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' . tertang” kediadianz 
pemutaran »The Desert Fox”. 
Kita amat. gembira, bahwa 3 
  

  

   

    

2 

: 
3. Fr 

    

— mutaran jang” kedua 'kalinja, 

: tan kemudian ternj 

Baar kita Nan 

“keberatan apa2. Pun sebermula | 

  

  

  
“sok Ta 

han kotapradja tidak mer 
keberatan. apa2, Sarbufi 

| menjatakan  pendapatnja jang 
pasti, melainkan minta agar 
1 organisasi lain TE ON me- 
ag a film tersebut pula. 
Ka Yein dikirim oleh pi 
    

        

  

hinskop, | 
draai lagi, melainkan un- 

d "Pati oa pertama (pre- 
Ibiere) pada kemarin dulu 2 
tang. . 
Pihak jang Suca itu ka- | 

barnya tidak bersedia datang, | 

karena pemutaran. bukan proef- 
draai lagi. Pertundjukan . dilang- 
sungkan dengan biasa, tetapi 
pada seat akan diadakan pe- 

  

poster? dipasang digedung bios- 

agar publik djangan 
film & Ini. 

- Pihak pemasang poster .ka- 
barnja telah. memberitahukan 
maksudnja kepada polisi, bah- 
kan minta bantuan agar tata- | 
tertib terpelihara. Tetami pihak 
buruh bioskop jang Pan 

“tidak 
" memutar Tae itu “um 

tik mendjega ajar djangan ter- 
djadi “hal2 jang tidak diharap: 
kan bersama-sama”. 2 

Petang - kemarin pemutaran 
Film berdjalan sebanai “biasa, 
meski masih nampak ada pos 
ter ,andjuran tidak nonton”. 
Demikianlah “ relaas: pendek 

mengenai 

menonton 

| 

nengemu 

  
Kan Ea Kerapu Fin “ 

Lk 
“Seperti. diketahui, jam ini su- 

dah. dicenswur panilya CenSuur 
di Djakarta. Keputusannja: cen- 

suur tidak menaruh keberatan 
apa2, film ' ,.The Desert . Le 
boleh diputar di Indonesia, 

. Mengingat akan hal itu. ror- 
maainja film ini boleh diputar 
sefjara biasa, ketjuali apabila, 
berhubung dengan keadaan lo- 
camat jang istimewa, pembesar2 
dacrah menuang perlu mem- 
pertimbangkannja kembali dan 

  

  

dimana perlu boleh mereka me- | 
njimpang dari putusan panitya “3 

  

censuur di Djakarta. 

  

Berkenaan dengan film The | 
Desert Fox” ini pembesar? dae- 
rah ternjata tidak. ada menaruh 

tidak ada mereka menaruh niat 
hendak mempertimbangkannja, | 
kembali. 
Adapun dns Tada sesuatu 1 - 

golongan menaruh - keberatan. 
tentu ada haknja menjatakan 
pendapatnja itu. 
poster. adalah tidak terlarang. 
Tetapi kita sangsi. TN se-| 
suatu golongan boleh : 
bil hak meminta meme 
suatu film jang sudah dicensuur 
oleh panitya di Djakarta? Pun 

titak pula djelas bagi kita, di- 
Na letak hak sesuatu woto- 
gan untuk “in twjfel trekken” 
Monika putusan pem- 
besar2 daerah jang sudah me- 
njetudjui sesuatu film? ART 

Berkenaan. dengan film ,/The 
Desert Fox” ini tiga pokok me- 
narik perhatian kita, Pertama: 
Sarbufi atau golongan laing-nja | 
tidak ada hak untuk “menjen- | 
Swurnja” lagi. Kedua: pengusa- 
ha bioskop jang bersangkutan 
tidak berhak. akut "menjangsi- | 
kan” putusan, itya censuur 
di Djakarta. (Telah memenuhi 
permintaan Sarbufi).  Keti 

gam- y 
    

    

sikap pembesar? “daerah tidak | 
tegas, karena bersama-sama. de- | 3 

1 Sarbufi serta p. 

  

Gemana " batas2 Ea 

ini terus-men : 
boleh kita bertan 
gera Republik . 
petiah2 mendjadi 
publik motjan ya 

- banana dipusat tidak 
9 kekuasaan 2 si 

tinggi dan dapat xl 
0 tiap2 daerah? 

ungguh suatu 
schijnsel) ke 00x yeata, (ver. 
harveg Lot F3 

7 1 sedjumta. lah Tes TA   

      

   
bahwa politik Amerika Serikat 
'di Indonesia mengalami kega- 

| Indonesia, Merle Cochran, 
|ksangat besar pengaruhnja sela- 

    

ngaruhnja. 

'Cochran mengenai: bantuan MSA 
dan tidak maunja Indonesia tu- 
rut serta dalam sesuatuy per- 
sekutuan Pasifik jang 
.dangnja akan bertentangan dgn 
politik bebasnja. 5 

4 kop “bui jang isinja: andjuran | 

politik Amerika Serikat di In- 

mentah 

2 kegagalan, teritama dgn 

    

5 geris dikirimkan ke Indonesia 
3 “seorang diplomatnja jang kelas 

2 satu. 2 

  

|rentjana apa2 dan djuga tidak 

  

 Pemasan, gan # 

   
   

   

                    

   
     

        

   

| hmoerita ini. Djuga negeri2 jang | 
tinggi tarar 

. | Kemakmurannja, seperti Ameri- | 
Ka, 3 

| Baru, semula hanja dapat diba- 
1 dengan moaal asing | 

| dan tidak seorang dapat menga- 

1 | diajaajan oleh pihak asing Ta 

ke- | Pena dibawah susunan hu- | 
dan | Kum 

2. ha. 
m pat memberi tjukup lapangan 

sung, | kerdja, bagi modal asing antara 

karena kekuasa- | 

akatam tong 

BNINDJAU? politik di 

unia politik Indonesia, 

rika Serikat    oleh sedjak 

“Tetapi achir? ini tampak, 

   Juta Besar Amerika di 
jang 

  

ma dua tahun “sedjak penjera- 
han kedaulatan, menurut penin- 
“djau2 itu sudah berkurang pe- 

“Hal ini terutama 
terlihat sedjak Indonesia meno- 
lak persetudjuan  Subardjo -—- 

cdipan- 

Salah satu sebab kemunduran 

donesia ialah tidak 
Amerika Serikat untul 
nuhi harapan2 dan ihasrat In- 

| donesia untuk memperoleh ba- 
|rang2-modal jang sangat di- 
perlukannja untuk pembangunan 
industrinja, sehingga Indonesia 

3 kemungkinan? baru 
untuk | mendapatkan barang2- 

“mod: ang "dibutuhkannja itu, 
dan dalam hal -ini pesan 
orang tertudju kepada-negara2 
btok Sovjet. 

Sangatlah menarik perhatian 
| penindjau2 politik tersebut, bah- 
“wa djustru diwaktu politik Ame- 
rika Serikat di Indonesia menga- 

  

1 Masing ja 
    

  

   

   

  

     

  

   

aknja persetudjuan : 

     
   

  

- Sebagai seorang diplomat jg 
telah lama - tinggal ditengah- 
tengah dunia Timur, MacDonald 
mengetahui benar psyche dan 

perasaan bangsa Timur. Saja 
datang “ke Indonesia untuk 
beladjar dan mempeladjari ane 

'adaan disini. “Saja tidak punja 

akan memadjukan usu!l2 kepada 

— djungan Komisaris Djenderal Inggeris 
| karang ini sebagai suatu permulaan aktifnja kembali Inggeris. 
dalam 

 periabadn. Saron YA 
| Kepada KMB jang telah melahirkan RIS, Djuga kemudian sc- 
Jama dua tahun jang achir ini tampak Amerika Serikat jang 

| memegang peranan jang penting didatara 
sedang rof Inggeris tidaklah tampak, 

| berarti, 

“Kementerian Perekonomian,   han Pa Indonesia”. Na 
5 

  

  

 Higgins telah mempetadjari 
ekonomi 'di Melbourne Unmwver- 
sity, Harvard, London dan Wes- 
tern Ontario, pernah bekerdja 
di US War Production Board 
dan djuga sebagai penasehat | 
untuk badan2 Rescarch, ILO, 
dan la 2nja dan achirnja tahun 
jang lalu'memimpin PBB untuk 
bantuan tehnik pada “Lybia. 
“Kini ia sedjak satu bulan di- 

pekerdjakan pada biro peran- 
Pada negara di Djakarta. 

DO  Modal using perlu sekali. | 
| Mendjawab pertanjaan dite- 

Sia masih sangat membutuhkan 
|dan tenaga asing “jang 

penting functienja Galam 
pembangunan ekonomi 

  

sekarang paling 

ustralia,. Selandia   

    

ngunka. 

takan bahwa negeri2 itu merasa | 

Te, modal it Uu. e 

| Modat asing itu, 

    

ata $ 

negara tempat dia beker- 
'Djuga Indonesia masih da- 

disebutkannja. industri 
um, karena bauxit tjukup 

6 juga tenaga JIistrik. 
oanga €ntang soal padjak 

| dikatakannja bahwa sistim pa- 
| djak sebaik2nja ditudjukan pada 
“usaha menambah kegiatan pro- 

| duksi dan sesuai dengan tuhtu- 
|tan2 keadilan sosial. 

