toch ada djuga (se pu 
gezag dimasa HF 'kolo- 
meal). 

Kita tidak 

Sesudah mengupas bahwa pa- 

'da masa sekarang ini keadaan 
internasional tjepat sekali bero- 

'bahnja, sehingga. sukar | untuk 
meramalkan sekarang perobah- 

'an2 jang akan terdjadi, Presiden 
katakan, bahwa suasana duma 

| sekarang ini mengandung be- 
| nih2 peperangan total, jang bila 
| tidak ada kebidjaksanaan dari 
pemimpin2 jang . bertanggung 
djawab untuk  meredakannga, 

dapat menimbulkan bentjaua- 
“raksasa jang akan menghantjut- 
leburkan segala nilai2 peradabun je 

aa kemanusiaan. i 

|. Imamakah jang paling besar pe- | Dikatakannja, bahwa dari se- 
| robahan “kita” mendjadi "aku?" | djarah perdjoangan kita selama 

| Dan selandjutnja, berapa banjak | ini, kita telah dapat menarik 

mati e perobahan susunan MA- 
:at. 180 deradiat sekaranu 

djuga Dan hanja kaum pengu- 

2 jang berani berbuat. de 
Tetapi daiam pada itu, 

djalan uraian Hu, 3 Nan ee ila ada kejakinan. bahwa 
dangan kita terhadap Ajiwa rak. pada para pemimpin benarg ada 
jat dimasa | jahan dan Ik than - hendak memper- 
dimasa sekarang tidai | baiki kehidupan rakjat seluruk- 
sama. Dimasa peni ' te. Inja, apabila perbedaan tingkat 
mang Da kehidupan tidak terasa berlu- 
lebih-lebih Kesan Dje! : Ingit-bumi perbedaanmja, keke: 
Tetapi ajaa rakjat belum tjewaan ita ti pend akan sebesar 
kit, melainkan mussih Iiter sekarang. : 
bangunkan oleh : . Baiklah kita semua be rteruss 

terang » pada lapisan rakjat 39 

      

    

   
    

      
   

      
   

      

   

   

    

   
   
   
      
     
    
    

     

  

       

    
    

  

   
       

  

   
   

    

    
   

  

   

  

    

  

   

  

   

    

   
    

    

  

Ou segenap perwira? Ang katan Udara, pegawai? sipil dan 
militer dari Pangkalan Udara Meguwo, tanggal 17-8 jang 

dekaan Republik Indonesia jang ke-1, dimulai pada djam 09.60. 
Sesudah 

njebarkan pamflet2, diatas kota Jogjakarta. 

Sesudah itu, Komandan Pang- | kepada rehabilisasi, keamanan, 

tiap tuntutan - jang melampaui. 
batas semata-mata untuk me- 
njelamatkan koduduka mn 

nia sebaga Tap em A.M- 
pin? 2 Sa 

Simatupang, jang bunjinja sbb: : 

Angkatan Perang kita 
adalah modal jang Yyer- 

Kb harga, 
Dengan proklamasi 17 Agus- 

tus 1945, bangsa kita telah me- 
nentukan | tudjuan jang pasti 
bagi kegiatan dan perdjoangan- 
nja, jakni Indonesia jang kuat 
makmur dam adil jang didasar- 
kan atas Pantja Sila, 

Tudjuan itu hanja dapat di- 
tjapai dengan perdjoangan, pe- 
ngorbanan dan pekerdjaan jang 
teratur selama bertahun-tahun, 
jang mungkin selama puluhan 
tahun, 1 
Sebelum pengakuan kedaulat- 

|an kita, maka perdjoangan kita 
dipusatkan kepada usaha, untuk 
memaksakan pengakuan terha- 

“persatuan nasional gan menje- 
lamatkan  hasil2 perdjoangan | 
kita, kita tidak dapat memilih | 

| salah.satu pihak dari dua puak- 
' raksasa dunia jang sedang ber- 

| tentangan satu sama lain itu, 

Indonesia dalam 

: perbu kite sebar |. 
karang ini, apabila benar2 ki | Ket aa, 4 

tidak menghendaki 60 tahun ' Sedjak adanja hasil baik dari 
aran seperti jang dialami DR konperensi Antar-Asia di 

1 tanu 19 kekeruhan se- New Dehli didalam bulan Dja- 

dialami oleh Belgia | nuari 1949, jang ternjata dapat 
edua me, en itu Ten” “menghasilkan tenaga riil jang 

menjokong perdjoangan kemer- 
5 ! |dekaan kita, kita menarik pe- 

" iknja Bana Bam g Kar no se- | ngalaman, bahwa untuk menge- 

ba pemimpin besar kita udi | njahkan pendjadjahan di Asia, 
negara? Asia jang masih muda- 
teruna perlu mengadakan ker: 

| djasama jang sebaik-baiknja. 

Bukan opportunisme 

kan. 
. Apa jang baik didalamnja ha- 

rus dikembangkan apa jang ku- 

rang harus ditambah, apa jang 
kurang baik harus dihilangkan. 

Semangat pengorbanan dan 
semangat  perdjoangan untuk 

  

laman, pengetahuan dan peralat- 
an harus ditambah, hal2 jang ti-   

  

Din dengan, hati terviaka: Kehis 
Tea olitik — jang sebenar: | 
Han dan tidak hanya ber- hilangkan, 

  

                       wa I va Kita menda basi kegiatan bangsa kita dip 
ya Ke buka 

hasan € 

aag 5 Indones - 
sunan Ne 

  

Lem. 
ane " 

sin Ku 
     

lalu, telah diadakan upatjara peringatan terhadap hari Kemer. 

“upatjara penaikan bendera Dwi-Warna, maka ses 

buah pesawat kepunjaan AURI,lalu naik keangkasa untuk me- 

: pemimpin jang msih bertaral | dua peladjaran pokok, jaitu : 'kalan Udara Meguwo Let, Udara |stabilisasi . pembangunan dan 
pemimpin, artinja: dengan kri- Pertama: IR. Suharjo, lalu membatjakan | memperkuat pertahanan dite- 

memimpin pengikutnja 2 Sedjak peristiwa Madiun. ma Sapta-Dharma dan perintah ha- | ngah-tengah dunia jang penuh 
-d idak mentjari kursi em- ka kita menarik suatu pengala- | rian dari Kepala Staf Angkatan | dengan antjaman peperangan 

puk disamping mengijakam Se- | man bahwa untuk memelihara | Perang | Djenderal Major TB. | ini, K 
Angkatan Perang kita timbul 

dan berkembang selama perdjo- 
angan kemerdekaan, adalah mo- 

|dal jang berharga bagi bangsa 
perdjuangan 

Gan kegiatannja: modal itu ha- 
rus kita pelihara dan sempurna- 

mentjapai tjita2 Nasional harus 
dikembangkan, keahlian penga- 

dak sesuai dengan dasar? jang 
luhur dari Negara kita harus di- 

Indonesia | jg kuat, makmur dan 
— adil berdasarkan Pantja Sila 

Itulah tudjuan kita 
kita pelihara sebagai alat Ne- 
gara jang utuh, bulat dan setia, 
jang berdiri diluar pertentang- 
an? dengan diantara golongan? 
serta memperoleh penghargaan 
dan kepertjajaan dari Rakjat 
kita, : 

Tudju tahun jang lalu, kapal 
Negara kita bertolak dari pela- 
buhan, sekarang kita berada di- 
tengah? lautan dan sekalipun 
perdjalanan kita mungkin akan 
melalui badai dan taufan, kita 
berlajar terus dengan kejakinan 
jang 'pasti, hahwa kita akan 
mentjapai tudjuan kita, jakni. 

INDONESIA JANG KUAT - 
MAKMUR DAN ADIL JANG 
DIDASARKAN ATAS PANTJA 
SILA, 

Sesudah pembatjaan itu, 
oleh Komandan P.U. Maguwo, 
lain diberikan sedikit keterang- 
an tertang arti dan maksud da- 
ri perintah harian tersebut, dan 
pada achirnja diumumkan, bah- 
wa, upatjara penggantian nama 
pangkalan udara Maguwo men- 
djadi P.U, Adisutjipto, belum 
dapat dilakukan pada hari itu, 
tetapi diundur pada tanggal 18 
kemarin. 

Perlu diterangkan, bhw ren- 
tjana semula akan pemasangan 
symbool Garuda jang dipahat 

oleh Pemahat Nji Tjokro, belum 
dapat dilakukan pada tanggal 
17-8, karena ' symbool jang di-       “| batas. kepada keaktipan pada dap kedawlatan itu, apabila per- Dalam tahun-kemerdokaan jg 

1 0 djual-beli kur dan bukan isolasi, B tonyaa era ar Meetantea ARA kedelapan jg didepan kita, pasti 
4 Rabinet, perlu diak- Ditegaskannja bahwa ini bu- | ra berdjoang jang mengakibat- | Negeri dan bangsa kita akan 

| bayan bh » Bung Karno dapat | kari suati opportunisme, dan ti- | kan kerusakan Negeri kita, menghadapi kesulitan dan per- 

d bajak kearah ibu! Ndak pula mengandung arti, bah- | Sekarang “perdjoangan dan | soalan dan ditengah? itu semu- buat daripada, batu. marmer itu 
tan Perang harusbhelum. selesai, 

| negara, 

  

LANGGANAN: ? | | 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan , ...... 
BJ EPAN: Ha aa Yaa ” 

  

Pa Ahn 

0.60 
@ 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rr. 0,80 

  

Broadcasting System”, 

TAHUN VII — NOMOR 188. 

Inda tak alan ikut dir: 
konperensi2 Pasifik 

. Kalau RRT tidak diundang 
UTABESAR India di Amerika Serikat, 
Minggu jl. menjatakan dimuka 

  

     

  

BB. Sen, - hari 
tjorong radio Columbia ' 

bahwa India tidak akan menghadiri 
sesuatu konperensi negara? Pasiiik, apabila RRT tidak diundang 

Dikatakannja bahwa pada 
waktu ini India tidak chawatir 

| akan diserang, karena merasa 

bahwa tetangga2nja 
5 | mati wilajahnja dan ideologinja. 

menghor- 

Lebih baik PBB dari 
pada pakt? sedaerah. 

Sen selandjutnja mengatakan, 
# | bahwa India, jang terutama ber- 

tudjuan memelihara perdamaian 
itu, lebih tjondong kepada usa- 
ha2 melalui PBB dari pada me- 
lalui perdjandjian2  sedaerah 

(regional), 
|. Ditekankannja bahwa PBB | 
| adalah satu badan untuk semua 

sedangkan organisasi? | 
pertahanan itu hanja bersifat 
sedaerah. Dan daerah2 jang di- 
maksud tadi mengira bahwa ke- 
amunan mereka terantjam oleh 
negara2 lain jang tertentu. 

Diterangkannja, walaupun 

India tidak menentang prinsip 
kerdjasama  sedaerah, tetapi 

toch berpendirian bahwa diada- 
kannja suatu konperensi nega- 

ra2 Pasifik dalam mana RRT 
tidak ikut serta itu pada suatu 

ketika akan menimbulkan su- 
atur blok lagi. 

Dan ikut - serta dalam Ssa- 
lah suatu blok ini bertentangan 

dengan politik India. 
India berusaha mendjalankan 

politik ,,Tetangga Baik” di Asia 
dan Pasifik, kata Sen, dan oleh 

sebab itu bersikap tidak ganggu- 
mengganggu terhadap RRT, 

Anti Demokrasi: 
and let Irve” 

Sen selandjutnja menerang- 
kan, bahwa inti dari pada De- 
mokrasi “ialah bahwa setiap 

,Live 

negeri itu diperbolehkan menju- 
sun sistim pemerintah jang di- 
kehendakinja sendiri. Jang .dja- 
Gi perhatian kita adalah penga- 
ruh internasional dari negeri2 
Ta atas negeri Kita sendiri.   

Oleh sebab itulah, maka India 
merasa bahwa politik Tetangga 

Baik itu adalah benar. 
Dikatakannja bahwa Asia pa- 

da saat ini sedang menghadapi 
soal2 azasi, jaitu taraf penghi- 

Gtipan rakjatnja dan nasionalis- 
me. Kedua hal ini merupakan 
perhatian langsung dalam ha- 

ti-sanubari rakjat, Mereka pada 
waktu ini tidak terlalu memi 
kirkan soal2 'internasional jang 

besar2-iang mendjadi perhatian 
bangsa  “harat, 

NESLA $ 
ckjat harus punja ha 

yapan akan kehidupan 

jang lebih serapurna, 

Sen menerangkan seterusnja, 

bahwa jang mendjadi perha 

terutama di India adalah b i 
mana. tjara “menambah bana 
makan dan soal ini kini sedang 

   
   

dilaksanakan dengan sistim 
pembagian tanah, jang bertu- 

djuan ,menghapus tuan2 tanah 
jang tak berbuat sesuatu apa- 

pun ketjuali “ menerima uang 

sewa". ? 
Akan tetapi dalam pada itu 

ada perbedaan dengan negeri2 
Komunis. Di India, pemerintah 
memberi pengganti kerugian jg 
iajak kepada mereka jang ta- 
nahnja diambil, kata Sen, 

Massa rakjat sekarang sudah 

terbuka matanja akan hak2nja 

didalam masjarakat. Mereka 
mengingini beberapa hal jang 
tertentu. Mereka harus mempu- 
njai harapan untuk mentjapai 
kehidupan jang lebih sempurna. 

