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: | Kapal2 hadji 4 jang : sam- 
pai di Djeddah 

Menurut 

| diterima Kementerian 

berita kawat jang |: 

Agama 

R.I. dari Djeddah, kapal2 hadji | 

  

Tusi 

Kesehatan Dr. $: Leimeni. 

Medan itu antara lain sia 3 

tera Timur pada dewasa NebipOta 

. dan Menteri 

Menteri? ke 

N dntniao tanah, 

dan untuk menghadliri pembukaan 3 resmi fakultit kedokteran 

Sumatera tanggal 20. “Agya, 

Dilapang terbang 
Menteri2 disambut G' 
Hakim. Dalam pertjakapan si 
kat dengan para Wartawan: d 

| Gapa' keterangan bahwa 
.rintah pusat tidak akan Ka 
@jau kembali soal pembagian 
tanah di Manna Timur 

   

    

     

   

  

pa “Wa Pa Saga Gu- 
bernur Sumatera ti tidal ada per- 

  

   'Djuga dikatakannja ' 
garis kek Jap bdjatariwacmJa 
Sega pemba 

Haa tani 

ini, tidak bisa di- pian 
ga pusat melainkan 

jun kena daerah, ka- 

  

“3 

     

   

     
    

   

  

   

  

menerangkan, bahwa ia 

ai tanah te- 

(kemarin. 

  

Edan lain daerah di Indonesia, ti- 
SN sama. 

“Di Medan, Menteri DN, disam- 
Maag akan mengadakan pembi- 

t jaraan2 dengan Gubernur, dju- 
ga akan mengadakan pembitja- 
raan dengan berbagai instansi 

  

  

2 | mengenai soal routine. 
Pertanian Sardjaf 

akan 

menindjau djuga keadaan kaum 

tanj jang telah dapat tanah dari 

pemer intah daerah. Dikatakan- 

nja, dalam usaha membantu pe- 

tani2 jang telah dapat menger- 

djakan tanahnja setjara. meka- 

nis, pemerintah telah melakukan 

pembitjaraan2 dengan Avros, 

Deli My dan HVA, dalam mana 

maskapai2 besar ini sedia me- 
mindjamkan alat seperti trak- 

. Menteri 

luan petani2. 
Kata menteri Sardjan selan- 

djutnja, bila pt peer intah   
: Demonstrasi anti film 

(rena cadaam antara satu daerah | $ 

tor2 dan lain?2nja untuk keper- | 

        

    

  

     

  

    
        

      

    
     

  

     

  

  

akan membantu kaum tani dgn 
bibit2 dan sebagainja. 

Menteri Rum, Sardjan, Bahder” 
Djohan menurut yentjana akan 

, kembali ke Djakarta hari ini. — 
Ant, 

  

Mr. Ki tssbiar .me- 
. wakili ket. Mah- 
—. kamah Agung 

4 

Dari Mahkamah: Agung di 
Djakarta didapat kabar, bahwa 
dgn meninggalnja Ketua Mah- 

kamah Agung Mr. Dr. Kusunia- 
atmadja, tugas harian dari Ke- 

| tua Mahkamah “Agung untuk ' 
sementara waktu sampai di- | 

: " i "Desert Fox”. 
“Buruk Luxor tidak mau putar 3 : 

film itu. De 
Dea Saman BI CG 

  

      

      
    
  

“Para demonstran n jang bengiri 

dari pemuda p udi dan mem- 

bawa poster? “menurut 

21 organisasi. 

Pemerintah Tank 
f keberatan. 

Seperti diketahui, film ini te- 

lah “mendapat tentangan dari 
bufi dan BTI berdasarkan 

pertimbangan, bahwa film “itu 

. banjak mengandung propagan- 

'da fascisme dan oleh karena itu 

— membahajakan Sean 

demokrasi. 
: Berhubung dengan pernjatian 

'keberatan2 ini, maka Ki in | 
pagi oleh pihak Luxor dilakukan 
pemutaran pertjobaan “(proef- 
draai) dengan mengundang wa- 
kil2 dari pemerintah daerah, 
PAM, pers dan Sarbufi. Pihak 
Pemerintah Daerah dan PAM| 
tidak menaruh Keberatan. Aa 

Dari sebab itu: .mak ihak. 

Luxor memutar film 

  

    

dimulai kemarin djam 17.00 so- 2 

ilms 
“ye. Pada sore itu tidak terdjadi 

' sesuatu apa. Tetapi sebelu 
dimulai, dimuka gedung telah. 
nampak pemuda2 dengan : mem- 

bawa poster2 jan 
   

  

   'Dalam keadaan demikia n 

kemudian didatang an wakil Ta 
ri PAM jang merundingkan kem 
gala sesuatu dengan pihak 
Luxor dan demonstran. Semen: | 
tara itu pihak buruh Luxor te- | 

lah memutuskan tidak akan | 
memutar film itu, tetapi atas 
per mintaan polisi Pera Me 
langsungkan. 1 , 

  

    

    

pihak buruh aan 2 
dapat keterangan Ea 
hubung dengan Me anpatan pa 
'asana, maka buruh Luxor me- 
ngambil sikap tidak mau me- 
aa film tersebu f 

ke- 
“terangan adalah Manna dari |. 

| Seksi Comite PKI Kedu. 

“itu jang | 

  

  
   

Keneangaa n 
Dalam keterangannja mimn- 

pin demonstrasi sdr 2 go | 

   

menjatakan, bahwa ud da- 

ri demonstrasi itu , tidak 
lain hanja suatu andjuran supa- 
ja rakjat djangan melihat film | 
"Desert aa itu, karena dipan- 
dangn fi tsb... menggam- 
Tatan kebaikan dari fascisme, 
“musuh terbesar dari der 
Kepada pihak polisi dimint: 
bantuannja supaja ment 
tertiban agar tidak tere Pa 

katjauan. 
se 

Sebaliknja dalam niimat 

ngan jang dilangsungkan di jini 
Luxor semalam itu pihak polisi 
minta kepadanja Supaja menia- | 
dakan apa jang oleh sdr, Sudjo 
jono "gerakan poster anti film 
Desert Fox”, tetapi j 1 

  

polisi ini tidak dapat diterirsa | 
oleh pihak demonstran dengan 
alasan, bahwa rakjat jang an- 
ti-fascis berhak menentar snja, 

    

   
   

$ sec 

  

bibensarakan 
S.C.P.K.I. Kedu Utara 
dan Selatan dipersa- | 

5 Agustus Badan Pertimbangan | tukan. 

P Atas Eni dari GE PKI, 
| maka Seksi2.Comite PKI Kedu 
Selatan dan-Kedu Utara kini 
telah “dipersatukan, mendjadi 

Pim- 
pinan terdiri dari sdr.2 : Slamet, 4 
Ki Prawiro dan Senan, dengan 
alamat :   “ Keplekan 922 Mage- 
lang, — Rena 

angkatnja ketua jang baru, di- 
djalankan oleh Mr. Kartanega- 

ra, anggota Mahkamah Agung 
jang tertua usianja. 

“5 8 “um diangkut. - — “Ant 

Seniman “Indonesia Muda) dan Lekra. 1 

:Menurut keterangan selan- 
djutnja, pekerdjaan sehari2 da- 
xi Mahkamah Agung pada wak- 
2. Ba SenaEA Tana 

  

BADAN Sk 
- NGAN KEBUDAJAAN 

Bersidang tg. NE 4/3. 

Dari tanggal 20 Pan 24 

Kebudajaan Indonesia mengada- 
Kan sidangnja dikota Makasar. 
Dari Djakarta hadir Mangocn- 

sarkoro, Ki Hadjar Dewantoro, 
Ir. Biti, Mr. Wongsonegoro, 
Dr. Abuhanifah, Mr. Yamin, 
Gaos Hardjasoemantri, Sudar- 

sono, Peter Sukarto, Dr. Parjo- 
no, Soeriodipoero dan Djoko 
Hardojo. — Ant. 

Had mein DPRD Toojakarta : 

    

Beban Sekretaris du. 
tunda hari ini 

2 3 Dp akan beri keterangan S4 
ENURUT rentjana DPRD Jogjakarta kemarin bersidang 
dengan atjara pemilihan secretaris I dan IL. Sidang dibuka 

oleh Ketua Wiwoho dengan usul supaja sebelum dimulai dengan 
“pemilihan secretaris itu, para anggota @ Dogi kesempatan untuk 

| mengeluarkan pendapatnja. 

" Tetapi tiada seorangpun jang 
hadir mau berbitjara, karena 
|rapanja sudah ada rentjana jg 
| akan berbitjara lebih dulu jaitu 
(Mr. S. Purwokusumo jang pada 
waktu itu belum datang. Oleh 

“karena itu sidang dischors. 
# — Surat DPD dan usul 

—Brotoharsojo cs. 
| Sesudah dischors setengah 
aa lamanja, sidang dilandjut- 

(kan dan dimulai dengan pengu- 
muman oleh Mr. S. Purwokusu- 
mo, jaitu bahwa dalam soal pe- 

| milihan secretaris I dan IT itu 
pihak DPD telah menjampaikan 
surat kepada DPR dengan me- 
ngadjukan tjalon2nja. Untuk: 
|secretaris I diadjukan 2 tjalon, 
jaitu sdr. Labaningrat (SSPP) 
|dan Brataningrat  (Masjumi), 
sedang untuk secretaris II sdr. 
Sugiarto (Kotapradja). Selain 
itu kepada DPD telah diadjukan | 
usul jang berasal dari sdr. Bro- 
toharsojo cs. jang mengadjukan 
sdr, "DD. Susanto sebagai tjalon 
secretaris II. 
  

2 Pendapat. 

Dengan 'adanja surat DPD 
(|dan usul sdr. Brotoharsojo cs. 

jang | 

  

segera timbul reaksi 

|dapat disimpulkan : 1. pihak jg 
menghendaki pemilihan secreta- 
|ris ditunda dan DPD terlebih 
dulu membitjarakan usul Bro- 
toharsojo cs. itu dan baru sesti- 
dah itu DPR mengadakan pem- 
'bitjaraan atjara- secretaris ini, 
sedang 2. pihak jang ingin soal 
(secretaris ini dengan sekaligus |   sesuai dengan yag ( | diselesaikan karena menganggap 

2 

1 

bahwa surat DPD dan usul Bro- 
toharsojo cs, 

| mendjadi 
itu sudah tjukup 

bahan pembitjaraan. 

Pendapat ke-1 itu terutama 
dipihak. statement bersama dgn 
dibantu oleh PPDI, dar ' jang 
ke-2 dipihak Masjumi sedang 
PIR tidak mengeluarkan suara- 
nja. Suasana sidang mendjadi 
hangat, sebab masing2 dengan 

berkeras hati hendak membela 

| PPDI sebagai alasan mengemu- 
|kakan, bahwa menurut UU po- 
kok secretaris ditetapkan atas 

jang diadjukan, oleh Brotohar- 

sojo cs. itu sudah  semestinja 
harus dibitjarakan oleh DPD 
terlebih dulu. Diusulkan - oleh 
pihak statement bersama. ini 
pembitjaraan usul Brotoharsojo 
cs. oleh DPD itu supaja dilang- 
sungkan semalam, 
djutnja hari ini DPD memberi 
keterangan kepada DPR dan 
barir sesudah itu DPR akan 
mulai dengan pemilihan se- 
cretaris. 

Sebaliknja pihak - Masjumi 
sbg. alasan mengemukakan, bhw 
oleh karena DPD telah menga- 
“djukan tjalon2nja, jaitu 2 orang 
untuk sekretaris I dan 1 orang 

| diadjukan usul Oleh Brotohar- 
sojo seorang sebagai tjalon se- 
ikretaris II, maka 
sudah - tjukup bahan . untuk   mengadakan pembitjaraan ke- 

jang “telah sampai di, Djeddah | 

ialah Pulau Laut tg. 28 - 6- 152, | 

“Kota Gede tg. 1- 15 159, Tn 

tang Sumadra tgl. 1-7- 

.Tawali tg. 5-7- 52, 5 

HER aa 

| kftan kedua) dan Pheamius. 

| pada 

tg. 3-8 tih masuk di Djeddah. 

Demikian berita jang disampai- 

kan oleh Kantor Pusat Djawa- 

tan Penerangan Agama. — Ant. 

Sebab Harjono 

daerah di Den Haag terhadap 
(tukang plester rumah), Van 

Setelah selesai dibatjakan tu- 

Guhan terhadap Meine Pot, ke- 
mudian hakim panggil Harjono 

sebagai saksi untuk didengar 
keterangannja, akan tetapi Har- 

jono tidak tampak ada dalamj| G 
ruangan pengadilan tersebut. 

Berhubung dengan hal ini pem- 
bela terdakwa, 
mengadjukan permintaan supaja 
pemeriksaan ditunda hingga da- 
pat didengar keterangan Har- 
jono. 

Pengadilan, setelah berundin 

  

     Na / 

tg. 97-52, ' Kota Agung tg. 

4-8-152 dan Cyeclops ts. 1-8-' 52, 

| Kapal? hadji jang. masih dalam | 

“Kota Baru, Lan- | 

cuas, Bintang Samudera tang- 

    

Sementara itu kapal Talise jg 

tg, 1-8 telah sampai di | 

| Aden, diharapkan hari Minggu 

Arts jang tersangkut dalam perkara 
atas atase militer Harjono Dep waktu jang lalu. 

Mr. Veldhuis,| p 

  memutuskan menunda pemeri 

saan dgn harapan akin me 
dapatkan laporan lengkap lagi 
mengenai ' perkara 

“Hai, belum diketahui. @. 
Mengenai tak hadirnja Har- 

jono pada sidang pemeriksaan 
tersebut dapat diterangkan, bhw 
menurut keterangan kalangan 
Komisariat Agung departemen 
urusan luar negeri telah mem- 
persilahkan Harjono menghadap 
djam 11.00 atau djam 14.00 tg. 
19-8, tapi Komisariat Agung 
memutuskan  supaja - Harjono 
menghadap djam 14.00, sedang 
-sidang dimulai djam 11.00. De- 
mikian Antara dari Nederland. ' 

Ditambahkannja, bhw achir2 
ini dapat diketahui hal? baru jg 
makin menguatkan sangkaan 
bahwa Westerling ada tersang- 

kut paut dalam perkara peris- 
tiwa Harjono tersebut. .   

pendapatnja, berdasarkan ala- 
san2 jang kuat. : 

Pihak . statement bersama/: 

usul DPD. Oleh karena itu usul 

'dan selan- | 

untuk sekretaris II dan sudah. 

ini berarti.|. 

Lebih djauh ,,Algemeen Dag- 

terdakwa. | 
Bila pemeriksaan kembali dimu- |: 

  
.marin itu djuga. Menurut pen- 
dapat Masjumi soal sekretaris 

ini sangat penting, sehingga ti- 
dak boleh ditunda2 lagi, sebab 
pekerdjaan nantinja akan tidak 
dapat lantjar. 

Mr. Kasmat djalan te- 
ngah. 

Sidang ' berlangsung zonder 
ada keputusan, karena kedua2- 
nja tetap ngotot tidak mau mun 
dur setapak pun. Ketegangan te- 
tap tidak dapat dihindarkan dan 
tidak ada habisnja, . Berkali2 
masing2 pihak mengulangi pen- 
dapatnja dan tetap tidak mau 
mengalah dan situasi jang 

keruh itu tidak berobah. Sua- 
“| sana jang makin tegang ini ru- 

Iu diadakan djalan tengah, 

Dalam ' keterangannja 
Kasmat, sebagai usaha menem- 
puh djalan. tengah itu, mengan- 
Gjurkan supaja kita bekerdja 
praktis. Ia bersepakat dengan 
pendapat Masjumi, jaitu djika 
belum ada sekretaris maka pe- 
kerdjaan kita tidak akan lan- 
tjar..Oleh karena dalam surat 
DPD itu baru terdapat seorang 
tjalon sekretaris II dan sudah 

“ada usul dari Brotoharsojo cs., 
jang mengadjukan seorang lagi 
untuk sekretaris II, maka me- 
nurut - pendapatnja kemarin 

itu sebaiknja DPR mulai dng 
pemilihan secretaris I dulu dan 
DPD semalam  membitjarakan 
usul Brotoharsojo cs. sehing- 
ga hari ini DPR dapat melang- 
sungkan pemilihan sekretaris li 
sesudah diberi keterangan oleh 
DPD. 

Sesudah keterangan Mr. Kas- 
mat itu, maka   

Lamhaga Kebuga 

Kon. B ntavia 

panja oleh Mr. Kasmat diang-' 
gap tidak akan membawa 
hasil sesuatu apa dan per- 

Mr. 

segera timbul 

Ch #rinotaohag 

: JO DIHUKUM 2 TH. 

i di Bandung tanggal 18/8 jl, 
ikim Harsojo 

» kuman. .216 tahun 

gono, 2 tahun kepada Djojoupojo 

|dan 1 tahun kepada Jahja, jang 
|te sangkut dalam perkara ikan 

Yasin untuk Solo jang dibelokkan 
Bandung 

Bandung. 

“#Dalam sidang Pengadilan Ne- 
na itu didengar djuga ketera- 

dan  didjual 

IDIK.A. jang . bernama Dasim, 

| Sikagjadi, kepala gudang DKA, 
supir Uking (supirnja  Djojo- 

upojo). Atas keterangan2. itu 
para terdakwa tidak Fa jang 
Mogkir. 

“Para terdakwa menerima baik 
| putusan hakim, dan djaksa akan 
memadjukan revisie. : 
Dapat ditambahkan, “bahwa 
sidang itu -diikuti djuga oleh 
'anggauta2 C.P.M., jang sedang 

menuntut  peladjaran hukum 
Ant.   proces, 

Pemeriksaan perkara peristiwa 
Harjono dimulai dan ditunda 

tak tampak hadir 
ENGAN mendapat perhatian besar dari publik mulai djam 
11.00 tangal 19-8 dimulai pemeriksaan didepan pengadilan 

Meine Pot, F. Colson, Van Delden 

tte Spek (pengusaha garase) dan 

pertjobaan pembunuhan 

bina” mendapat keterangan jg 
memastikan, bahwa niat untuk 

membunuh Harjono telah men- 
djaai masak setelah terdakwa? 

ang pertama, Meine Pot dan 

Isen, mengetahui, bahwa Mr. 
    

   

   

       

    

     

    

    

   
   

      

menterian Kehakiman, hendak 
“pergi ke Nederland untuk me- 
1 ng urus penjerahan Westerling 
kepada Indonesia. Para terdak- 

ya tersebut menjangka, bahwa 
kumen? mengenai urusan Mr. 