Maka ia merasa 

    
    

  

“Bentamin Hiagins : 

Saba skanbulahkan achli 
: Senang & perindustrian 
2 — Rupiah tak perlu didevaluasikan ) 
INDONESIA belum mempunjai babak nasidnal ahli dalan 
urusan perdagangan dan perindustrian, sedang inilah jang 

Mp Dalam usaha pendidikan tenaga ahli itu perlu di- 
“giatkan, ialah dari sekolah? yak tingkatan 
sekolah tinggi ekonomi serta djuga sekolah? sematjam akademi 
(perniagaan, demikian diterangkan oleh Benjamin Higgins, ahli 

£ ekonomi Canada dalam konperensi pers Rebo malam jang lala, 

rangkan olehnja bahwa Indone- | 

lebih baik | 
(bilamana. titik - berat dipindah- 

    

    

    

   

     Djakarta mengartikan ny 
ke Indonesia se- 

setelah ia terdesak kebelakang 
perundingan  Renvile sampai 

kian kata MacDonald kepada 

pers. Ne ak 
Menurut penindjau2 politik 

itu, kehalusan dan keahlian di- 
plomasi Inggers kini henda 

ditjoba untuk mentjapai tudju- 

an jang sama, jang tidak dapat 
tertjapai oleh politik Amerika 
jang tidak mempunjai kehalusar | 
diplomasi Inggeris itu. Tudjuan 
itu ialah djangan sampaj Indo- 
nesia sebagai negeri penghasil. 
bahan2 mentah jang penting. 

bagi: dunia Barat,  mengekati 
blok Sovjet, termasuk RRT. 
Pada hakekatnja usaha ini akan | 

menjatukan “dirinja dengan blok 
| Barat, jang,akan bertentangan | 
dengan- politik bebas Indonesia 
untuk tidak mena salah satu" 

blok didun'a ini..." 5 

Turut 'sertanja seneng" ahli 
ekonomi dengan « MacDonald, 

menurut penindjau2 politik itu, 

menundjukkan, bahwa soal2 @ko- 

nomi dan per dagangan akan 
mendapat perhatian jang pehuh: 
dari MacDonald selama kundju- 
.ngannja sekarang ini, disamping 

soal2 internasional. Pada  pan- 
dangan penindjau2 itu, Inggeris 
akan berusaha untuk mendapat- 

kan ketjotjokan dengan Indone- 
sia dilapangan ekonomi dan 

perdagangan, dalam menghadapi 
“kebangunan industri dan per- 

dagangan luar negeri Diepang, 
jang disokong oleh. Amerika Se- 

| rikat dan jang akan merupakan 
"saingan jang berat. bagi hasi? 
Ra dus ep 
rai 5 Tini, Tera 
Indonesia. — Ant Ta 

Loka GUBER- 
NUR2 SE DJAWA 

. Pada tanggal 3 Agustus jang 
akan datang di Djakarta “akan 
diadakan konperensi antara gu- 
bernur2 seluruh Djawa dengan 

D. 
N. dan Keuangan... Didalam 
konverensi tersebut akan dibi- 
tjarakan soal pemberian kredit 
kepada desa. —Ant. 

rendah hingga ke 

kepada padjak langsung. 
— Dikatakannja pula Kedudukan 
rupiah tidak perlu didevaluasi- 
kan. — Ant. 

bahwa Indonesia harus 

politik Indonesia, 4 

  

Ot meledaknja gu- | 
dang mesiu 
Belum djuga diketahui 

apa sebabnja. ng 

Sampai ' tanggat 20/8 belum 
Giketahui apa jang. menjebah- 
“kan meledaknja gudang mesiu 
dekat lapangan terbang Kati- 
banteng Semarang, kira2 ima | M 
|km. dari kota Semarang. 

Gudang itu terletak tidak   

  
Pa 

djauh dari djalan, ditengah sa- 
Wah, tetapi agak djauh . dari 
hutan, jang beberapa waktu jg 
lalu pernah didjadikan sarang | 
gerombolan pengatjau. Ada ke- 
terangan tidak resmi, bahwa 
sebelum terdjadi ledakan itu, 
terlihat: api menjala. 

'Tanggal 20/$S lalu-lintas dja- 
       

      

    

   

     

     

  

   

    

“Ian - besar antara Semarang d 

Kendal, jang “ditutup, sudah 
ibuka kembali: Karena, terke- 

djutnja penduduk, banjak orang 

|jang mengungsi , djumlah jang 
tertjatat ada 1.500 orang jang , 

mendapat rawatan  Djawatan 
| Sosial, suntuk 3 harj ini. 
3 Menurut laporan2 jg masuk, 
bketjuali beberapa rumah gang 

roboh, sebagai telah dikabarkan, 
(dibeberapa desa sekitarnja- ada 

“pula rumah2 jang rusak karena: 
tekanan udara, - 

Rt 

- 

  

tetapi korban I 

. 

: Sai LATAN RAKJAT" (ANGGAUTA SP. 5) 

1 

Pembentukan 

Penjusan laporan 

Berhubung dengan tersiainja 
| srita2 tentang gudang 

di Kalibanteng jang 

  

  

terbakar 
3 dan berasal dari berbagai-bagat 
istimber, maka ' Djuru 

ah Staf Te rritorium IV 
tan 'sbb.:.. 

Bitjura 

    
   

1. Panitya jang HKI Tile- 
'misun laporan disek'tar keba- 
katun gudang mesiu. di Kali- 
banteng, hingga kini belum se- 
esai tugasnja. 

Oleh karenanja, : segala. 
berita disekitar kebakaran tsb. 

“jai 1g bukan dikeluarkan oleh 
dun Bitjara Terr. IV, kita 

gap Sangat provokatief dan 
ak dapat dipertang gung-dja- 

w Pernna 'kebenararfnja. 
Ia 

  

   
    

an
i 

AS tetap melaksanakan 
| program pembomannja 

enteri pertahanan Amerika 
erikat Robertt Lovett menga- 
kan,bahwa  tuduhan2 fihak 

tara mengenai pemboman? jg 
kukan oleh Amerika terha- 

Pp Korea” Utara tidak" akan 
ntjegah Amerika Serikat me- 

djutkan. program pemboman: 

    
    
   

     

  

'tg. pemakaian bom napalm 
vett mengatakan dim konpe- 

asi pers pada hari Selasa, 
hwa napalm adalah sematjam 

i dan sedjak dulu api diper- 
makan dalam peperangan. 
Mengenai tuduhan2 serangan2 
Phadap penduduk sipil, Lovett 

engatakan, bahwa angkatan 
lara - telah memperingatkan 

pada penduduk untuk mening- 
an daerah2 jang mendjadi 

. — Ant. - Rtr. 
  

  

senmaaha 
“ANGGAL 19 ah 20. Agu 

     Colitae tawar ag 

“Panitya ' Kesbeaa Razzia 
Agustus pusat dan Bebitya Djawa Timur, telah mengmui 

— P.M. Wilopo dan Menteri Pertahanan. Panitya “pusat diwakih 
“oleh K. Werdojo dan Nj. Suprapto, sedang panitya Djawa Ti- 
mur oleh Sulami, Suwarina dan Nj. Taha. . 

Oleh panitya tersebut, terretama ditanjakan soal tahanan 
Razzia Agustus di Djawa Timur, jang masih ada 79 orang dan 
8 sudah diasingkan ke Malang dan menurut kabar akan menjus 

“sul 22 orang, en diasingkan ke Malang pula, 

Panitya panen kan kege- 
lisahan keluarga2 tahanan, apa 
lagi setelah mendengar bahwa 

jang diasingkan ke Malang itu, 
akan ditahan lama: 
Mengenai keterangan pang- 

lima divisi Brawidjaja di Djawa 

Timur, jg mengatakan ,,ada in- 
struksi rahasia” utk mengasing- 
kan mereka ke Malang dan di- 
tahannja lebih lama, oleh Wilo- 
po maupun Hamengku Buwono 

didjawab, bahwa mereka sarua 

sekali tidak tahu adanja ,,in- 
struksi rahasia” tersebut. 

P.M. Wilopo dan Mentesi 
Pertahanan | mendjand kan'akan 
mengusut Iebih lahdjut tentang 
apa dinamakan instruksi raha: 

Sia itu Jang mereka ketahui 
hanjalah tentang perintah jang 
diberikan setjara umum untuk 

| melepaskan tahanan. 

-nan dan P.M. Wilopo itu,   Djawaban Menteri: Pertaha- 
me- 

nimbulkan pertanjaan pada de- 
legasi, karena panglima divisi 
Brawidjaja dengan djelas dika- 

takan bahwa ada perintah dari 

atas dan perintah itu, akan 
selesai dalam bulan September 

jang akan datang. 

Delegasi tidak tahu lagi ke: 

mana harus ditjari pendjelasan. 
akan. duduknja perkara. Demi- 

arga tahanan .Razzia Agustus. 
. sk 
Dikabarkan lagi, bahwa pada 

tanggal 20 Agustus kemarin du- 
lu, telah menghadap kepada 
Menteri Pertahanan delegasi CC 
PKI jang terdiri dari Aidit dan 
Nj. Mudigdo. Delegasi CC PKI 
minta perhatian pada Menteri 

nai tahanan razzia Agustus ter- 
utama mengenai tahanan di 
Djawa Timur. Delegasi tersebut 

djuga menanjaKan sebab2 peng- 
.asingan tersebut dan tentang | 
instruksi rahasia tadi. 

Pertanjaan delegasi PKI di- 
djawab Menteri Pertahanan 
bahwa ia belum mengetahui ten- 
tang hal itu dan sama sekali 
tidak tahu adanja instruksi utk 
melakukan semuanja itu, Men- 
teri merdjandjikan akan me- 
njelidiki hal itu lebih landjut. — 
Ant. :   

  

4 

Sidang kemarin itu pada po- 
-koknja hanja memperdebatkan 
2 hal jang membikin hangat 
| suasana. 2 Hal itu jalah surat 
| DPD kepada DPR dan usul 
| Brotoharsojo cs. jang masing2 
menjmbulkan interpretasi jang 
“berlainan antara pihak state- 
ment bersama dengan Masjumi. 

| 

kepada DPR kemarin itu jalah 
buah hasil rapatnja pada hari 
Rebo malam jl. untuk membi- 
'tjarakan usul Brotoharsojo cs. 
mengenai 'tjalon  secretaris' II 
jaitu D.D. Susanto, Pada pokok- 
nja sirat DPD itu minta supaja 
keputusan D mengenai pen- 
tjalonan secretaris I dan II jg 
diadjukan pada, tanggal 3 Dju- 
ini jang lalu untuk  ditindjau 
kembali berkenaan dengan ada- 

  

  13. Ta padiak ta langetng 

2
 

nja usul. sdr Brotoharsojo cs. 

Surat DPD jang disampaikan |' 

  

rdapg" DPRD Baja ba : 

. Massaalah Sekr. belum selatii 
— Surat DPD dan usul Brotoharsojo 

- bikin hangat 
1 PTELAH huiket Rebo jl. DPRD Istimewa Tuban 2 gagal 
2 dalam usahgnja memilih secretaris dan sidang memutuskan 

untuk menunda pemilihan secretaris itu dengan 
akan memberikan keterangan tentang usul jang diadjukan oleh 
anggota Brotoharsojo cs,. maka silang kemarin itu pula tidak 
berhasil untuk memulai dengan pemilihan itu. 

sjarat DPD 

tadi, dan akan dilaksanakan se- 
malam, 3 

2 Interpretasi. 

Sesudah sdr. Sugijopranoto 
atas nama DPD memberi pen- 
djelasan tentang maksud surat 
tsb., dan djuga pengusul Bro-: 
toharsojo, maka “atas-usul sdr. 