Oleh sebab itu maka musti 
ada perdamaian. - Kalau tidak 

ada perdamaian, melainkan pe-' 
perangan, maka segala usaha 
kita akan sia2 belaka dan kita 

akan mundur 2 abad. 
Demikianlah pernjatakan duit. 

tabesar India dimuka tjorong -—- 
radio NBC di Washington. 

  

Inggns hadapi dilemma 
di 

Pemerintah - menjetudjui 

permintaan. Wakil Presiden 

Mohammad Hatta untuk 
naik hadji pada tanggal 20 

Agustus besok, 
Sekalipun kepergian Wa- 

kil Presiden itu atas kehen- 
daknja sendiri, dan akan 
dilakukan : setjara perseo- 

rangan dengan. beaja sen- 

diri, tetapi pemerintah ber- 
pendapat, bahwa pribadi 

Mohammad Hatta, sukar 

dipisahkan sama sekali dgn 
kedudukannja sebagai Wa- 
kil Presiden. 
Berhubung dengan itu 

maka pemerintah menun- 
djuk beberapa pegawai jang 
bertugas sebagai pengiring 
jang resmi Wakil Presiden 
dalam perdjalanannja tsb. 

Mengingat segala sesuatu 
tersebut. diatas, maka me- 
nurut pendapat pemerintah, 
Wakil Presiden dianggap 
perlu melakukan beberapa 
kundjungan jang bersifat 
resmi di Saudi Arabia, jang: 

bersangkutan dengan kun- 
djungannja dinegeri itu. 

Achirnja pemerintah me- 
negaskan, bahwa perdjalan- 
an Wakil Presiden Moham- 
mad Hatta keluar negeri itu 

| tidak mempunjai sifat poli- 

tis sedikitpun. 
Demikian diumumkan oleh 

Sekretaziat Dewan Menteri. 
Ant, 

& 
Putusan Kabinet ini ternja- 
ta sesumi, dengan pendirian 
organisasi? Islam, 

Muhammadijah, Nahdatul 
Ulama, Al- Irsjad, Front 
Mupballigh Islam, Gerakan 
Pemuda, Ansor, Panitia Ha- 
dji Indonesia Pusat, Djam- 
'ijatul @Gurra, dan Huffas, 

Panitia — Ikatan ' Pemuda 
pembela Sekolah2 . Islam, 
Persatuan Guru Islam Indo- 
nesia dengan disokong oleh 
Masjumi, PSII, Persis, GPII, 
PIL, HMI, BPII, Perti, 
BKMI, Lembaga Kedjajaan 
Mesdjid,  Hisbul Wathon, 
Angkatan Muda, Islam, Al 
Kathirijah, Arabithatul Ala-     wijal, — Ant, 

Pemerintah menjetudjui 
- kepergian Hatta ke — 

| Mekka tg. 20/8 

/ Presidenan kemarin dulu,     

Iran 
Menentang atau mengalah thd Mossadegh ? 

1CHAERD CROSSMAN, anggota sosialis 
Inggeris, pada hari Minggu jang Jalu 

tulisannja dimadjallah ,,Sunday Picterial?”, 
telah terdjerumus kedalam suatu ,/diiemma jang njata” di Iran. 

dalam parlemen 
menjatakan dalam 

bahwa Inggeris kini 

"Kata Crossman : ,,Djika kita 
menentang  Mossadeg, maka 

sikap'jang “demikian ini akan 

menguntungkan kaum komunis 

Akan tetapi sebaliknja, djika ki. 

ta mengambil sikap jang me- 
ngalah terhadap Mos  ma- 

      

ka'risikonja jalah, hb ra. “kita 

akan kehilangan minjak kita di 

Timur Tengah" 

Menurut Crosman, Iran Kini 

sekali lagi merupakan sal 
tempat jang paling mem 

kan perdamaian dunia, d 
pada, itu merupakan p jula 
perpetjahan jang terb 

tara Inggeris dan Amerik: 
rikat. Dikatakan, bahwa apa js 
dipentingkan oleh Truman dlm 

hal ini adalah bukannja mi 
Iran, melainkan strategi p 

dingin. Kenjataan jang den 
ini mengandung .kemungkinan, 

bahwa pada suatu'hari kita 

nanti akan terkedjut mendengar, 
bahwa Partai Tudeh jang ber- 
haluan komunis itu telah mere- 
but kekuasaan di Teheran, jang 

berarti, bahwa seluruh kekuasa- 
an atas Iran telah djatuh dita- 
ngan Sovjet, demikian djuga se- 
buah pelabuhan diteluk Persia, 

demikian Crossman. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 

satu2nja benteng anti Komunis- 

me di Iran adalah Mossadeg, jg 
kini.telah berhasil menjamping- 
kan semua lawannja. Dan jang 
dikehendaki Oleh pihak Amerika 
dari kita ialah, supaja kita mem 
bantu memperkuat kedudukan 
Mossadeg dengan ' membiarkan 

dia mendjual minjak setjukup- 

nja untuk dapat, membiajai ang- 
katan perang dan pemerintahan 
sipil -nja, demikian  Crossmani. 
Achirnja Crossiman menjata- 

kan pendapatnja, bahwa lambat 
atau tjepat kehendak Ame- 
rika itu akan terpenuhi djuga. 
Ant. Ktr. 

    

  

   

  

     
   
   

2 
an 

“ Sungouht terdjadi 
« Pada upatjara peringatan 

hari, Proklamasi digedung bekas 
de 

ngan tangkasnja” Pa? Pardi ber” 
tindak sebagai pengatjara, Te- 

tapi pada suatu saat aa keda- 

huluan oleh ketjepatam S. Pp Pt 

ku Alam. Baru ia memegang tk 
ang mikrophon, bary ia bersiap 
siap akan smemproklaminkan”, 
bahwa  $. P, Paku Alam akar 

| mendjawab nidato ketua DPRD 
Pa Wiwoho, S-B, Paku Alam 

sudah. memulaikan  pidatonja, 
SENNGOO Pa Pardi jamg pelan 

han nampak tertiengang |... 

       

     

  

     

      

3 &



   

   
   

   

   

  

    
     

    

      

   
   

  

    

        

   
    

    
   

                                            

   
   

      

   

      

   

                    

   
   
    

  

      

     

  

   
    
   
       

   

          

    

  

   
     

      

   

  

   

      

   
        

    

      

    

      

     

    

  

   

        
   dilangs 

       

  

    

   

  

    
   

taikan, $ 
takan 

   

     
   
   
    
   
    

      

   

       

          

   

  

    

    
   
    
   

  

   

  

   
    

   
        
      
    

        

   

       

  

| plan ekonomi, h 

: dung Ne Fat r agi2. ber 
derigan sestatu terpa ka iba 

sambutan j : 
- Ketua Sa 3 Wiwoho Pur- 

| 
| 
| 
1 

“| 
| . 

1 
| 

Magelang telah dilangsung 
| penarikan undian Batan ra. | terapa 
an 38, 8 “Diluar kota London mereka akan | | rakan oleh Jajasan Fonds Amal | 

| untuk Wa arban, 

  

    
    

  

   

    

3 | Karma dari ,,Abadi” Djakarta, 

4 akan datang Ht tamu dari: 

5 

menurap. pengumuman f 

Pengra. Ta SEeAn z angen | Ban T.G Wayenberg. 

“Kedu. Hasil undian akan diper- “ad 

| nerbangan di Farnborough dan 

ah tawan ini dari Hart diren- 

    

“WAN: KE INGGERIS: 

ndi dari madjallah ,,Djojo- 

ak dan Djaffar dari ,,Anta- 
ra” (dan ",Waspada”) 
lah mendapat undangan untuk | 

gund. i Inggeris dari: teh | 
. 8 sampai 20 September jang 

    
           

'eris, demikian pemerintah 

  

Kanto 

t   
   

  

pat jang Marga ai Tondan, 

mengundjungi pula Cambridge | 
University, perusahaan2 industri 
di Nottingham, demonstrasi pe- 

'ggkalan angkatan laut Ingge- | 
is di Porimouth. . 

| Keberangkatan 4 orang war- 

  

  wa aa me nemath 2keki ada 
endaknja ini me- | 

rupakan satu rentjana ng pa- 

Takan Bana san 2 
Wi Bana Kenadan dalam      

lupan. Gangguan keamanan 
ebabkan kemunduran se- 

1 bana” membangun, Oleh kare- 
“Ina itu kepada rakjat diandjur- 

n- kan supaja 1 membantu melenjap- | 
2 kan gangguan? keamanan: “didae- 

rah mi. 2 
|- Mengenai transmigiasidin 

   

jata- 
'kan, bahwa mengingat Jogjakar- | 

n | ta ini daerah minus, maka masih | 
fo lu diadakan transmigrasi utk" 
memberi lapangan hidup kepada | 
rang2'jg menganggur Ta tidak | 

  

mampu. 
| Tentang “DPRD diterangkan, 

batewra arena DPRD telah ter- 
jara bebas dan merde- 
"1 boleh dikatakan, bah- 

TEE Dewan Istimewa. Jo- 

  
  

   

  

' F- ar mi Saba "Wes 

  

DARI 71 PEMD DI DJA- 
Liga 56 NE 

2 Be tersebut, | sampai tan 

R.KI) 
“jang lalu 

4 akan selesai semuan: 
& Untuk Tt buah"         

II. oten ba TpiK telah di: Lag 
V beri: keputusan Dn 5. NN 

2. Ba baru, untuk Tekan ke- 
“4 Kapan rakjat mentjari peng- | 

ikian masih banjak 
a- | peke Mn jang harus disele- 

, Sr nioa 4 buah & 

Putih ES ? dimuka Tentang Negara... 
5 Dantidid 17 Agustus ditutup dengan pengibaran “Sang Merah 

  
£ 

Y 

  
(Gambar : PK,R). 

  

| Pa Cc 

   

  

Adisutjipto. 

' Nampak hadir dala upatja- 
ra tersebut, antara lain wakil 

| kepala daerah Jogjakarta Seri 
Paku-Alam, Comm, Muda Uda- 
ra IT Abu "Rachmad, wakil sipil 
dan militer dan Jain2nja. 
. Rentjana semula, penggantian 
nama tersebut, “dilakukan pada 

'Y7 Agustus kemarin du- 
ya, tetapi berhubung dengan se- 
“suatu hal, maka pergantian na- 

| ma baru dilangsungkan kema-. 

“Seperti diketahui, pergantian 
nama tersebut, terutama dimak- 
sudkan untuk mengabadikan na- 
ma2 pahlawan2 AURI, dan de- 
ngan demikian, oleh Kepala 
Staf Angkatan Udara telah di- 

| putuskan untuk merobah nama2 
beberapa pangkalan udara, jang 
sesuai dengan keadaan daerah 
dan nama dari pahlawannja. 

Untuk itu, maka pangkalan 

gkalan “Dania Adi- 
. diresmikan. 

Dincan dimulai pada djam 10.30 hingga Kelak djam “ik 
kemarin, dipangkalan udara Maguwo, 

. mpatjara penggantian nama dari P.U. Maguwo, mendjadi P.U. 

  udara Maguwo diputuskan utk 

kalan udara Adisutjipto. Per- 
gantian nama dari pangkalan2 
(udara tersebut, akan disusul 
dengan PAN PAInN udara jang 
  

malemur Ba merdeka. Demikian 

Rak Pakualam, 
Sesudah dibatjakan proklama- 

si oleh Sdr. Karkono, maka upa- 
tjara di gedung Negara ini di- 
tutup dengan penaikan Sang 
Merah Putih, 

Pakan hal. 3). 

7 kan 902 Ost ta Hata S. OB. 
Mereka itu adalah : 

Dari Nusakambangan asal 
"Pegal 125 orang '” Dari Kamp 

| Tawanan “Tegal sendiri 348 
| orang. Dari kamp Tawanan Se- 
i marang 179.0orang. Dari Kamp 
| Tawanan Ambarawa asal Smg. 
250 orang. 

Jebih landjut. Ann bea ha 

KONGRES BURU H 
2. MINJAK 
Ea tanggal 18-8 untuk 3 

' | hari Jamanja, di Semarang ber- 
langsung kongres ke-II Persa- 
tuan Buruh Manga, — Ant, 

"DUA AHLI PERTANIAN 
i ICA: 

Menindjau 
. Ten gah. 

3 

Djawa 

orang ahli pertanian TCA (Tech 
| nical Cooperation Administra- 
tion), Mereka  mendjadi tamu 

x “Djawatan Pertanian Rakjat In- 
| speksi - Djawa “Tengah, Selama   | Telah tiba di Semarang dua 

Dhan Naa itu mengadakan 

diganti namanja mendjadi pang- | 

  

23 Mereka dibebaskan karena ti-' 
"5! |dak alasan lagi untuk ditahan 

  
  

telah. dilakukan 

- 

lain, jaitu: PLU. Malang men- 
djadi P.U. Abdurachman Saleh, 

. P-U. Tjililitan (Djakarta men- 
djadi P.U. Halim Perdakusuma 
dan P.U. Andir mendjadi P.U. 
Rusein Sastranegara. Sedang 
perobahan nama dari lapangan? 
udara militer lainnja akan me- 
njusul, 

Siapakah Adisutjipto? 

Sebagaimana diketahui, riwa- 

jat Pak Adisutjipto adalah sa- 
ngat erat hubungannja dengan 
pangkalan udara Maguwo. Ia 
membangun dan gugur didaerah 
tersebut. 