Besar tersebut akan dapat dike- 

makan 

nel Harjono, dimana Mr. Be- 
tinggal untuk sementara — 

ra edan berpendapat 
1 4 — berhasil men- 

c t dokumen? tersebut, soal 

penjerahan Westerling kepada 

pemerintah Indonesia akan men- 
mendjadi sangat sulit. — Ait. 

DUA LAGU BARU APRI 
JANG TERPILIH 

Panitya Lagu Angkatan Pe- 

rang telah menetapkan pilihan- 

nja atas 2 lagu dari .sebanjak 69 
tjorak A dan 75 tjorak B jang 

telah diterimanja dari pengikut2 
sajembara mentjipta lagu untuk 
Angkatan Perang. Buat tjorak 
A (Lagu Angkatan Perang jang 
diperdengarkan pada saat2 pen- 
ting dan akan didengarkan dgn 
chidmat dan penghormatan ting 
gi) telah dipilih lagu jang ber- 
kepala: Andika. Bhajangkari, 

tjiptaan lagu/sjair : Amir Pasa- 

  

ribu, nama samaran :  Abdul- 
kadir Prawirohardjo, Djalan 

"Lombok 55, Djakarta, 
Buat lagu tjorak B (Mars 

Angkatan Perang jang akan di- 
|perdengarkan pada saat2 jang 
bersifat gembira biasa) telah 
dipilih lagu jang berkepala : 
Angkatan Perang Kita, tjiptaan: 
Sersan Major Suharjadi anggau- 

taristar PI! CN. Sub. Ter, 
V/AIII, Kediri, nama samaran 
pentjipta lagu: Melati, nama 

samaran pentjipta sjair:. Mawar, 

nama samaran pentjipta piano 

arangement : Teratai. 
Kepada pentjipta lagi tjorak 

A disediakan hadiah berupa 

uang sebesar Rp. 5.000.— dan 
untuk pentjipta lagu tjorak B 
sebesar Rp. 2.000 jang akan 
diterimakan pada hari Angka- 
tan Perang 5 Oktober 1952 di 
Djakarta. 

Demikian menurut surat per- 

Perang, Maa 17 Agustus. 
1952, 

: Dapat ditambahkan, 
dua lagu tersebut, 
pertimbangan panitya, 
jang terbaik diantara ' 

bahwa 
menurut 

adalah 

lagu2 

kan jang terbaik dengan meme- 

nuhi sjarat2 jang telah: ditetap- 
kan lebih dulu. Ant. 
  

reaksi dari pihak statement 
bersama jang diwakili oleh Mr. 

| Purwokusumo dan menjatakan 

persetudjuannja atas pendapat 

Mr, Kasmat tadi. Pengusul Bro- 
toharsojo 

Mr. Kasmat. Djuga Masjumi di- 

lain pihak menjatakan setudju 

pemilihan sekretaris I dan II. 

hendak minta bitjara lagi, 

beri keterangan. 

menghindarkan 

akan memberi   rakan, 

1jaan Indonesia “ 

  

h, BUPATI" DJOJOUPO- 

oa sidang Pengadilan Ne- 

mendjatuhkan 

kepada 
mbali, 156 tahun kepada Mar. 

di 

ngan saksi2 jaitu loper gudang | 

lurah Sukadjadi, djurutulis desa 

dirumah Letnan-Ko- j 

njataan Panitya Lagu Angkatan | 

jang itelah diterimanja, dan bu- 

sependapat dengan 

dengan keterangan Mr. Kasmat 
dengan sjarat, bahwa DPD hari 
ini akan “memberikan ketera- 
ngannja dan DPR menjelesaikan 

Sesudah itu beberapa anggota 
ka- 

rena masih sangsi apakah DPD 

dapat dipastikan hari ini meni- 
Tetapi untuk 
kemungkinan 

jang tidak diharapkan oleh Ke- 
tua Wiwoho sidang ditutup de- 

ngan ketetapan hari ini DPD 
keterangan dan 

soal sekretaris I dan IT dibitja- 

  

hasil? 

pimpin oleh perdana menteri 
Sovjet. 

harian itu bahwa kedua peme- 

telah memutuskan bahwa saat- 
nja kini telah tiba untuk me- 
nindjau kembali hasil2 jg telah 
tertjapai dalam dua tahun ker- 
“dja-sama ini, dan untuk menga- 
dakan rentjana2 jang lebih dja- 

uh melihat kedepan. 
Pendahuluan offensif- 

perdamaian baru? 
#Harian ,,Washington Post" 
(jang biasanja mentjerminkan 
pendapat State Department) 
hari Selasa jl menjatakan, bah- 
wa konperensi RRT - Sovjet jg 
sedang dilangsungkan di Mos- 
kow itu adalah pendahuluan da- 
rj suatu offensif-perdamaian ba- 
ru jang ditudjukan terhadap se- 
luruh dunia, demikian AFP dari 
Washington. 

Menurut pendapat harian tsb 
mungkin sekali Sovjet Rusia 
mempunjai rentjana untuk me- 
mindahkan perundingan2 gen- 
tjatan sendjata di Korea ketem- 

pat lain, dan untuk memimpin 
perundingan? itu sendiri. Dika: 

takan bahwa sebagai gantinja 
gentjatan sendiata jg mungkin 
tertjapai dengan djalan perun- 
dingan2 demikian itu, Amerika 
Serikat harus melarang pema- 
kaian sendjata2. pemusnah be- 
sar2an sebagai bom2 atom dan 

sendjata2 kuman. 
Spekulasi? mengenai 
konp. RRT - Sovjet. 

i Sementara itu, kalangan2 res- 
| mi'di Washington menerangkan, 
i bhw pengembalian Port Arthur 

dan Dairen, serta djalan kereta- 

  
pada pengawasan penuh RRT: 
diduga akan merupakan atjara 
terpenting dalam  konperensi 

tingkat-tinggi RRT -Sovjet jg 
pada waktu ini sedang  dilang- 

sungkan di Moskow. 
Dikemukakan oleh kalangan2 

itu selandjutnja, bahwa pemu- 
lihan daerah2 dan djalan kereta- 
api tersebut kepada pengawasan 
RRT telah “didjandjikan oleh 
Sovjet Uni sebelum achir tahun 
1952 dibawah perdjandjian RRT 
- Sovjet jang ditanda-tangani 

Dikatakan oleh koresponden 

rintah tersebut mungkin sekali | 

.api Changchu di. Manchuria Ke- |, 

  antara kedua negeri itu pada 
tahun 1950. 

Konperensi RRT—Soviet di Kn » 

Putusan2 »Sangat penting” dalam kerdja- 
sama Sovjet-RRT dikemudian hari 

  

akan tertjapai 

Chou En 1 dan pemerintah 

Perobahan dalam ke- 
adaan perang Korea ? 

Dari Panmunjom, AFP me- 
wartakan bahwa menurut sum- 

ber2 jang dekat dengan delegasi 
RRT - Korea Utara dalam per- 
undingan2 gentjatan sendjata, 
pihak Utara katanja menaruh 
arti penting”pada adanja djen- 

deral Liu, panglima besar ang- 
katan udara RRT, dalam dele- 
gasi KRT' jang sekarang sedang 

berunding di Moskow itu, dan 
disinggung2 bahwa salah satu 
hasil dari konperensi tsb mung- 

kin ialah ,,suatu perobahan da- 
lami keadaan perang di Korea”. 

Mengenai aspek2 ekonomi, 
sumber2 Utara itu mengemuka- 
kan bahwa dalam delegasi RRT 
ke Moskow itu terdapat djuga 
ahli2 RRT jang terkemuka dim 
industri minjak dan industri 
berat. — Ant.-Rtr.- UP.- Afp. 

Mantjuria salah satu 
pokok penting. 

Para ,,ahli Timur Djauh” di 
London hari Selasa jl mengemu- 

kakan pendapat mereka, bahwa 
salah satu pokok jang penting 
dalam perundingan antara RRT 
dan Sovjet Uni itu, ialah ,,di- 

bentuknja Mantjuria mendjadi 
gudang sendjata Sovjet, untuk 
menghadapi Djepang jg mung- 
kin akan mendjadi berbahaja 

lagi dan sekutu2nja”. 

Ahl2 tadi memandang sangat 
penting ikut sertanja Li Fu 
Chun, bekas wakil-ketua peme- 
rintahan daerah Timur-laut Ti- 
ongkok (— Mantjuria), dalam 
delegasi jang. “dipimpin - oleh 

Chou En Lai: 
Beberapa... :bulan Manan 

ahli2 tehnik Sovjet sudah. tiba 
di Anshan, pusat industri badja 
di Mantjuria. Oktober 1950, pe- 
merintah RRT dengan resmi 
mengumumkan, bahwa pertam- 
bangan arang batu di Mantjuria, 

“telah mentjapai produksi jang 
merupakan 87 dari produksi 
ketika tahun 1944. Produksi be- 

si dan badja dalam pada itu 
dalam satu tahun menghasilkan 
1.600.000 ton. 

Kalangan di London tadi me- 
ngemukakan seterusnja, bahwa 

pemerintah RRT telah mengu- 
mumkan pembentukan industri 

  

Kerusuhan 

  
| ADA hari Selasa jl telah 

antara pengikut? partai 
dan anggota? partai Sumka, 

. Polisi. telah berhasil -membu- 

barkan perkelaian tadi dan kini 
melakukan 'perondaan lagi se- 
tjara “intensif, Seperti telah 
diwartakan undang2 mengenai 
berlakunja hukuman militer 

di Teheran 10 hari jl. telah &i- 
tjabut kembali, 

Menurut UP dalam perkelai- 
an tsb. telah mendapat luka2. 
4 orang polisi, 10 orang pengi- 
kut partai Tudeh dan seorang 
sersan tentara A.S. anggota mi- 
si militer A.S. di Iran. 

Selandjutnja UP mewartakan 
bahwa perdana menteri Mossa- 

deg pada malam Selasa telah 

menjatakan kejakinannja sege- 

ra dapat diatasinja krisis mi- 

njak, jang kini merusak ekono- 

mi Iran. 

Harian bebas ,,Ettalaat” me- 
ngatakan bahwa Mossadeg kini 
sedang mengadakan persiapan 
mengenai perundingan2 baru de- 
ngan pihak Irggeris dan dika- 
takan bahwa kali ini perundi- 

ngan2 akan membawa hasil. 
Harian tsb. meramalkan bah- 

wa segera setelah sengketa mi- 
njak dapat diselesaikan maka 

di Teheran 
: Perkelaian antara orang2 Tudeh dan Sumka 

timbul perkelaian di Teheran 
Tudeh, jang berhaluan komunis, 

jang berhaluan fascis. 

Iran dan Inggeris akan menan- 

datangani suatu perdjandjian 

persahabatan. — Ant. YP: 

Malcolm Mac Donald 

diterima Presiden 
Komisaris djenderal Inggeris 

di Asia Malcolm Mac Donald 

kemarin pagi dengan disertai 

duta besar Inggeris Kermode te- 

lah mengundjungi Menteri LN 

Mukarto di Kementerian LN. 

Pada pertemuan itu hadlir pu- 

la acting sekdjen Kementerian 
LN Mr. Moh. Rasjid “dan Mr. 
Zain kepala bagian ekonomi Ke- 
menterian itu. 

Setelah mengadakan pembi- 
tjaraan lebih dari satu djam Ia- 
manja, kemudian Malcolm Mac 

  

Donald bersama Kermode mene- 
mui PM Wilopo digedung De- 

wan Menteri. 
Kemarin sore Malcolm Mac 

Donald diterima oleh Presiden 

Sukarno di Istana. Seperti telah 
dikabarkan, kemarin dulu ma- 
lam,ia telah mengadakan kun-   djungan kepada Wakil Presiden 
Hatta. — Ant. 

  

Selasa mutu H. bertempat di   
  

Press-Room Jogjakarta dilang- 

sungkan pertemuan ramah tam ah antara Mr. Sudjarwo dengan 

Tn wartawan, Pertemuan diselenggarakan oleh Djapendi. — 
(Gambar : “ERP 

Mantjuris gudang sendjata" Soviet ? 
3 bansaga sebuah beritanja dari Moskow, harian komunis Ing- 

geris »Daily Worker” hari Selasa jl mewartakan, bahwa 

jang sangat penting artinja untuk hari kemudian dapat 
diharapkan akan tertjapai dalam pembitjaraan?2 jg sedjak hari 
Senin dimulai di Moskow-antara missi pemerintah RRT jang di- 

baru di Mantjuria, jaitu industri 

alat2 mesin. 
Pengumuman Pemerin- 

tah Mantjuria. 
Sementara itu pemerintah di 

Mantjuria mengumumkan, bah- 
wa 414 dari produksi gandum 
Mantjuria akan disediakan utk 

rakjat dan tentara, sedangkan 
sisanja, jaitu jang 59x, akan 
dipergunakan untuk beli bahan2 
guna pertahanan nasional serta 

pembentukan perindustrian. 
»Perbesarlah produksi ?” 

Ketika tgl 7 April tahun 1952, 
Kao Kang Kung, sekretaris Pa- 
litburo Partai Komunis Tiong- 
kok Timur-laut, mengatakan 
dalam. rapat raksasa di Mukden 

(dan disiarkan melalui radio Pe- 
king), bahwa Mantjuria harus 
menghasilkan kelebihan (sur- 
plus) gandum sebanjak 8.000.000 

ton. Dengan kelebihan tadi, - 
akan dibeli 5640 meriam, 3368 
pesawat terbang djet dan kira2 
200 tank. : 

Para penindjau di London he- 

ran, bagaimana dengan surplus 
gandum sebanjak 8 djuta ton 
akan dapat dibelikan alat2 sen- 

djata sedemikian banjaknja. 
Kalangan tadi mengemukakan 

2 teori: 1. Gandum didjual ke- 
pada Sovjet Uni untuk pembeli 
alat2 sendjata tadi: 2. Gandum 
didjual untuk beli alat2 mesin 

dan mungkin djuga gandum ta- 
di untuk sebagian dibajar dgn 
alat2 mesin jang djatuh keta- 

ngan Sovjet dari tangan Dje- 
pang di Mantjuria ketika tahun 
1945. — Ant. - Rtr.- UP.-Aftp. 

INDONESIA DAN MA- 
LAYA TIDAK SEPAKAT 

Tentang persediaan 
karet. 

Persetudjuan antara dua ne- 

geri jang terbanjak menghatsil- 

Malaya — adalah pokok perun- 

dingan Panitia Pekerdja dari 
Rubber Study Group, jang baru 

sadja mengadakan reses, sesu- 

dah memeriksa  tjara2 untuk 
mentjegah supaja produksi ka- 
ret djangan berlebih - lebihan. 

Panitia Pekerdja itu memutus. 
kan, bahwa perlu  dipeladjari 

lebih dalam detail technis dari 
usul2 jang mengandjurkan su- 
paja kelebihan produksi karet 

dibelakang hari terdjamin akan 
dibeli, Didalam rapatnja telah 

diperiksa rantjangan untuk me- 

ngadakan persediaan karet se- 
mentara, begitu pula perdjan- 
djian2 multilateral jang bersang- 

kutan dengan persediaan karet 

tersebut. 

Dugaan semula, bahwa dele- 
gasi Malaya akan mengikuti 

pimpinan kepentingan karet Ing. 
geris, ternjata tidak betul. Pe- 

muka2 didalam organisasi karet 
di. London menerangkan kepada 

koresponden ,,Antara” bahwa 

mereka menentang usul2 Indo- 
nesia untuk membentuk persedi- 

aan sementara, karena kata me- 

reka, tindakan ini akan menekan 

harga. 
Pendapat ini djuga disetudjui 

oleh Perhimpunan Pengusaha 

Karet Inggeris. Menurut dugaan 
sikap begini mungkin akan di- 
terima oleh .delegasi Malaya, 

walaupun pada lahirnja berten- 

tangan dengan kepentingan Ma- 
laya sebagai penghasil karet. 

Didalam konperensi itu dele- 

gasi Malaya dengan marah me- 

njangkal, bahwa mereka ber- 

pendapat seperti jang diberita- 
kan oleh wartawan ,,Antara” di 

London, dan menjokong rantja- 

ngan untuk mengadakan per- 

sediaan sementara, 

Diantara hal2 jang  menge- 
tjewakan pengusaha2 karet ia- 
lah kenjataan, bahwa utusan2 

Amerika rupanja lebih terpe- 
ngaruh oleh politik karet mu- 

rah dari ,,Si Lima Besar” dari 
maskapai2 karet, tidak begitu - 

terpengaruh oleh laporan Paley 
baru2 ini, jang “menegaskan 
bahwa perlu ada  pengluasan 

berdjangka lama bagi produksi 

karet. 
Tetapi konperensi menjetudjui 

laporan Paley, bahwa karet 
alam akan mempunjai harapan 
besar dimasa depan. Demikian 

wartawan ,,Antara” di London. 

  

  
  

  

3k Kala- penduduk 

san telah merajgkan hari 17 A- 
gustus dengan bertempat dipa- 

sar Kalasan jang dihias dengan 
"djanur -kuming” atau daun ke- 

Sebagian 

lapa. jang emasih “muda, jaita 

tanda keresmian keramaian. Te- 

tapi selain meriah oleh suara ga- 
melan. dan “merdu. njanjian pes 
sinden, suasana keramaian itu 
hangat pula oleh permaian “pei, 

kertw limo” dan sebagainja,   
 



       

    

    

     

   
   
   

     

   
   
   
   
    

    

   
   
   
   
   

  

    
   

     

    
    

  

    
   

        

   

      

   

    

    

“bajarkan denda har 1 rga La 

     “ tersebut, dimana. or: 

    

kartjis. 
“Mas Kondektur. kia lagi 

untuk, menerima . 5 ang akan 

  

orang numpang ma berha | sha 
kumpulkan uang bantuan siap 
djuga. disampingn mbok tua. | 
Waktu - -mau- di 
oleh mas kondektur, : 

. numpang ini menjodorkan uang 
kolletenja dan berkata, kepada 
mas kondektur: »karena i ia tidak 
punja uang “denda kartjis, kita 

    2, vangnja 

  

jang akan bajar”. Dengan ke- 
| terangan 

Bana Hg - pendir a dja an. 
brt" bahwa Nan Oa tidak 
djadi dituntut uang denda dan 

ja. malahan akan usahakan da- 
pat naik kreta api kembali /da- 
pi TAN ke Bumiaju. 