Brataningrat rapat dischors. 
Kemudian dalam pemandang- 

an umum atas hal tersebut ber- 
bitjara dari pihak statement 

bersama “sdr2. Prodjosuroto 
(SSPP), Mr. S, Purwokusumo 
(PNI) dan Sumarto (Partai 
Katholiek) sedang dari pihak 
Masjumi sdr. Wazirnuri dan 
A. R. Fachruddin. Pada, umum- 
nja pihak statement. bersama. 
dapat menjetudjui permintaan 
DPD tsb. diatas dgn alasan, bhw 

PA EN 

diselesaikan setjara, tergesa2. 
Menurut  interpretasinja . oleh 
karena putusan DPD itu baru 
mentjalonkan seorang untuk se- 
cretaris II, sedang  secretaris 

|ke-I-sudah ada tjalon 2 orang, 
maka putusan itu dianggapnja 
belum sempurna, Mr, Purwoku- 

sumo dalani Keterangannja me- 

usul Brotoharsojo cs. itu, maka 
DPR hari Rebo 
sudah dapat menjelesaikan: pe- 

milihan secretaris. Dengan ada- 
nja putusan DPD itu berarti, 
bahwa DPD telah  mempunjai 
pendirian. Tapi setjara psycholo- 
gis usul Brotoharsojo cs, itu da- 

pat dihargai, tetapi karena me- 
nurut Undang2 pokok secreteris 
harus ditundjuk atas usul DPD, 
maka sebaiknja. kepada DPD 
diberikan kesempatan untuk me. 
nindjau usul tersebut. Sdr. Su- 
marto menamakan permintaan 
DPD itu sebagai interpretasi jg 
sehat dan logis dan merupakan 
modes jang sebaik2nja, 

  

soal secretaris ini memang pen- 

ting sekali dan iti AM PeNh NATA aan indonesi 
Kon Batavaasch Genconchap 

snan Wetenschapben” yan Kunst    
Gi 

udi KN 1x 

  
Prsanbung hoc, 4) 

  

  es Mu 

ANUS. tidak ada,-selain bebe- 
rapa orang jang luka2, —-— Ant. 

Panitya 
ter- 

bakarnja gudang mesin. 

MeSiu 

menjata- 

| 

| 
| i 

| 
! 

kian keterangan panitya kelu- | 

  

| area RRT - SOVJET: 

  

Sebulan ML ip 
Bean Mt aa 

LANGGANAN: 

Dalam dan Luar Kota, 

  

ka. 

0.60 ” 

  

. 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,89 

  

  

1200 PEKERDJA 
INDONESIA 

Pulang dari Caledonia, 
Lebih kurang 1200 'pekerdja/ 

kontrak bangsa Indonesia di Ke- 
pulauan Nouvelle Caledonia. (dja 
djahan Perantjis) tanggal 15 
September jad, akan bertolak 
dari pelabuhan Noumea dengan 
menumpang kapal "Skanbryn” 

menudju ke Indonesia. 

Demikian dikabarkan oleh Ba. 
dan Perantara Persatuan Buruh 
Bangsa Indonesia di Surabaja: 

: Ant.   

H ARIAN INDIA dalam bahasa 
India” pada hari Rebo ji. menulis bahwa kundjungan per- 

  

Karena kesalahan Negara2 Barat 
RRT kini lebih menjandarkan diri pada Soviet 

pe Inggeris "The Times of 

dana menteri merangkap menteri luar negeri RRT Chou En Lai 
ke. Moskow itu akan mempererat pertalian 

Sovjet Uni, dan membawa Tiongkok Baru 
tangan terbuka Sovjet Rusia”. 

Tadjuk rentjana dalam The 
Times of India" itu adalah Ko- 
mentar pertama jang dimuat 

dalam pers India mengenai kun- 
djungan missi Chou ke Moskow 

jang banjak “menimbulkan spe- 
kulasi2 itu, dan. rupa?nja men- 
tjerminkan Pera nun di 

New Delhi. 

Hingga kini pihak resmi India 
tidak mengeluarkan suatu ko-   mentar mengenai konperensi 

  

hubungan 
ULLAH 

| 

Nasehat Kashani kep?da Hen- 

derson ini diumumkan oleh anak 
Kashani, Mustafa, ' pada hari 

Kemis jl. Menurut Mustafa, 
Henderson. telah mengundjungi   Kashani dan mengadjukan per- 

| mintaan, supaja Kashani mem- 
| per gunakan pengaruhnja supaja 

Prtar djangan djatuh ketangan 

| kekuasaan Komunis. 

b Seterusnja .Kashani, menurut 
Mustafa, telah menegaskan ke- 

| pada Henderson, bahwa Iran 
| berbatasan dengan: Sovjet. Uni, 
| sepandjang 1200 mil, dan oleh 
| sebab itu Iran harus berhati2 

Lagar supaja menimbulkan  ke- 

marahan tetangganja disebelah 
Utara tadi, , 

| Ketika Henderson men jata kan 

kegelisahannja terhadap kenja- 

taan bahwa Komunisme - ber- 
tambah kuat di Iran, maka 
Kashani mendjawabnja supaja 

ia djangan chawatir, karena 

Iran merupakan kubu2 pertaha- 
nan jang terbaik terhadap Ko- 

| Mmunisme” 
Apa jang kami kehendaki”, 

kata Kashani, ialah supaja 
Amerika .djangan membantu 

Inggeris”, 

kumania minta Kashani 
pakai pengaruhnja. 

Diterangkan, bahwa sebelum 

menerima kundjungan dari Heu- 
Gerson ketika malam Kemis ji. 
maka kuasa - usaha  Rumaniia 

Mico Trayan telah mengundju- 

ngi Kashani pula, dengan -per- 
mintaan supaja Kashani ikut   

Pertahanan supaja segera me- | 
ngadakan penjelesaian menge- | 

|asa usaha Rumania, bahwa ne- 

-gara2 Blok Sovjet. tidak beli mi- 

njatakan, bahwa djika tidak ada' 

itu mestinja 

memelihara perdamaian. 
Kashani sebaliknja menjata- 

kan keketjewaannja kepada ku- 

njak dari Iran, Trayan mengata- 
kan, bahwa negara2 Blok Sovjet 

tidak ' membutuhkan - minjak 
| Iran, karena negara2 tadi sudah 
tjukup menghasilkan minjak. 
  
MENTERI MONONUTU : 

KALIMANTAN BARAT 
TAK ADA SEROM- 

BOLAN 
Mengenai kabar2 jang me- 

njatakan adanja  gerombolan2 

di Serawak jang berasal dari 
Indonesia, menteri penerangan 
Mononutu menerangkan bahwa 
pembesar2 di Kalimantan Barat 

telah menjangkal dengan tegas 
berita2 ' tersebut, Ditegaskan 
bahwa hingga kini sama, sekali 

tidak terdapat “gerombolan di- 
sana, apalagi gerombolan jang 
katanja, mempunjai " hubungan 
dengan wakil resmi RRT di 
Pontianak. - Ini tidak mungkin 
karena di Kalimantan Barat ti- 

dak ada perwakilan RRT. De- | 
mikian ment8ri penerangan Mo- 
nonutu, : “3 

  
  

Djuga djanga» bantu Inggeris 

  

Peringatan Kashani : 

Amerika djangan persulit 
  

Iran - Sovjet 
AYATOLLAH KASHANI, pemimpin Mg 

dan ketua parlemen Iran, ketika hari Rebo jl. 
tahukan kepada dutabesar Amerika Serikat di Teheran, 

Henderson, agar supaja Amerika djangan bertjampur tangan 

|. dalam soal? dalam negeri Iran atau menimbulkan 
dalam hubungan antara Iran dan Sovjet Uni. 

memberi- 

Loy 

kekusutan 

Kashani mendjamin bahwa 

Iran berhasrat memelihara per- 
damaian, hal mana adalah se- 

suai dengan prinsip2 Agama 

Islam. ,,Kalau sekiranja - Tuan 

tidak segan? -— mendengarkan 
saja, dapat saja katakan pula 
bahwa Islam djuga mengadiar- 

kan tjinta tanah air (patrotis- 

me)" 
- Inggeris sanggup be- 

runding Jlagi dengan 

Iran. / 

Kabinet Inggeris hari 

Jl. telah . mengatiakan 
darurat, dalam mana dibitjara- 

kan. langkah baru dalam soal 
sengketa minjak dengan Iran. 
"Sidang mi dadakan “untuk 
membitjarakan tawaran Iran 
supaja diadakan rundingan lagi, 

tentang pembajaran pengganti 
kerugian kepada kongsi AIOC. 

Diduga bahwa Inggeris mung- 
kin sekali akan menjetudjui ta- 
waran Iran tadi, tetapi dengan 
sjarat supaja dalam perundingan 

tadi dibitjarakan pula hal2 lain- 
nja, dari pada soal pengganti 
kerugian sadja. Ant. - UP. 

Rebo 

sidang | 

antara RRT dan 
lebih dekat ke- 

RRT - Sovjet itu, sedangkan ha- 

rian2 India hanja memuat beri- 

ta2 tentang pertemuan itu dgn 

tidak membubuhi komentar pula. 

Kesalahan Barat di 
$ RRT 
Dalam tadjux - rentja 

»The Times of India” merny 

salahkan negara4: Karat 
mendesak RRT fingga mi - 

dakan pertalian2 jang lebih erat 
dengan Sovjet Uni 

Kata harian itu, sbanjak ke- 

salahan2 besar telan dilakuk.n 

   

nanji 

  

  | 

| 

  

“Amerika Serikat 

oleh negara2 demokrasi dalam 
beberapa tahun — jang lalu ini, 

tetapi penoiakan pemerintah 
Untuk Mmenga- 

kui Tiongkok Baru alah salah 

satu kesalahan ja 
njedihkan dan merug 

laupun andaikata Pp: 

itu Mao Tze Fung. 
tjondong kearah pe 
Sovjet, namun penolakan ber- 

sifat membuta dari negara? Ba- 
rat itu untuk menghadani 

njataan telah tidak memberi 
alternatif lain kepada Mao ke- 

    

    

   

  

   

Ke- 

Mor 

Harian itu mengaehiri 
nja dengan mengat: 

»hegara2 Barat telah me 
memutar : pcr djam . den 

kerasnja hingga satui2nja ak 
jang mungkin ialai put 
per itu hingga? membalik memu- 
kul mereka”, 

kan diri lagi kepada 

  

   

Takut perluasan perang 
Korea? 