Tanggal 27 Oktober '45 untuk 

pertama kali dalam -sedjarah, 
sebuah pesawat pelatih bersa- 
jap dua ,/Tjureng” dengan tan- 
da Merah-Putih mengharungi 
angkasa “raya jang dikemudi- 
kan oleh Adisutjipto . sendiri. 
Awal bulan Desember tahun jg 
lalu, pendidikan terbang dimu- 
lai di Maguwo, dibawah  pim- 

pinannja, dan ia lalu mendjabat 

sebutan ,,Bapak” bagi pener- 
bang2 Indonesia Merdeka jang 
pertama - kalinja. Tanggal 29 
Juli 47, dengan pesawat ,,Da- 
kota” India VT-CLA bersama- 

sama dengan Prof. Dr. Abdur- 

rachman Saleh, sewaktu pesa- 
wat. tersebut membawa obat2- 
an dari luar negeri untuk. Ri. 
telah gugur, di Jogjakarta. Pa- 

da djaman Belanda, ia pernah 

mendjadi penerbang militer pa- 
da Militair Nana 

Surabaja, Henk Rondonu- | - 
u dari ,,Pedoman Rakjat” Ma- | 

Medan, | 

   

   

'tawan mendapat 

    

   

' ,Fasant” 

| Piala Pelajaran disiapkan “ 
Ha nata Ue rentjana beaja Rp.18.000.000 

(Oleh : Wartawan K.R. sendiri). 

APAL , KARTIKA" jang telah mempunjai 

tiga djaman — djaman Belanda, Djepang dan kini djaman 
Indonesia merdeka — meninggalkan Semarang dengan memba- 
“Wa 14 rekan wartawan Semarang, Solo dan Jogja untuk meme- 

riwajat dalam 

muhi undangan Djawatan Pelajaran di Djakarta. 

Pada nfri itu, tgl. 14-8, rom- 
bongan Wartawan bjawa Te- 

Iingan, oleh sdr.  Sugijanto dari 
japenprop Djawa Tengah, di- 

perkenalkan dengan kapten 

“Perdjalanan dengan kapal tsb, 
“dari Semarang menudju Djakar- 
ta, ditengah djalan mengalami 

rintangan, jakni mesin pada Ka- 

    (pal tadi terdapat kerusakan, se- 
hingga dengan “demikian keda 
tangan rombongan  wartawan2 
Djawa Tengah “mengalami ke- 
lambatan. 

Kartika” terpaksa berhenti 
diantara Tegal - Pekalongan se- 
kira djam 01.30 sampai 04.30 

(malam... Perdjalanan selandjut- 
| nja dilakukan dengan ketjepatan 

lebih lambat dari semula untuk 
| menghindari lebih berat kerusa- 
kan jang mungkin terdjadi, bila 
didjalankan dengan. ketjepatan 
semula, jani 10,5 mil sedjam. 
Dengan ketjepatan antara 6-7 
mil sedjam kapal ,,Kartika” tiba 

| dipelabuhan Djakarta pada djam 
“116.40. Perdjalanan Semarang — 

Djakarta, jang djaraknja 243 
mil, ditempuh selama 2 hari 1 

malam, 
Selama mendjadi tamu kap- 

ten T.G Wayenberg, para war- 
pendjelasan2 

dari opsir2 kapal tsb, sedang 
tjara penerimaan, pelajanan 

serta pergaulan dengan mereka 
terasa intiem. Mengingat tempat 
kurang, maka sebagian ada 

  

"| jang mendapat kamar klas 1 dan 
2. Makanan jang dihidangkan 
pun memuaskan, hanja setjara 
kebetulan beberapa rekan jang 
tinggal dibagian bawah (dalam 

kamar kl.: 2) mendapat ma- 
kanan jang beda dengan apa jg 
dihidangkan dibagian atas, klas: 

“1, meski oleh kapten T,G, Wayer 
| berg telah dinjatakan tidak di- 
adakan perbeddan tjara memba- 
gi makan serta penerimaan dll. 

h Bagi para wartawan jang kebe- 

tulan“'mendapat kamar dibawah 
Ksedjak naik sampai akan turun 
'kapal tetap mendapat makanan 

| tidak sama. 

Sedikit riwajat ,,Kartika”. 

Dalam pertemuan dengan rom 

bongan wartawan kapten T. G. 
Wayenberg memberikan riwajat 
tentang kapal ,,Kartika” sedjah 
diturunkan keair dalam tahun 

1, Ketika itu ,,Kartika” men. 

at-nama ,,Fasant”, dibuat 
eh Marine Belanda di Suraba- 

sedang pemakaiannja baru 
'bulan Djanuari 1932. Pandjang 

1 tsb: ada 50m, lebar 8 m 
'mempunjai dieptegang 3m, 

' buatan . Djerman, jang 
Gipakai dalam kapal itu, mem- 
punjai kekuatan 575 P.K. 6 
cylinder, sedang besarnja 537 

ton. 
Semula kapal ,,Kartika” mem. 

punjai salon klas: I, salon Klas: 
2, kamar klas: Il ada 4 dan klas: 

2 ada 8, sedang dibagian dek 
dapat dipakai untuk 60 orang. 
Sedjak djaman Djepang kapal 
dirusak, salon2 jang terdapat 
pada kapal tsb. djuga tidak Tu- 
put. Djepang mempergunakan 

kapal tadi setelah diperbaikinja 
| kembali, sebab pada tahun 1942 

ditenggelamkan di 
Tandjung Priok. 

Pada th. 1949 dibawa ke Su- 
rabaja tapi pada tahun 1950 
tenggelam, karena perampasan2 
menurut kapten tadi bukan sua- 

pada kapal. Perampasan2 itu 
tu tindakan sobat. Kemudian di- 

bangun kembali dengan mem- 
pergunakan alat2 modern baik 

jang mengenai penerangan lis- 

triknja, maupun persediaan air 
minum serta alat-alat peng- 
hubung radio. Radio - zender 
jang dipergunakan dapat di- 
pakai untuk menghubungkan 
dengan radio-station diseluruh 

dunia (pemantjar dan penerima 
radio). 

Perlu diterangkan, bahwa ka- 
pal ,/Kartika” ini ketika didja- 
man Belanda pernah dipakai se- 
bagai bengkel serta tempat ting- 
gal anak buah kapal induk Be- 

landa. Kini ,,Kartika” dipakal 
untuk keperluan dinas umum ba. 

gi para pegawai tinggi dan me- 
nengah. Sekarang kapal ,,Kar- 
tika” .mempunjai 7 opsir laut 

dan 36 anak kapal. 
Tugas Djaw. Pelajaran, 

Selama Na ada dika-   
  

      

"WILAYAH DJAWA TENGAH || 
  

hatikan kebun2 bibit, Balai Per 

temuan Masjarakat Desa, dan 
Gjehis2 tanah jang mungkin da- 

pat dikerdjakan mekanis. 

Penindjatan tersebut dilaku- 
kan dalam hubungan bantuan jg 
diberikan oleh TCA. — Ant, 

| TEMANGGUNG 
— H.A. ROSJID DAN 
'KARTOTJAHJO DA- 
PAT SURAT PENG- 

. HARGAAN 
n Berdjasa membangun 

waduk setjara gotong- 
rojong, 

Gubernur Djawa Tengah Bu- 
diono bersama Inspektur Dja- 
watan Pertanian Rakjat Djawa 
Tengah ' Hasmosuwignjo telah 
menjerahkan dua putjuk surat 
penghargaan | dari pemerintah 
kepada dua or ang petani, jaitu 
Hadji Abdul Rosjid dari daerah 
ketjamatan Ngadiredjo, dan 
Kartotjahjo dari daerah ketja- 
matan Djumo (Temanggung). 

. Kedua petani tersebut her- 
- | djasa dalany usahanja mengada- 

  

  

kan gerakan gotong-rojong mem 
bangun waduk di Selumut dan 
Kentung, jang masing2 dapat 
mengiri 120 dan 68 ha sawah, 
dengan biaja untuk bahan2 dan 
laingnja masing Rp. 16.720,- dan 
Rp. 7.600,- uang mana dikum- 
pulkan dari masjarakat tani. 

Dibangunnja . kedua waduk 
tersebut setjara “gotong-rojong, 
adalah sebagaj akibat dari per- 
lombaan penanaman pdi jang di 

adakan dimasa jang lalu, jang 
menimbulkan keinsjafan pada 
masjarakat tani untuk lebih gi- 
at bekerdja. 

Patut ditambahkan, bahwa 
Hadji Abdul Rosjid telah men- 
tjapai usia 80 tahun itu, tetapi 
ia kelihatan masih sigap dan gi- 
at. Ia telah dapat menghmpun 
masjarakat didaerahnja untuk 
menjelenggarakan 
tong-rojong tadi. 

kabarkan, | bahwa semula ia 

akan pergi hadji, tetapi maksud- 
nja ditunda dan uang untuk pe- 
rongkosan ke Tanah Sutji itu 
dipergunakannja untuk mem- 
biajai waduk dengan bantuan ka   wanZ tanj Maa —— Att, 

usaha  go- 

Tentang Karteljahjo dapat di- 

“pal ,,Kartika” oleh sdr. Pr awoto 
P, dari bagian Penerangan dja- 
'watan tsb. diadakan pertemuan 
Gengan para wartawan bersama2 
dengan sebagian opsir2 kapal 
tsb. Setelah kapten Wayenberg 

memberikan riwajat kapal, dan 
kepala bagian mesin mengurai- 

kan soal2 tehnis, maka sdr. 
Prawoto  mendjelaskan tugas 

Djaw. Pelajaran dengan bagian2: 
nja serta pekerdjaan2nja, Dja- 
watan tsb. tetap berdiri disam- 
ping Alri, dan dinas2 pelajaran 
jang diselenggarakan oleh ba- 
dan2 partikelir Indonesia dan 
K.P.M., karena mengingat tu- 

gas dan pekerdjaannja jang ti- 
Gak kurang pentingnja dengan 

lain2 djawatan. 
Tugas2 lain jang dapat dise- 

lenggarakan oleh badan2 parti- 
kelir tidak dilakukan oleh Dja- 
watan Pelajaran. Hal itu selain 
bukan mendjadi tugas pekerdja- 
annja djuga untuk memberi ke- 
leluasan berkembangnja usaha2 
bangsa . sendiri. Bagian2 jang 
terdapat pada djawatan itu, an- 
tara lain : Bagian Pengawasan 
Penjeberangan Kapal, Penerang. 

an Pantai, Perpetaan Laut (Hy- 

@rografie), Dinas Pelajaran Ne- 
gara dan Dinas Pendidikan, Pe- 

ngadjaran Penjeberangan Laut. 

Akademi Pelajaran. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa kini sedang dipersiapkan ber 

dirinja suatu akademi pelajaran 
jang nantinja akan ditempatkan 

di Djakarta. Dengan demikian 
dikota itu akan ada Sekolah Pe- 

lajaran tingkat rendah, mene- 
ngah dan tinggi. Sebelum aka- 
demi ini'ada, telah ada kursus 
2 tahun lamanja jang mendidik 
pemuda2 dalam pengetahuan di- 

nas pelajaran tingkat tinggi. 
Rentjana beaja disediakan Rp. 
18.000.000 Gedung sekolah tsb. 
akan mempunjai tingkat dua 
dan dapat menerima peladjar 
sebanjak 650. orang. Pun dalam 

gedung -.itu akan - disediakan 
asrama pelajaran. : 

Selain di Djakarta dan Maka- 
sar, dikota Semarangypun terda- 
pat sekolah2- pelajaran tingkat 

menengah. 
Direntjanakan selandjutnja 

bahwa dalam permulaan bulan 

September jad. di Tandjung Pi- 
nang akan berdiri sekolah pela- 
jaran dengan beaja Rp.750.000. 
begitu djuga di Belawan. Seko- 
bahan2 tadi masih dlm tingkat 
rendah. 

Tentang tenaga2 pelaut di- 
njatakan, bahwa jang beridjazah 
Gjurur mudi (stuurman) klas: 1 
hanja ada seorang, 2 orang klas 
II dan jang beridjazah klas: Ill 
ada 10.0rang. Untuk bagian 
macHinist idjazah tertinggi, ia- 
lah idjazah C, dalam bagian ini 

belum ada jang mendapatnja, 
sedang idjaZah B ada seorang 
dan C ada 5 orang. 

Gambar :   
KEBUMEN 
SEEKOR HARIMAU 
KUMBANG DIBUNUH 
Tanggal 12 - 8 - 1952 pagi2 be- 

nar terlihat seekor harimau 

kumbang dipekarangan desa Pa- 
sar Senen Ketj. Ambal Kabupa- 
ten Kebumen. O.P.R. sana sege- 
ra lapor kepada Polisi Negara 
“Kutawinangun dengan permin- 
taan siapa segera datang disana 
dan terus tembak mati Harimau 

itu, Bangkainja dibawa ke Ku- 
tawinangun dan dagingnja diba- 
gi2-kan. - Harimau itu datang 
dari djurusan timur dan hendak 

menubruk seorang tuwa perem- 

puan di daerah Ketj. Murit Ka- 
bupaten Kebumen, tapi orang 
itu slamat dan harimau itu dike- 
djar sampai di Pasar Senen, — 

(KR). 

PEKAN PEMBRANTA- 
SAN HAMA: .,BA- 
DJING DAN TIKUS" 

Oleh Djawatan Pertanian Rak 

jat Kabupaten Kebumen telah 
diadakan gerakan ,,Pekan Pem- 

brantasan Hama badjing tikus”, 
untuk Ketjamatan2 dalam Kab. 
Kebumen, Gerakan ini diadakan   

  

hadijah jakni 4 

    

fegjerbarta. 