PEMBUKAAN SEKO- 
LAH2 S.M.EP. 

Pada permulaan tahun pela- 

jaran 1952/1952 akan dibuka 
Tai “surat putusan Menteri 

PPK sebuah Sekolah Menengah 
“Ekonomi tingkat Pertama (SM- 
EP) Negeri dikota Balige, Ma- 
kassar dan Miang ang dengan 
tjatatan, bahwa 

. diatas hanja dimulai 2 
buah kelas I dengan Ik. Tan 

    

dan diselenggarakan pulak 
tu sore. — Ant. —. 

  

“Gr 

Atif 
ea 

arakan oleh:     

Kn kendjaga djangan Sampai para pembatja, LKR" 
ta seland tuja chalajak ramaj mendapatkan kesan? 

soal pembelian padi buat : Pemerintah, 
is) 

chu- | 
di daerah - kabupaten Kate jang  dise- 

2 Koperasi . PETANI” Pusat” Daerah Surakarta Ls diba- | 
kami |   

3 |duhan2 jg tidak 

   

jang djudjur, 
itiap2 Ken | njelenggara” 

   

      

    

   

  

k 

mengenai pem- 
pada umumnja 

aktor Kana. Dara 
Rony dalam per- 

beras tumbuk dll. 
mendapat. tindjauan, 

Jaga supaja pemberitaan me- 
soal ini setidaknja mem- 
sifat jang mendekati ke- pun) 

3 adilan, tidak berat sebelah, se- 
| hingga mudah menimbulkan tu- 

»Zakelijk”. 
' Dalam pekabaran nE.R.” “ter- 
maksud diatas kita mendjumpai 
4&hal jang perlu mendapat pen- 
Gjelasan dan/atau perhatian se- 
bagai berikut: 

Ata Pembelian padi tidak dapat 
— Jantjar Seperti jang diharap- 

' wadjib. 
Perkara jamu atau tidak | 

Jantjarnja pembelian itu orang | 

baru dapat mengatakan barang 
sesuatu, apabila sudah diketa- 
hui sekedar rentjana pembelian, 
sepandjang waktu ig tertentu. | 
Pembelian padi dalam tahun 

1952— 1953 barulah - bersifat. 
eksperimentil, sehingga belum 
dapat diadakan ukuran2 kelan- 
tjaran jang pasti. Karena itu 
perlu ada pendjelasan sampai 
dimana sybengOsapapan" 
jang berwadjib" itu se- 
hingga pembelian dapat dikata- 
kan ,lantjar". Karena 
dalam soal ini sedikitnja ada 
Gua pihak jang berkepentingan,. 
jani pihak jang berwadjib dan 
pihak jang diserahi penjelengga- 
raan pembelian, rasanja perlu 
djuga diketahui sampai dimana 
pengharapan” dari “pihak jang 
belakangan ini. 

— Ditindjau dari sudut ekonomi 

djuga pihak ,.pe- 
mengharapkan 

lantjarnja pembelian ini, dj 
“bukan hanja ,,jang berwadjib” 
sadja.. 

o' 2. Mengenai uang ,Voorschot” 

diberitakan bahwa - sementara 

njak Rp. 1,8 djuta Oia Kanan, 
“paten. ag 

Tentang djumlahnja Makan 
tidak. ada kekeliruan satu sen 
pun. Jang masih perlu “didje- 

banjak itu di keluarkan. Apa-      

  

kah ae Tan 

oten» : Wartawan H.R: » sendiri). 

ataulah     

  

   

    
UDAH rombangan Mn Djateng melihat asn men- Im aa den n keterangan 

Per 

baki dari 
1 sing 

ri tidak 
I rita aja 2 an 1 

peraturan, peringatan? ig dikeluarkan atau 

Segala perdjalanan kapal2 tsb 

  
dan peng: serta 

tersebut. 

  

dipegang oleh orang2 Beland 
Pembuatan perna. Penta 
oleh orang2 j: 
dasar ilmu pas 
ini dapat disah 
sana Kini 

      

    

  

   

  

n bagian | 

Kaca bahwa di- 
hanja ada “ 

djalannja bagian ini. 
x 

Tanggal 18 Ag 

nindjauannja kebagian Pene- 
rangan Tehnik Pelajaran dan 
mereka mendapat 
tentang bekerdjanja alat2 pene- 
rangan (lichtbloeien) dari ma- | 
tjam menara dan lain2-nja. 

“ Bagian gudang dari Djawatan | 

da . masih menduduki empat2 
penting, ena 2d 1 
“djuiga.. Dari tempa Yr 

Anta kita Ana objek2 
        

   

  

   
   

    

Gabungan i 

rapatnja telah memu H 
untuk sementara wak 
menghentikan meng 
£ilm dari Yuar . 1 
diperoleh perubahan jang 
memuaskan dari pemerini 
mengenai peraturan devis 
baru jang dianggap merugi- 

kan Te film Indone- 

  

: aa 2 Prope nd insta 
pemerintah jang 'bersang 

| kutam,.. 

        dari GLEI, ma DAN Uy   
    

dng Verbourg dari pimpinan bagian hydrografi. 
kehangsaan 3 

  

   

  

    

  

La PA Kan 

Bumpinasa BARA nan aa an, 

Penari 

  

jang bertanggung alasan ata 3 

pagi 5 
rombongan melandjutkan pe- | 

  

keterangan 

  

    

   

| 4. bertempat d 

“kum 

Indonesia di Djakarta dalam t 
uskan 

selama 

  

   

  

   

    

   

     

       
   

    
Demikian didapat kabar I 'orang: 

  

djaan dan tugas bagian 
maka mereka diperkenalkan 

Semua kapal, 
1 (kapal? Indonesia sendi : 
n atau mengabaikan 

diberikannja, 

   
: . at beladjar an 

.asrama dari peladjar2 Pan 
ggi Lu £ 

sian an md 
pi 2 TB Pelajaran, 

diadz can perpisahan antara wa- 
kil2 pers jang ikut menindjau | 
dengan. wakil2 2 In Pela- 

4 

“TRNEANAN HU- 
'KUMAN 

na padaghari 17 Agustus 

   

  

   

8 

    

Surakarta Ntah dilai 

  

asan serta keringanan hu- 
| bagi orang2 hukuman | 

H i Rumah Pendjara seluruh Ka 
residenan Surakarta. Upatjara 

Kanan .serta ta olisian Ken, pi 

, Klaten 8 orang. Keringanan | 
  

  

0 28, Sragen 14, 

   

  

:P, Solo 64, Sragen 20 dan | 
an orang, semua 97 

ek hari itu djuga di RP.     Soto. diadakan pelbagai perlom- 

Bike 3 La nbak 

ak memberikan sekedar 
utan dengan tulisan di,K.R?” tgl 1 

| penerangan jg'| 
as eta “agan jang olgaks | 

   

     

    

   

  

    

        

    

4 

| kan semula oleh jang ber- | 

itu telah dikeluarkan 1 uang seba. | 

laskan, jalah bilamana uang se- 

Jabuha melihat2 keadaan : 
dipermudah dengan adanja 'pe- | kapal Pa | tundjuk2 dari anne an bu 

TR Pan Tenan suasana gembira. 

i Rumah Pendja- | 

i gsung | 
upatjara pengumuman pem- 

    
   an 25 oleh. wakil2 dar £ 

  

   

    

   

  

    
   

    
     

      

| Bai: 
| dang menurut pihak polisi, ketje 
Hlakaan terdjadi . 
,Sutra” jang akan melanggar 

“(bus ,,Prawiro-Muljo” 5 

“sehingga terpaksa stuur Ding 

3 bulan: 15, orang, 
. Solo 64 orang, Sragen, 5 

bulan diberikan kepada | 
| Dag 48 orang2 hukuman 

H n Wonogiri 1 orang - 
dangkan jang mendapat ke-| 

selama. 1 bulan jalah: | 

  

3 ngat berlainan. Dal 

tersebut. 

Sab 1958 “tersebut | 

: berangsur2 dan apakah angsu, 

ran itu sama besarnja, 

Soal ini perlu. didjelask 
sebab pengeluaran “V001 

    

    

.nen mempunjai akibat jang sa- 

  

ini, jelaslah bahwa seorang 

hatikan bilamana terdjadinja 
panen di daerah Klaten. Penge- 

18 | juaran uang voorschot sesudah 
panen dan sedjumlah lagi di- 
waktu menghadapi panen, pada 

| pokoknja -haru berarti peker-   
ah djaan persiapan belaka. 

3. Storan padi 
Ri P3 
Rp. 400.000,— masih perlu didje- 

| laskan lebih landjut, ja'ni apa- | 
kah storan ini mengenai voor- 
'schot jang diberikan pertama 

ataukah jang belakangan. Per- 
lu diperhatikan bahwa »VOOr- 

schot” jang belakang dan jang 
lebih besar dari jang lebih dulu, 
adalah baru terdjadi pada per- 
mulaan bulan Juli, sehingga la- 

| poran tg. 20/7 '52 belum lang- 
sung mengenai voorschot bela- 
kangan itu. 

hingga achir | 

2 stock di pelosok2 jang | 
—— : 

seperti dibawah ini, 

"Pada tanggal 15-8- 1952, 
B.T.I. Tjabang Klaten, jang me- 
“Wakili petani2 jang menjewawy 
kan tanah untuk tanaman tebu 
di areaal P.G. Gondangwinangun, 
telah mengadakan perundingan 
dengan fihak Onderneming, jang 
diadakan oleh Pemerintah Kabu- 
aan Hn, di Kawedanan 

“Perunitngan dipimpin oleh 
pak Wedana Gondangwinangun, 

.merintah Kabupaten Klaten, Pe- 
merintah-Djogonalan dan Ganti- 
warno, Lurah2 di Dukuh Djogo- 

Inalan dan Gantiwarno, dan para 
petani di sekitar Ta Gondang- 
winagun. - 
Perundingan diadakan, karena: 

nah antara Onderneming dengan 
Petani untuk tanaman tebu th. 
1951/1952 jang berupa : 

Uarrg sewa tanah selama 25 
tanami tebu 1ha. ada Rp. 1.500. 
Djika 1 HA. menghasilkan tebu 

lebih dari 1750 @t., mendapat 
uang? premi tiap 1 @t. Rp 2.—. 

Dan djandji2 mondeling, jang 
disaksikan djuga oleh Lurah2 jg 
bersangkutan, sbb : 

a. 2 Kg. gula tiap bulan, dengan 
harga Rp. 1,65 Kg, untuk 
tiap2 patok. (41 HA. rata2 
4-5 patok). 5 Manga Haa GA 

- Memberi pindjaman patjul, 
dengan membajar Rp. 117,50. 
Memberi kartu distribusi utk 
membeli bahan2 jang didjual 

dalam koperasi di P.G. Gon- 
dangwinangun, selain beras. 
Sanggup memperbaiki dja- 
lan/dam2 jang mereka djuga 

mempergunakan. 

Petani berhak mempunjai 
wakil dari tiap2 klurahan, 

tebu di paberik.: 
Dongkelan /pemulihan tariah 

- | tidak diadakan. 

2. Sampai pada waktu pene- 

| bangan tebu, perdjandjian2 itu 
semua jang telah dilaksanakan 
ialah : 

la. Bulan pertama petani sudah 
membeli gula masing2 2 Kg. 
Bulan kedua dan selandjutnja 
para petani tidak mau lagi 

Pa AE 

| -baan dan pertudjukan jang di- 
lakukan oleh orang hukuman ' 
serta orang2 tahanan bersama - 

(Kor). 

TRUCK TERBALIK 
| Seorang penampang 

| tiwas.: 

— Sebagai akibat dari jkesjata 
kaan sebuah truck AD no. 1077 
milik N.V »Sutra” -Solo baru2 
ini, maka seorang :penump pang 
bernama Wirjodihardjo, asal da- 
ri Tjepogo Kl. Sukabumi, Bojo- 

|lali, menemui 4djalnja, karena | 
tertindih oleh kaju: InuatAn truck 

Ketjelakaan tersebut terdja- 
ekat djembatan Kandang | 

kl. Baharan Delanggu. Se- 4 
   

ternjata 
djalannja- tidak mengidzinkan 

kan dan terbalik, 
Sopir tan) Tn selamat. 1 

peta 2 
  
  

Bagi bean pegawai ui 1 
Dari pihak jang menget: 

didapat kabar, bahwa, belum Ts 
ma berselang ini Pemerintah te- 

| lah menjatakan membuka, pintu 
bagi bekas2. pegawai . Mangku- 

ai 

| diwaktu panen (atau sesudah .pa-, 

hubungan | 

pemberita. harus pula memper- 

'52, jang baru seharga:| 

Dalam pemberitaan itu diakti | 

        

   

     

Len dapat ida D ke peng- 
an. Memang soal pengang- 

tan ini mendjadi problim jg 

   

    

aa | sanga sulit bagi penjelenggara 
pembelian padi. Dalam kabupa- 
ten Kk ten sendiri tidak ada 
penggilingan” sehingga padi 
dari pelosok2 itu harus Ke 
kut ke Solo, dengan melalui 
djarak puluhan kilometer, lagi 
pula djalan2'jang sangat sukar 

| buat truck. 
ini perlu sekali lagi diperhatikan 

seperti - di lain2 daerah, 

Soal mengikat padi supaja bi- 

mempunjai arti 
| sekali, baik mengenai waktu 
maupun mengenai »Susut”, Dju- 
ga soal kurangnja kebiasaan 
mengikat ini ' mendjadi faktor 
kelantjaran jang tidak ketjil 
'artinja. 

4. Tentang segala kesukaran2 
diatas pihak Koperasi Petani 
Pusat Daerah Surakarta selalu 
mengadakan pertukaran fikiran     

  

jang disaksikan oleh wakil2 Pe- : 

1. Perdjandjian Persewaan ta- 

karena truck | 

Ketegangan antara 
- dan P.G. Gondangwinangun 
33 “EBAGAIMANA diketahui, P.G. Gondangwinangun 

beberapa hari jang lalu telah memulai menebang tebu dan 
mulai giling. Tidak djarang terdjadi, bahwa fihak madjikan se- 
lalu mengingkari djandji kepada para petani, jang 
timbul ketegangan? antara kedua belah Is Manga. Adapun prosesnja 

untuk mengetahui timbangan |   

  

dengan jang berwadjib, baik jg 
berada di pusat Klaten, maupun 

dengan instansi setempat dipe- 
losok2. 

Karena itu pertu. oleh 'pembe- 
rita diberikan 
bih landjut mengenai soal ke 4 

ini ja'ni sampai dimana kebe- 

naran kabarannja bahwa disam 
ping ,/Petani# “diadakan pani- 
ttia pembelian baru. 

Pedjelasan ini perlu diketa- 
hui, karena soal ke & ini jang 
dimaksudkan sebagai konklusi 
dari pekabaran sebelumnja, ti- 
dak nampak ada hubungan ka- 
“usalnja, 

KOPERASI PETANI PUSAT 
DAERAH SURAKARTA 

petani 

sedjak 

akibatnja 

membeli gula, karena harga- 

- nja dinaikkan mendjadi Rp. 
“2170. 

b. Pindjaman patut sebagian 
. belum menerima. 

Cc. Belum dilaksanakan sama 
sekali. 

Gd. Baru 1 (satu) djembatan jg 
diperbaiki, tetapi Onderne- 
ming hanja memikul separo 
dari biaja semua. 

e.:. Wakil utuk mengetahui tim- 
bangan sebagian besar belum 

ada. 
3. Sedjak tanggal 1-7-1952, 

para petani, jang diwakili oleh 
B.T.I. Anak Tjabang Wedi dan 
Gantiwarno telah mengadakan 

Dalam hubungan 

| bahwa rakjat Tani daerah Kla- j 

aan mena 

8 Ma tocilha Mac-Donald : 

Mendoan dan ekonomi ada- 
lah kepentingan bersama 

€ OMISARIS Djenderal Inggeris di Asia Tenggara, Malcolm 
: Mac Donald menerangkan dalam konperensi pers setibanja 

“di Djakar ta kemarin dulu ditempat kediaman Duta Besar Ingge-   ten tidak biasa mendjual padi | 

Sa rapih sampai di penggilingan | 
jang penting | 

pendjelasan le- 

tuntutan terulis jang. berkali2.. 
" Tuntutan mana telah didjawab 
oleh fihak Onderneming, jang 
Gjawaban itu tidak ada perse- 

djandjian dulu, jang dalam prin- 

sipnja fihak. Onderneming akan | 
mengingkari djandji. 

“4, Dengan tidak adanja perse- 
sugdian itu, sehingga petani me- 

ngadakan aksi2, menghentikan 
penebangan tebu di Dukuh Wadi 

dan Gantiwarno. 
5. Untuk mendjaga agar tidak 

ada tindakan2 anarchi, maka 
pada tanggal 8-8-1952 B.T.I. 
Tjabang Klaten telah mengada- 
kan Konferensi dengan Ranting2 
di areaal Paberik Gula Gondang- 
winahgun, jang membitjarakan 
masaalah2 tersebut diatas. 
Selandjutnja Konferensi me- 

mutuskan, tuntutan dilandjut- 

kan, dengan tjara berunding, jg 
diwakili oleh 
Klaten, 
Hasil Perundingan pa tgl. 
15-8-1952 sbb: 
Semua perdjandiian diakui 

dan akan dilaksanakan oleh fi- 
hak madjikan. Hanja soal gula, 

Onderneging menawar dengan 
harga Rp: 2,175 1 Kg. Pendirian 

Br Nang 

B.T.I. tetap mempertahankan 
perdjandjian semula, sehingga 
terdjadi ketegangan. Achirnja 
Onderneming minta berunding 
lagi pada" tanggal 19-8- 1952. 

Bagaimana - hatsilnja terberita 
— (KR). Kelak, 

| suaian sama sekali dengan per- |. 

"(Menurut MacDonald ia tidak 
P3 memadjukan usul2 kepada 
Pemerintah Indonesia dan per- 

| hatiannja tidak tertudju kepada 
sesuatu lapangan jang chusus,: 
tetapi meliputi seluruh lapangan 
politik, ekonomi, perdagangan, 

soal2 internasional dan begitu- 
pun sosial. Masalah2 internasio- 
nal, perdagangan dan ekonomi 
disebut oleh MacDonald sebagai 
masalah2. jang menjangkut ke- 
pentingan bersama jang ia hen- 

'dak adakan pertukaran fikiran 
dengan pembesar2 Indonesia. 