Kalangan? politik India 
mentara itu berpendapat vahwa 
pembitjaraan2 jang kini sedang 
dilangsungkan “ di Moskow Itu 

diadakan atas permintaan RR 

jang menurut dugaan mereka 
achir2 ini bertambah chawatir 

terhadap kemungkinan diperlu- 
Tasnja perang Korea: 

Kalangan? itu menduga pula 
bahwa, pembesar2 RRT merasa 
chawatir. bahwa  pemboman2 
bangunan2 Utara disungai Yalu 
itu tidak lama lagi akan disusul 
dengan pemboman atas wilajah 
RRT sehdiri, “dan pihak RRT 
sekarang hendak meminta dja- 

minan2 tertentu mengenai ban- 

tuan Sovget terhadap kemungki- 
nan itu, — Ant. AFP. 

se- 

  

  

Laboratorium kesehatan 
dibuka resmi 

Grafiek pemeriksaan makin naik 

K 
rah jang diselenggarakan 

/ EMARIN PAGI dengan bertempat di Malioboro 16 dilang- 
sungkan pembukaan: resmi Laboratorium Kesehatan Dae 

oleh 
upatjara mana dihadiri oleh pe mbesar2 

Keset 

Kota) 

: Kementerian 
Daerah dan 

    

dja Jogjakarta, para dokter dan sementara undangan. 

Upatjara dibuka oleh Kepala 
Laboratorium M. Supadi dengan 
uraian tentang riwajat Labora- 
tcrium Kesehatan Daerah terse- 
but. Antara lain 'dikatakan ri- 

wajat Laboratorium ini sama 
dengan mulai kemerdekaan In- 

donesia tetapi baru sesudah pe- 
njerahan . kedaulatan oleh Ke- 
menterian diusahakan pembuka- 

annja di Jogjakarta. Daerahnjs 
meliputi Djawa Tengah bagian 
Selatan. Menurut M., Supadi ke- 
butuhan Laboratorium terasa 
benar. Mersirut tjatatan dalam 
pertengahan tahun 1949 terda- 

pat 564 pemeriksaan, tahun 

1950 3.773 dan pertengahan ta- 
hun 1952 meningkat menda 

10.602. 
Bagian2 dalam Lahbo- 
ratorium. 

Selandjutnja diterangkan, 
bahwa ' Laboratorium ini mem- 
punjai 4 bagian, jaitu bg. Kimia, 
abterologie, aerologie dan Hor- 
tus Medicus jang terletak di Ta- 
wangmangu, dan bg. kesehatan 
Tehnik. Bagian. jang terachir ini 
telah banjak membantu dalam 

menta 

  

Sdr, Supadi, pemimpin Laboratorium. Kesehatan, Daerah Istime 
“wa Jogjakarta sedang menguraikanJmelaporkan berdirimja dam 
bekerdjanja Laboratorinm jang ia pimpin. t Ipphos). 

  

pemeriksaan air minum, 

dll. Bg, Kimia men : 
search  tjonto2 ' material 

Gjawatan2 untuk diseki i 

Bacteriologie didjalan 1 
ra microscopis, bacteriologis-ciri 

tureel, klinis-chemis dan 
gis. Setelah diadakan pe i 
saan, maka ternjata bahwa di 

daerah Jogjakarta terdapat dju 

ga bacilair - dysentrie,  Hortus 
Medicus  mempeladjari serta 
menanam tumbuhan?  obat2ar, 
antara lain  digitalis,  thynus 
yulgaris, pyrethrum “ cineraria- 

efolium dll. 
Tenaga dan tempat. 

Mengenai tenaga “ dikatakan 
sangat kurang dan hanja ter- 

dapat tenaga dari golongan 
pendidikan menengah, sedang 
tenaga. akademis sama sekali 
tidak ada, Alat2 sangat seder- 
hana, Tentang gedung dinjata- 
kan, bahwa Kementerian Kese- 
hatan telah menjanggupi untuk 
mendirikan gedung chusus. De- 

mikian M. Supadi 

Sardjito: sangat penting 
Prof. Dr. Sardjito salah se- 

orang penngusul dari pendirian 

laboratorium tersebut menjata- 
kan, bahwa meskipun keadaarn- 
nja masih serba. sederhana, tes 

tapi soal itu bukan pokok per- 
tama, melainkan jang mendjadi 
tudjuan adalah hasil2 daripada 
pekerdjaan laboratorium ' kese- 
hatan jang penting sekali buat 
Mn Pen Tana 

limun 

    

    

    

   

  

xx Hari Rabu 
kanulidon 
Desert Fox” 

rena buruh bioskop jang akan 

memutar fin atu Tidats sanggup 

kemarin dulu 
penonton Filan ira 

di Jogja. bubar, ka- 

bekerdia, sebwb 
ter, 

Kemarin geduang bioskop Jang 
memutar film ind malah penuh 
sesak, karena buruhnja ternjata 
sudah: biasa melihat pos- 
tersposier ! 

takut pos- 

   



    

  

    

  ketenangan persi | pemuda2 ini telan tenang kem- 
| tutan, jang bermatjam-matjam | dang2 masih timbul kekeruhan, 
tjorak dan ragamnja, rasa ku-j Teta) : L. 
rang puas, iri hati, hasrat/kehen- | annja telah dapat kembali. 
dak berkuasa sendiri, dorongan Rank S3 TE 

Metobaoknendka Bira Belagin LL 0 NA Siapa te asian: 
an supaja dihargai, keinginan| Pemandangan “kami ini kami | 
kepada hidup mewah, mentjari | tudjukan kepada pemuda? pela- 

keuntungan sebanjak-banjaknja. 
untuk kepentingan diri sendiri/ 
golongan sendiri, persaingan di- 

  

meradjalela. : 

Disamping itu ada banjak se- 
kali anasir2 dari luar negeri, 

jang dimasukkan ditanah air ki- 
mempengaruhi dja- 

mauan bangsa#kita. “Akibatn 

      

   

  

Se In Aa erpuluh-puluh tahun ber' n 
untuk memiliki kembali kemer:    
dekaan dan kedaulatan itu, lupa | 
akan pedoman 
persatuan. 

hidupnja, jaitu | 

jang demikian itu 
mempengaruhi -djuga pikiran, | 

in anak2 
dan pemuda2 kita, jang sedang | 

rtinja mentjapai kedewasaan 
nja, dalam arti jang tidak baik. 

Pada permulaan terbentuknja | 

Pa Nana 
   
      

    

    

     
   

cat, j Bea 

| masukan 

   

jar 

pemudi: Sa 

t 

akan berkembang, | 

    

    
u CL 

Simi mengutjap sjukur, bhw 
    da 1 LN Sea naa 

Tetapi pada umumnja ketenang- 

  

tu a 
djar, terutama disekolah landju- 
an keatas, Mereka sangat ter- 

pengaruh ih oleh keadaan masjara- 

aan jang masih keruh dan ke- 
pengaruh kebudajaan 

ising. Agaknja lebih baik kami 
atakan pengaruh ,civilisatie” | 

asing, seperti : madjallah2, jg 
memuat gambar2, jang melang- | 

'gar kesusilaan bgtin bangsa ki- 

ta, film2 jang 
kehidupan bangsa2 dari luar ne- 

“geri, jang tidak sesuai dengan 

kehidupan kebangsaan kita, tata 

tt dan tatakrama dari luar 

reg, jang menarik perhatian 

pe ' kita oleh karena kea- 

  

  

   
   

   
ehannja Anasir2 itu semua 

'menggontjangkan batin anak2 

kita, begitu djuga pergaulan | 
merdeka diantara anak laki2 & 

perempuan, 

  

Beberapa gedjala. 
(verschijnselen). 

“Agar supaja lebih concreet 

kami merasa perlu membentang 

kan peristiwa2 sebagai dibawah 

Nk 

ini: IN 
1: Pemuda dari Sekolah Lan- 

djutan, jaitu anak2 jang telah   negara kesatuan kita mengha- 
dapi stiwa, jang ditimbul- 
kan oleh tindakan? pemuda2 be- membohon

gi orang tuanja dan 
berumur 13 & 14 — 17 tahun, jg |   
  

   
   

aa Lana y , 

3 sa SEN KN Na enai pesanan . 16x 

kers (mesin? untuk memetjahkan batu) sedjak tahun 1950 
hingga sekarang masih belum tertjapai ketjotjokan, | Karena 

Demikian keterangan Ir. Su- , pemeriksaan djalan2 kereta api 
mono, kepala Dinas djalan dan 

ngunan dari Djawatan Kere- 
4 sepada ,,Antara”. Seba-   

  

  

. Exim bank itu pemerintah . 
nesia harus memesan 
barang2 “ Amerika, 

£ kala ONE "Ur   
» Ir, Sumono kuatir pesanan itu 

akan terbengkalai kalau perang Bata Sa Oon Peng Gi 

selandjutnja menerangkan bhw 
    

      

    

    

20 | SURA ane 
mendjadjikan akan mulai 
ver pada alan ke-4 dari th 

ini, Leveran? itu akan dilakukan 
berangsur - angsur. Tapi pemo 
gokan dikalangan buruh 
ka dan berita2 tentang kesuka- 
ran badja, mungkin ada djuga 
pengaruhnja kepada leveran itu. 

Sepandjang pengetahuan Ir. 
Sumono, perusahaan2 badja itu 
sebetuinja siidah mendapat toe- 
wijzing badja jang dibutuhkan- 

-nja. Ma On 5 

Mengenai 
tambahkann 
telah tiba di nesi: 
lah rel untuk djalan K 
sepandjang 100 km. Rel2 
lah buatan Djerman dan 

      
bahwa, 

  

     

    

  

   

     

i 

i ada 

| itu. Ir. Sumono 
dala 

   

    

     

    
     

     
       

    

    

  

      

   

men, 

1 tahun 1953 suda 
bisa mulai dengan pei 

ru itu antarz 
"jikampek. I 

  

    

  

| bintjangk 
wossel2, 

  

   an dari pes 
« ajembatanj beberapa 4 

  

pasir 

   

“5 

  

Indonesia. Leri2 ber- 
Os hatudikan “Untuk 

  

   
     

    

“buatan | Selain daripada itu dipesan dju- 

an itu akan mulai djalan dalam- 

  

triwulan ke-4 dari th. 

   

pesanan rel? itu al 
: Pa 2 ini 

'i. | menginap di 

mesin, 3s 

    

'itw terdiri atas 6 buah (jang 

| bisa berisi 8 orang), 15 buah (jg 

| bisa memuat 6 orang) dan 80 
| buah leri bermotor jang masing- 

ng bisa memuat 4 orang. 

  

  ga kl. 250 trap - leri. Dari djum- 
lah ini sebagian telah datang. 