  

Tampak Perdana Menteri Mr. 
tjapkan bela sungkawanja di pe makaman Koret. — (IPPHOS). 

  

  
    

Upatjara pembukaan 
saluran Kalibawang 
Dengan hasrat dan tekad 

dari rakjat dikabupaten Kulon- 

Progo, serta bantuan dan per- 

tolongan dari Pemerintah, maka 

agar. supaja membikin kemak- 

muran dan menambah kebaha- 

giaan dari segenap rakjat di- 

daerah Kulon - Progo, atas nama 

Kepala Daerah Jogjakar ta, saja 

gunting pita ini”, demikian an- 

tara lain kata Dr. 'Sahir Niti- 

hardjo, anggauta DPD Jogja- 

karta jang pada Waktu itu me- 
wakili Kepala Daerah  Jogja- 
karta, dalam melakukan upatja- 

ra. pengguntingan pita untuk 
memasukkan air dari kali Progo 

saluran Kalibawang hari Ming- 

“gu jl, jang baru dilakukan pada 

tingkat pertjohaan, tanggal IP 

Agustus jl. djam 14.00. 

Nampak hadlir dalam upatja- 
Ta pembukaan pertjobaan selo- 

kan itu, anggauta2 DPD, DPRD 
Jogja, wakil2 sipil dan militer, 
serta para undangan lainnja. 

Seperti diketahui pembikinan | 
selokan tersebut, dimulai pada 

tanggal 17 Agustus tahun 1950, 
dan direntjanakan selesai dalam 
5 tahun. Bagian pertama dari 
pada rentjana tersebut, telah 

80x, selesai, dan. telah meng- 
habiskan. biaja kurang lebih 
Rp. 1.300.000.—.  Biaja semula 

jang dibutuhkan, ada 10 djuta 
rupiah! 

Perlu diketahui, bahwa dae- 
rah Kulon Progo jang kurang 

lebih djumlah sawahnja seluas 
6000 Ha., dan pada musim hu- 

djan hanja dapat ditanami jang 
2400 Ha., karena jang lain ti- 
dak dapat air, maka dengan di- 
bukanja selokan ini, diharapkan 
segenap rakjat Kulon Progo 
akan mengenjam kebahagiaan 

dari djasa? air Progo. itu. 

60 ORANG TAWANAN 
S.O.B. 
: Belum keluar. 

Menurut pendaftaran jang di- 
lakukan oleh Panitia Penjele- 

saian Tahanan DPRD tertjatat 
60 orang jang berasal dari dae- 

rah Jogjakarta jang karena di- 

anggap melanggar SOB masih 

meringkuk dalam tahanan. 

Pendaftaran tsb. diadakan, 

berhubung hingga sekarang ini 

belum dapat diketahui betul 
berapa djumlah orang2 jang ber- 

asal dari daerah Jogjakarta jg 

masih ditahan oleh pihak jang 
berwadjib. 

Perlu pula dikabarkan bahwa ! 
diantara mereka, terdapat anak2 
dibawah umur dan belum di- 

Ketahuf apakah anak2 jang di- 
tahan itu karena turut orang 

tuanja. 

Panitia tersebut segera 'akan 

berhubungan dengan pihak jang 

berwadjib untuk minta agar su- 

paja mereka jang tidak bersalah 
segera dibebaskan... — Ant. 

  
Pada tanggal 11-8-1952 telah meninggal dunia Mr. Dr, Kusuma- 

atmadja Ketua Mahkamah Agung di Djakarta dan dimakamkan 

pada tgl. 12-8-1952 di pemgkaman Karet, dan diikuti oleh para 

Menteri2, Corps diplomatiek dan para tamu2 terkemuka lainnja. 

Wilopo sedang mengu- 

Dsn ya nan Ha mmrennaa 

No. 1 dari '2 hadijah ja'ni se- 
putjuk bedil (Windbuks) Merk 

B.S.A, Cadet Major, No. II dari 

2 hadijah-ja'ni a satu buah ba- 

djag muara, No. IIT dari 2 ha- 
dijah jakni a satu “buah pompa 
pembrantasan hama No. IV dari 
2 hadijah ja'ni a 10 buah tjang- 

kul tjap buaja, ag V-dari 14 
hiburan. 

Hadijah ter cod di Kantor 
Djawatan Pertanian Rakjat Ka- 
bupaten Kebumen djalan 42 dan 
dapat diambil sewaktu wak- 
tu sehabis perlombaan pekan 

Pembrantasan Hama . badjing 
dan tikus. — (KR). 

MAGELANG 

DISEDUNG PETILASAN 
“PENAHANAN 

DIPONEGORO 
Didaerah Kedu upatjara res- 

mi peringatan 17 - 8 dipusatkan 
di Magelang bertempat digedung 
petilasan. ditahannja almarhum 

Diponegoro, dihadiri oleh para 
Bupati, wakil2 instansi pemerin- 
tah dan rakjat. 

  

Selain itu dienam tempat ru- | 
mah pendjara diadakan upatjara 
pengurangan, hukuman sedang 

24 orang dibebaskan, -— Ant, 

  

HALAMAN: 2 

  

KONP. PERS MASDJID 
SJUHADA 

Mulai djam 10.00 tanggal: 19. 

ini, oleh Panitya Penjelenggara 
Pembukaan 'Mesdjid Peringatan 
Sjuhada” akan diadakan kon- 
perensi pers. 

Konperensi pers tersebut,  di- 

'adakan diruangan Pertemuan 
Masdjid tersebut, di Kotabaru 

Jogja. 

PEMBAKARAN BUKU2 
Jang berbau kolonialisme. 

Dengan didahului oleh demon- 

'strasi2 dari para peladjar2 Se- 

kolah Landjutan di Jogjakarta, 
pada tanggal 17-8 jang lalu, di 
'SMA/B Kotabaru, telah dilaku- 

kan pembakaran buku2 jang di- 
anggap berbau kolonialisme. 
Menurut seruan, buku2 jang 

dibakar tersebut,  diantaranja 
buku2 batjaan jang masih se- 
ring dipakai oleh sekolah2 rak- 
jat diantaranja : Matahari Ter- 
bit, dan lain2nja. 

Djuga madjallah2: jang diang- 
| gap merusak djiwa pemuda2 pe- 
ladjar2 kita, umpama : PIN UP, 
TJINTA BIRAHI, TERANG 
BULAN, dan lain sebagainja.   Djuga diperoleh kabar, bah- 
wa oleh panitya pembakaran 
buku2 tersebut telah dikirimkan 
delegasi2 utk menghadap Men- 

| teri PP dan K, untuk mengadju- 
|kan soal2 Pendidikan - Ketek- 
nikan, diantaranja, termasuk 
umum, jaitu minta dikeluarkan- 
nja buku2 jang bersifat Nasio- 

nal — Demokratis dan agar 
diadakan rasionalisasi dalam 
inspeksi dan Naskah - Buku2 

96 ORANG BEBAS, 415 
DAPAT KERINGANAN 
Bertepatan dengan ulang ta- 

hun kemerdekaan, Ik. 415 orang 
tahanan dipendjara Wirogunan 
Jogja telah mendapat ampunan 
dan pengurangan hukuman. 

96 Orang diantaranja dibebas- 
kan pada hari itu djuga dan 
sebagian besar dari mereka ter- 

sebut, terdiri dari tahanan Kri- 
minil. 

Direktur Kependjaraan Da- 
erah Jogjakarta, dalam pidato- 
nja antara lain ihengharapkan, 
bahwa kepada mereka jg akan 
kembali dan terdjun kemasjara- 
kat itu, seterusnja berkelakuan 

baik, agar dengan demikian da- 
pat menjumbangkan tenaganja 
bagi PB Dean, masjarakat 
umumnja, 
Perlu Ama bahwa 

diantara mereka jang telah di- 
bebaskan itu, ada 10 orang di- 

antaranja perempuan. 

MAHASISWA HILMAN 
KE AMERIKA 

R. Hilman Djajasasmita- ma- 
hasiswa Universitit Gadjah Ma- 

da fakultit Sosial dan Politik, 
telah, mendapat bea. siswa dari 

ladjar di Havard University se- 

lama satu atau dua tahun... 
Ia akan berangkat hari ming- 

gu jad. melalui negeri Belanda. 

LEMBAGA - PEMBA- 
NGUNAN - NASIO- 
NAL TERBENTUK 

Hasil dari ramah — tamah 
pada tg. 16 Okt 1952 jang dia- 
dakan ditempat Sdr. Mantoro- 
tirtonegoro, mendapatkan ,,Lem- 
baga — Pembangunan — Na- 
.sional” jang bertudjuan mening- 
katkan ketjerdasan Rakjat de- 
ngan djalan: 
a. Mengeluarkan madjalah2 

berkala (periodiek). ' 
b. Mengadakan tjeramah2. 
c. DII. usaha jg dapat ditjapai 

dalam batas kemungkinan. 
Dari fihak Pemuda jg ingin 

pimpinan didesakkan supaja se- 

gera diadakan tindakan2 jang 

rieel, sedang dari fihak Angka- 
tan Muda menggambarkan Rak- 
jat jang terombang — ambing 
dan butuh pimpinan jg djudjur. 

Sementara Lembaga — Pem- 
bangunan — Nasional hanja di 
Jogjakarta tetapi dengan pela- 
han2 dan berhati — hati akan 
diusahakan djuga dilain — lain 
tempat. 

Secretariat dipimpin oleh Sdr. 
S. Hudoro dengan alamat: Dje- 

tis No. 45 Paviljun. — Jogja. 

SUMBANGAN Rp.200,- 
VIA P.M.I. 

Utk memperingati 17 Agus- 
1945 P.M.I. Tjabang Jogja- 

karth sebagai Perantara dari 
para pegawai ,,Lembaga Penje- 
lidikan Pembrantasan Penjakit 
Rakjat Jogjakarta di Kintelan 
23, tih menjerahkan "uang sum- 

bangan sebanjak Rp. 200, -—- 
(dua ratus rupiah) kepada Pen- 

derita Tjatjat di Jogjakarta, 

SECR. OSC - PKI BAN- 
TUL DISELEDAH 

Diberitakan, bahwa pada tgi. 
16-8-52 rumah sdr. Sudarmo, 
dari sekretariat OSC-PKI Ban- 
tul digeledah oleh pihak jang 
berwadjib, karena disangka me- 
njimpan granat dan pistol. 

Dalam penggeledahan terse- 

but tidak terdapat apa jang 
mendjadi persangkaan pihak jg 
berwadjib itu. 

Seperti diketahui, penggeleda. 
han itu didjalankan, atas in- 
struksi Kepala Polisi di Bantul. 

  

  

Tontonan malam ini: 
RAHAJU : ,Nach Dem Sturm”, 

Marte Harel 
LkUXOR: , Air Mata Pengantin”. 
INDRA. : “Rio Grande”, John 

Wayne, Maureen O' Hara: 
SOBOHARSONO: The Lite of 

Emile Zola”, Paul Muni, 
SENI SONO: , Treasure Island”, 
N Dricoll, Robert New. 
on 

1 ,Samson and Delilah” 
Hedy Lamarr, Nietor Ma- 

. ture, 

.REX   
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pemerintah Amerika intuk be-
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"Aka saja ketemu dengan Se- | 
orang mahasiswa gadis Fin jang 

rasal dari Karelia ini. Diting- 
- gakan . kampung halamannja 
dan orang tua — jang terpaksa | 
Ta tetap disana, karena tidak 
mungkin pergi dari satu tempat | 
ketempat Jain — ia mengatakan 
kepada saja : ,Saja tidak punja | 
tempat tinggal jang tetap. Dari 
Te saja kesana, dan dari sana 
ent entah kem ana lagi”. 

Tapi hidup demikian itu apa 
bisa ditaruskan ?” saja tanja. 

Dia Siam, 
| gerti, nona tidak 

al di Karelia, karena 

   

    

    

    

ik kurang 'bagusnja utk 
Ie tinggal disini. Tidak usah- 

lah nano merantau terus mene- 

rus”” Kata saja. 
Tan. tergenang air saja 

lihat, dan pembajaraan, tidak 

kami teruskan. 
“Pada musim panas 1941 Fin- 

km terlibat lagi dalam perang 
engan istilah ,/operasi mi- 

Ha aa pada 19 Septem- 
ber 1944 dengan sebuah ,,peng- 

hentian 'perang” di Moskow. 
Kental negara muda itu menje- 

sebagian lagi tanahnja 
NN da dikepala Utara 
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ari musim semi 
Finlandia 

n Ba jaitu diba- 
Pa dan andri utara (Salla dan Kuusamo). 

Satu dari tiap2 17 perempuan jg 
kawin mendjadi djanda, "dan satu 
dari 24 anak2 dibawah umur 18 
'kehilangan tua, dan se- 
orang dari 16 laki2 antara umur 
Ng dan 49 tahun djadi tjatjad, 

ng satu dari 9 penduduk 
Finlandia kehilangan rumahnja. 

- Itu adalah angka2 untuk se- 
kedar gambaran bagaimana ne- 
geri jang baru menerimagOlym- 

: piade “itu menderita “selai a pe- 
rang. .- 

24.000 Djanda, muda dan tua 
| menerima pensiun dan pertolo- 
| ngan untuk mendapatkan peker- 
|djaan. Apabila mereka kawin 

kembali, dapat sedjumiah soko- 
jang sama besarnja dengan 

bantuan 3 tahun pensiun. Tapi 
menurut jang saja dengar tidak 

tberapa jang beruntung dapat 
| Suami, sedang wanita adalah 

10960 lebih banjak di Finlandia 

dari pada kaum laki2. 