Kundjungannja .kenegara2 “di 
Asia Tenggara ini, ialah dimak- 
sudkan . untuk mengumpulkan 

bahan2 tentang keadaan dima- 
sing2 negeri dibagian bumi ini 
berdasarkan tindjauan atas da- 
sar keadaan jang sewadjarnja, 
jang akan disampaikan kepada 
Pemerintah Inggeris di London. 
Ia bermaksud untuk tiap2 tahun 
mengundjungi Indonesia. 

Serawak. 
Atas pertanjaan mengenai ke- 

rusuhan2 di Serawak, diterang- 
kan oleh MacDonald, bahwa ka- 

|lau Pemerintah Indonesia hen- 
dak membitjarakan soal itu, ia 
dengan girang akan menjam- 
butnja. Kerusuhan? di Serawak 

'itu sekarang sedang diselidiki 
oleh pembesar2 Inggeris disana 
untuk mengetahui latar-bela- 
kangnja. Ia sendiri belum men- 
dapat keterangan2 jang tjukup, 
sehingga tidak dapat memasti- 
kan, apakah keruguhan2 itu di- 
lakukan oleh suatu organisasi 
jang teratur, dari mana asalnja 
dan apakah kaum komunis jg 
mengorganisirnja. Djuga ia ti- 
dak dapat memberi keterangan 
jang pasti, apakah sifat politik 
daripada kerusuhan2 itu. Dika- 
takannja, bahwa selama keru- 
suhan2 itu, telah terdjadi pem- 
bunuhan dan perampokah. 
Pada satu kali peristiwa ke- 

rusuhan itu telah ditangkap su- 
atu gerombolan perusuh jg ter- 
diri dari lima orang Tionghoa. 

Pada kedjadian jang lain tidak 
Giketahui susunan dan kuatnja 
gerombolan. Menurut -MacDo- 
'nald rakjat di Serawak kerdja- 
sama dan membantu pembesar2 
“Pemerintah dim gerakan mem- 
'berantas gerombolan2 bersen- 
djata itu. Pamflet2 komunis da- 
lam bahasa Tionghoa telah ke- 
'dapatan di Serawak. 

Tentang soal peleveran sen- 
fa oleh Inggeris kepada In- 

  
  

nesia dikatakan oleh Mac- 
onajd, bahwa soal itu telah di- 

'bitjarakan di London, dan dia 
'bukan mendjadi saluran untuk 
membitjarakan. 

Arus kemerdekaan na- 
sional dan peranan Dje- 
pang. . : 

“ Berbitjara tentang kebangu- 
nan bangsa2 di Asia, MacDonald 
berpendapat, bahwa Asia seka- 
rang sedang mengalami zaman 
kemerdekaan - nasional. Arus 
menudju kepada. kemerdekaan 
nasional adalah luar biasa kuat- 
nja diseluruh Asia. Menurut 

pandangannja, keadaan politik 
dinegeri2 di Asia Tenggara me- 
nundjukkan kemadjuan jg baik, 
tetapi dilapangan ekonomi tidak 
demikian 'halnja. Pemerintah 
Burma menurut MacDonald se- 
makin kuat kedudukannja, baik 
terhadap kaum pemberontak su- 
ku Karen, maupun terhadap ka- 
um komunis. ? 
“Atas pertanjaan mengenai pe- 

ranan Djepang didalam hubung- 
an kebangunan bangsa2 di Asia 
Tenggara dewasa ini, terutama 
dari sudut ekonomi,  didjawab 

oleh MacDonald, jang belum se- 
lang lama mengundjungi Dje- 
pang, bahwa ketika ia di Dje- 
pang, ia telah mengemukakan 
tiga hal jg terutama menjang- 
kut Malaya dan Singapura, ja- 
itu : 

1) Harus diakui, bahwa peme- 
rintahan militer Djepang selama 
masa pendudukan Djepang di 

Malaya dan Singapura dulu ada-   

  

| WILAJAH DIAWA TENGAH 
  

Iwei negeri dengan status pega- 
'wai mulai bulan Djanuari 1952. 

| Hal ini telah dinjatakan dalam 
suratnja Menteri Dalam Negeri 
jang disampaikan kepada Mang- 

| kunegoro pada bulan Djuni jl. 
Berkenaan dengan itu 

“telah mendaftarkan diri sedjum- 
lah 200 orang dari bagian2 kan- 
tor Mangkunegaran. dulu: jalah 
bagian A. Z., Kartirahardjo, Sin 

Prodjo dan ' Hamongprodjo. 
.Djumlah tersebut merupakan 

904 dari pegawai2 Mangkune- 
“garan jang sudah mempunjai 
status R. I. tahun 1948 jang min 
ta dipekerdjakan kembali. (Kor) 

GEDUNG PURBO- 
NEGARAN 

Akan didjadikan Ho- 
tel klas satu. 

Dalam -pertjakapan dengan 
Walikota Surakarta dinjatakan, 
bahwa pada tgl. 18-8 jl. telah 
dilakukan pembelian dari ge- 
dung tempat kediaman almar- 
aum Pangeran - Purbonagoro, 

". 

| oleh Panitya Dana Milik Mang- 
.kunegaran jang telah dibentuk 

oleh Residen Surakarta. 
“Selandjutnja gedung tersebut 

'akan didjadikan Hotel klas I, di- 
| perlengkapi dengan 409 buah ka- 
mar. Djumlah pembelian ser ta   negaran untuk mendjadi pega- .Ongkos2 untuk pembangunannja 

kini 

. duprodjo, Martoprodjo, Pamong 

.oleh Pemerintah, dan diketuai 

memakan beaja bia dana 

seluruhnja, Kini persiapan2 se- 
dang dikerdjakan lebih landjut. 

Pendirian Hotel klas I itu, 

mengingat akomondasi jang di- 
perlukan, berkenaan dengan ren. 

tjana Pemerintah bersama-sama 
dengan pihak GIA untuk men- 

djadikan kota Surakarta salah 
satu tempat jang disinggahi pe- 
sawat2 GIA — (Kor). 

REBUS DULU SEBELUM   DIMINUM ! 
Kepada chalajak ramai, te- 

rutama “para langganan air 
minum di Wonogiri oleh Dja- 

| watan Pekerdjaan Umum. se- 

tempat diserukan, bahwa me- 
nurut pemeriksaan dari Dinas 

Laboratorium Pusat Jogjakarta, 
orang harus merebus: dulu sam- 
pai mendidih  djika akan me- 
minum air sumber (reservoir) 

Tjubluk, jang ternjata kurang 
baik diminum mentah2. 

Sementara itu di Wonogiri 
baru2 ini telah diadakan de- 
monstrasi mendjernihkan air 

keruh dengan tjara2 serta ba- 
han2 jang mudah diperoleh, 
seperti tawas, kaporit, batu 
kapur dan dengan Mmempergu- 

nakan alat2 jang sederhana 
seperti gentong, kuali dan em- 

ber. 

Dengan alat2 serta bahan2   
  

itu orang dapat mendjernihkan | 

: ris,: bhw kundjungannja ke Indonesia ialah utk 
mempeladjari” keadaan di Indonesia sekarang dan bagaimana 
pendirian Pemerintah Indonesia terhadap masalah? jang me- 
mngenai kepentingan seluruh dunja merdeka. 

menurut 

bu dan 

sbeladjar dan 

lah luar biasa kerasnja, sehing- 
ga menimbulkan perasaan ma- 
rah, bermusuhan dan tjuriga di- 

kalangan penduduk terhadap 
Djepang. 

2) Penduduk Malaya dan 
Singapura memandang kedepan 
dengan harapan akan tiba masa 
jg lebih baik. Dengan Djepang 
mereka berharap akan menga- 
dakan perhubungan jg baik, jg 
tidak berdasarkan penggagahan, 
tetapi persamaan dan kedju- 
djuran. 

3) Kalau keadaan ini tertja- 
pai, maka Malaya " dan Singa- 
pura akan bersedia mengadakan 
perhubungan dagang, egonomi 

dan perhubungan2 jang lain dgn 
Djepang. Sekarang terserahlah 

kepada Djepang untuk menga- 
:dakan perhubungan jang demi- 
kian. 

Malaya dan Indo-China, 

Tentang gerakan kaum ko- 
munis dan teroris di Malaya di- 
terangkan.oleh MacDonald, bah- 
wa selama 6 bulan jang achir2 
ini sudah terdapat kemadjuan 
dalam. memberantasnja, karena 

MacDonald  taktik2 
mereka sudah diketahui. Selain 
itu kepertjajaan penduduk ke- 
pada pasukan2 keamanan sema- 
kin bertambah, Dulu penduduk 
takut untuk memberi keterang- 
an tentang gerak-gerik kaum 
komunis dan teroris, karena du- 
lu kepertjajaan kepada pasu- 
kan2 keamanan itu tidak ada. 
Tetapi sekarang penduduk mem- 
bantu alat2 keamanan itu dgn 
memberikan keterangan2 jang 
diperlukan. 

Mengenai keadaan di Indo- 
China, dikatakan oleh MacDo- 
nald, bahwa berdasarkan bahan2 
jang sudah lama, gerakan nasio- 
nal jang dipimpin oleh Bao Dai 
dan jang kerdja-sama dengan 
Perantjis telah mendapat kema- 
djuan2. Sebaliknja Ho Chi Min 

berkurang pengaruhnja. Demi- 
kian MacDonald. 

MacDonald akan Ba di 
Djakarta 4 hari lamanja. Kemu- 

dian ia akan pergi ke Bali dan 
berdiam disana kira2 selama 

dua minggu. — Ant. 

D ALAM suatu perkelahian 

gerombolan bersendjata 

(kabupaten Kuningan), telah 

dari pihak | tenfaga dan 
gerombolan. 

Menurut berita jang kita te- 
rima dari Tjiawigebang, perke- 
lahian itu terdjadi pada malam 
Minggu jang baru lalu, (tang- 
gal 16/17). Djumlah angauta 

tentara jang ada pada pos itu 
ditaksir 64 orang, sedang dari 

pihak gerombolan ada Ik. 400 
orang, jang berpakaian seragam 
dan sebagiannja terdiri atas 
orang2 dari bekas bat. 426. 

Gerombolan tersebut pada 
malam itu kl. pukul 02.00( rupa 
rupanja hendak menjusup dgn 
tidak melepaskan tembakan utk 

mentjegah adanja kegaduhan. 
Orang2 dari pihak gerombolan 
jang menjusup-itu menggunakan 

pisau belati. Sesampai dipos 
tentara maka terdjadilah per- 

orang. Dalam pada itu ada djuga 

dari pihak tentara jang masih 
tenang dan menggunakan bren- 

gunnja serta dapat menghalau 

pada djarak jang agak djauh 
dan hendak menjerbu djuga dgr 
tembakan2, hingga dengan de- 
mikian dari pihak gerombolan 

KOMISARIS POLISI TER- 
' SANGKUT PERKARA 

100 kg. Perak potong- 
an dan uang logam 

dibeslah. 
f 4 

Reserse Kriminil Kepolisian 
Djakarta Raya belum lama ber- 

selang telah membeslah 1 kwin- 

tal atau 100 kg. barang perak, 
terdiri dari perak potongan dan 
uang logam perakan, didalam 
'sebuah kapal di Tandjung Priok, 
sebelum kapal itu berangkat 

dari pelabuhan Tandj. Priok. 

Menurut keterangan, barang 
perak 100 kg. itu, adalah milik 
seorang Tionghoa dan dimak- 
sud akan diselundupkan keluar 
negeri. Dalam peristiwa ini, ter- 

sangkut seorang komisaris po- 
lisi dari Djawatan Kepolsian Ne 
gara, jang setelah ditahan be- 
berapa waktu kini telah dipetjat 
dari djabatannja. 

Dengan penangkapan jang te- 
lah didjalankan karena peristi- 
wa ini, maka terbuktilah bahwa 
tindakan jang didjalankan Re- 
serse Kriminil, tidak sadja dila- 
kukan terhadap orang luar” 
jang berbuat tjurang, tapi dju- 

ga tindakan koreksi itu didjalan- 
kan kedalam terhadap anggota2 

kepolisian jang melakukan ke- 
tjurangan. — Ant. 

  

TRAJEK K. A. HARUS 
DIDJAMIN 
Tentang keamanan. 

Dengan adanja gangguan2 
keamanan dibeberapa daerah 
jang dilalui kereta api, maka 
pengurus besar Persatuan Bu- 
ruh KA telah menjampaikan 
pendapatnja kepada Djawatan 

Ker€ta Api sebagai berikut : 

Kereta Api dapat didjalankan 
disuatu trajek, djika disitu ter- 
djamin keamanannja. Djika ke- 

amanan tidak terdjamin pada 
suatu trajek, maka baiknja tra- 

jek itu ditutup untuk perdjala- 
nan kereta api. 

Djika djaminan keamanan itu   
pisau belati, antara sebuah seksi 

lebih 

gulatan seorang lawan beberapa 

gerombolan jang berkelompok" 

terbatas, maka Pemerintah se- 

bagai madjikan harus dapat 
mendjamin kepada pegawai dan 

keluarganja dalam hal ketjela- 

kaan. Demikian PBKA jang me- 
njatakan djuga bahwa tundja- 

| ngan jang diberikan oleh pihak 
Pemerintah berdasar peraturan2 
jang berlaku sekarang tidak se- 
imbang dengan kerugian2 jang 
dialami pegawai jang invalide 
atau keluarga jang ditinggal- 
kan. — Ant, 

Perang tanding memakai pisau 
- belati dan sangkur terhunus 
Korban pihak tentara 17 orang, gerom- 

bolan 70 orang 
dengan sangkur terhunus dan 

tentara dan sebuah 
didaerah distrik T jiawigebang 
djatuh mendjadi korban 17 orang 

dari 70 orang dari pihak 

djatuh djuga banjak korban. 
Pihak tentara masih berhasil 

merampas sedjumlah Tn 
TN — Ant. 

MAKANAN BUSUK 
DLM. KALENG 

Sebanjak 80 ton 
dibakar. 

Pada tanggal 19 Agustus di 
Semarang oleh panitya jang ber- 
kewadjiban mulai di lenjapkan 
barang? makanan dalam kaleng 
sebanjak 80 ton dengan djalan 

di bakar. Barang? tsb. jang 
sangat asing bagi bangsa Indo- 
nesia kl. seharga 500 ribu rupiah 
jang oleh fihak Div. Diponegoro 
diterimanja sbg. barang? ting- 
galan Belanda, tetapi sudah 
mendjadi busuk. Pembakaran 
dilakukan setelah djalan untuk 
membuang dilaut setjara tehnis 
tidak mungkin. Kabarnja kini 
masih ada 40 ton barang? se- 
rupa ini jang akan masih di- 
selidiki oleh panitya tsb. untuk 
dapat dilenjapkan atau tidak, 
— R. Ska. 

Mangga aan   

air telaga, sumur dsbnja seper- 

ti air leiding, untuk didjadi- 
kan bahan air minum jg baik, 
dengan ongkos tiap 1 meter 

kubiek hanja Ik. Rp. 0,50. 
Demonstrasi ini mendapat 

perhatian sangat besar dari 
penduduk Wonogiri jang ter- 
njata didaerah tsb. kurang ada- 
nja sumber2 air, terutama di- 

| daerah Gunung Seribu (Pratji- 
mantoro, Giritontro dll). (Kor). 

SEMARANG 

ANGKATAN PERANG 
BERAMAL 

Berkenaan dengan hari besar 
,A'Idul-Adha (Hari Raya Be: 

sar) besok tanggal 31 Agustus 

1952, maka Lts. Kamdani Ha- 
disumitro (Rochaniwan KMK.B. 

Semarang) menerangkan, Bah- 
wa CPRAD Territorium IV Dja- 
wa-Tengah pada hari tersebut 

akan menjampaikan chewan2 un 
tuk @urban, berupa 7 ekor lem- 

beberapa puluh ekor 
kambing, hasil sebagian dari 
pengumpulan chewan dari ang- 
gauta2 A.P didalam seluruh Gar 
nizoen Semarang dan Staf Ter- 
ritorium IV, & 

Agar lantiar djalannja pem- 
bagian ini, maka 'CPRAD Terr. 
IV akan membagikan chewan2 
itu kepada Sub. Terr.2: 12, 13, 
14, 15 dan C.O.P. Gerakan Ban- 

teng lewat para Pa. C.P.R:A.D 
Sub Terr. dan Perwk, CPRAD. 
COP, Gerakan Banteng, agar 

  r   | berag 4 kg. Gerwis — 

chewan tersebut disembelih dan 
dagingnja dibagi - bagikan ke- 
pada fakir meskin,. Adapun di 
Semarang akan dikumpulkan 

'|chewan2 lagi untuk disampai- 
kan kepada jang berkepenti- 
ngan. — (K.R). 

TJILATJAP | 
ORGANISASI SOSIAL | 

BERGERAK 
Organisasi2 sosial Tjilatjap 

telah bergerak kekelurahan2 un 

tuk memberikan sokongan pada 
354 orang fakir miskin, berupa 
pakaian dan beras. 

Barang2 jang dibagi2kan itu 
adalah hasil Sumbangan dari 

pelbagai organisasie dalam ko-. 
ta. Diantaranja ialah: 

Dari: Pandu-Rakjat dan PMI 
520 potong pakaian, 35 kwt. 
beras dan uang Rp. 30.40. Per- 
wari — Rp. 15,— dan pakaian 
YSipotong C.H. TH. 5 Rp. 349,-, 
Per. Wanita Kehutanan — Rp. 
25, PS.LI — Rp. 28,50, dan 
pakaian 20 potong. Ikatan wa- 

  

nita Rp. 268,50 dan pakaian 
68  patong. Muhammadijah 

Rp (— PNI 5 Rp. 
209,50, pakaian 22 potong dan 

minjak klapa 1 'blik. Kooperasi 
djagal —& Rp. 15,—. Party-Rak- 

jat & Rp. 31,— pakaian 7 po- 
tong. Wamita TS. — Rp. 20— 
pakaian 8 potong. Persit — Rp, 
13,50, pakaian 41 potong dan 

5 Rp. 48,25.   

HALAMAN » 

   
   

  

KURSUS KOPERASI 
ANGGAUTA CTN 

Tanggal 23 jang akan da- 

tang akan ditutup Kursus Ko- 
perasi hagi anggauta CTN, jang 

| diadakan oleh 'Buro Rekonstruk- 
si Nasional Tjab. Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta. - 
Seperti diketahui, kursus ko- 

perasi tersebut diadakan mulai 
tanggal 4 bulan Juni jang lalu, 
dan diikuti oleh 60 orang, dari 
.anggota2 CTN dengan maksud   agar supaja mereka mempu- 
njai bekal untuk terdjun kemba- 

li ke masjarakat nanti. 
Kebanjakan dari para pengi- 

kut koperasi tersebut, bersiap 
diri untuk dikirimkan keluar 
Djawa. 