- Ditambahkannja, bahwa pem-     
sekarang sudah agak Jantjar 

(karena dilakukan dengan peran- 
'taraam import- firma ,Indopla- 

no” (Indonesian Planning Of- 

m | fice), jang bukan sadja mem- 
|punjai hubungan dengan pabrik- 
| pabrik badja Krupp di Djerman, 

.pabrik2 di 

  

      ARTA 

Sae KEB OR 
| Dalam achir bulan ini Pres. 
“Sukarno akan tiba di Semarang 

| untuk “kemudian mengadakan 

Ipenindjauan kedaerah Djawa te 
ngah, Dalam rangkaian perdja- 

lanan ini Pres. akan mengundju. 
ngi pula Surakarta. Di Surakar- 
'ta Pres. a.l. akan memeriksa pa- 

  

    

   

'sedang giling, Rehabilitasi cen- 
'trum, balai pendidikan masjara- 

| kat desa di Palur dll. 

'but kedatangan Pres itu akan. 
| diadakan rapat raksasa di sta- 

| dion Sriwedari. Lan aa 

| Selama kundjungannja di Su- 

yakarta nanti Presiden akan 
F Tawangmangu. 

«keperluan -ini- oleh « 
1g bersangkutan kini di- 

2g
 

» Kd 

   
     

      

  

p 
in | ha, jaitu bekas  pesanggrahan 

(Mangkunegaran jang tel: “dibe-. 

akan diganti namanja dengan 
6 ggrahan negara ,,Pringgo- 

— R, Ska, Sea 

EMBANGUNAN 
   

—... MASDJID2 
| Dalam tahun 1952 ini kepada 

ajawatan agama Surakgrta te 
lah disediakan biaja Rp. 

  

  

    

          

guna Sa gaga mosajiaa 
'|dan alat2nja, misalnja pantju-' 

1 rai Te untuk Huda ad Ea 
Lia antara lain untuk pembangu- 
nan mesdjid2 besar, di Lawijan, 
Bandjarsari dan Kepatihan. Itu 

lah Menengah Vak) 
: Kat na . Ki gurunja: Mereka tidak memba- 

Ibun telah menerima uang itu 

gunakan untuk membeli ,djam tangan”. Aan 

belian dictaat2. Sesudah diselidi- 

| gambar hidup. Th 

3. Ada lagi pemuda2 sem | ngurus ketertiban klas, mengu- 

mah-rumah makan. 

|dan djuga kepada gurunja. 

sudah barang tentu tidak dapat 

“na serupa itu. Jang penting dan 

| harus kita djalankan, untuk me- 
(ngatasi kekeruhan itu. : 

:datangi lagi, Rakjatnja sudah: 

| brik gula Tjolomadu jang kini | 

' Kemungkinan untuk menjam- 

    

  

ilta Alo- | 

“Oleh  Gup. Djawa Tengah. | 

|rabuk hidjau 

& 

  

    

uang sekolahnja, sungguh- 

  

dari-ajah atau ibunja. Kemudian 
terbukti, bahwa uang itu diper- 

2, Ada pula pemuda? jang ti- 
u membajar uang pem- 

    

   

  

si, maka terbukti bahwa uang 
unakan untuk melihat. 

& 

roskan uang, untuk pelesiran, 
|dan mentrakteer temannja diru- | 

“4 Tidak asing lagi adanja 
pemuda2, jang tidak ,,bangun 
turut” lagi kepada ajah ibunja 

Keadaan jang demikian ini 

dibiarkan sadja. Tidak perlu 
agaknja ditjari, dimana letaknja 
kesalahan, sehingga dikalangan 
sekolah landjutan tinibul, suasa- 

harus diperhatikan oleh kita se- 
mua, ialah usaha2 apakah jang 

sn diambil. 

"sebagai ber 

kan pertemuan diantara guru 
(dan para wali 

Maan an nana ana y5 Manan 

jang harus | 
5. li ) 

| Menurut pendapat kami lang- 
kah2 jang harus diambil, adalah 

  

(4 Hubungan sekolah dan 

(orang tua-murid harus diper- 

(erat. Antara guru dan kelyarga 

“harus ada kerdjasama, 
mengerti dan 

| mempertjajai. Kadang2 di ada- 

murid, dimana 

“dengan setjara ramah tamah di 
'adakan pembitjaraan tentang 
pendidikan dan pengadjaran, | 

dan penerangan2, jang berguna 
“bagi para wali murid. 

2. Perhatian guru terhadap ke| 

  

      Tiap2 sekolahan hendak- 

nja merupakan suatu keluarga, 

dibawah pimpinan guru2, dan di | 
mana murid2 mengadakan pem- 
bagian pekerdjaan “dalam ling- 
“kungan sekolah : mengurus per- | 

| pustakaan, mengurus alat2, me- 

  

|rus absensi anak2 jang sakit. 
3. Disamping itu sekolahan 

membentuk perkumpulan2 dan 
| club-club : : 

Club 
» 

ht 

keolah ragaan. tk 
kesenian (melukis). 
tari - tarian. 
sandiwara. y 
seni suara. 
peholong 
kat. 
"pembantu lalu 
tas. : 

Perkumpulan2 ini mempunjai 
pengurus sendiri2, semua itu di 
bawah pengawasan guru2. Sedi- 
kitnja giiru2 mendjadi penase- 
hat 

masjara-. 

Aa
 
P
A
P
 

lin-   
“9 

Ke 

TK 

hingga kota Pradja Makasar 

| punja perahu (motor boot) sen- 

| Kalau lama ta' didatangi pu- 
lau2 itu, ada kalanja, kalau di- 

banjak terserang penjakit Misal- 

Inja 4 sakit tjatjar. 
Diantara 110 pulau itu .jang 

terbesar ialah : Kalukalukuan 

tersebut, pandjangnja pulau itu 

10 km, lebarnja 4 km, luasnja #- 

40 km2. HP ' 

Penduduk pulau itu ada 1800 

orang, pohon kelapa ada 300.000 

| batang. Ada orang kaja dari pu- 
lau itu punja pohon kelapa sam-: 
pai 6000 batang. Umumnja me- 

reka tjukup kaja, walaupun tu- 

kang pandjat-pohon kelapa, ber-. 

pakaian wool, dan punja djam 
tangan waterproof. Per 

Mereka mendirikan N.V. de- 
ngan kapital Rp. 100.000. Dipu- 

lau Kalukalukuan itu djumlah 

sepeda lebih banjak dari djumlah 

penduduk, rata2 seorang punja 2 

buah sepeda dan banjak pula 

sepeda bermotor. : 

“Sekolah jang ada hanja See 

“beberapa buah. Bahasa jang di- 
pakai ialah bahasa Mandar, se- 

'bab asalnja, penduduk dari kota 
Mandar, Sulawesi. i 
“Penduduk asing ta' ada, ke- 

tjuali 1 orang Tiong Hoa. Tak 
“djauh dari pulau Kalukalukuan 

ada pulau2 Masa-Lima (sekum- 

pulan pulau2 ketjil terdiri dari 5 

buah pulau). Ini hampir presis 

antara Sulawesi dan Kaliman- 

tan, bahasanja Mandar djuga. 
Antara pulau satu dan lainnja 

dari Masa-Lima itu ada jang 
1 mij — 1,8 km, dan sekolahan 

hanja ada dilain pulau. Djadi 

djika pergi bersekolah harus 

naik perahu, kadang2 berenang. 

Anak2 jang nakal tiap2 hari 

berenang 1,8 km, sambil mem- 

| bawa alat sekolah. 

  

     

  

    

semua direntjanakan akan se- 

lesai selama 6 bulan. 

Dalam pada itu pendirian mes 

ajia ,,Ngadisuman” telah dimu- 
Jai dengan rentjana biaja Rp. 

'200.000,-. Tanah diberikan oleh 
R. Ngt. Tumenggung Prawiro- 

dirdjo seluas 1500 M?. 
Dihalaman tersebut kabarrija 

akan didirikan sekolah agama 

lengkap dengan asramanja. — 

10 

'diadakan pemind 
Kl 600 buah jang telah gugur 

| dalam perdjoangan dari bebera- 
pa tempat di Djawa, Tengah. Un 
tuk maksud ini jang berwadjib: 
telah menjediaka 
njak kl. 10 ribu 

       
   

  

  

2 

| Dengan menggunakan rabuk 
: Ihidjau dan rabuk DS hatsil pa- 

'nenan padi ternjata dapat ber- 
tambah. Demikian diterangkan 

| oleh inspek. djawatan pertanian 

usahanja untuk memperlipatgan 
(dakan hatsil padi. Dgn meng- 
gunakan 2 djenis rabuk terse- 

“| but sawah di Djawa Tengah jg 
Iuasnja 1 djuta & ribu Ha achir 
tahun ini diantaranja jang su- 
dah memakai rabuk hidjau dan 
DS masing2 seluas 8 ribu dan 

00 |5 ribu Ha. Hingga dari djumlah 
itu hatsil padi pada musim pa- 

tal, Menurut rentjana tahun ini 
luas: tanah jang “akan diberi 
ra) dan DS masing2 
seluas 20: ribw dan 16 ribu Ha.   
  

nalkan: kepulauan kita : 

| (Oleh: MOH. DJUMALI). 

OTA MAKASAR adalah kota pelabuhan, kotanja besar di- 

tepi pantai, Tepi kota, ialah laut, bahkan masih ada da- 

erah kota Makasar jang dilaut, jang disebut pulau2. 

Pulau? daerah kota Makasar ada 
“itu djauh dari Makasar, ada jang dipertengahan pulau Kali- 

mantan dan Sulawesi, misalnja pulau? : Masa-lima, Kalukafu- 

jang djauhnja dari Makasar 125 mijl diseberang fautan, | 

irang (ta' tetap) tempatnja, jai 

  

     

'rakjat Djawa “Tengah dalam. 

nen naik mendjadi 188 ribu kwin | 

(Bersambung hal. 4). 

7 

110 buah. letak pulau? 

sukar mengurusnja, karena tak 

diri. 

Jang anen bagi kota Makasar, 

ja'ni punja penduduk jang ta' te-: 

itu jang disebut : Toridjene atau 

Bajo (artinja orang air). 
Orang2 ini hidup diair, ta' da-.| 

pat hidup didarat, berumah di-s 
atas air. Berkawin, beranak, di-' 
atas air. Pandai menangkap 
ikan untuk mata pentjaharian- 

nja. s 

Kalau seorang laki2 Toridjene: 

(orang air) tjinta wanita darat, 
maka ditjurinja wanita itu dan 

dibawa masuk kealam air, ta' 

dapat kembali lagi. : KE. 
Pedagang2 sering menemui: 

orang2 air ini, perlu member 
barang2 kepunjaannja (ikar | 

penju, dll), kadang2 ditukar de- 

ngan keperluan hidupnja. Tera- 
patnja sering pindah, berhubung 
dengan keadaan angin. 