50000 Anak2 korban perang 
narus diberi hidup pula. Mereka 
dapat sokongan dari pemerintah 
sampai umur 17 tahun dan diberi 
Kesempatan bersekolah dan lati- 
han dengan tjuma2. Dengan de- 
mikian bisalah anak2 itu dike- 
mudian hari - berusaha untuk 
mengongkosi hidupnja.   aan Ini berarti, bahwa ia "3 

tus hubungan dengan lautan 
2 he terdjadi perang di La- 

, jaitu“daerah jang sangat 
disebelah Utara Finlandia, 

'ainana tidak ada malam sela- 
m musim panas. Barangkali 
pembatja pernah-dengar jang | 
-dihamakan ,/midnightsun”, jang 

-tiap2 pelantjong kenegeri 
mau tidak mau tertarik melihat- 
nja. Betul2 romantik, kata se- 
orang mahasiswa Finlandia ke- 
pada saja jang berasal dari La- 

Do, 
Saja sendiri ingin kesana, asia 

waktu tidak mengizinkan, dja- 
uhnja bukan main dari Helsinki, 

"Nah, “Kemkat ea perang 
tani Di Lapland ada lebih 200. 

000 serdadu Djerman waktu itu 
jang harus diserang dan diusir | 
dari sana. Sebagian 
duduk mengungsi 

besar pen- 

“Ke Lapland 
bagian ' Swedia, “jang tinggal | 

menggerilja, disamping tentara 
Finlandia. Achirnja serdadu2 
Hitler itu takluk pada tahun 
1945 — itu pembatja sudah 
tahu “253 tapi Finlandia dipaksa 

menjerahkan mereka kepada 
tentara Rusia dan tentara Fin- 
landia sendiri dilutjuti, Menurut | 
perdjandjian 1947, republik mu- | 
da itu hanja boleh mempunjai 

“41.900 tentara, termasuk ana, 
n laut, udara. 
“Persoalan jang sangat berat 

jang - harus dipetjahkan Finlan- 
dia sesudah perang ialah, bagai- 
mana mengurus korban2 perang 
jang tidak sedikit itu — - djanda2, 
jang tjatjad, anak2 jang tidak 
punja ibu dan bapak, 

Ketika mahasiswa jang bera: 
sal dari Lapland itu tjerita ke- 
pada saja tentang perang di- 
daerahnja, air matanja dengan 
tidak diketahui meleleh. Masih 
dirasakannja kesedihan dan ke- 
sengsaraan jang didlaminja. Ru- 
mah mereka terbakar dengan se. 
gala isinja, harus pergi ke emana 
sadja menjelamatkan diri. (Hal 
jang demikian banjak kita alami 
juga tempo hari). 

'25.000 Korban pada perang 
1939 - 40 dan 60.000. dalam pe- 

Satu soal lagi jang sulit, ialah 
para pengungsi dari Karelia, jg 
tidak senang tentunja dibawah 
kekuasaan asing, sedjumlah 413. 
000 orang, laki perempuan dan 
'anak2. Sedang jang datang dari 
Lapland ada 10800 orang dan 
dari Porkkala kira2 20-km. di-' 

selama 50 tahun,” 
orang. LEAN 

penghidupan ? g 

'orang2 Fin — orang tua, wa- 
nita2 dan pemuda2, 

mereka selama 
lalu, mereka bisa merasakannja. 
Mereka bisa menghargai per- 

djuangan kita untuk mendapat- 
kan kemerdekaan kita dan saja 
sendiri dengan mudah menghar- 
gai perdjuangan mereka. 

mati, bagaimana - tinggi mutu 

orang Fin kepada saja. 
Bagaimana ramah tamah me- 

reka, dengan sangat spontaan, 
sudah saja TI tempo bara 

Ini saja tulis 1 Turku — ibu 
kota lama Finlandia selama pen- 
Gjadjahan Swedia, 
nunggu kapal jang akan mem- 
bawa saja ke Stockholm untuk 
pulang kembali ke London me- 
lalui Swedia, negeri Belanda dan 

Belgia. 

Kapal akan ber. angkat agasa 1 
malam. Selama perdjalanan dari | 
Helsinki ke Turku ini, saja kira | 
tidak berapa berbeda dengan di | 
Indonesia, kaju dan pohon sa- 

dja jang terlihat sepandjang 
Gjalan, serta danau2 jang biru 
jang menarik mata dan hati, 
Finlandia  punja 60.000 danau 
ketjil dan besar, dimana putera 
dan puteri Fin saban2 .naik2 

perahu berdajung. 
Ketika saja bilang kepada se- 

orang gadis Fin, bahwa tanah- 
nja bikin orang2 Finlandia ro- 
mantik, dia senjum : ,,Tapi tidak 
sentimenteel”. 

Tjerita kedua mengenai Fin- 
landia ini biarlah saja tulis dari   Peak Barat - an Helsinki jg Stockholm. 

  

47 “Agustus di Surakarta : 
  

0... mana 
2 : ( Oleh : Wartaw 

kan kampung? pun tidak mau 

- Dengan singkat dapat dikata- 
kan, bahwa kali ini peringatan 
hari ulang tahun kemerdekaan 
itu mendapat sambutan jang 
hangat sekali daripada tahun2 
ena lalu. 2 : 

Peresmian Peak 
usaha. 

2 5 

& Hari jang bersedjarah itu oleh 
segenap organisasi telah diper- 

gunakan djuga untuk membuka 
atau meresmikan pelbagai usa- 
ha. Orang2 resmi, “mitsalnja. 
Wali kota serta pembantu2nja, 
telah giat pergi kesana kesini 

untuk melakukan upatjara resmi 
dan memberikan pidato2nja. Dju 
ga. para peladjar menghormat 

pahlawan2 jg telah gugur. Ba- 
Gan2 sosial djuga sibuk melajani 
serta menunaikan Dan kesosi- 

|alannja. 

   Bosan rapat mursiba 
| Dalam pada itu rapat umum 
jang Gindakan distadion Sriwe- 
dari agak kurang mendapat per- 
pat ian dari penduduk. Ini  ter- 

kti bahwa jang  hadlir itu 
bukannja penduduk umum me- 
lainkan para undangan sebagian 
“besar Dengan demikian maka 
suasana rapat 

    rang 1941-44 La 1944 - Tn 

  

tertutup, sehingga para  pem- 

raksasa, sudah | 
hilang, melainkan seperti rapat 

$ Suasana perajaan “dimana- 
meriah 

pelbagai lapisan dalam 

ketinggalan, Selain pertundju- 
Ikan? djuga bermatjam? perlombaan dirajakan dimana2. 

bitjara tidak perlu lagi naik po- 
|dium, tjukup berdiri ditempat 
jang sudah ditentukan. ' 

| Demikian - pandangan umum 
setjara “ringkas perajaan hari 
ulang tahun kemerdekaan di 

rapat samodra. 
- Pada malamnja diadakan re- 
sepsi resmi dimana residen dan 
anggauta DPRS jang tertua 
berpidato.. 

MERUPAKAN LAPA- 
NGAN BAGUS 

“Bagi modal asing. 

Transfer 400.000.000 rupiah 
| Belanda dari Indonesia ke Ne- 
derland - ditahun 1951 — jang 
merupakan angka paling besar 
sedjak masa - konjunktur - ting- 
gi ditahun 1926 — oleh New 
Statesman 'achir minggu ini di- 
beri konmentar sbb : “,,Tidak 
mengherankan, bahwa Djepang, 

jang dengan bantuan 'supervisi 
Amerika ingin memadjukan pe- 
ngaruh ekonominja di Asia Teng 
gara, menganggap Indonesia se- 
bagai lapangan terbaik bagi per 

dagangan dan investasi modal- 
nja”, — Ant,   
  

.MA EMPAT" 
b IDJAMAN HINDIA BEra NDA Mas kara mempunjai na- 

ma baik, koersnja 100Yo, karena djasanja dalam perdjua- 
ngan kemerdekaan memang besar, termasuk kaum repolusio- 
ner jang mendjadi lengyanan baik tuan PIBD karena keberani- 
annja melanggar artikel 158 bis idan 153 ter, dia sudah beberapa 
kali masuk pendjara, dan sekeluar. nja dari pendjara tetap non ko 
.perator, tidak mau bekerdja pada Kandjeng Gupermen Belanda. 

.Ini orang kampungnja. tah 
dan an arung ? 

jat “ppi idas, sekalipun dia bus 
kan orang in tellect. Sapa besar 

punj 4 

model tahun “900, Duka, sekali 

tempo “ia terpaksa omong ten- 

tang orang2 terpeladjar kelua- 
ran sekolah menengah. atan aka- | 
demisi, dapat dikatakan denyan 

bahwa  kebanjakan | sombong 

orang2 terpeladjar itu pengetjut. 
pentjari roti dan kedjunja Be- 
landa, tidak dapat dipertjajai | 
dalam pergerakan kemerdekaan | 
karena mereka tidak mau ber- 
Kera tidak. dojan pendjara.. 

  

Alasan itu tjukup masuk dis 
akal djuga, karena memang ke 
njataan pada masu pendjadja- 
han itu tidalo MN Ikarem intel- 

       

  

lite Dan rana ana peka 

S.R 
   

apa jang 9 djadi orany repolusi- 

“|. Koersnja jang 10075 Demi 
Hindia Belanda itu naik lagi 
mendjadi 150”, dizsaman Hindia 
'Djepang, karena dia pernah di- 
tangkap Kenpei, diazab dan di- 

pukuli setengah mati, pada hal 

kesalahannja tidak ada. Dia te- 
tap nor operator, tidak mau 
'kerdja-sama pada Djepang kke- 
parat. Kami hormat kepadanja, 
dia merasa puas karena dihar- 
mati orang kampung, meskipun 

dia miskin dan menganggur se- 
mantiasu, 

Djaman Proklamasi 17 Agus- 

   

  

hat beberapa kawannja jang res 
polustoner seperti dia ada jang 

hh terdjungkel karena ikut 

“jadi barisan. pAngo POA ketika nes   bts. 1915 koers mas Kasan tetap 
(15075, karena dia tideulk ikut ter 
seret kedalam. anarsisme, pada 

lutjuti sendjata Djepang, bisa 
menjeret 20 karung beras dan 
40 karung gula dari gudang Die 

| pang untuk dibawa pulang ke- 
rumahnja, ditambah lagi berpu- 
luh kodi bahan pakaian dapat di 
»beresi? dan labu didjual kepada 

babah Hong Bie sebakai tukang 

tadah, kemudian orang itu dia- 

di kaja dan bisa bikin lodji ba- 

rena suasana revolusi. bambu- 
runting. 

Diadi Mas Kasan tetap bisa mem 
pertahankan 'koersnja “15079: 
Hidup bersama rakjat Jang .me- 
larat, Kalau ditanjakan, kehapa 
tidak ikut dalam pemerintahan, 

jatmasih -melarat, dan karena 
dlam @pparaat2 pemerintahan 
masih ada orang2 reaksioner be- 

kas kaki tangan pemerintah Hin 
dia Belanda dan Hindia Djepang, 
Mas Kasan tak mau bekerdja 
bersama-sama dengan pengehia- 
nat2 bangsa ibu Alasan inipun 
masuk diakal djuga, dan Kkoers- 

nja naik bagi djadi 11575. 
Hingga ditahun 1949 koersnja 

| masih dapat dipertahankan! 

Tapi sedjak saman R.L.S keti- 
ka Mas Kasan mendapat kesem 
patan menduduki djabatan pen- 
ting jeng bertanggung djawab, 
segera ta terima djabatan itu. 
Waktu diadakan selamatan. di- 
rumehnja, mengundang orang   

harus diserahkan Paha ilain 
ada 5.800 

Bagaimana. semua itu henna 
diberi tempat tinggal, perumah- 
an dan makanan, pakaian Ta 

Kalau basa Nabi dengan 

dan saja | 

tjerita bahwa Indonesia menga- | 
lami keadaan jang tidak kurang 
pahitnja daripada jang dialami | 

perang2 jang | 

| : PANMUNJOM: 

Tak ada harapan baru dalam pe- 
rundingan2)gentjatan sendjata 

) paling sedikit 16.000 tawanan 

Sekarang kita. bisa menik- 

kemerdekaan itu”, kata SeNUAR 

' sambil me- 

-dibajar kembali ' 

an K.R. sendiri). dag 4 

ARI DRANG: tahun. kemerdekana Indonesia dirajakan oleh 
segenap rakjat Surakarta dari 

suasana meriah sekali. Tidak hanja organisasi? sadja,- melain- 

“Surakarta. Tjukup meriah, tapi I- 

kurang memperhatikan kepada ' 

yan bangunan2 Inggeris 

  

  

  

Nam II: 

“KEPALA POLISI KAFR 
AD-DAWAR DI- 

  

TANGKAP 
Kepala polisi Kafr ad-Dawar, 

Naaman al Ashmawy, hari: 

| dibawa kebarak militer ”Mus- 
tafa” di Iskandaria. Penangka- ' 

pan ini adalah bertalian dengan | 
terdjadinja kekatjauan dipabe- | 
rik tekstil ditempat itu baru- | 
“baru ini. : 

Penangkapan ini kabarnja di- 

dasarkan kepada pertimbangan, 
bahwa ia tidak segera ambil 
tindakan untuk mengatasi ke- 
adaan, sungguhpun ja sesung- 
guhnja masih dapat mentjegah 
terdjadinja kekatjauan2. — Ant. 