Rp. 10.000,- DIMINTA 
UNTUK PENEGAK 

KESUSILAAN 
Menurut keterangan anggau- 

ta DPD seksi Sosial Kotapradja 
Jogjakarta Wazir Nuri, untuk 

tahun 1952 'iniia akan mem- 
perdjuangkan adanja beaja la- 
gi untuk Panitya Penegak Ke- 
susilaan Kotapradja Jogjakarta 
melalui Pemerintah Daerah ke- 
pada Pemerintah Pusat. 

Ia terangkan, bahwa tahun 
jang lalu telah diperoleh bantu- 
an Rp. 10.000,— dari pemerin- 
tah pusat untuk keperluan pa- 
nitya penegak kesusilaan tetapi 
karena pekerdjaannja luas se- 

kali, maka masih djauh dari tju 
kup djumlah itu. Pekerdjaan2 
jang didjalankan “bersifat pro- 
fentief. 

Perdjuangan beaja tahun 1952 
ini dihubungkan dengan makin 
meningkatnja soal2 pelangga- 
ran kesusilaan dalam kota. 

ISTERI BURUH K.A ME- 
NOLAK P.P 19. 

Njonja Kasmidjan dari Persa- 
tuan Isteri Buruh Kereta Api 
menerangkan mengenai Pera- 
turan Pemerintah no. 19/1952, 
bahwa segenap isteri buruh- jg 
mendjadi anggauta persatuan 
tsb. menolak keras 'berlakunja 
peraturan tsb. Diterangkan se- 
landjutnja bahwa isteri 'buruh 
menjokong 
sikap dari Gerwis, Perwari, Par- 

tai Wanita Rakjat dan lain2 or- 
ganisasi jang telah menjatakan 
akan penolakannja. 

Seterusnja diterangkan bahwa 
untuk mendjaga kesalahan pa- 
ham, maka ditegaskan bahwa 
PIBKA tidak mendjadi anggau- 

ta dari organisasi jang menama- 
kan diri Persatuan Isteri Buruh 
Indonesia, jang menjatakan me- 

nerimanja terhadap peraturan 
tersebut. : 

er. DAN Han 
: 'OEDEEM.   

Setelan menjelidiki: Nb 
adanja bahaja hongeroedeem :jg 

mengantjam kebahagiaan rakjat 

ki sebab-sebab tentang adanja 
bahaja hongeroedeem itu. Bari- 

san Tani Indonesia sedaerah 
Jogjakarta telah mengeluarkan 

| statement tentang sebab2 tsb. 
Dalam statement itu dinjata- 

kan, bahwa satu2-nja djalan 

untuk mengatasi bahaja itu 

paja pemerintah segera membe- 

rantas pengangguran "dengan 
mengusahakan adanja- lapang 

pekerdjaan baru, dan menghu- 
tankan kembali gunung2 jang 

gundul, dengan biaja jang tju- 
kup dan bidjaksana. 

DPR KAB. SLEMAN 
BERSIDANG 

Didapat kabar bahwa hari 

Saptu tanggal 23 Agustus jad. 
D.P.R. Kab. Sleman akan ber- 
sidang. Dalam sidang pleno 
tersebut. selain membitjarakan 
soal2 jang berkenaan dengan 
kepentingan rumah tangga dju- 
ga akan dibentuk seksi2 untuk 
melantjarkan kewadjiban ma- 
sing-masing. (Kor.). 

PEMBELIAN PADI 
DI KLATEN 

Pembelian padi oleh Kabupa- 
ten Klaten sampai dengan tang- 
gal 15-8-52 belum  mentjapai 
rentjana 5500 ton. 
Pendapatan sampai dengan 

tanggal 15-8-52 baru ada 480 
ton. Uang jang diberikan kepa- 
da koperasi petani Pusat dae- 
rah Surakarta Rp.1.800.000,—. 

Harga pembelian padi seperti 
berikut : Padi tjere per kwintal 
Rp.90,—. Padi gendil per kwin- 
tal Rp.100,—. Padi beli prang- ' 

  

  
ko et Solo : Rp.96,— 
dan Rp.110,— 

Apa sebab untuk didaerah 
Klaten tidak dapat mentjapai 
rentjana? Pertama, ada saingan 
dengan para pembeli (bakul2), 
kedua, didaerah Klaten kali ini 
panenan puso terserang hama 
mentek, maka sudah 2 bulan ber” 
selang, 'hingga kini harga beras , 
muluk per liter Rp. 2,—. Mung- 
kin rentjana pembelian padi itu 
ta' dapat mentjapai 
5500 ton. 

  

Tontonan malam ini: : 
SOBOHARSONO : Never A' 

Dull Moment, Irene Dunne, 
Fred Mac Murray, 

SENI SONO : Lilli 
Lisa Daniely, 
Dermott. 

REX : ,,Samson and Delilah” 
Hedy Lamarr, Victor Ma- 

Hugh Mc. 

ture, 
RAHAYU: ,Night Without 

Stars”, David Farrar, Nadia 
Gray. 

INDRA: ,,A Woman of Distine-   Muslimaat — Rp, 24, 50, s (Kor) 
tion”, Ray Milland, Rosalind 
Russel, 

Indonesia, dan setelah menjelidi-- 

diharapkan antara lain agar su- 

Marlene”, ' 

sepenuhnja adanja: - 

bara tr 

rentjana. 

aa
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Ava 
ma Kas , 

- ratus 3 Pang 
   

Dim permak » negeri ini punja | 
angl laut jang paling hebat 
di Eropa. Kalau boleh saja mem 
bandingkan dengan orang In 

geris, maka samalah sombon. 
nja kedua bangsa ini, “bangsa | 
Inggeris. terhadap Scot dan 
Swedia. terhadap Pangan Fin- 
aa 

lu 
ai illustrasi saja tjerita- 

man ha dibawah ini : : 
Ketika saja naik kereta api 

dari Stockholm menudju Brus- 
sel — 2 malam 1 hari lamanja 
para pembatja — kebetulan te-. 
man duduk dekat saja 2 orang 
mahasiswa gadis Swedia. Mere- 

     
  

  

   

   

  

reka Tn lebih    
   

arti bahwa aja 

un jang lalu pakan n 
. Kolom, La tidak pda Rnoc er Timur seperti 

  

Dea Dela PR »barangkali 
ak: kan mentah2” 

   ari ini kalilah 'saja merasa- 

sudah setahun di Eropah ini. Dan 
“itu dua kali saja utjapkan 

rima kasih kpd njonja Tamzil, 
waktu mau meninggalkan Stock 

| holm. Serta kepada semua sau- 
dara2 kita dikedutaan, jang ter- 
utama Sdr. Sugantijo, alias Gan- 
dul, press Attache jang dengan 
susah pajah berusaha membuat 

gal disana METER 
a mau pakansi He Perantjis | : 

San dari sana kenegeri Belanda, 
a 
bel bitjara dalam baha- 

sa Swedia, lantjar dan tjepat 
betul. Saja diam mendengarnja, 
Gan mentjoba menangkap bebe- 
rapa perkataan. Beberapa menit 
berlahu, - mereka omong2 tentang 
saja, dimana negeri saja dan | 
mengapa saja duduk disitu de- 
kat mereka. 

Seorang orang Swedia sete- 
ngah tua jang duduk dekat situ 
melihat saja. Dia diam. Saja 
ambil rokok dari dalam saku, 
saja beri kepada kedua gadis itu 
dan sebatang kepada : Srang tua 
tadi. 

»Nona2 hitjara sangat tjepat”, 
saja bilang, ,,dan lantjar”. 

»Kami tadi sedang mentjoba 
meraba2 dari mana tuan da- 
ae ” djawab jang seorang sam 

ketawa. 
Man Indonesia", saja kata, 
»tapi bukan hanja itu sadja jang 
dipertjakapkan nona2 tadi” 
Muka djadi agak merah sedi- 

kit, tidak ada jang omong se- 
ajurus. 

»Nona2 diuniversiteit Uppsa- 
1a?” saja tanja (universitiet ini- 

lah jang paling tua disana dan 
terkenal betul, didirikan pada 
tahun 1477). 

»Tidak, tidak, terlalu sukar 
masuk 'disana dan sangat ma- 
hal”, kata mereka. ,,Lagi pula 
kami tinggal di Stockholm, se- 
dang Dab ada kira2 60 km 

Dena. tenti pandai |4 
ta Fin 2?" tanja saja. 

,Apa, bahasa Fin, buat apa. E3 
Mereka jang harus mempeladja- 
ri bahasa Swedia”, katanja dgn 
sombong. 
Uang tidak vada -orang Fm 
en 

Saja' tidak seakan wak- 
tu meninggalkan London sebu- 
lan- jl, bahwa saja di Stock- 
holm akan makan tahu dan soto. 
Betul para pembatja, tahu dan 
soto, seperti pembatja makan 
sehari2 di Jogja, dengan Nana 
nja jang pedas. 

Kami didjami duta dan njo- 
nja Tamzil Gikediaman mereka. 
Kami, saja bilang, karena agak | 
banjak djuga. Ada Dr. Halim, 
major Suhardi, Dr. Abdulkadir, 
serta Sdr2 jan aa dikeduta. 
an kita, dan Suriadarma. 

Dan malam itu betul2 merupa 
kan suasana Indonesia. Masing? 
tjerita pengalamannja. Dr. Ha- 
lim jang banjak, berputar seki- 
tar ' Pa bar kabirletnja di Jo- | 
gja tempo hari. 

»Tentunja zus jang turut ma- 
sak tadi”, saja bilang pada njo- 
nja Suriadarma. 

  

Sajang tidak ada tjabe ra- 
wit?, kata Mr. Tamzil ketawa. | 

Kereta api expres dengan sa- 
Ingat tjepatnja menudju Malmi, 
kota ketiga di Swedia, pelabu- 
'han disebelah Selatan, dan dari 
sana para penumpang masuk 
ikapal jang akan menjeberang- 
kanja keibu kota Denmark. Pa- 
nas djuga dalam kereta, karena 
Gjendela tidak dibuka, sebab 
orang tua teman duduk takut 
akan angin. 
Djam empat pagi sudah te- 

rang, dan kelihatan sepandjang 

djalan ladang2 petani serta sapi 
inja. Selatan Swedia ini adalah 
daerah pertanian, sedang indus- 

tri2 kebanjakan terdapat disebe. 
lah Utara. f 

Bulan September jang akan 
Gatang negeri ini akan mengada 
kan pemilihan umum. Menurut 
jang saja dengar2, partai peme- 
rintah jg sekarang ini — Sosial 
Demokrat — akan kembali me- 
megang kekuasaan. 

x 
Setengah djam sadja berhenti 

di Kopenhagen. Kelihatannja 
banjak djuga kerusakan dialami 
nja dalam: perang dunia kedua 
jang lalu, sebab tidak sedikit 
gedung dan rumah baru nampak 

Tangal 29 Agustus 1943 negeri 
ini diserang Djerman, baru bu- 
lan Mei 1945 bebas kembali. Dan 
sedjak 1947 ada pasukan Den 
mark — meskipun ketjil.— tu 
rut serta menduduki Djerman 

| mula2 ditempatkan gi Olden- 
burg, kemudian dipir an ke 
Ba pada permulaan tahun 

gn Baja aAtapi 1 hegeri 
Ini sekarang ialah mengenai tu- 
runan radja jang akan meng. 
gantikan Frederi IX, apabila 
mangkat. Ia hanja mempunjai 3 

orang puteri, dan menurut kon- 
stitusi Denmark, “harus anak 
laki jang menggantikan ajahnja 
mendjadi radja. 

Konstitusi Swedia begitu dju- 
ga, tapi tidak ada persoalan de- 
mikian disana, karena ada tu 
runan laki2. 

Melihat .ini ada sedikit per- 
bedaannja dengan Inggeris dan 
negeri Belanda misalnja. Dike- 
dua keradjaan ini boleh sadja 
puteri menggantikan ajahnja, 
“tidak mendjadi persoalan. 

sk 
Setelah kereta memasuki dae- 

rah Djerman, paspor diperiksa, 
berapa banjak uang jang diba- 
wa dan uang apa. Saban2 saja 
tjoba tidur — dari Konpenhagen 
saja dapat tempat dikereta ti- 
dur — saban2 pula masuk te- 
man atau kondektur atau pe- 
gawai douane menanjakan ini 
Gan itu, hingga tidak bisalah 
pedjam mata jang sudah (ngan- 
tuk benar itu. : 

Melalui Hamburg — kota pe-   labuhan jang teramai di Djer- 

  

Israel “akan mengadjukan 
protes kepada D.K. 
Atas antjaman2 kolonel Shishakly 

-EMENTERIAN LN. Israel, malam Selasa jl. mengumum- 
kan, bahwa Israel akan mengadjukan protes kepada Dewan 

Keamanan PBB atas antjama 
pala staf tentara Syria, Bi ” 

Dalam suatu tanja djaw. 
dengan pembantu harian 
,AI -Ahram” pada hari Kana 
7. 'kolonei Shishakly telah me- 
njatakan bahwa daerah Timur 
Tengah tak tjukup luas untuk 
bangsa Arab dan bangsa Jahu 
bersama2 maka IS dipil 
ataukah bangsa Arab dilempar 
kan kelaut ataukah bangsa Ja- | 
hudi meninggalkan Pal 

enurut UP kalangan 
abs mengetahui di Te 

  

    

     

telah mengatakan bahwa an-| jang menghendaki 
tjaman kolonel Shishakly tsb. | 
akan mengakibatkan bahwa ke- 
menterian luar negeri Israel 
meminta supaja diadakan sidang 
oleh panitia gentjatan sendja- 
ta Syria-Israel. # 

: Pernjataan Ben Gurion 5 
Sementara itu, dalam parle-| 

men Israel PM Israel, David 
Ben Gurion menerangkan, bhw. 
dari negara2 Arab hanja Mesir, 
jang tak mempunjai perbedaan 
paham dengan Israel, din maka 
dari itu mengadjak Mesir supe- 

ja memelihara perhubungan baik 
dengan Israel. 

Ben Gurion mentjela kolonel 
Shishakly, jg tidak menentang 
penjerbuan orang2 Arab di Pa- | 
lestina dan tetap mengeluarkan | 
“antjaman2 terhadap Israel, Me- 
nurut Ben Gurion sikap Maia $ 

    
   

: Fa apa Aimlataan " oleh ke- 

Ket PPT Han 

Pelita, djenderal Nadjib, pangli- 
ma besar tentara Mesir. 
Gurion setudju sekali dengan 

pernjatakan djenderal Nadjib, 
|bahwa ia menentang diadakan- | 

'Inja perang oleh Mesir di Pales- 
Itina dan bahwa bekas radja Me- 

sir, Farouk, bertanggung dja- 
wab atas penjerbuan tsb. 
Ben Gurion kemudian menga- 

"takan bahwa dalam kalangan | 
negara2 Arab terdapat anasir2, 

perdamaian 
dengan Israel, tetapi suara rae- 

hanja mengenai soal2 umum se- 
hingga perdamaian tidak lekas 
tertjapai. 5 

Israel tawarkan perda- 

Arab. 

| 
Menteri luar negeri Israel, 

tiap saat 
ngadakan 
masing2 negara Arab atau dgn, 
semuanja bersama2”, Ant. Rtr,   

. soto di Stockholm ' 
rul , wartawan KR." di Luar Naga 

umumnja botentan. sada “hye bhw bangsa Swedia 

'Dan Saimenala ambil tjabe be- 

| Ba 
kan enaknja tahu dan soto, se-: 

perdjalanan dan waktu saja ting | 

hakly berisinan sekali dengan | 

Ireka sering tak terdengar dan 

maian kepada negara? 

Pemerintah Israel hari Selasa 
jl. untuk kedua kalinja dalam 

tempo 24 djam dengan terang2- 
an telah menjatakan, bahwa ne-/ 
gara tadi .ingin “ mengadakan 
perdamaian dengan Te 
Arab. 

| Moshe Sharett, menjatakan da- 
lam parlemen bahwa Israel ,,se- 

bersedia untuk me- 
“perdamaian dengan 

man sebelum perang dan banjak 
mengalami bombardemen Seku- 

|.tu, sekarang se mulai me- 
  

| mainkan romja kembali dan Bre | 
| men, maka Senen pagi kemarin 
| tanggal 11 Agustus saja tiba di 

Brussel. , 
Saja tidak sangka, bahwa saja 

akan ketemu disini dengan Prof 
Sigit jang sedang mengadakan 
perdjalanan di Eropa mentjari 
tenaga buat perguruan2 tinggi 
kita. Dan menginap pula dalam 
satu hotel, kamarnja nomor 207 
dan saja 204. 

Brussei, 12 Agustus 1952. 

KEPUTUSAN2 SIDANG 
KOMISI MINJAK 

IRAN 
Komisi - gabungan parlemen | 

Iran urusan minjak tanah hari 
Selasa jang lalu telah menga- 
dakan sidang istimewa, dalam 

mana Gisetudjui sebuah mosi 

untuk menjerahkan pertenta- 
ngan paham mengenai peng- 

ganti-kerugian bagi kongsi mi- 
njak AIOC jang telah dinasio- 
nalisasi itu,.kepada arbitrase. ' 

Telah diputuskan pula, untuk 
menjimpan 2576 dari segala pa-. 

djak jang dipungut dari pendju- 
alan minjak Iran, dalam Bank 
Nasional Iran, untuk en 
tuntutan2 AIOC. 
Sementara 'itu harian ,,Ette- 

laat” mewartakan, bahwa bekas 

Sultaneh, jang telah digantikan 
oleh Mossadegh, kini sedang sa- 
kit keras dan ada dikota Tehran. 
Akan tetapi harian tadi tidak 
mengatakan, dimana ia sesung- 
guhnja adanja. — Ant. UP. 

Pembomanz j ig 

sasaran? di Korea Utara. 

Radio Pyongyang jang me- 
ngumumkan pesanan dari Par- 
tai Politik ,,Front Rakjat Per- 
satuan Tanah Air” Korea tadi, 
berseru supaja- pemboman2 “ se- 
tjara biadab tadi, dalam mana 
dipergunakan djuga bom2 na- 
palm, ,,dengan segera” dihenti- 
kan. Dalam siaran tadi dinja- 
takan, bahwa pihak PBB telah 
menetapkan 78 kota Korea Uta- 
ra, jang akan didjadikan sasa- 
ran2 bagi Dear pembom me- 
reka. 