Pulau2 ketjil jang . djauhnja 

antara 6 sampai 9 mijjl (& 15 

km) dari Makasar, umpamanja, 

pulau2 Barrang-Lompo,.dan Ko- 

dingareng, penduduknja banjak 

jang mahir pentjak/silat. Sudah 

mendjadi adat dipulau2 itu, apa 

bila orang dari pulau itu akan 

pergi dari pulaunja harus sudah 

pandai pentjak. Tetapi kepan- 

'daian mereka seakan-akan di- 

rahasiakan, ta' mau menundjuk- 

kan ilmu jang sedalamidalam- 
nja, djika tidak sangat perlu. 

Djika mereka diminta berde- 

monstrasi hanja menundjukkan 

sekedar permainan dan langkah 

serta pukulan? jang tidak me- 

ngandung rahasia dalam2. 

Seorang bernama Pak Lantie 

umur 60 tahun adalah pendekar 

pentjak dari pulau Kodingareng. 

“Ia mengadjar pentjak sedjak ta- 

hun .1915 (36 tahun) guru pen- 

  

    

” SKEDAULATAN RAKJAT” 

saling | 
saling pertjaja 

dupan murid supaja dipelihara |. 

“pada Pengadilan Negeri. Maka 

| kan berangsur-angsur. 

Tentang ungang2 keadaan ba- | 

| S.0.B. jang terpaksa masih kita 

bahwa peraturan S.O.B. itu ti- 

| Sekarang 

   
   
   

  

  

  

ialah pelaksanaan penuiina 

“atau sidang pembuat Undang? 
pemerintah) bertugas selekas: 

Republik Indonesia jang akan 
Sementara sekarang ini. 

.Anggota2 Konstituante dipili» 

oleh warga-negara Indonesia ae-' 

ngan dasar umum dengan tjara 

bebas dan rahasia menurut 
aturan2 jang ditetapkan dengan 

undang2. 
Rantjangan findang2 tentang 

pemilihan anggota Konstituante 
semasa kabinet Sukiman - Su- 

'wirjo telah.disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat, akan 

tetapi anggota? Dewan Perwa- 

kilan Rakjat tidak dapat me- 

njetudjui sistim pemilihan ber- 
tingkat jang direntjanakan oleh 

pemerintah. Mereka menghen- 

“daki sistim pemilihan langsung. 

Langkah pertama ialah utk. 

menghapuskan keadaan penga- 

dilan warisan djaman lampau 

jang bermatjam ragam, baik 

HAKIMAN 
« 

OAL pertama dalam program politik pemerintah sekarang 
«umum membentuk Konstituanie 
Dasar, jang (bersama? dengan 

nja menetapkan Undang? Dasar 
Undang? Dasar 

I 
| -3 
| didalam negeri jang makin la- 
ma makin stabil, maka bangsa 

asing menaruh  perhatiannja 
kembali kepada Indonesia. Ini 
terbukti dari banjaknja permin- 
taan visum untuk diizinkan ma- 
suk ke Indonesia, disamping ti- 
dak sedikit adanja laporan me- 

ngenai imigrasi gelap. 

menggantikan 

x 

Sebagai. diketahui, pidato 
Presiden 17/8 disertai pula 

laporan2 singkat dari ber- 
bagai kementerian, ig oleh 

Presiden tidak diutjapkan. 
Ini. akan kita muat bertus 
rwt-turut, 

  

HALAMAN 2 

  

suknja bangsa asing adalah sbb : 
Tahun 1950 — jang masuk 

44.451: jang keluar 86.891. 
Tahun 1951 — jang masuk 

44.346 jang keluar 59.394. 
baru hal jang menarik perha- 

Lian ialah bahwa bangsa Indone- 
sia makin lamg makin banjak 
berpergian keluar negeri. Se- 
dang dalam tahun 1950 djumlah 
orang Indonesia jang keluar ada 
lah 5.609, dalam tahun 1951 
djumlah orang Indonesia jang 
keluar itu “bertambah dua kali 
banjaknja, sampai 11.701. 

COCKTAIL PARTY 
26 Untuk Malcolm Mc 

Duta Besar Inggris dan njonja 
Kermode, Rebo malam jang la- 
lu, ditempat kediamannja, telah 
mengadakan cocktail party un- 
tuk kehormatan komisaris djen- 
dral Inggeris Idi Asia Tenggara 
Malcolm Me Donald, jang men- 
dapat perhatian besar dari pem 

besar2 Indonesia dan korps di- 
plomatik. 

Menteri L.N. Mukarto, bekas 
P.M. Natsir dan St. Sjahrir tam 

  

  Angka2 mengenai keluar ma- pak diantara tamu2. — Ant. 
  

menurut djenis, maupun mMenu- 

rut sifatnja. Sekarang telah di- 

Ihapuskan berbagai2 'matjam pe- 
ditentukan ! ngadilan itu, dan 

bahwa Pengadilan Negeri men- 

djadi pengadilan biasa sehariz 

untuk seluruh penduduk Repu- 

blik Indonesia. Pengadilan dalam 

tingkatan kedua dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi, sedang Mah- 

kamah Agung adalah Pengadi- 
lan Negara jang tertinggi. 
Penghapusan Pengadilan Swa- 

pradja dan pengadilan adat se- 

bagai tingkat kedua belum da- 

pat didjalankan sekaligus, kare- 

na kekurangan tenaga Hakim 

penghapusan itu akan didjalan- 

'haja, dapat diterangkan disini, 

bahwa sebagai warisan, Kita 

masih mempunjai peraturan 

pergunakan untuk mengatasi 

kesulitan2 pada waktu setelah 

penjerahan kedaulatan walau- 

pun baik pemerintah maupun 

Dewan Perwakilan Rakjat dan 

chalajak ramai berpendapat 

dak sempurna dan tidak demo- 

kratis. « : 
sedang disiapkan 

Sebuah rantjangan undang2 ke- 

adaan bahaja nasional untuk 

mengganti peraturan S.O.B. jg. 

dirasa tidak sesuai dengan Kea- 

daan sekarang. : 

Tentang usaha pemerintah da- 

lam lapangan kependjaraan da- 

pat diterangkan, bahwa usaha 

ditudjukan untuk menjempurna- 

kan tudjuan kependjaraan, jaitu 

(agar orang2 terpendjara dapat 

kembali kemasjarakat sebagai 

'anggota masjarakat jang baik 

|dan berguna. 
“Disamping pendidikan rochani 

dan djasmani,- kepada orang2 

terpendjara diberikan djuga pen 

didikan keahlian dalam  peker- 

djaan, misalnja pertukangan. 

ngar, bahwa keadaan didalam 

tumah2 pendjara tiada memuas- 

kan, karena djumlah orang jang 

dipendjara melampui kapasitet, 

dapat diakui kebenarannja pada 

umumnja. Akan tetapi hal jang 

demikian ituadalah suatu 'kea- 

daan jang tidak dapat dihindar- 

kan, karena dimasa jang lampau 

banjak rumah2 pendjara jang 

dibumi-hanguskan. Tindakan2 

untuk memperbaharui dan mem. 

bangun kembali telah diambi) 

dalam batas2 kekuatan Keuang- 

an negara. 
Politik imigrasi pemerintah 

ditudjukan kepada pemasukan 

orang asing jang berdasarkan 

kepentingan negara dan kemak- 

muran rakjat semata2. 

Telah disiapkan, rantjangan2 

untuk mengubah perundang2an 

lonial mendjadi perundang2Zan   tjak, .muridnja (pengikutnya) 

beribu-ribu. $ 

Dengan demikian, maka sampai 
penutupan tahun ini luas tanah 

jang dirabuk dengan 2 djenisra- 
buk tersebut akan " mentjapai 

masing - masing 28 ribu dan 

21 ribu Ha dan tiap2 musim 
penanaman padi dapat bertam- 

bah hatsilnja dengan kl. 165 ribu 

kwintal. — (R. Smg.). 

PATI 

“USAHA PEDJUANG 
Untuk mempersatukan semua 

  
(ex, pedjoang dalam wilajah ka- 

| bupaten Pati dan daerah seki- 

tarnja maka baru2 ini bertem- 

pat di kantor B.R.N. Pati, te- 

'lah diadakan rapat para eX. pe- 

djoang jang achirnja dapat di- 

bentuk persatuan dengan nama 

"USAHA PEDJOANG REP. 

IND." jang merupakan Suatu 

organisasi vertikal jang berpu-: 

sat di Djakarta. — AR. Smg.). 

TEMANGGUNG 
TUGU MUDAL 

Dibawah pimpinan Kepala 
Dinas Perawatan dan Pemeliha- 
raan Pentara wilajah Kedu, de- 

ngan disaksikan. para undangan 

dan berlangsung dalam suasa- 

na chidmad, selubung jang me- 
nutupi bangunan Tugu di Ta- 
man-Bahagia  Mudal dibuka 
bersama oleh wakil2 Rakjat, Pa 
mong-Pradja, Ketentaraan dan 

sul dengan sambutan2 dan pele- 
takan karangan bunga serta pe 
njebaran bunga di semua ma- 
kam. Tugu tersebut dikerdjakan 

| oleh DPUK dengan beaja Rp. 
8900.- jang didapat dari "Peme- 
rintah Daerah  Otonoom. Rp. 

j 2.009. dam DPPT Rp, 1900,- se- 

bagai tanda. « penghargaan ba-   
  

Kepolisian, jang kemudian disu- | 

imigrasi nasional. 
i 
|. Berhubung 

Ketjaman jang sering terde- 

imigrasi dahulu jang berbau ko-- 

dengan keadaan 

    
   

    

   

      

t 

Pada tanggal 15-8-1952 jl. telah 

Gambar : Diatas tampak ketika 

sebagai pembukaan resmi dari 

rondgang dalam ruangan 

diadakan pembukaan dari sen- 

tral listrik Antjol jang mendapat perhatian dari- antara lain 

Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga dan pembesar2 lainnja. 
Ir. Suwarto menggunting pita, 
pusat listrik tersebut. Dibawah 

tampak ketika Ir. Suwarto dan pembesar2 lainnja mengadakan 

mesin2. (Gamb.: Ipphos). 

  

  
A gup mengusahakan sendiri 

tersebut. 