Ber 

E
n
 

  

DARI 2. 000 RUMAH 
' BURUH TAMBANG » 
Buruh pertambangan di $So- 

vjet Uni dalam th ini telah men- 
dirikan lebih dari 2.000 buah ru- 
mah. Rumah? tadi adalah 

beri pertolongan jang | 
upa tanah dan pindjaman 
sampai 10.000 rubel, jang 

beberapa tahun. 

di. membiajainja “dengan uang 
simpanan sendiri. 

Selama zaman sesudah Pe- 
rang Dunia II ini, diperkampu- 
ngan2 pertambangan telah didi- 
rikan lebih dari 85.000 rumah, 
dan dalam djangka waktu ini pe- 
merintah Sovjet telah memberi- 
kan pindjaman lebih dari 

500.000.000 rubel seluruhnja, se- 
muanja dalam djangka pan- 

  

djang. — Ant.- Tass. 

BANGUNAN?2 PERKA- 
PALAN INGGRIS 

Di Shanghai disita 
oleh RRT, 

Pembesar2 RRT telah mengo- 
per dok2 dan bangunan? pembu- 
atan kapal ”Moller”,  kedua2- 
nja milik Inggeris di Shanghai, 
demikian diumumkan oleh Ra- 
dio Peking pada hari Minggu jl- 
Menurut Radio Peking pensita- 

itu ter- 
djadi pada hari Djum'at jang la- 
lu atas perintah Komisi Penga- 
was Militer Shanghai. . 

Milik. bangunan2 perkapalan 

itu termasuk jang paling mo- 
dern di Shanghai dan Ni 
kan penandman modal Inggeri: 
jang djumlahnja berdjuta2 Gol 
lar, Sedjak kota Shanghai di- 

ngunan2 itu tidak terpakai ka- 
rena tidak adanja lalu lintas 'pe- | 
lajaran dikota jang tadinja me- 
rupakan salah : satu pelabuhan   

gus diwaktu orang kampung se- L 
dang menderita pahit getir ka- 

djawabnija bagus: ',Karena rak |. 

terbesar dipantai Timur RRT, 

kampung, dia berkata bahwa ki. 

m sudah tiba saatnja dia tampil 
kemuka melantjarkan  pemba-- 

ngunan guna menvwuihkan sega- 

la jang rusak karena akibat re- 
volusi. Pembangunan moril. dan 
Matertel, pembangunan djasma- 
mi dan rohani, Hadlirin mengu- 

tjap amin, amin, amin, dan ber- 

harap segeralah rakjat makmur. 

Setahun kemulian “dia sudah 
kaja. Rumahnja ganti lodji, ma- 

kan lama makin djarang2 men- 

dekati tetangganja jang masih 
melarat. Moklum dia sudah dja- 
di orang resmi, punja mobil, pu- 
nja Raleigh, punja radio, punja 
korsi Kero dan tetamu2 jang se- 
ring datang ialah orang2 ber- 

1 Pbampkat dan gagah2, 

Koers ' dimata orang kam 

(pung sudah turun - mendjadi 
12575.  Lama-kelamaan turun 
"lagi djiadi 15», karena dilua- 
ran terdengar desas-desus bah- 
wa Mas Kasan sudah pinter md- 
in korup, Tetangga disebelah- 
nja mengonmel: ,Dulunja dia ber 
sama kita karena belum ada 
kesempatan naik panggung, mes 
kapun dulunja dia ingin den ku- 
metjer ngiler mam hidup besar 

diatas punggung rakjat! Seka- 

rang Sudah ada kesempatan na- 
ik punggung, sementara pelaku, 

pelaku lain Sudah banjak jang 
ntusuk kotak! Tapi tunggulah,   achirnja, dia Ba TNAA kotak 
djuga namu? 

Minggu jl. telah ditangkap dan | 

     

        

    

   
Banjak diantara Damin ta 4 

duduki oleh pasukan? RRT ba- | 

IK TAHANAN WIROGUNAN DIBEBASKAN. 
Pada hari Proklamasi jbl. “96 orang tahanan pendjara Wiro- 

PL gunan telah dibebaskan. Gambar diatas nampak Direktur Kepen- 

djaraan Daerah Jogjakarta HS. Winata sedang memberi mi- 

tuah kepada orang2. jang dibebuskan. — (Gamb. : : Ant,). 

1 Tenggara .menjatakan, 

| wak. : 
Djenderal Lockhart adalah 

DJENDERAL LOCKHART 
KE SERAWAK 

Djenderal Sir Robert Lock- 
hart, wakil pemimpin operasi? 
militer di Malaya, 

Serawak, untuk memberikan na 

rintah Serawak dalam usaha 

bolan2 bersendjata, 
Pengumuman jang dikeluar- 

kan oleh kantor 
.djenderal' Inggeris untuk Asia 

bahwa 
djenderal Lockhart dalam kun- 
djungannja ke Kuching ini di- 
“sertai oleh 2 orang opsir tinggi 
dari pasukan2 polisi Malaya. Me- 
nurut pengumuman itu, Lock- 

kundjungan 

"tangan kanan” komisaris ting- 

Sir Gerald Templer, terutama 
sekali dalam urusan militer. 
Ant, - Rtr,   

ERUNDINGAN2 gentjatan sendjata di Korea pada hari 

Ye
e 

Sebagai dikabarkan djenderal 
'Nam II, ketua delegasi Utara 
'berkali2 telah- menuntut supaja 

"pihak PBB mengembalikan sedi- 
'kit2nja 116.000 tawanan Utara 
jang berada ditangannja, akan 
"tetapi komando PBB sebaliknja 
hanja bersedia mengembalikan 

para tawanan jang telah me- 
njatakan kehendakpja untuk di- 
kembalikan kewilajah Utara. 

is Pendapat - pendapat 
3 di Washington.   Beberapa pembesar di Was- 
“hington sementara itu menjata- 
kan pendapat mereka, bahwa 

pihak Utara mungkin dengan 
'sengadja sedang menghalang - 
'halangi penjelesaian perdamai- 

an di Korea, dengan harapan 
akan Naaah, hal itu se- 

Nadjib. 

Dalam tanja- djawab dengan 
pers achir2 ini, Shishakli me- 
mudji2 tindakan tentara di Mesir 

jang telah merebut kekuasaan 
itu dan dikatakannja bahwa ki- 
ini sedang datang saatnja, apa- 
bila Mesir dan Syria menjusun 

rentjana bersama untuk kepen- 

tingan Dunia Arab, dalam ke- 
adaan internasional sekarang jg 

berbahaja ini. 
,Satu antara 2: Arab 
atau Jahudi jg pergi”. 

Berita AFP dari Kairo semen- 

tara itu mengutip tulisan kores- 
ponden istimewa harian Mesir 
»Al Ahram”, jang telah menga- 
dakan tanja-djawab dengan 

Kolonel Shishakli. 
Dalam pada itu Shishakli me- 

ngatakan, bahwa daerah Timur 

| Tengah tidak tjukup luasnja 

| untuk bangsa Arab dan bangsa 

| Jahudi bersama2:” oleh sebab 
|itu maka harus dipilih salah satu 

  
  

Radio Peking “menambahkan 
bahwa pensitaan bangunan2 itu 

| telah dilakukan untuk kepenti- 

Lngan rakjat Tiongkok, sesuai 
dengan putusan Inggeris baru2 

ini untuk melepaskan . penana- 
man2 modalnja di RRT. Radio 

| Peking tidak menjebut2 apakah 

| kepada pihak Inggeris akan di- 
| nga kerugian? — Ant. UP. 

PAN nuaLeria kits tidak salah, 
Awal tahun 41951 binimja Su- 

dah dua, inipun bim resmi, jg 
bini Ulegaal kabarnja ada tiga! 

Sekalipun Mas Kasan sudah 
laguk tua, tapi tua2 kelapa! Apa 

lagi ada kawan2-nja jg memban 

tu dia meneruskan peran t.s.t. 
Dulunja (1946-1949) tiap2 pe- 

rajaan tulang tahun Proklamasi 
17 Agustus Mas Kasan djadi bin 

tangnja  perajaan dikampung 

kami, banjak kasih wedjangan 

jang hebat2, “dan habis pidato 

bersama Pak Suto, Pak Naja, 

Puk Pawiro, “Pak Ramu dan 
Kang Karijo, duduk bersua di- 

lantai. - : 

Tapi sedjak perajaan 1? Agus 
tus 1951 dia sudah lain menta- 
liteitnja, djangaskan mau pida- 
to perajaan Pror'amasi dikam- 

pung, hadirpun tidak mau, ka- 

rena. ia musti hadir diberbagai 
pertemuan resmi, lagi pula ka- 
rena pergaulannja dengan orang 
kampung kami makin renggang. 
Dia sudah disinjalir sbg. korup- 
tur, Koersnja turun. lagi ajadi 
2975 ketika orang kampung ta- 
hu bahwa dia sudah gemar teng 
yak minuman keras, dan suka 
berdjudi dengan taruhan besur. 
Orang kampung kami jang na 

kal sering menjiralir Mas Kit 
san dengan djutukan : Pengikut 

Laliran MA EMPAT, jaitu Ma- 
| don, Main, Minum dan Maling, 

| karena Koruptur itu sama “rt 

  

“ Minggu jang lalu telah mendekati achirnja recess 7? hari 

dengan tidak ada tanda? dari pihak delegasi PBB maupun dari 

pihak delegasi Utara bahwa salah satu pihak merobah sikapnja 

mengenai masalah pertukaran tawanan perang jang merupakan 

ajalan buntu itu. Perundingan? akan dimulai oleh ketua delegasi 

$ PBB, djenderal Harrison, setelah pihak Utara tetap menghendaki 
pengembalian semua tawanan perang. 

bagai alat propaganda dalam 
Konperensi Perdamaian di Pe- 
king jang akan diadakan pada 
bulan September jang akan da- 

tang, dan dalam Sidang Umum 

PBB di New York pada bulan 

Oktober. 
Para penindjau di Washington 

dalam pada itu menduga bahwa 
pihak Utara kini sedang men- 
tjaba membuat kesalnja pihak 
PBB, dan dengan demikian me- 
maksa pihak PBB menjetudjui 
pengembalian semua tawanan 

perang. Diduga bahwa kemung- 

kinan lainnja ialah bahwa Sovjet 
| Rusia sekali lagi akan menga- 
djukan djalan buntu dalam. pe- 

rundingan2 gentjatan sendjata 
itu kepada PBB untuk penjele- 

tersebut. — Ant.   

ladu ikut Ikenduri kembul dahar 

Shishakli & Nadjib akan me- 

“njusun politik negara2 Arab? 
ENURUT berita? pers Damaskus pada hari Minggu .jg lalu, 

Kolonel Adib Shishakli, panglima besar tentara Syria, ber- 

Tabu mengundjungi panglima besar Mesir Djendr. Muhammad 

antara dua (2) djalan, atau 
bangsa Arab jang dilemparkan 
kelaut, atau bangsa Jahudi jang 
harus pergi. Menurut pendapat- 

nja, bangsa Arablah jang akan 

menang. 
Selandjutnja Shishakli me- 

ngatakan, bahwa ia bersimpati 

dan kagum akan Djenderal Mu- 
hammad Nadjib, serta voup 
@etat jang dipimpinnja. 

Shishakli bertjita?kan 
satu partai di Syria. 

Mengenai soal2 dalam negeri 
Syria, Shishakli mengatakan 
bahwa program partai2 politik 

di Syria itu sama sadja dan 
oleh sebab itu ,,sudah tjukup 

apabila hanja ada satu partai 

sadja”, 

Dan djika sudah terbentuk 

partai jang tunggal tadi, maka 

dapat dilakukan pemilihan2 

|lagi, hingga dapat terbentuklah 
| suatu parlemen jang effektif”. 

Mengenai perundingannja 

achir2 ini dengan perdana mmen- 
teri Irag, Shishakli menjangkal 

saran bahwa mereka telah bitja- 

rakan soal pertahanan - Timur 
Tengah. ,,Bagaimanapun djuga, 

| selama bangsa Arab belum ter- 

| penuhi tjita2nja, maka rentjana. 

  
| rentjana negara2 Barat itu tidak | 
akan diperhatikan.” — Ant. Rtr. 

nja dengan maling. Kurang sa- 
tu tak mengapa, jaitu Madat, ka 
rena dalam saman atom “ini soal 

Madat tidak penting lagi sku- 

rang representatif, tjukup  Mi- 
num sadja, karena lebih  pro- 
gressif dan modern menurut 18- 

tilah Internasional. 
Mas Kasan 

itu sekarang makin dibentfi 

orang kampungnja, karena ma- 

kin lupa daratan berhubung suk 
ses lidupnja sekarang. Dulunja 
dia suka menjepak ' kemuka, 
mendompak orang jang menda- 

pat sukses hidup ditengah reco- 
lusi kemerdekaan, sekarang dia 
suka menjepak kebelakang ke- 

pada orang2 dibawahannja jang 

masih tetap kesrakat. 