Seperti diketahui, pihak PBB 
menetapkan kota2 tadi sebagai 
sasaran2 pemboman, untuk 
melumpuhkan usaha perang 
pihak Utara” dan menurut mak- 
lumat markas besar pasukan2 
PBB, epnduduk disekitar sasa- 
ran2 tadi telah mendapat per- 
ingatan melalui surat2 sele- 

baran. 
Pabrik mesiu dekat 
sungai Yalu diserang. 

Pesawat2 pembom B-29 Ame- 
rika pada malam Selasa jl. telah 
menjerang sebuah paberik hesiu 
Utara jang besar di Nakwon, jg 

Yalu dekat kota Sinujju, demi- 
kian diumumkan dalam sebuah 
komunike angkatan udara Ame- 
rika di Timur Djauh di Tokio 
pada hari Selasa. Serangan itu 
dilakukan oleh kira2 14 pesawat 
B-29 jang mendjatuhkan 140 ton 

| bom2 peledak. 
“Dikatakan seterusnja dalam 

komunike tsb bahwa paberik 
mesiu Utara itu jang untuk per- 
tama kalinja diserang, tiap hari 
nja membuat 1000 buah peluru 
anti-tank dan mesi2 ketjil lain- 
nja, dan merupakan ,,salah sa- 

  
  

SAILAN TOLAK KON- 
VENSI I.L.O. 

Pemetintah Sailan pada hari 
Selasa jl. telah menolak untuk 
meratifisir Konvensi L.L.0. 
(Organisasi Perburuhan Inter- 

national), jang “menentukan 
bahwa. negara2 jang bersang- 
kutan 'tidak akan mengada- 
kan diskriminasi terhadap tena- 
ga buruh kaum imigrasi. Seba- 
gai alasan penolakan dikemu- 

| tentangan dengan undang2 per- 
buruhan Sailan 

Sebagai £ Tia RENA baru2 ini 
Kongres Indi: telah me 
ngadakan. seruan. epada LL.O 

supaja mengirim suatu missi 
.facfinding” guna. menjelidiki 
keadaan buruh bangsa India di 
Sailan. 

Dalam keterangannja kepada 
L.L.O. pemerintah Sailan menga 
takaf bahwa mengingat adanja 
pengangguran dipulau itu, peme- 
rintah Sailan tidak  mengan- 
djurkan kedatangan tenaga bu- 
ruh kaum imigran itu, ketjuali 
untuk bebrapa pekerdjaan teh- 
nik tertentu. Dikatakannja bah- 
wa karena pada tingkat seka- 
rang ini tidak mungkin untuk 
merobah undang2 pemerintah, 
maka tidaklah mungkin bagi 

pemerintah Sailan untuk men- 
djalankan apa jang ditentukan 
“dalam Konvensi tsb. Ant, Afp.   
    

   

perdana menteri “Iran Ghavam | 

letaknja hanja 3 mil dari sungai | 

Itu sumber paling vital dalam' 
-Iproduksi mesiu di Korea Utara”. 

$ Ant. - AFP - UP. 

kakan bahwa hal ini adalah ber. 

DELEGASI DAGANG 
 HONGARIA 

Menudju ke Pjakarta, 

(an Hong aria 
| Lang telah berangkat dari Ams- 
"terdam Mn ke Djakarta 
untuk mengadakan perudingan 
mengenaj persetudjuan dagang | 
baru antara Indonesia dan Ho- 
ngaria. 
Pihak delegasi Hongaria me- 

  

datang dapat memperbesar ke- 

tara kedua negara t tersebut. 

wa Hongaria bersedia mengirim 
barang2 kapital dan barang2 
konsumpsi jang dibutuhkan In- 

donesia dan sebaliknja Hongaria 
ingin membeli barang2 hasil In- 
donesia. 

Setelah perundingan, ahli2 da- 
gang Hongaria akan tinggal be- 

berapa.lama di Djakarta untuk 
menjelidiki pasan perdagangan 
dan untuk melaksanakan bebe- 
rapa transaksi ar angang. Ta ang 

“LAGI RECESS SATU 
MINGGU DI 
PANMUNJOM 

Delegasi2 gentjatan sendjata 
PBB dan Utara pada hari Se- 
lasa jl. telah menjetudjui untuk 
mengadakan recess lagi dalam 
perundingan? gentjatan sendja- 

'ta hingga tanggal 27 Agustus 
jad. Putusan tersebut diambil 
dalam sidang di Panmunjom jg 
berlangsung 1 djam lamanja pa- 
da hari Selasa jl., setelah kedua 
pihak tidak mengadakan perte- 
muan selama satu minggu. 

Ketua delegasi PBB, djende- 
.ral Harrison, menerangkan, bah 
wa dalam sidang pada hari Se- 
lasa itu tidak ada "kemadjuan 
jang dapat dilihat” mengenai 
masalah pertukaran tawanan 
perang. 

Recess satu minggu jang di- 
putuskan pada hari Selasa jl. 
adalah recess jang ke-empat ka- 
linja sedjak perundingan2 raha- 

sia dimulai lagi antara kedua 
pihak pada tanggal 26 Djuli jl. 
“Ang APP.   

“Miadab oleh PBB 
supaja dihentikan 
Seruan Radio Pyongyang 

jaan PYONGYANG malam Rebo j3. menjiarkan seruan 
agar supaja segala bangsa. diseluruh dunia menghentikan 

pemboman2, jang dilakukan oleh Pan terbang Serikat ata 

  

— BALAI PERTEMUAN 
. PERDAMAIAN'" 

DIBAKAR 
Pasukan2 bersendjata jang 

bergerak dengan. truck malam 
Rebo jl. telah dikerahkan di 
Tehran, sesudah — menurut 

wartawan UP Mazandi — kaum 
nasionalis Iran membakar ge- 
dung Balai Pertemuan »Perda- 

maian” 
Ini adalah insiden kedua kali- 

nja pada hari Selasa jl di 
Tehran. Insiden pertama kalinja 
terdjadi, ketika didjalan2 Teh- 
ran berkobar perkelaian dan 
lempar- melempar batu antara 
kaum Tudeh “dan polisi serta 
kaum nasionalis. Ant. UP. 

Markas besar komando Ero- 
pah Tenggara NATO ditempat- 
kan di Turki di Izmir (Smyrna) 
dan komando ini akan merupa- 
kan SHAPE (Markas Tertinggi 
Pasukan2 Serikat di Eropah) 
ketjil, jg mengawasi pasukan2 
darat. Junani dan Turki, jang 
disediakan kepada NATO. Seba- 
gai komandan pasukan2 darat 
NATO di Eropah Tenggara se- 
perti telah diwartakan telah di- 
angkat letnan djenderal Willard 
G. Wyman. 
Markas besar angkatan udara 

NATO di Eropah Tenggara utk 

nika “(Thessaloniki) - - Junani di- 
bawah pimpinan djenderal ma- 
jor David M. Schlatter, koman- 
dan angkatan udara NATO di 
Eropah Selatan, sampai terben- 
tuk "suatu staf gabungan ang- 
katan udara Junani dan Turki, 
jang nanti bermarkas-besar di- 

dekat Izmir. 
Pace saksikan latihan 
tentara Junani, 

Sementara itu dari Athena 
AFP mewartakan bahwa Frank 
Pace, menteri .angkatan darat 
A.S., pada hari Selasa telah me- 
njaksikan sebagian dari latihan 
hesar2an.. jang dilakukan oleh 

| tentara Junani. — Ant.-UP. 

HYDROGEN DIANTA- 
RA BINTANG2 

Para sardjana radio menga- 
takan, bahwa diketemukannja 
hydrogen diantara bintang2 ada 
lah "pendapatan terpenting da- 
lam ilmu astronomi dalam abad 
ini” 
Dalam pertemuan jang diada- 

kan di Sydney, para sardjana 

tadi menjatakan, kini telah ter- 
bukti bahwa langit diantara bin- 
tang2 mengandung hydrogen jg 

|lebih dingin dari 300 deradjat 

  

Fahrenteit dibawah O. : 
,Hal tersebut untuk pertama 

kali diketahui oleh para sardja- 
na radio ditahun jang lalu, —   Ant, « UP, 

njatakan harapannja, mudah2an | 
hasil2 perundingan jang akan | 

giatan perhubungan “dagang an- 

  

Delegasi dagang Hongaria ig Ti 

dipimpin oleh wakil perdagang- 
di Karachi, Mr. 

BELEID PEMERINTAH 
MESIR 

Berdasarkan perluasan 

industri. 

Menteri perekonomian dan 

keuangan Mesir Dr. Abdul Djalil 
'al Imarij menerangkan ketika 

hari Senin jl, bahwa politik pe- 

merintah Mesir- jang sekarang 
ini berdasarkan perluasan indus- 
tri dan bahwaskepada kongsi2 
asing akan diberikan kelongga- 
|ran2 untuk mentjari minjak di 
Mesir. 

Dalam konperensi pers tadi 
Abdul Djalil mener angkan sete- 

rusnja, bahwa pemerintah me- 

Ingandjurkan penanaman modal 
Dinjatakan selandjutnja, bah- asing di Mesir, dipergunakannja 

| perlindungan kepada 

setempat, memberikan kelong- 
garan2 untuk mendatangkan 
bahan? mentah. 

Seterusnia ia mengatakan, 

bahwa pemerintah akan mem- 

|beri perhatian istimewa atas 
perkembangan usaha mendapat 

kan minjak tanah dan untuk ke- 
perluan tadi maka kepada kong- 
si2 asing akan diberikan facili- 
“teiten. 
,, Demikianlah antara lain Kata 

Abdul Djalil al Imary. — 
2 - UP, 

industri2 

Dr. Mustopo menerangkan, 

bahwa pada saat itu ia baru sa- 
dja datang dirumah dengan mo- 

bil. Ia memasuki ruangan beker 
dja, dan djustru ketika ia sam- 
pai dimuka  medja-tulis, maka 
dengan mendadak terdengar 
tembakan dengan pestol. Peluru 
memetjahkan katja dan besi 
djendela mendjadi bengkok kena 
peluru, tetapi untung tembakan 

3“ tidak mengenai diri Dr. 
'Mustopo,   

| sud 

Inja perihal 
$g njelidikan 

  

sementara ditempatkan di Salo- | 

Dengan segera Dr. Mustopo 
menghunus pestolnja lalu pergi 
kehalaman rumah, dengan mak- 

untuk menangkap sipenje- 

rang tadi. Ia dengan suara kaki 
diatas batu kerikil, hingga ia 
bertambah hati2. Tetapi sajang, 
Sipenjerang rupa2?nja sudah me- 
larikan diri. 

Segera Markasbesar Polisi 
Militer Detasemen 30 dan MB 
“Angkatan Darat diberitahukan- 

kedjadian ini. Pe- 

segera -dilakukan, 
sampai kira2 djam 01.25 malam, 
tetapi hasil2nja belum lagi di- 
ketahui. 

' Menurut keterangan Dr. Mus- 
'topo, rupa2nja sipenjerang tadi 
bekerdja dgn rentjana jg sudah 
ditetapkan terlebih dahulu dan 
ia menanti2-kan kedatangan 

r. Mustopo. Dr. Mustopo me- 
ankan, bahwa serangan jg 

dilakukan terhadap dirinja ini 
mungkin merupakan suatu ,,mo- 
ve” dari anasir2 pengatjau, jg 

seakan2 »menantang” pidato 
Presiden aChir2 ini. 

Perlu dikemukakan disini, 

bahwa serangan ini adalah jang 

ketiga kalinjad dilakukan atas di 
rj Dr. Mustopo. Jang pertama 
kalinja terdjadi di Mampang 
(Djakarta), jang kedua kalinja 
di Bandung, ketika kerusuhan 
gerakan APRA. Tetapi, ketiga2 

serangan ini luput belaka dan 
Dr. Mustopo tetap selamat. 
Ant. 

Izmir dan Salonika men- 
. djadi pusat2 NATO 

JENDERAL Matthew B, Ridgway, panglima tertinggi pa- 

sukan?2 NATO, mengumumkan hari Selasa jl bhw 2 

kalan penting kini didirikan di Turki dan Junani. 
2 pang- 

  

KEPALA KEPOLISIAN 
TEHERAN UNDUR- 

KAN DIRI 
Kepala kepolisian di Teheran 

Djenderal Ghazam  Shabani, 
hari Selasa jl. telah mengadju- 
kan permintaan untuk mele- 
takkan djabatannja, karena ia 

berpendapat bahwa pasukan 

polisi jang dipimpinnja, serta 
kekuasaan jang dipegangnja, 

adalah tidak tjukup untuk me- 
nguasai keadaan, 

Sementara itu didapat kete- 
rangan, bahwa PM Mossadegh 
telah menjetudjui untuk menje- 

aa pasukan2 militer tamba- 
, guna ikut memelihara ke- 
ari di Teheran. — Ant. 

AFP. 

' ANGKATAN PE- 
RANG A. S. 
Dalam tahun padjak jl. 

Hari Selasa jl. diumumkan, 
bahwa selama tahun  padjak, 
jang berachir pada tanggal 30 
Djuni jbl., pesanan kementeri- 

an pertahanan A.S. mengenai 
bahan2 dan perlengkapan 

perang sama sekali berdjumlah 
$ 44.900.000.000. 

Perintjian djumlah tersebut 
ialah sebagai berikut: angkatan 
darat — $ 16.400.000.000, angka- 
tan laut — $ 11.600.000.000, dan 
angkatan udara $16.900.000.000. 

Dari seluruh djumlah terse- 
but $38.000.000.000 telah dipa- 

kai untuk pemesanan "harang2 
keras” seperti pesawat terbang, 
kapal, tank, senapan, mesiu dan 

perlengkapan bagi pembuatan 

alat2 perang. 
Untuk "barang2 lunak” seper- 

ti minjak dan pakaian telah di- 
pergunakan djumlah sebesar 
$ 4.200.000.000 sedangkan pesa- 
nan pendirian bangunan? mili- 
ter telah meliputi djumlah sebe- 
sar $ 2.700.000.000, - Ant, - UP,   

'ahli2 dari luar negeri, memberi $| 

- 

(tuduhan? jang diutjapkan oleh | 

“SEKARANG LEBIH MU- 
DAH BAGI AMERIKA 

Untuk pertahankan 
Philipina. 

Duta besar Amerika di Phili- 
|pina, Raymond Spruance, pada 
| Senin malam jl. telah menjata- 
ikan bahwa bagi Amerika Seri- 
kat sekarang adalah lebih mu- 
dah untuk mempertahankan 

Philipina daripada dalam tahun 
1941, karena tidak ada bagian 
perairan sedikitpun jang mung- 
kin dikuasai oleh pihak musuh 
antara kepulauan Philipina dan 
Amerika Serikat. 

Spruance memberi keterangan 
itu sebagai djawaban terhadap 

pemimpin partai oposisi Nacio- 

nalista, senator Jose P. Laurel, 
baru2 ini, jang menjatakan bah: 
wa Amerika Cerikat tidak  tju- 
kup mempertahankan Philipina 
dalam perang Pasifik jl. 

Senator Laurel suatu tjalon 
terkuat dari partai Nacionalis- 
ta untuk pemilihan2 presiden 
Philipina jang akan datang, ba- | 
ru2 ini memperingatkan rakjat 
Philipina supaja mereka ,,dja- 
ngan mau dininabobokkan oleh 
djandji2 presiden @uirino bahwa 
suatu negara lain akan mendja- 
min keamanan. Philipina”.   

Kolonel Dr. Mustopo 
Hampir mendjadi korban pembunuhan 

OLONEL DR. MUSTOPO malam Rebo jang lalu telah ter- 
hindar dari serangan dengan pestol, ketika ia baru sadja 

masuk kedalam rumahnja, pulang dari klinik. 

  
  

DJUMLAH. PESANAN 

Ant. - AFP. 

  

. LABA BANK EXIM 
$ 70.000.000 

Bank Exim-Import hari Se- 

lasa jl. mengumumkan, bahwa 

dalam tahun padjak jang ber- 
achir pada tanggal 30 Djuni jl., 

bank tadi telah mendapat laba 

sebesar $ 70.000.000. 
Dari djumlah tadi, $ 20.000.000 

dibajarkan sebagai dividend ke- ' 
pada kementerian keuangan 
Amerika Serikat, ketika tanggal 
1 Djul. Dalam tahun padjak 

sebelumnja, djumlah dividen jg 
dibajarkan kepada pemerintah 

Amerika Serikat, sama pula. 
Bank tadi, jang merupakan 

konperensi pemerintah Amerika 

Serikat, mengumumkan seterus- 
nja, bahwa dalam tahun padjak 
jang baru sadja berachir ini te- 
lah mendapat laba pula di 47 
negeri lainnja, tersebar disemua 
benua. 

Perlu disebut disini, bahwa 
Bank Exim ini didirikan oleh 

Kongres Amerika Serikat ketika 

tahun 1945, bertudjuan agar su- 
paja perdagangan luar negeri. 

dengan Amerika Serikat ber- 

tambah besar. $ 
Perbedaannja dengan Bank 

Internasional untuk Pembangu- 
nan kembali & Perkembangan 
(Bank Dunia) ialah, bahwa Bank 
Dunia didirikan dengan tudjuan 
memberikan bantuan dalam la- 
pangan perkembangan ekonomi- 
azasi dari negeri2 asing. — Ant.- 
Rtr. 

LORD DELISLE- TING 
SALKAN NICOSIA 

Menteri angkatan udara Ing- 

geris, Lord Delisle and Dudley, 

hari Selasa jl. telah meninggal- 
kan Nicosia (Cyprus) setelah 
mengadakan kundjungan peme- 
riksaan selama 3 hari. 
“Diduga bahwa kundjungan 

Lord Delisle djuga bertalian de- 
ngan rentjana untuk menempat- 
kan markas “besar pertahanan 
Timur. Tengah dipulau Cyprus. 
Lord Delisle kini meneruskan 
perdjalanannja ke Habbaniyah 
dan Bahroin. — Ant. . AFP, 

  

PEMBUBARAN SENAT 
MESIR 

Akan melanggar UUD. 