Dikatakannja bahwa keadaan 
(jang buruh) diperusahaan mi- 

njak Sumatera sekarang ini, 

Fadalah akibat satu2-nja jang 
I belum terang, jg memaksa pe- 

rusahaan itu, tidak bisa berhu- 
bungan dengan luar negeri, gu- 

na memperdagangkan minjaknja 
sebanjak jang bisa mereka ke- 

luarkan dari dalam tanah, 

Menurut Mr. Nirwonojudo, se- 
sudah lebih kurang 6 bulan diu- 
sahakan sebagai mana mesti- 

nja setjara berangsur-angsur, 
eksportnja dapat dinaikkan, se- 

minjak mentah setiap tahunnja, 
jang dapat menghasilkan Rp. 
200.000.000,— kotor, sehingga 

hingga mentjapai 1.000.000, ton | 

Bangsa Indonesia tjakap mem- 

bangun perusahaan2 minjak 
NGGAPAN umum seolah-olah bangsa Indonesia tidak sang- 

perusahaan tambang minjak Su- 

- matera, disangkal oleh Mr. Nirwonojudo, direktur perusahaan 

tambang minjak R.L, dalam surat direksi kepada partai2, jang 

disertai bahan2 untuk mempertimbangkan status perusahaan 

sesudah dipotong Rp. 3,120.000,-- 
untuk pegawai, bedrijfskosten 

dan Jain2-nja masih ada saldo 
untung Rp. 168.800.000,— 

Dari djumlah ini masih bisa 

diambil suatu djumlah: untuk 
memberi ganti kerugian barang2 

milik asing jang masih ada dan 
lain2-nja, meskipun “demikian 
akan masih ada kelebihan Rp. 

1.000.000,— saldo untung: itu 

jang bisa digunakan untuk mem 

biajai pembangunan raffinaderij 

baru di Pangkalan Berandan. 

Achirnja dikatakan bahwa 

bangsa Indonesia sanggup dan 

dapat membangun perusahaan 

| minjak sendiri, setingkat  de- 

| ngan perusahaan2 minjak jang 

terdapat di Indonesia. — Ant. 

  
  

WILAYAH DIAWA TENGAH | Yi para pahlawan jang gugur se 

masa Kemerdekaan dan berse- 

majam disitus — (Kor). 

PERUMAHAN RAKJAT: 
Dengan menggunting sebuah 

pita, Bupati Temanggung telah 

membuka dengan resmi baru2 

ini bangunan perumahan rakjat 

di desa. Banjuurip dalam “kota. 

Djumlahnja ada 8 buah dengari 

beaja Rp. 160.000,-. Bentuk pe- 

rumahannja jang sederiiana dan 

ketjil menarik hati, hanja letak- 

nja jang kurang baik. Hingga 

kini sudah ada 4 buah jang di- 

pesan. Untuk tahun ini direntja- 

nakan 7 buah lagi dan sebuah 

Sekolah Rakjat akan djuga di- 

bangun disampingnja. — (Kor). 

PENDIRIAN KIOSK 
Oleh Djawatan Pekerdjaan 

Umum Kabupaten, dialoon2 di- 
bangunkan kiosk (warung) se- 

bagai gantinja bango2 jang ada 

disitu dan hanja merupakan pan 
dangan suram bagi kota. Untuk 

: sementara direntjanakan 2 bu 

ah dengan beaja Rp. 1400,- se- 
buahnja. Jang sudah selesai ba- 

ru satu dan lainnja akan menu- 
sui dalam waktu jang tidak la- 
ma. — (Kor), , 

DAM DESA 
Dengan dihadliri oleh De- 

wan Usaha Kesedjahterdan Rak 
jat Kabupaten dan Ketjamatan, 
telah dilangsungkan peresmian 

permulaan pekerdjaan pembiki- 
nan dam perbaikan bendungan 
(dam) desa Pendowo, Bengkal, 
Lungge dan Badran Ketjamatan 
Temanggung atas dasar gotong- 
rojong. Beajanja semua ditaksir 
Rp. 10.000,- jang mana separo 
darj itu.merupakan upah tenaga       

aa 
  

300 “ha. Selandjutnja di desa 

Njlondong ' Ketjamatan Kedu 

djuga dilangsungkan pentjang- 
kulan pertama bendungan desa 

tersebut dengan rentjana beaja 

Rp. 13000,- . dan mengairi 

00 ta, (Kor): 

PASAR DESA 

Untuk menambah hatsil kas 

desa Kedu jang ditundjuk seba- 

gai model desa dalam Kabupa- 

ten, maka bangunan toko di de- 

kat pasar dibuka dengan seke- 

dar upatjara dan disaksikan oleh 

sdr. Ass Wedono Kedu. Bangu- 

nan tersebut beajanja Rp. 14.260, 

terdiri dari 2 buah dengan ma- 

sing2 mempunjai 4 plong. Se- 
gera setelah dibuka, penjewa- 

nja datang. mempergunakan 

dengan uang sewa Rp. 30,- sebu 

lan dan ketentuan voorschot 2 
bulan, — (Kor). 

EXPOSISI PEMBA- 
NGUNAN 

Untuk 2 hari lamanja di pen- 
dopo kawedanan diadakan ,,Ex- 

posisi Pembangunan” dimana di- 
pertundjukkan  gambar2/foto's 

madjallah Penerangan “seluruh 

Indonesia, berbagai-matjam hat 

sil bumi, pembrantasan hama, 

penternakan ikan, pembrantasan 
buta-huruf, usaha mempertinggi 
kesehatan rakjat, miniatuur, dll 

jang diselenggarakan “bersama 
oleh Djawatan2 jang bersang- 
kutan. — (Kor). 

-— GERAK - PAMERAN 
Sedar terhadap tugas dimasa 

jad. dalam membangun dan me- 

ngisi Kemerdekaan Negara, ma 
ka pada pagi hari k.1. 4000 mu- 
rid S. R. dan Landjutan ba- 
ru2 ini berkeliling dalam kota 
dengan gerak irama jang tegap 
dan tangkas Serta pakaian jang 
seragam. Gerak-Pameran terse- 

but jang baru pertama kali dis   
  

pekerdja dan akan mengairi K.l | 

Pan AE SARaNA SAAT RAR PA es ntaian 

adakan selama Kemerdekaan ini 

adalah buah usaha dari pada Per 

satuan Olahraga Sekolah lan- 
djutan Temanggung (POST) 

dan disertai dengan bloemencor- 

so bersepeda,dan barisan kuda. 
— (Kor). 

BAJI SEHAT 
Untuk mendapatkan baji jang 

sehat dan sempurna pemelihara: 
annja sebagai tunas-muda bagi 
Negara dan Masjarakat, maka 
untuk para baji jang tertjatat di 
Balai Nasehat Kesehatan Te- 
manggung diadakan perlomba- 
an, Hatsilnja jang mendapat 

angka terbanjak ialah baji Su- 
karno putra Karjosudarmo Djl 

Gendengan dan baji Muljadi Pu- 

tra Notodimuljo Djampiroso. 

HIBURAN. FAKIR- 
MISKIN 

Agar anak2 fakir - miskin jg 

bergelandangan dikota mengin- 
| sjafi dirinja 

  
| Ia lapangan serta dapat ikut ser 
' ta mengenjam suasana perajaan 
pada hari itu, maka mulai pagi 

diadakan ,,penangkapan” dan 

kemudian mereka dikumpulkan 

mendjadi satu untuk menerima 
verrasingen berupa hiburan dan 
sebagainja dari Panitija. (Kor). 

|. PEMBEBASANJKERI- 
NGANAN HU- 

KUMAN 
Berkenaan dengan 17 Agus- 

tus 1952 maka kepada beberapa 

orang hukuman dari Rumah Pen 
djara Temanggung diberi pem- 
bebasan dan keringanan. Jang 
dibebaskan ada seorang dan se- 
orang lagi mendapat keringan 2 

bulan sedangkan 5 lainnja ma- 
| sing2 sebulan. Mereka semuanja 
ditahan karena kedjahatan jang 

dilakukan dan sedikitnja telah 
mendjalani hukuman 3 -bulan, —   (Kor), 

    

Hana nmmaAL sa Mn 

Film “The Dionart Pose" 
djadi diputar 

Dalam pertemuan kemarin si- 
ang djam 11 diadakan oleh ,,Ga- 
bungan Pengusaha Bioskop In- 
donesia” di Toko ,,Oen” Jogja 

dengan pihak pemerintahan 
jang dihadiri djuga oleh pers 

  

  

kata sepakat antara pihak ka- 

um pengusaha dan buruh Lu- 

xor, bahwa film The Desert 

Fox” “akan diputar kembali, 

mulai semalam, Dari fihak Sar- 

bufi jg diundang djuga, dalam 

pertemuan itu, dan ditunggu 

sampai djam 12.30 ternjata ti- 

dak datang. Dari fihak buruh 

Luxor menjanggupkan hal ini, 

setelah mendapat keterangan- 

keterangan, bahwa mereka ti- 

apa2. . 

Dalam hal ini perlu didjelas- 

kan, bhw berhentinja pemutaran   

bahwa Negaranja 
? kini sedang membangun disega- 

4 

  

film tersebut adalah  disebab- 

kan karena pihak buruh Luxor 

teriakkan oleh orang2, kalau fi- 

1 Im itu diputar, mereka akan di- 

antjam Tetapi setelah diadakan 

! rapat siang itu, dan setelah fi- 

hak buruh mendapat keterang- 

an2 bahwa tidak akan ada an- 

# tjaman2 jang membahajakan fi- 

3 

3 hak buruh, maka buruh Luxor 

! menjanggupkan memutar film 

“ itu. Dari fihak kepolisian akan 

mendjaga keamanan. 

Wk. GUBERNUR SUMA- 

TERA TENGAH MENIN 

DJAU JOGJA 
Tuan S. Sutan Mangkuto, Wa- 

kil Gubernur Sumatera Tengah 

semendjak beberapa hari ini 

berada di Jogja. Beliau menga- 

dakan penindjauan dibeberapa 

lapangan perindustrian rakjat, 

seperti perusahaan2 kulit, gen- 

teng, djubin. Begitu djuga di- 

kundjungi beberapa buah pabrik 

gula di Djawa Tengah, Dari Pe- 

' merintah Pusat, Sumatera Te- 

3 

3 ngah mendapat bantuan Rp.25 

' djuta. Uang itu akan dipergu- 

! nakan untuk membantu perusa- 

| hx'an2 rakjat di Sumatera Te- 

ngah. Penindjauan Wk, Guber- 

nur di Jogja dimaksudkan 

untuk mendapat pengalaman ba- 

gaimana djalan jang sebaik2- 

nja membantu perusahaan2 ra'- 

jat itu sehingga dapat bertum- 

buh dengan subur. 
Kesempatan ini dipakai djuga 

oleh Tuan Sutan Mangkuto utk 

melihat-lihat keadaan para pe- 

ladjar Sumatera Tengah di Jog- 

ja jang berdjumlah 1k. 1000 

orang. Sore kemarin dengan di- 

antar oleh 3 orang mahasiswa 

jaitu sdr2 : Nur Lena, Chaidir 

dan Anas, Sutan Mangkuto me- 

ngundjungi beberapa buah asra- 

ngat sederhana kelihatannja. 