Dan mendjelang perajaan 17 
Agustus 1952 ini Mas Kasan ti- 
dak kelihatan lagi dikampung 
kami, karena lodjinja dikam- 

Kasan Tua jang sudah ompong 
giginja Wu, Mas Kasan Sudah 

mendirikan lodji baru dipinggir 
djalan raja klas I, diisi Mbok 
Kasan Muda III, dan kabarnja 
nanti malam 12. Agustus ini dir 
mah LI atu akan diadakan re- 
sepsi makan -bescer guna mens 
djamu “kawan-kawannja orang 
berpangkat, dimana Mbok Tu- 

100 LIL jang aju itu akan mene- 

rima tamu puteri bordiuis jan 
gemuk2, 

Koers 

Nal,   Mas Kasan sekarang 

    
pada hari i 

Minggu jl. terbang ke Kuching, 

sehat-nasehatnja kepada peme- 

memberantas kegiatan2 gerom- 

komisariat | 

-hart hanja akan mengadakan 

singkat. di Sera- | 

gi Inggeris di Malaya, djenderal 

saian. Demikian para penindjau ! 

atias Ma Empat | 

pung hanja didiami oleh Mbok : 

1 yA AGUSTUS 1952, 

kampung?. 

  

Persiltan, sekali lagi 
persatuan. 

(Sambungan hal, 2). 

Upatjara pada sore dan ma- 

lam harinja seterusnja diseleng- 
garakan oleh Kotapradja. Di- 
alun? utara pada djam 16.00 di- 
langsungkan rapat umum, jang 

diikuti oleh organisasi2 pemuda, 
pandu, buruh, peladjar2 Tiong- 

hoa dengan membawa poster2 

dan sembojan2 jang semuanja 

ditudjukan untuk membangkit- 
kan kembali semangat 17 Agus- 

ini sedjak Indonesia merdeka 

nampak .pula slogan -slogan 

supaja semua buku jang ber- 
bahu kolonial, djuga madjallah2 

stjabul” dibakar dan. dilarang. 

Rapat mengeluarkan sebuah sia- 

tement jang isinja sbb : 

1. a mempertahankan dasar 

politik bebas jang actief. 
b. Menghendaki terlaksana- 

nja hasil tindjauan - kem- 

bali segala perdjandjian 

untuk hapusnja ikatan? jg 

merugikan kepentingan 

Rakjat dan Negara, 
2. Untuk mengembalikan Irian- 

Barat selekas -lekasnja ke- 
dalam wilajah Negara Repu- 
blik Indonesia. 

3. Untk melaksanakan demo- 
“ krasi dalam segala lapangan 

guna mentjapai kesedjahte- 

raan Rakjat dan keadilan 

sosial dalam masjarakat. 
4. Untuk melaksanakan pemba- 

ngunan Nasional baik lahir 
maupun batin, dalam arti 

pembangunan sosial, ekonomi 

dan kebudajaan guna kepen- 
tingan segenap Rakjat. 
Dalam mentjari djalan penje- 

lesaian keamanan dalam ne- 
geri perlu diwudjudkan ker- 
dja sama jang se-erat2nja 

antara Tentara, Polisi dan 
alat? negara lainnja dengar 

rakjat, pertama? mengarah- 
kan perhatian kedjurusan pe- 
ngawasan gerak - gerik lalu 

Iintas asing, jang merugikan 

&
 

Rakjat dari segala golongan dan 
aliran untuk mewudjudkan Ke- 

satuan tekad guna menjelesai- 

kan perdjoangan Nasional. 
Resepsi digedung Negara. 

Resepsi jang diselenggarakan 

oleh Kotapradja ini dihadiri oleh 

Wakil Kepala Daerah, pembe- 

Sar2 sipil dan militer dan wakil2 
dari organisasi2. dan arti dari 

segenap lapisan masjarakat. 
Dalam kata sambutannja Wa- 

likota Mr. S Purwokusumo se- 
laku Ketua Umum dari Panitya 

Kotapradja ini dalam pokoknja 

mengandjurkan persatuan dian- 

tara semua aliran, organisasi, 
partai2 dan golongan untuk 

menghilangkan ' segala kesalah 
fahaman dan pertentangan, se- 

gala matjam perselisihan dan 

ketegangan. Hanja dengan ke- 

mauan bertemu dengan dada 

terbuka, dapat dan mau berha- 

dapan satu sama lamnja setjara 
kesatrija dengan terang2an, se- 

mua itu Japat dielimineer dan 

diatasi. | 
Dengan goodwill 

bercontact, dan dengan goodwill 

pula untuk saling - memaham- 

kan dan saling “menghormati, 
achirnja pasti dapat 
understanding jang perlu guna 

kerdja-sama atau team - work 

antara segala golongan lapisan, 

aliran dan agama dalam menu- 
naikan tugas masing2 untuk 
mengisi kemerdekaan, untuk 
membangun Negara dan menje- 
lesaikan perdjuangan - nasional 

kita. 

Sesudah pidato itu, maka Ke- 

  
tus 1945. Pula baru pertama kali 

untuk mau | 

tertjapai. 

  
kepentingan Negara dan | 

Rakjat. ! 

Mengadjak : Seluruh lapisan 

1). 

  

17 Agustus di Hn 
60-80 Ribu orang menjaksikan 

dihalaman Istama 
peringatan ke-7 Proklamasi kemerdeka- 

an, dirajakan dengan meriah di 
dan menurut kawat? jang sampai pada kita djuga disemua kota 
discluruh Indonesia dan dikedutaan - kedutaan R.I, diluar negeri. 
Di Djakarta Merah Putih dikibarkan oleh sebagian besar dari 
penduduk, dirumah - rumah sepandjang Nana besar maupun di 

Ibu ? Kota Republik 

Upatjara pagi itu berpusat di- 
istana Presiden di Merdeka U- 
tara dan malamnja disitu diada- 
kan garden party —- dng pertun 
djukan kesenian Indonesia (Ba- 

Hari Senin berbagai golo- 

ngan penduduk mengadakan 
arak-arakan di Diakarta.' 

Upatjara “di Istana Merdeka 

pagi itu dihadiri oleh: angganta2 

kabinet, korps diplomatik. ang 
gauta2 parlemen, Wakil2 part 

   

  

dan golongan, antaranja tampak | 
Gjuga pemimpin komunis Ali- 

min, sedang diluar pagar dan di- 

halaman rakjat ber djedjal- jer 
djal. 

Ketika Presiden mengutjap- 

kan pidatonja, satu saat terpak- 
sa.pidato ini dihentikan, karena 

'rakjat diluar ,,menjerbu” keda- 
lam halaman jang sudah penuh 
itu, sehingga ribut dan ada be- 

berapa orang jang tergentjet ka 
renanja. Seorang tampak dipi- 

kul oleh para pandu kedalam, 

pakaiannja “tampak berdarah. 
Menurut perkiraan 60-80 ribu 
orang hadir, 

Upatjara dilakukan menurut 

programa, dimulai dengan pida- 
to Ketua DPR jang diutjapkan 
oleh Wakil Ketua I Mr. Tambu- 

nan jang menitik-beratkan pada 
masalah2. perekonomian, disusul 

oleh amanat Presiden jang me- 

ngupas soal2 luar negeri dan 
dalam negeri. 

Sesudah 'itu dilepaskan tem- 
bakan meriam 17 kali jang diser 

tai bunji sirene, lontjeng gere- 
dja dan bedug2 di mesdjid2. 

Pembatjaan Proklamasi 17 

Agustus 1945 dilakukan oleh Mr, 
Abdul Wahab. 
Kemudian disusul oleh pemba 

fjaan do'a jang dilakukan oleh 
Kjai Hadji Adnan, jang selain 

itu djuga mengutjapkan pidato, 

jang menimbulkan suara2 heran 
dikanan-kiri. Ia a.l. njatakan, 
bahwa pemerintahan kita Kini 

adalah pemerintahan merdeka 
jang ke-7. dalam sedjarah Indo- 
nesia, Jang pertama, ialah Mo- 

djopahit, kedua Bintara, ketiga 
Padjang, keempat Mataram, 
kelima Kartasura, keenam Sura- 
karta dan ketudju R.I jang se- 

karang. 
Kemudian dilakukan upatjara 

-| mengheningkan tjipta, jang di- 

susul loeh upatjara menaikkan 
Bendera Pusaka. — Ant. 

Bendera2 P.K.I Ma- 
sjumi dl. berkibar 

bersama-sama. 

Dalam upatjara umum pera- 
jaan 17 Agustus dilapang Tegal. 
lega Bandung sesuai dengan 

bentuknja panitya jang mengan- 

dung.semangat kompromi dian- 
tara partai2 dan organisasi2 di- 
Samping bendera Merah Putih 
Gipasang pula pandji2 dari 7 par 

tai politik, P.K.I., PNI, Masju- 
mi, Permai, Parki, Partindo 

dan Partai Buruh. 
Kedjadian ini buat di Bandung 

adalah jang pertama kali, lebih2 
karena pawai “keliling kotabun 

didahului oleh bendera2 jang 
sama besarnja dari P.K.I., 'Ma- 

sjumi. dan Parki, dibelakang 

barisan musik tentara dan di- 
ikuti oleh barisan2 dari berbagai 

organisasi. 
17 Agustus di- London 

dan. Nederland. 
Duta - besar Indonesia -di Lon- 

don mengadakan resepsi tidak- 

resmi digedung kedutaan 2 
dihadiri oleh. orang2: Indonesia 
dan sahabat2 . Indonesia, untuk 
merajakan-17 Agustus 

Hari Senin: Persatuan Indone- 
Sia di Nederland merajakannja 
digedung Chelsea, disertai dng 

pertundjukan: tari dan scni 

ara Indonesia. 

  

   

  

Su- 

  

pada hadirin diberi kesempatan 

untuk memberi selamat kepada 

Wakil Kepala Daerah. Resepsi 
ini diachiri dengan pertundjukan 

sampai tengah malam. 

  

nm 3 

nja hakem,     Pada hari Proklamasi jbl, saluran Kalibantang jang pandjang- 

itu telah. dibuka. dengan: resmi. 

Sahir sedang membuka “pintu aer, 
Saluran Kalibawang diliat dari las. — AT PE. 

Gambar atas : 
de (Ant), Gambar 

Dr. 
bareah : 

Y 

   



   
    

   

            

   

        

       

    

  

                

   
   
   

  

   
   

   

  

   
    

  

   
   

    

   

angan 
osial hama jaka 

ztu masjarakat Indone- 
herdfisarkan kepada ke 

y” tak mengenal 
dan kemiskinan. 
an. bahwa - ba- 

an itu belum terpe- 

irenai keamanan dika- 

takannj bahwa negara masih 
keamanan dalam- 

diganggu oleh gerombo- 
2 bermatjam-matjam. Satu 

ari pada sebabnja jang teruta- 
h penjakit kurang meng | 

ormati Gezag. Di Indonesia se- 
  “karang berdjalan satu paradox, 

  

     

   
   

      

    

  

    

Lutus UDJIAN Ta 
| DJAH-MADA 
Telah - tulus udiian Fakultit 

: Hukum, Sosial dan Politik Un: 
versitit Sa Sea au 
pada | 1. “Ae Ratan 

Bi aa Aa maa" Prop. 
| Bacc. Perdata, dan pada tang- 
. 8 gn aan 1 Para Noor 

    
    

   

  

   
  

   
    
   

          

   

      

   
    
   

  

   

      

   
   
     

  

   

   

  

40 Krontjong ana oleh OK 
& Penghibur Pati Ter “Dia 

| Tri HARTINI 
: Ia damangk dut 

Lan 23 

  

  

  

   

         

    

   

2 Menjongsong - Ula 
Tn jg ke-VII 17 Ag 

2 BOUW AAN? 
SKiipa Kidul 96 
aa 5 

     

    

, mempunjai Gezag sendiri 

“| sedikitpun djua, kedua, 

    

   
   

    

    
    
    
     
       

    

   

   

"MENDROJUWONO. pn 

kata Presiden, 
a ingin mempunjai Ge: 

enjliri, dan sesudah kita 
itu, 

Gezag itu tidak kita hormati. 

Kesadaran bernegara belum ber 

tvlang-sungsum disebagian dari- 

-pada rakjat, Adanja "krisis Ge-. 

”! ini ditambahkan oleh Pre- 
siden pada - & matjam krisis la- 
innja jang F “disebut, jaitu 

6 'krisis politik, krisis alat2 - keku- 
F asaan-negara 

kw dan" krisis Antoril- F 

| krisis tjara berfi- 

  

Meskipun baniak harapan be- 

Hum terpenuhi, | Presiden melihat 
"adanja banjak kemadjuan dalam 
banjak 'hal2 detail selama 7 ta- 

poran2 Kementerian2. 
“ Pada aehirnj ja Presiden meng- 

| harapkan kembalinja, Djiwa Pro 
klamasi pada segenap. rakjat, 

1 | kembati jaitu pertama, djiwa 
|“ merdeka-nasional, jaitu tak maw 

Gihinggap! oleh pendjadjahan 
» djiva 

$ aa 

    

ichlas Ha San 

  

   
    

"MAGELANG 
1g telah dapat di- 

mbali Ikatan Pentjak 
“(Seluruh Indonesia (IPSI) tjab. 

| Magelang jang diketuai 
: | Mangunwirono. 

“oleh 
£ Anggota2 pe- 
nguru Jainnja jalah wk, “ketual 
dan II masing2 Sutarman dan 
ena Penulis I dan H Umar 

Sarkam: bendahari . et" 

      

Peang: — Na 

  

  

  

, satu masjarakat FE 

jaitu berpuluh? rs 
| 

r 

| MALAM ' PENGHABISAN. 
“A8 Tahun ——— 

LIFE OF EMILE ZOLA" |. 
Bobhy DRICOLL dan 

Mulai Besok: 

SENI SONO 
| MALAM INI 

| "TREASURE ISLAND” 
5 13 Yh, -—— 

dengan 

Robert NEWTON 
320 - 8. 

  
| 

hun ini, jang terlihat dalam !a- | 

: Sea kembali kepada sari-intinja jg . 