Pemerintah Mesir telah ambil 
keputusan untuk mempertang- 
guhkan pembajaran gadji para 
senator “Mesir. f 

Bertalian dengan itu, 
sek-djen. Partai Wafd, Fuad 
Siradjuddin, menjatakan  ke- 
pada pers bahwa pembubaran 
senat akan berarti pelanggaran 
undang2 dasar dan bertentang- 

an dengan djaminan2 jang telah 
diberikan oleh Djenderal Nadjib. 

maka   Ant. - AFP, 

EMERINTAH INGGERIS   
geris jang bekerdja dj RRT. 

Dalam pada itu Buku Putih 
tadi. menjatakan, bahwa keti- 
ka tanggal 12, 18 Aprik dan 19 
Mei: pemerintah Inggris telah 
menjampaikan nota2 kepada pe- 
merintah RRT, dalam mana Ing 

gris mengeluh bahwa. pemerin- 
tah RRT menimbulkan kesuli- 
tan2 bagi firma2 Inggris jang 
dimaksudkan tadi, dan oleh se- 
bab.itu maka firma2. tadi ber- 

maksud. mengundurkan diri da- 

ri Tiongkok. 
Sebagai djawabannja, wakil 

| menteri luar negeri RRT Chang 
Han Fu menjatakan, bahwa, ke- 
sulitan2 jang dialami oleh fir- 
ma2 Inggris tadi ditimbulkan 
oleh pemerintah Inggrs sendiri. 
Balasan dari RRT jang disam- 
paikan kutika tgl. 5 Djuli itu, 
menjatakan bahwa pemerintah 
RRT akan mengurus tiap-tiap 
perkara dan akan memberi- 
kan perlindungan kepada ang- 
gota- anggota firma2 tadi: da-   
  

Buku Putih Inggeris 
Tentang firma2 Inggeris di Tiongkok 

  lam nota Inggris diminta, supa- 

— 

Indonesia tidak usah. import 
batu bara 

Kalau pimpinan pusat tidak melalaikan per- 
usahaan2 tambang. Kurangnja pro- 

| duksi bukan kesalahan pegawai 
dan buruh tambang 

I NDONESIA 

baik, kalau 

(1) 

sebetulnja tidak usah mengimport batu bara, 
# bahkan produksi batu bara mempunjai hari L — nanti jang 

antara pimpinan Djawatan Pertambangan Pusat 

dan pimpinan perusahaan tanib ang setempat ada saling — me- 
ngerti jang baik. 

Terutama dipusat, orang2 ha- 
rus mengetahui keadaan dida- 

lam tambang? itu dan mempu- 
njai pengetahuan jang tjukup 

tentang pertambangan. 
umumnja perhubungan antara 
pimpinan perusahaan tambang 
negara setempat dengan buruh- | 
nja baik. Semangat pegawai2 
dan buruh2 tambang adalah 
baik. 

Demikian kesan Ir. Tampu- 
bolon, Kepala Perusahaan2 Tam 
bang Negara, setelah selama 3 
minggu lebih mengundjungi tam 
bang2 negara di Bangka, Sa- 

wahlunto dan Bukit Asam. Ia 
mengundjungi per usahaan2 tam 
bang tsb bersama Drs, Kraerf 

(ahli Geologi), Van Yzendoorn 
(ahli tambang) dan Suseno (as- 
sisten geologi). Ditiap perusa- 
haan tsb rombongan itu menga- 
dakan penindjauan seminggu 
lamanja dan dapat melihat2 de- 
ngan seksama serta memaham- 

kan dimana letaknja kesulitan2 
jang wmenjebabkan rendahnja 

produksi tambang. Perlu diketa- 
hui, bahwa penindjauan jang 
agak seksama demikian sedjak 

penjerahan kedaulatan baru se- 

karang ini terdjadi. 
Dalam pertjakapan dengan 

',Antara” Ir. Tampubolon selan- 
djutnja menjatakan, bahwa pim- 
pinan perusahaan2 tambang di- 
tempat2 itu telah menjatakan 
keluhan karena dari pimpinan 

djawatan dulu selama 2 tahun 

jang lalu ini tidak pernah ada 
usaha kearah perbaikan. Tam- 
pubolon sendiri telah meminta 
kepada pimpinan perusahaan2 
tambang ditempat itu supaja 
sekarang memulai sadja dengan 

halaman baru. 
Tak usah import batu 

bara seharga Rp. 24 
djuta, kalau, 

Menurut pendapat Ir. Tampu- 
bolon, Kalau pimpinan pusat 

Djawatan Pertambangan dulu 
mempunjai tjukup pengertian 

tentang keadaan pertambangan, 
maka pemerintah sekarang ti- 
dak usah mengimport batu ba- 
ra dari India sebanjak 100.000 

ton - seharga Rp. 24— djuta 

(harga batu bara Indonesia 

100.000 ton itu tjuma Rp. 10,— 
djuta). Uang sebanjak itu ba- 
iknja digunakan untuk membeli 
alat2 kebutuhan tambang dan 
kebutuhan buruhnja, guna me- 
nambah produksi. 
Dan kalau pemerintah bisa 

bertindak terhadap ,,bureaucra- 
tie” jang merintangi perkem- 

bangan perusahgan2 vitaal de- 

mikian, maka djuga ongkos2 

produksi akan lebih murah. 
Tambang Ombilin di- 

lalaikan adalah ,,mis- 

dadig”. 
Kesan pertama tentang tam- 

bang Ombilin di Sawahlunto 

adalah seperti ,,een verganc 

grootheid”. Keadaan matjam2 

alat pertambangan sudah usang 

dan rusak2, jang menandakan 
kelalaian pimpinan pusat, se- 

perti generator2, transport ba- 

nen, schutgoten, penerangan lis- 

trik, ventilasi dsb-nja. 

Ir. Tampubolon mengemuka- 
kan keadaan generator2 sebagai 
tjontoh, karena itulah jang 

mengegerakkan tenaga listrik, 

jang seolah2' merupakan urat 

nadi atau djantung bagi per- 

tambangan. Dimasa sebelum pe 

rang tambang Sawahlunto mem 

punjai 3 generator jang ma- 

sing2  mempunjai kekuatan 

2.000 Kwh. 2 Buah generator di- 

pakai sedang jang satu lagi se- 

bagai tjadangan, Sedjak tahun 

1949 hanja ada 1 generator sa- 

dja jang mempunjai maximum 

— belasting sebanjak 1700 Kwh. 

Satu generator lagi jang hanja 

mempunjai kekuatan 1200 Kwh. 

maa ran sbg tjadangan. 

hari Selasa jang lalu telah me- 
ngumumkan sebuah Buku Putih, jang muat surat-menju- 

naf antara pemerintah? Inggeris dan RRT, perihal firma? Ing- 

ja pemerintah RRT memberi 
kelonggaran2 bagi orang2 Ing- 
gris jang bersangkutan untuk 
mengundurkan diri dari 
dan supaja orang2 Tionghoa TE 
bekerdja pada mereka dibajari. 

Seperti diketahui, orang2 Ing- 

gris jang bersangkutan telah 
meninggalkan Tiongkok darat. 
Ant. - Rtr, 

67 ORANG DIKUATIR- 
KAN TEWAS ATAU 

HILANG 
Sekurang2-nja 67 orang  di- 

kuatirkan tewas atau hilang 
pada hari Senin jl, karena ben- 
tjana bandjir di Lynmouth | se- 
bagai akibat turunnja hudjan 
jang sangat lebat. 

Perdana menteri  Winston 
Churchill telah  menjampaikan 
pesan menjatakan simpati ke- 

pada penduduk Lynmouth dim 
penderitaannja itu, — Ant.-UP, 

Pada 

RRT   

  

     : SI Ms 

“WARTAWAN ABDUL 
MOENIM 
Berhasil menjeberangi 
selat 
waktu 

Menurut 
London, 

berita 
wartawan - peranang 

Inggeris dalam 
16, djam. 

AFP dari 

Mesir Abdul Moenim telah iber- 
hasil dalam per 

njeberangi Selat Inggeris 
Tdj. Gris Nez d 

tjobaannja me- 
dari 

i Perantjis me- 
nudju pantai Inggeris. 
Dalam pertjobaannja ia meng- 

hadapi lautan jang buryk tapi 
berhasil djuga mentjapai pantai 
Inggeris dlm waktu 

Sebagaimana 
lam pertjobaannja 

1615 djam. 

diketahui, da- 

dua tahun 
jang lalu ia terpaksa menghen- 

tidakan usahanja sesudah bera- 
da Lk. 18 djam 

Rekord 

Inggeris berada 

diair. 
menjeberangi Selat 

ditangan  se- 
orang Mesir Hassan Abdul Ra- 
him jang mentjapai waktu 10 
djam 50 menit. 

Dua perenang Inggeris dan 
seorang perenang Mesir Ming- 
gu jang iali ber 
njeberargi Selat Ingygeris 
reka itu "adalah 

hasil djuga me: 

Me- 
Miss Cazherine 

Mayoh, Victor Birkett dan Ba- 
kar Soliman. — Ant, 

PERLOMBAAN KEDJU- 
ARAAN P.A.S.I. 

,Perlombaan Kedjuaraan PA- 

SI 1952” akan dilangsungkan di 

kota Surabaja pada tanggal 26 
s/d 31 Oktober 1952. 

Ketentuan2 dan pendjelasan2 
mengenai perlo mbaan tersebut 
adalah sbb.: 

1. Atjara perlombaan meli- 
puti bagian2. 
PUTERA : 
Lari: 100m, 200m, 400 m, 800m 

- 1.500 m. - 5.000 m. 
10.000 ..m. .. Marathon 

(42.195 Km.) - estafet 

4 X 100 m.-4 Xx 400m. 
steeple - chase 3.000 m. 
- gawang 110 m. . ga- 
wang 400 m. - gerak 

djalan tjepat 50.000 m. 
lompat: tinggi - djauh - tiga - 

tinggi galah. 
Lempar: peluru - tjakram - lem. 

bing. 
Lontar: martil (peluru) - Dasa- 

lomba, 
PUTERI : 
Lari 5100 m3 200iin 4 X 

100 m. - estafet 4 Xx 
100 m. - gawang 80 m. 

Lompat: tinggi - 
Lempar: tjakram - peluru 

bing. : 

djauh. 

- lem: 

2. Perlombaan2 bersifat per- 

seorangan (ketjuali estafet un- 
tuk regu perkumpulan) dan ha- 
nja dapat di- ikuti 
anggauta PASI 

oleh atlit2 

jang sudah ter- 
golong dalam tingkat A dan B 
(lihat Pengumuman PBPASI tg 
1 Djuni 1952 tentang Peraturan 
Pembagian tingkat atlit PASI.) 

ORION GU 
IS. 

LINSKAN 
B. 

Dalam pertandingan jang pe- 
nuh semangat antara kes.: Os 

rion (Jogja) dengan Bond Ba- 

njumas (ISB) jang dilangsung- 
kan dilapang Sentolo kawat Tji- 
latjap, baru2 ini "berachir de- 
ngan kemenangannja fihak Ori- 
on dengan stand Sh (ory, 

  

BULUTAN GKIS DI 
MAGELANG 

Kesudahan pertandingan bu- 
lutangkis ,,Segi tiga” jang te- 
lah dilangsungkan di Mgl. ada- 
lah sbb: 

Perbima melawan Gab. Mun-' 
tilan: 4. 1, Gab. Mutilan mela- 
wan CETH Mgl. 2-3, Perbima 

melawan CHTH Mgl. 3-2 
Maka dengan 

BIMA mendjadi 

CHTH Mgl. dan 

demikian, PER- 
Djuara. No. 2: 

ke 3 Gab. Mun- 
tilan. Masing2 mendapat sebuah 
PIALA TETAP dari Pan, Pusat 
17 Agust. Kotapradja Magelang. 

  

" SARUDA" DJUARA 
DELANGGU 

Perlombaan bulu-tangkis un- 

tuk merehut djuara Delanggu 
diikuti oleh 11 perkunipulan bad 
minton, Tiap club mengadjukan 
2 single dan 1 d 

Achirnja 

pertama keluar 

ouble. 
sebagai pemenang 

regu dari PB 
Garuda” dengan pasangan: Si- 

ngle: Sukardi, S akir dan dauble 
Musdijo/Sumardjo, 

Sebagai pemenang ke II P.B. 
it 
ngan: 

Augustus' 
Single 

' dngan pasa- 
Sukasno, Sutar 

dan double Sukasno / Suharto. 
Bagi pemenang “pertama 

mendapat hadiah beker-beredar 
dan 4 buah medaiile. Pemenang 
ke-II mendapat 2 buah medaille, 

Sebagai 
menerima djuga 

hadiah-penghargaan 
medaille ma- 

sing2 sebuah PB ,,/Mars” dan 
PB. ,,Sarbupri”, (Kor), 

  

  

 



  

NE katanja didasarkan kepada djan 

  

  

  

  

  

    

    
   

  

   

    

   

  

     
   

    

   
   
   

  

   
   
   
    

   
   

   

  

   

    

    

     

   

  

   
    

   

    

   
   
     
    
   
   
    
   

    

   
     

  

   

   
   

        

   

      

   

   

   

    

   

   

   
   

      

   
   

  

   

  

   

  

   

      

   

      

   

        

   
   
   

                

   

    

      

   

    

   

    

   

        

  

       

  

       

      

  

       

      

  

        

  

      
    

  

ang OM Yutotae 
ran Gisak- 

1 c Daan ses 

MINTA TARANAN 
AGUSTUS DIMER- 

— DEKAKAN 
NA delegasi terdiri dari 3 

: orang, Kartono, Gangsar dan Nj. 
1 Tam, tgl. 18 Agustus mengha- 

—Fdap Gubernur Djawa Timur utk 
ak menjampaikan surat protes dan 

2. | desakar kepada pemerintah. 
“Surat: itu. berisikan. protes akan 
Tab | dibebaskannja . tahanan 

— |razzia Agustus, dan desakan 
Good sdr segera dibebas- 

| kan ra  Integraal dengan 
(tidak bersjarat. Tindakan aa 

       
  

, a5 Per dana Menteri dan Menteri    

“Hal: 

RI : 

Kebangsaan. 3 
12. Pendidikan : 

da Berbadan sehat dan 
“rangnja 155 meter. 
Belum kawin, 

et   
1 “tahun. 

- Djokjakarta, jang mana 
“oleh Angkatan Udara. 

1).- Selama pendidikan 

3). 

sebagai mahasiswa 

Ke SONIL M.B.A.U. 
(0 DJAKARTA. : 

daftar riwajat hidup 

(0d surat persetudjuan 

/T. Pelamar? jang 
“gil untuk mengik 
pengetahuan Umum. 

    

| tember 1952.   

  

| Pertahanan untu 

| dari sedjuml h 

| menghadap kepada - 

Bs 

“| menjampaikan 

- | mogok “makan 

kan tahanan, Hn 

  

datang atas nama 428 

  

| Delegasi tersebut jang di- 
ikuti oleh “kira - kira 1000 | 
orang telah 

aka hendak menanyai 
surat itu kepada jg berwadjib. 
Kemudian delegasi pergi pula 

Panglima 
Mereka" di-.   Divisi Brawidjaja. 

  

dan mendapat djawaban bahwa 
penahanan ini tidak lain n 
“didasarkan kepada instruksi : 
'merintah pusat. Djika waki Me 
nja sudah membolehkan 
struksi itu hendak ditundjukkan 
“kepada mereka, demikian Pang- 
lima Divisi Brawidjaja. 5 

“mean, mogok makan. 

Waki dari para tahanan raZ- 
Izia Agustus jang menamakan 

diri Dewan Pimpinan Kamp di 
TBabutar (Surabaja) tgl. 18-8 

surat “kepada 
komandan kamp dan: menjata- 
kan hendak lagi mendjalankan 

dimulai pada 
djam 06.00 hari tsb. Surat itu 
berisi tuntutan minta. dibebas- 

|kan. Oleh komandan kamp su- 
rat itu kemudian diteruskan ke- 
pada. Panglima T.T. V Divisi 
Brawidjaja. 

Seperti dikabarkan lebih dulu 
pada-tgl. 14 Agustus jang lalu 
para tahanan telah djuga. me- 
ngadakan mogok makan jang | 
berlangsung dari “djam 06.00 
sampai djam 16.00. Jang me- 
ngikuti pemogckan menurut ke- 
“terangan dari komandan kamp 
ada 85 orang -tahnanan SOB di-   

5 dagangan 2 DERTAHANAN KI. 
: .. STAF ANGKA ANGKATAN TAN UDARA. 

— PENGUMUMAN. 
No.: O1L/IKL/ SA |”52. 

Panggilan untuk tjalon2 dokter Peng 

Angkatan Udara. Bean & 

2 Penata Pertahanan Staf nekat Udara me-: 
|. manggil pemuda2 untuk dididik mendjadi PERWIRA 

& KESEHATAN (Dokter Fa an Oa Udara . 

3 1. SJARAT2 PENERIMAAN : : 
Warga negara Indonesia: : 

Beridjazah S.M.A. bag 9. B. atau jajazan 
. jang sederadjat dengan itu. Aa 
Umur : antara 17 — 23 tahun. - 

. Berkelakuan baik, jang Salat 
eterangun dari Pamong-Pradja dan Polisi. j 

“7. Bersedia menanda tangani ikatan dinas untuk be- 

Pas kerdja sebagai Perwira Kesehatan pada Angkatan 
Ea “ Udara selama waktu jang sama dengan djunlah 

“waktu pendidikan seluruhnja ditambah ba 3 (tiga) 

III. TEMPAT PENDIDIKAN : 
Pendidikan chusus medis Cieddote bai diselenggarakan 
oleh Perguruan Tinggi Kedokteran ' Gadjah Mada di 

- KEDUDUKAN SELAMA DALAM PENDIDIKAN : 

“dengan pangkat peladjar mahasiswa, diharuskan 
bertempat tinggal dalam asrama dan diberi uang 
saku, menurut ketentuan? jang tertjantum dalam 
surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP)H/ £ 

455/52 ttgl. 24 Djuli 1952. : 4G 
Alat? peladjaran, makan dan pakaian ditanggung 

“» oleh Angkatan Udara. 

Para mahasiswa harus tunduk pada tata tertib 
ea —. tentara, 

“TJARA MELAMAR : 
Tu | Mereka jang 'mempunjai 

djukan SURAT PERMOHONAN kepada : 
KEPALA DJAWATAN 

12. Surat2 lamaran harus disertai dengan : 

salinan idjazah serta daftar angka? hasil udjian. 

surat keterangan berkelakuan baik dari pamong 
- pradja dan polisi setempat. 