1 

Pama rae aa. Rono dan Sas: | 

  

Eatiman 103 — “Telp. 690, 
go5ja arta 

2 Ben S 
    

  

   : TIK 
£ Tg £ ' SAMAK, 

  

Ih carBon, 
Ol STENGIL, 

4 K
e
i
   

          

     

  

  

      

  
TINTA STENCIL,. 
SN Ae ULIN 23 

03 OLPEN, 2 
' MESIN TULIS, - 
“-BUKU TULIS, 

Poo & 
PASSERDOOS, 
 POTLOOD: TULIS, 

BS rn GAMBAR, 
GARISAN MATJAM2 
STENCIL CHEETS, 
Lem,       

GAMBAR, Kn 

| TJINTA MURNI Tan
 

  

Diajaah dengan banar & # : 

— ELECTROMOTOR 10 pk. 

CTROMOTOR 17 pk. 

    

  

   

lapangan MAA akan selatu 

jam 08.00 -— 11.00 - 
"Makang "KEMA- 

Bagian? - 

g mepinaknterai kta “Dan. 

Mengetik, s   

mana 
Gu “JESSICA ANDY LUTHER ADLER 

Lam ga Tagana Hanny aa ea 

: ,NEYER A DULL MOMENT” 
1 

  

| sxe-s. 

8 Turut Bavela" a: 
Semoga isi proklamasi 17 AGUSTUS 1945 dapat di- 
wudjudkan. 
Semoga para pemimpin dapat menjederhanakan tjara 

“hidup dan berkuranglah penderitaan SI MURBA BER- 
DJOANG, PETANI — KETJIL dan BURUH — TX ANI. 

A- mien. 
J ogjakarta, INA yustus 1952. 

Perusahaan Bis dan Angkutan 

N.V. MATARAM. 
ojudan 65, Jogja — Telp. 851. 

  

KEMENTERIAN 
STAF" ANGKATAN 

  

1 MENJAMBUT HARI KEMERDEKAAN” 

17 AGUSTUS 1952. 

Joko Buku MENARA 
TR 8. 

MENJAMBUT HARI KEMERDEKAAN 

1T AGUSTUS 1952. 

TA . DAMAI & Da 
. Margomuljo 1 u 5. Ta. BSK “2 mm 
1205 -8. Ta xg 

21 Tea Kidul: ta Mena ana 

Jogjakarta. 

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN 

. KIAN GWAN Co. Ta Ltd. N.V. 
JOGJ JAKART Ai 

1 

PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan kepada anak? murid jang TELAH MEN- | 
DAFTARKAN diri masuk mendjadi murid 8. T.P. bagian 

| kulit jang dibuka di Ambarrukmo, rap datang 
kas mungkin. 

Bila pada hari 25 AGUSTUS. 1952 ini tidak datang, kami 
anggap pendarkgana Ynereka sudah ta ada. 

ANA ON Na Ska Penilik S.T.P. 
| DAERAH IST, JOGJAKARTA/ 

Krs. Kedu. 

342-8. (M: SOERJADI). 

sele- | 

Jogjakarta, Agustus 1952. 

, 335 -8. 

“Dengan ini maka KEKURANGAN 

dalam Pengumuman Pers No. 
# DIBETULKAN. 

    

    

PERTAHANAN 5 
UDARA Tg 

BIRO PENERANGAN 

- 000— 

PEMBETULAN 
No. 0497 /18 

“ Didalam Pengumuman Pers. No. 0402 / Bpen/ VII /'52, tgl. 

1l AGUSTUS 1952. Perihal: 
Mendapat Nama? Pahlawannja. Terdapat KEKURANGAN 

dan KESALAHAN. 

4 Pangkalan Udara AURI 

BERIT: A DI BAB III AJAT 3 MU STINJA SBB.: & 

ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA, KOMODOR 

UDARA (Pesthuum). 5 : 

Pada perang dunia ke-4 mendjadi navigator »Bomber 

Command R.A.F.” dan telah mendjalankan 44 ,,mis- 

sions” diatas AN bim dan Perantjis dengan pesawat? 

»Liberator” dan ,,Lancaster”. Ketika Balatentara Dje- 

pang datang beliau menjingkir ke India dalam pendi- 

dikan sebagai opsir terpedo pada Angkatan Laut Be- . 

landa, Kemudian pindah ke R.A.F. untuk memperoleh 

latihan di Canada dan turut mengambil bagian meng- 

gempur Djerman dalam Perang Dunia ke -3I. Mulai 

Pebruari 1946 menggabungkan diri pada AURI dan du- 

duk dalam Markas Besar Angkatan Udara sebagai or- 

ganisator, pula pindah ke Bukittinggi (Sumatera). 

Gugur pada tanggal 14 Desember 1947 di Tandjung 

Hantu (Perak) Semenandjung Melaju dengan pesawat 

,Avro Anson” R.I.-004 jang dikemudikan oleh Pener- 

“bang Opsir Udara Iswahjudi. 

dan KESALAHAN di 
0402 /Bpen / VII/'52, telah 

Djakarta, 14 Agustus 1952. 

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA R.L. 

BIRO PENERANGAN, 
8 337 - 8. 

  

  

Telah “Tahir anak Pan LN 
ke-V tgl. 13 Agustus 1952 
djam 9.30 pagi 2 : 

SOEMARJAMI AGOESTIN 

Ibu dan anak selamat. 
' SUBSCRIBE TO 

  

  

  

Masih. menerima: | 1 —' 
& Langganan makanan, 

536 - 8. 

DIT, ARE 
dengan segera: 

. BEBERAPA TUKANG : 
2. KAJU MEUBEL 

jang berpengalaman. 

“Keterangan kepada sa Pa 
DjL. Pakualaman 3, Jogja. : 

Ka 

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA 
Djl. 

bisa diantar kerumah. 

Ibu ATIMO 
|, Tugu Kidul 19a sebelah | 

“Toko Buku MENARA. f 
  

166 — 8,   

JOIN THE GROWING FAM 

Keluarga: Gondosowignjo. : : 
Heat Md. 3 f192 Dk. $ i 

$ 3348 , F 

Rp. HR per month. 

PENGUMUMAN 
Peladjar2 beridjazah S. M.A, a/b/c dan sekolah yak 6 tahun, 
tenaganja dilapangan pendidikan pada Kementerian Agama, 
“berbagai kursus B.I. dari Kementerian P.P. & K. 
agama dan hukum Agama). ' 
'MEREKA AKAN DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI DENGAN 

Surat lamaran, disertai turunan" idjazah, nilai udjian, jang disjahkan oleh kepala sekolah, 

surat keterangan tabib, surat keterangan berkelakuan baik dari 

harap dikirim kepada Djawatan Pendidikan Agama bagian Inspeksi di Jogjakarta, selambat - 

lambatnja tanggar 31 Agustus 1952. L 

   

. The fire English-language daily in Indonesia. 

Djalan Pintu Air !I/44 - Djakarta. 

Phone 4255 Gambir. 

KURSUS Bi 

jang ingin menjumbangkan 
Gapat melamar untuk mengikuti 

(umum) dan Ten Agama (ilmu 

STUDIBOPDRACNT. 

Tjamat tempat kediaman, 

Djawatan Pendidikan Agama. 
Mr. R. SUNARJO. « 

  
  

  

  
  

    

  

  

, 

TAHUKAH SAUDARA? ARTINJA DUA PERKATAAN INI? C 

DENGAN TIADA INJ, MANUSIA “TAK DAPAT 

TENTERAM DAN BAHAGIA! 

HIDUP 

344-8, 

  

  

Seorang wanita jang bidjaksana selalu “pandai 

. memilih. Pandai memilih pakaiannja, pandai me: 
milih hiasannja dan pandai memilih sabunnja, 
Dia memakai sabun Colibrita, karena hanja 
dengan sabun ini keharuman badannja akan 
terdjamin.: Berkat : Hampuran Lwangi'an “jang 
terpilih didalamnja. 

  

“SABUN WANGI 

  

     
    
   

     

          

   
         

      

         
    
        
    

  

        
    
   

    

   

  

    

   

      

REX PREMIERP, Teka dlm bhs. : 

SEKARANG. 17 Yahun.—— INODNRSIA. 

No. No, 
Comment Comment 

  
  

  

  

SAMSON 
Perh 

mulai 

Tiap hari MATINER dj. 10.00 

kesempatan bagi para ibu 
dan para peladjar jang tak 
dapat berkundjung pada pe- Bias be na 
tang hari. Mentjegah beli MEA ja Lai 
urut pandjang voorverkodp Pl eta 
tiap hari djam 9-12. 
Pesan tempat tambah Rp 0.50 

a. Kepada para pemegang Kartu Kehormatan / Kartu Tri: 
wulan / Kartu Tanda Masuk diharap bila akan menjak- 
sikan film tsb. hendaknja sehari 
tah 

baiknja. 

b. Kepada para anggota keluarga GAPEBI diandjurkan ti- 
dak berkundjung pada petang hari. 

(dia 

AND DELILAH 
atikan: Harga tempat: 

pertundjukan MATINEE 
djam 10,00 dan ke-1 djam 
16,30 seperti biasa Rp, 4,-—-: 
Rp, 3—, Rp. 2 — Rp. LL 
pertundjukan ke-II dj. 19.15 

dan ke-III djam 21.305 
Balcon Rp. 5,—- 

ke- I dj.,16.30 

ke- IT dj. 19.15 
ke-III dj. 21.30 

main: 

Kenaikan Tarip diizinkan 
oleh Kantor Pengendalian 
Harga dalam suratnja tgl. 

.25/T -'52 No, 2197 /K.P/8511 
13142 

sebelumnja memberi- 
ukan, agar tempat dapat disediakan dengan sebaik- 

Bagi mereka dise- 
kan tempat pada pertundjukan MATINEE dj. 10. 00. 

  

  

  

  

"RAHAYU" mas 
"NACH DEM STURM" 
Kisah 

tara Amerika menduduki Djerman. 

MICHAEL, opsir Amerika tjinta kepada Bargar gadis Djer- 
man. Tetapi Barbara telah mempunjai tunangan THOMAS. 
Achirnja 
Djawaban, saja serahkan kepada penonton! 

SUATU FILM DRAMA PERTJINTAAN JANG BERAT: 

Djam main biasa: 

MALAM INI: 

Film Djerman TERBARU. 

(Na de Storm) 

Peranan utama: MARTE HARELL. 

ini dimulai sehabis perang Dunia ke-II, dimana ten- 

dapatkah Barbara menguasai Nana Ba aone Naa 

17 tahun keatas. 
343 - 8. 

200.5 1.00 & en   
Utjapan terima kasih. 

Dengan 

terima 

djalan ini kami segenap keluarga mengutjap banjak 

kasih kepada Tuan?, Njonja2, Saudara2, teman2, Per- 

| wari Partai Wanita Rakjat, Persit dan C.P.M., atas perhati- 

an. bantuan dan sumbangan, baik moreel maupun materieel 

pada waktu meninggalnja anak kami jang tertjinta 

Rr. Ani Jusuf 
pada tgl. 14 bulan Agustus 1952 dirumah Sdr. kami Subadi, 

djl. Menur No. 11 2 Jogjakarta, dan dimakamkan di Terban, 

tgl. 15 - 8-52. 

: 4 Jang berduka tjita 3... 

1. JUSUF SURJOPRAJITNO, ajah. 
: Djalan Tjiragil No. 3 

— Kebajoran baru Djakarta. 

2. Keluarga SUBADI, Jogja. 

  

  

Lelang-Umum 
AKAN 

, (5 ton) tahun konstruksi 1946 mesin masih baik 

Penawaran tertulis (amplop tertutup) supaja dialamatkan 
kepada Kepala Resort Pemeriksaan Djawatan Regi Garam 
Ten ta / Surakarta di Jogjakarta, paling lambat tanggal 
15 September 1952. 
Hari periksa, setiap hari/djam kerdja di Sang garam Go- 

wongan Kidul 51 Jogjakarta. 

DILELANGKAN 
1 TRUCK FORD THORNTON 

Jogjakarta, 18 Agustus 1952. 

Kepala Resort Pemeriksaan Djawatan: 

Regi. Garam Daerah 

Jogjakarta/ Surakarta, 

(BR. NGALIMIN  DJOJOSAPOLTRO). 

  

  

  

  
I-Di 

Oleh Orkes 

II Anggauta2 H.M.A. supaja mengambil 

MALAM MUZIK 

Hwa, 
adakan pada tanggal 23 Agustus "52, Saptu malam 

Himpunan Musik Amateur” 

kartu masuk 

pada Sdr, Harsojo Terban Taman 6. A. mulai tanggal 

18 Agustus sampai 21 Agustus 1952 djam 18.00 —- 20.00 

dengan menundjukkan kartu tanda anggauta H M.A. 

322-8, 

“ Jogjakarta 17 -8 - 52. 

PENGURUS : 

H. M.A. 

  

| Pelan cal sekarahg buku - laporan: 

“Konperensi Ekonomi Internasional” 

| Penerbit: pustara "SULUH" 
Djalan Bungur 81 

340 -8 

Typ .KEDAULATAN RAKJAT” 

di Moskow 3-12 April 1952 

Harga Rp. 7.50 
(terbit achir Agusta” 

Djakarta, 
« . 

101 | TEEP Aj 102. 
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