“reka jang belum mentjapai usia 21 tahun. 

emenuhi sjarat2 tersebut akan Gipang- 
ti udjian? badan, psycho-technis dan 

VII. Surat2 lamaran harus Nanalkuh 
jang tersebut diatas Saras ma ut tgl. 

KEPALA STAF (ANGKATAN UDARA R.L. 

Ke ttd, (Komodor Udara — $. SURYADARMA). 

: | Taman No.2 2 . JOGIA 

@3c6-3. 

: Agustus. — Ant. 

tinggi ses Dean 

dengan surat 

3 

semua biaja2nja Ma 
niat pe 

para siswa berstatus militer 

Aa 
hasrat untuk diterima 

dokter tentera harus menga- 

ADMINISTRASI PER- 
DI. MERDEKA BARAT “ 

jang ditulis sendiri 

orang tua atau wali bagi me- 

alamat 
15 Sep- 

kepada 

“Djakarta, 15 Agustus 1952.   365 - 8.    ACHLI BIKIN GIGL 
Tanggung baik dan. ikut, 
 Mentjabut gigi “tanggung. 
tidak merasa sakit. Dengan | 
harga pantas. 

Alamat : 

   BARU TERBIT !! 
. . BARU TERBIT ! ti 

Peranan Ramalan Diojobojo 
— “dalam Revolusi kita — 

Tjetakan kedua 
. Karangan ENAK 

TJANTRIK MATARAM 
187 Halaman, penuh ber-N 
gambar. Harga Rp. 12,50:8 

ongkos kirim 1005. 
LEKAS PESAN. PERSE- 

Dj. Geredja 3, Bandung.   

          

   

.diteri Hasiden' 
| sodara" Karena ( , 

oleh 

in: | 

antaranja 64. tahanan razzia | g 

   bulan Djuli 1952 las bebia ana | 5 sp" 
1 besar organisasi2 | | 

rakjat Dikatakan bahwa dele-| 
“| gasi: 
|organisasi2 massa jang mewa-| “ 
kali 825.000 orang anggauta. | 

  

   PA ta 

 TINCTION. 
“Fim “ini Hang “diputar di 
Indra. Peranan utama dipegang 

Ras Milland dan Rosalind 
sel. Fiim inj adalah produk- 

i "COLUMBIA.. Film lu-     
(tj ini banjak mengambil objek 

1 | disebuah sekolahan . menengah 
glima jang pada | 

| sa'at itu da. am keadaan saki     
dan berkisar pada seorang gu- 

| ru jang kesukaannja hanja pa- 
Ida pekerdjaannja sadja dan Ku- 
rang atau tak mau sama sekali 

| kepada” soal2 tjinta. Tetapi se- 
perti pepatah mengatakan, bah- 

Ihya manusia baru dapat dikata- ' 
kan hidup, bila dapat menge- 
njam dan. mempunjai rasa tjin- 
ta, begitulah: dengan film ini, 
|jang berachir dengan kasih sa- 
jang pula. Bolehlah djuga film 
ini dilihat oleh guru2, terutama 

| guru2 putri ikita, karena perlu 
'kiranja bagaimana seorang gu- 
ru : menghadapi pekerdjaan2- 
nja dan mentjari hiburan. 

Film ini mulai papan dipu- 

tar di Indra. 
  & 

PENDUELASAN 
Tentang pembukain  selu- 

“bung makam pahlawan , ,Ratna 
Bantala” di Klaten jang ter- 
muat kemarin itu, dilakukan 
oleh pak Bupati Klaten Moch- 

tar dan Kapten Sugiono. 

5 

  

ag aj 5 

APE UR 

the oll purpose typewriter for the modern office 

Sapah 

  

Agent Djawa Tengah 

Toko INDONESIA $ 

i 
Ir Nnnan 151-A Jogja. 

1364-8 

1 

| 
    
| 

GOEI KIEM GIOK “ 

Ha DIAAN 'ERBATAS. may 

. Penorbit : 14 

N.V. "MASA BARU" | 

  

| impar LESU 7 LETIH? 
Lantaran bekerdja ke- 

ras sepandjang hari ti- 
dak berhenti. Malam 
mau tidur 

tablet : 

MAHA TONIK — 

  

  
Besok pagi segar kembali, tam- 

bah sehat tambah kuat. 
' Terdjual disemua toko obat. 

363-8. 
, 

PEMBETULAN 
“Dalam adpertensi No. 316-8 

Jj£ terbit hari Selasa tgl. 19/8-'52 
“mengenai alamat dari NN. V. 
MATARAM jg berbunji ojudan 
65 betuinja Notojudan 65. 

  

  

   
mantan untuk mengadakan pe- 
nindjauan terhadap soal: gang- 
guan keamanan 
"jang ditimbulkan oleh aktiviteit 

'|tangan jang didapat ”,,Antara” 

lakukan untuk meminta ketera- 
ngan2 kepada 

.pasStian apakah 

— MENINDJAU KALI- 
BIL MANTAN 1 
'Kedjaksaan Agung akan me- 
rimkan penindjau ke Kali- 

.(di Serawak) 

komunis disana. Demikian kete- 

dari djurubitjara 
Agung di Djakarta, 
“Menurut keterangan djurubi- 

tjara tersebut, penindjauan di- 

Kedjaksaan 

instansi2 jang 
bersangkutan dan. supaja pen- 
djelasan2 akan mendjadi bulat 
dengan penglihatan dan pende- 
ngaran. jang dilakukan oleh 

penindjau keuna 

Apakah kekatjauan didaerah 
gjadjahan Inggeris itu dapat 
Gipastikan mempunjai sangkut 

paut dan ditimbulkan oleh kaum 
komunis jang berasal dari dae- 

rah Indonesia, djurubitjara tsb. 
menerangkan, bahwa hal itu be- 
lum dapat ditentukan dan tidak 
'dapat memberikan keterangan 
sebelum diterima laporan.: Ke- 

benar2. kaum 
komunis dari Indonesia 'meme- 

gang peranan dalam keributan2 

itu —. seperti jang dituduhkan 

oleh pihak Inggeris — itu baru: 

bisa diperoleh apabila - sudah 
ada laporan2 jang lengkap jang 
"diterima mengenai peristiwa itu. 

Tentang tawanan? 
bangsa Belanda. 

Mengenai soal tawanan2 bang- 
sa Belanda di Indonesia jang 
ditawan — karena mempunjai 
sangkut - paut dengan peristiwa   

    
makan 2 

  

| petundjuk2 jang diperoleh 

| Belanda antara lain diantjam 
utk memadjukan soal ini ke- 
pada PBB, djuruhitjara Kedjak- 
saan Agung tsb. menerangkan 

tidak tahu bagaimana maksud 
jang sebenarnja dari tindakan 
itu, Pemerintah Indonesia mena- 
han seseorang bukan asal sadja 
hendak menahan, dan mengenai 

perkara tawanan2 Belanda itu 

pemerintah Indonesia mempu- 

njai tjukup bukti berdasarkan 

dari 

instansi2 jang bertanggung dja- 

wab pada waktu itu terhadap 
mereka jang sekarang ditahan. 
Demikian djurubitjara Kedjak- 

saan Agung. — Ant. 

— EXPOSISI S.T.P. BAGI. 
AN KERAMIEK 

Oleh Walikota Surakarta te- 
lah diresmikan ' pembukaannja 
S.T.P. bagian Keramiek di Kar- 

todipuran Surakarta, Sebagai 
jang pernah kita beritakan, ren- 
tjana semula peladjaran akan 
dimulai dalam bulan: Djuli tahun 
depan.. Akan tetapi menurut 
keterangah lebih landjut, pada 
tgl. 1 September jad. ini sudah 
akan dimulai dengan peladja- 

rannja, dan sampai. sekarang 
telah ada tjalon 40 murid utk 
klas I jang mendaftarkan diri. 

Dalam  exposisi- dari hasil2 
exploitasi bahan2 jang diper- 
lukan untuk Sekolah Keramiek 

itu, terdapat bermatjam2 hasi! 
analyse jang dikerdjakan sen- 
diri oleh “Pemimpin S.T.P. bag. 

Keramiek tsb. : 
Diterangkan bahwa  bahan2 

tsb. sangat mudah didapat di- 
daerah Surakarta sendiri,- mi- 

  

    Westerling, dimana oleh pihak 

SENI SONO 
MALAM INI: 

“LILLI M 
LISA DANIELY 

mm 

“dengan: 

LILLI MARLENE ..... lagu 
“kalangan pemuda pedjoang 
“Dari manakah asalnja . ... . 

Dua kekuatan besar, pengiku 
chilk saling berebut-rebutan 
njanji LILLI MARLENE. 

MERIAH! — 
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APA DAN SIAPA : 

Kolonel 

BAMBANG SUGENG 
te LOOMANATALEKY ENAK KE DI KELANA 

    

salnja: 

Teks: INDONESIA. 

- 19 Tahun 

ARLENE” 
DERMOTT. 

  

-dan HUGH Mc. 

jang telah pula pepulair di- 
“Indonesia pada masa Karna. 
untuk siapa? 

t Rommel dan Sena Chur- 
untuk menguasai seorang pe- 

HAPRPX END 
KO   Ga
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Setiap sore selalu kusediakan kuwih- 

'kuwih diwaktu minum teh. Tapi Halim 
rupanja 'melihat sadja pun enggan. 
  

  

  

  

Dulu suamiku djuga begitu. 
Tapi semendjak kupakai 
PALMBOOM. ia kini dojan 
benar! 

  
  

a
 

badan karenanja mendjadi 

H4 Pan Laba sadjalah sendiri!. 

  
| Lezat nikmat dan sehat 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is. 

timewa, Margarine tulen berwarna kuning-emas' ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan. dan memis 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

-ketjuali dari itu ia tuhyouk menjehatkan oleh karena 

| kekajaannja akan vitamin A dan D. 

«   
  

Mebihdebih bikinnja pun anna Apa lagi 

kuat-sehat, 
vitamine A dan D jang banjak? dikandung dalam 

  

   
  

        
      

   

sebab Wahal. Djuwitak 

Ini. Patut di TP ji, 

  

  
  

  

  

so... . cm 

Belum pernah kau membuat selezat dan 

U. Enak betul kuwihmu kali Ini. 

      

       
  

Ldilal , 

  

  
  

'radiator'cven, 

      

    

    
     

  

Porselein aarde jg tiap hari- 
nja dapat diusahakan sebanjak 
10 ton, alba gibs tiap hari 8 ton, 
ratten kruid 10 ton, batu por- 

selein dan veld plaat 5 ton. Se- 
dangkan bahan2 Keramiek se- 
perti kaoline bermatjam2 warna 
6 ton. Semua 'itu kalau beaja 
untuk meng-exploiteernja da- 
pat disediakan. 

Selandjutnja kwarsand jang 
didapat dengan tidak terbatas 
disungai daerah Batuwarno 
(Wonogiri). Bahan2 pembakar 
dipergunakan:  lichtkool dan 
liminiakool jang dapat diperoleh 
dari daerah Patjitan dan masih 
banjak lagi bahan2 jang mu- 
dah di-exploiteer didaerah pe- 
gunungan “daerah Surakarta 
sampai Baja . (Gunung Seribu). 

STP: bagian Keramiek tsb. 
diperlengkapi “dengan berma- 
tjam2 an 'seperti “ring 
oven, Tgnde oven dah 

jang se- 

muanja merupakan alat2  per- 

lengkapan jang komplit. 

Kesulitan jang dihadapi ter- 

  

   

  

  utama mengenai beaja jang be- 
lum ada kepastian djumlah jang 
akan diterima oleh fihak Pe- 
merintah. Menurut taksirannja 
S.T.P. bagian Keramiek itu 
akan dapat: berdjalan dengan 
lantjar dengan 
seluruhnja dengan beaja per- 
tama sedjumlah Rp. 70.000.—. 

Dengan demikian akan dapat 
mentjukupi kebutuhan2 menge- 
nai alat sekolah seperti batu 
tulis, kapur, tulis bermatjam2 
warna, Gdjuga bahan2 jang di- 
perlukan untuk  pertukangan 
kaju, seperti vernis, dempul dsb.   nja terdapat lebih dari tjukup. 

Sebagai diketahui S.T.P. ba- 
gian Keramiek itu dipimpin oleh 

| 109.45 

perlengkapan2” 

    

HALAMAN 4. 

  

aa aan ana aa anna EN SA RARE, Meatan ya Onur Kane Apaan LE aa Pe aa Naa ME ena 

sdr, Sutarmin, dulu pegawai 
Badan Exploitasi Tambang Ne- 
gara di Jogjakarta. — (Kor.). 

SEPAK-BOLA : 
XI PIJUNGAN DJUARA 
Pertandingan sepakbola untuk 

merebut kedjuaraan kabupaten 

Bantul telah berachir 

pertandingan finale antara XI 
“Pijungan dan XI Pandak dengan 

dengan 

berkesudahan 3 —2. 

  

KEMIS 21 AGUSTUS 1952. 
Gimb: 42,25 59,2 dan 122,4 in 

09.00 Ujon2 dari Puro PORUA 

lam 

Concert ringan 
Seni Suara Djawa oleh 

Pemuda? Mangkunegaran 
Pengadjian Al @uran 
Ruangan Pendidikan 
Orkes Gambus Al Munir 
diwaktu petang 
Soal tehnik : 

Pantjaran sastera oleh 

SMA - BOKRI 
Lukisan malam 
Siapa Tahu 

Mimbar Islam 
'Motjopat oleh Bandjar- 

ansari em 
Puspa Suara oleh C.K. 
“Peni 

SURAKARTA 
Gelmb: 90 — 130 m 
O.K. Irama - Baru 
Taman kanak2 
Kamus harian 

Mimbar pembangunan 
Bunga rampai 
Mimbar Isiam 

183.15 
17.00 

17.50 

18.20 
18.30 

19.15 

20.15 
20.30 
21.15 
21.30 

22.15 

12.45 
17.05 
17.40 
18.15 
18.30 
19.45   21.15 Rengeng2  diseling gen- 

  

I. Kepala Staf Angkatan 
berhasrat besar untuk 

(dokter militer) dalam 
donesia. 

II. Sjarat2 penerimaan : 

2. Umur antara 17 - 

3 Belum kawin, 

dijat dengan itu. 
6. Berkelakuan. baik. 
7 

dalam 

24 Djuli 1952. 

IV. 

karta, dan beaja2-nja 

V. Tjara melamar : 

“kepada 

karta, atau : 
b. 

2. »” ” 

3. 

4 

5. 

6 

1 . 

2) 
—.1. 

2 
3. 

4 
tempat. 

tersebut diatas. 

353 —8.   

PANGGILAN 

1.-.Warga Negara Indonesia. 

23 tahun. 

4. Berbadan sehat dan tinggi badan sekurang2nja 1.55 m 
5. Telah lulus (beridjazah) S.M.A. Bg. B, atau sedera- 

Setelah tamat peladjaran bersedia menanda tangani 

ikatan dinas jang lamanja sama- dengan 
waktu pendidikan seluruhnja ditambah 8 (tiga) th. 

III. Selama pendidikan para siswa berstatus militer dgn 
pangkat2 peladjar mahasiswa, diwadjibkan tinggal 

asrama dan diberi pakaian dan uang saku, 

menurut Ketentuan? jang tertjantim dalam Surat 
Keputusan Menteri Per tahanan No, MP/H/455/52 tgl. 

Pendidikan chusus medis diselenggarakan oleh Fa- 
kulteit Kedokteran Universiteit Gadjah Mada Jogja- 

Pertahanan c.g. Angkatan Darat. 

Pelamar harus memadjukan 

untuk diterima sean mahasiswa dokter tentara 

a. Fgd. Direktur Djawatan Kesehatan Tg 
Darat, Djalan Dr. Abdulrachman Saleh 24 Dja- 

1. Djwt. Kesehatan Ter. 

Surat permohonan harus disertai dengan : 
salinan riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

. salinan idjazah beserta angka2 udjian. 
surat keterangan kelakuan baik (dari Pa- 
mong Pradja). 

. surat keterangan kesehatan dari dokter se- 

| VI. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 akan mendapat 
panggilan untuk mengikuti udjian2 kesehatan, psy- 
cho-technis dan pengetahuan umum. 

VII. Surat2 permohonan harus disampaikan selambat-lam- 
batnja pada tgl. 10 September 1952 kepada alamat? 

Diumumkan pada tgl. 15 Agustus 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT. 

Djawatan Kesehatan Angkatan Darat. 

Fgd. Direktur. 

(Lt. Kol. dr. 

Darat memanggil pemuda2 jg 
mendjadi Perwira Kesehatan 
Angkatan Darat Republik In- 

djumlah 

ditanggung oleh Kementerian 

surat permohonan 

  

I Djl. Serdang No. 4 
di Medan. 

II Benteng di Palem- 
bang. 

Ii Djl. Ambon No.5 |. 
Bandung. 

IV Djl. Karang Asem 
No. 8 di Semarang. 

V Dji. Rampai di Ma- 
lang. 

VI Dji. Djawa No. $ 
Bandjarmasin. 

VII Djl. Goa Utara No. 

4 di Makassar, 

” 

1, 

” 

” 

” 

A.n.b. 

Satrio) Ka i 
  

      sekolah Menengah. 

“Anak - anak sangat membutuhkan batjaan jg. 
sehat dan bermanfaat isinja untuk menambah 

pengetahuan, pula untuk menambah kegembi- 
.raan membatja. 

Isi madjallah ,,KAWANKU": 

huan umum jang sangat dibutuhkan oleh 

anak2. 

Redaksi madjallah ,KAWANKU” : 

Oleh guru? jang berpengalaman mengenai pen- 
didikan dan ilmu djiwa anak - anak, 

Terbit tiap hari Senen. 

Harga langganan Rp. 3,— sekwartal (tiga 
bulan). 

N.V.B.P. ,,Kedaulatan Rakjat" 
“Tugu 42, Tilp. 900, 901 

— JOGJAKARTA, — 
2 

Bagi para. tanggaman. harian 
»KEDAULATAN RAKJAT” 

diberikan sKAWANKU” 
dengan pertjuma. 

ERA YA LAN RUSAK RAR AS ARA ANN CN SAN 
'Typ »SKEDAULATAN RAKJAT" 1031 /TIL/ A7 102, " Pa 

»Kawanku" 
»KAWANKU" adalah nama madjallah chusus 

untuk anak2, murid2 sekolah Rakjat, maupun 

banjak pengeta- 

dipimpin 

Diterbitkan oleh : 

#   
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