Karena sukarnja perumahan, ti- 
| dak sedikit pula peladjar2 jang 
tinggal diemper2 rumah, Bukan 

sadja sukar untuk 'beladjar de- 

ngan tenteram, tapi kesehatan- 

pun mudah terganggu karena- 

nja, 

Dengan terharu Wakil Guber- 

nur Sutan Mangkuto berdjandji 

akan mengemukakan hal ini pa- 

.da Dewan Pemerintah Sumatera 
Tengah dan akan diichtiarkan 

bagaimana tjaranja mengatasi 

kesulitan2 jang diderita para 
peladjar itu. Hari ini Sutan 
'Mangkuto berangkat ke Dja- 
karta untuk melandjutkan per- 

djalanannja kembali ke Padang. 

DINAS SIA BULAN 
SEPTEMBER 

Dinas perdjalanan plane Ga- 

ruda Indonesia Airways trajek 
Djakanta — Jogja suntuk bulan 

September jang akan datang, se- 
bagai berikut: Hari Senim, da- 

tang di Jogja diam 09.40 dan be 
rangkat ke Djakarta djam 10.10. 
Hari Kemis datang djam 10.10 
berangkat djam 10.40 dan pada 
hari Sabtu datang djam 09.40 

berangkat djam 10.10. 

6 PERUSAHAAN BANK 
RAKJAT 

1 September jad, dibuka. 
Dari Panitya Anti Woeker di- 

| dapat keterangan, bahwa pada 
tanggal 1 September  jad. ini 
akan dibuka 6 buah perusahaan 
Bank Rakjat (Bankwezen) ja- 
itu  dikemantren  Danuredjan, 
Gedongtengen, Ngampilan, Mer 

gangsan, Mantridjeron dan Kra- 
ton. Tiap bank itu akan mem- 
punjai komisi terdiri dari lima 

Orang, sedang beaja jang telah 
dikeluarkan untuk ' keperluaan 
itu sebanjak Rp.14.000, jaitu 
bntuk Danuredjan dan Gedong- 
tengen masing2 Rp.3000,——-, se- 
dang untuk jang 4 lainnja ma- 
Sing2 Rp. 2000,—. Maksud per- 
dirian Bank tersebut terutama 
jalah untuk mendidik rakjat jg 
tidak mampu supaja beladjar 
menjimpan uang dan tidak 
mendjadi korban woeker. 

Tudjuan utama dari Bankwe- 

zen itu jalah memberi pertolo- 
ngan dengan setjara pindjam 
uang “untuk bakul2 ketjil dgn 
menarik bunga 154 jang dapat 
dilunskan dalam 3 bulan. 
  

Tontonan malam ini: 
' SENI SONO: |Lilli Marlene”, 

Lisa Daniely, 

Dermott. « 
REX : ,Samson and Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor Ma- 

Hugh Me. 

ture. , 
RAHAYU: Night. Without 

Stars”, David Farrar, Nadia 
Gray. 

INDRA : ,Djuwita”  Kasma 

Booty, P. Ramlee. , 
LUXOR : ,,The Desert Fox", 

James Mason. 
SOBOHARSONO:. ,The Blue 

Veil”, Jane Wyman, Charles 
Laughtemy. Joan. Blonde,   

dan wakil buruh Luxor, didapat . 

dak akan mendapat gangguan ,, 

takut akan antjaman2 jang di-, 

ma para peladjat itu jang Sa 
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Esia MEN. 

Beta Kristen di - Djakarta 
dang). barisan Ds. Tenan 

Nahag dengan hari Btn Prokimniai jang 
djam Sembahjang untuk ha 

  

   

  

mengadakan kebaktian 

Mang Pagi otak, — R3 pphos). 

-?7 maka Inai Geredja2 at “2 
ersebut. Gambar : 

di- Lapangan terbuka 

    

Pemandangan ketika 

(Geredja Pu- 

  

  

  

(Oleh : I. Hutauruk, wartawan ,,K R" di: 

“M EMASUKI Swedia ini, tentu pembatja terus teringat kepada 

negeri pembikinan korek api, jg tidak asing bagi kita. Sebab 

Indonesia adalah negeri langganan terbesar di Asia dari korek 

»Inade in Sweden”, Tahun jang lalu sadja, ada '14 djuta kronor 

kita beli korek 
sebelum perang. 
sadja dengan 2, djumlah tadi. 

Dan baru sadja sebuah kapal 
dibeli dari sini untuk Indonesia, 
namanja ,,/Tjepu”. Saja kira be- 
lum sampai diperairan kita, ma- 
sih ditengah djalan., 
Memang dinegeri ini banjak 

dibikin kapal, untuk - pemakaian 
sendiri dan buat negeri asing. 
Tidak sedikit ke Finlandia. 

Djuga tentunja pembatja, ka- 
Jaw mendengar Swedia, terus ter 
ingat kepada seorang terkenal 
dengan nama Alfred Nobel. Sa- 
ban tahun diber ikan pengharga- 
an kepada orang2 besar dalam 
ilmu pengetahuan dan perdamai- 

. an, jang disebut dengan »Hadiah 
“Nobel”. 

3 Dr. Alfred Nobel ini (1833 — 

11896) adalah seorang chemist, 
. berhasil membikin dinamit. Ia 
tidak (pernah) kawin, tidak pu- 
nja anak, dan segala hartanja jg 
banjak itu waktu mau mening- 
gal Giserahkan kepada sebuah 

badan jang kemudian bernama 
»Dana Nobel”. Dari dana inilah 
tiap2 tahun diambilkan sedjum- 
lah uang untuk para sardjana | 
jang dipandang berdjasa. Tahun 
1050, waktu Dr. Ralph Bunche 
Pa sat hadiah -Nobel untuk 

    

  

Na banjak 158. 
nerika, dibagi 

dengan nanah jang lain. 
'Pembatja masih ingat 

bukan 2 

“Ada lagi jang sedikit 'banjak 
didatangkan dari negeri ini ke 
Indonesia, jaitu kertas 'koran 
Waktu saja omong2 tentang ini 
dengan seorang jang punja. pa- 
brik kertas diluar Stockholm 
kemarin dulu, dia bilang, bahwa 

  

itu 

ia senang sekali mengadakan 

hubungan dengan kita. Bukan | 
dari Indonesia sadja, tapi dari 
India, Pakistan dan negeri2 Arab 

3 ngak dia ada datang me- 
djungi pabriknja. dan min- 

kertas sekian ribu ton. 
Tjuma katanja, disajangkan, 

“bahwa jang datang itu tidak.|: 
tahu kertas matjam apa jang | 
dikehendaki, 
na dan berapa banjak. Dan jg 

paling membingungkanrja, ia- | 
lah, - begitu sekian 
banjak, 
maunja dilever. : 

» Mana mungkin”, 
Hedenstrom, “pemilik 
Tollare. Kami toh tidak mem 

punjai stock sebanjak jang di- 
minta, sedang ukuran belum 
tentu -tjotjok dengan jang di- 

kehendaki”, 
2 Sambungnja sambil senjum : 

»Djadi sebaiknja, - waktu me- 
mesan, diterangkan, dlm wak- 
tu berapa lama kertas jang di- 
ingini itu harus dilever. Ini jg 

dimintak 

kata tuan 

paling perlu, mengingat perse- | 
diaan jang saja bilang tadi, ti- 
dak selamanja ada ketika di- 
pesan. Ini pula mengingat 
pengangkutan jg tidak dekat, 
misalkan sadja kenegeri tuan”. 

Benar djuga jang dibilang 
nja, dari Swedia dengan kapa! 

.paling tjepat 4 minggu ke In- 
donesia. 

“Saja djalan2 keliling Dan 

.nja, diantarkannja. Tidak be- 
dan sar, 200 orang pekerdja, 

produksi 15.000 ton setahun 
Tapi ini adalah kepunjaannja. 

| sendiri, didirikan orang- tuanja | 

34 tahun Tang) Papa : 

(Waktu saja aji lihat2 se- 

buah pembuatan dan pembiki- r 
nan betul kapal, jaitu Finnboda | 
Varf, saja tidak menjangka 
semula, bahwa disana ada se- 

putera Jogja dari Har- | 
djowinatan untuk praktek. bu- | 

minggu. Raden 
Mas Sujadi ini masih beladjar 
dinegeri Belanda, dan kalau se- 

i dari sini nanti, ia akan pu- 
smbaliike Holland utk me- 

landjutkan “peladjarannja, — ka | 
“2 tahun, lagi. Dan 

“Indonesia. 5 

orang 
at beberapa 

       

    

" kemb 

  

Alat Ha ulang ke 
Mengapa Sdr. pilih Stock- 

(holm ini sebagai tempat prak- 
tek ?” saja tanja. 2 

Ah, sama sadja dimana2” ' pitalis, jang berada pada dj Jan 
djawabnja, ,,tapi saja tertarik .militerisme. Kekuatan j be- | 
kesini, orang2nja baik dan ra- |sar dari sosialisme jalah," mem- 

mah, "Tentang 
berat djuga, sa 
dari pukul $ 

   
ai djam 5. .sore 

djam. Bajarnja Jumajan 

A 

ukuran bagaima- 

'pada waktu itu .pula |. 1 Partai Komunis Sovjet akan 
adakan reorganisasi 

f ARIAN RESMI »PRAVDA” mewartakan pada hari Rabu | 
ji rentjana?2 untuk mereorganisir Partai Komunis Rusia. 

Dalam rentjana2 jang baru itu Central Comite dari partai akan 
peongnkann dengan sekretariat, untuk meng- 

pabrik 

ekerdjaan, agak 

etengah delapan pa: 
gi, prei untuk makan Sang, satu | 

juga, | 
| tjukuplah”, sambil ketawa ia 1) 

Jang 

| dari negeri ini, dibanding dengan 2, djuta 
Kalau mau senja dengan uang Ken kalikan 

Kalau selamat dan tidak ada 
apa2nja, Maka Raden Mas Suja- 
di ini mendjadi insinjur kapal 
pertama orang Indonesia. 

Dia senjum sadja, ketika saja 
bilang, bahwa nantinja terus 
bikin kapal sadja dinegeri kita, 

sesudah kembati- 

kota Gudeg, tidak banjak bitja- 

ra, serta tidak omong, kalau ti- 
Idak ditanja atau diadjak. Sebe- 
|lum saja meninggalkan tempat 
'itu — mas Sujadi berpakaian se 
pefti teman2nja jang lain, ada 
beberapa orang Belanda, jang ti- 
dak gampang Kotor, artinja pa- 

“kaian tahan kotor dan air — 
saja sanggupi sampaikan salam 

. aa kepada keluarga dan teman- 
temannja di Jogja. Biarlah dgn 
ini saja teruskan sekarang Kke- 
pada jang ditudjukan. Dengan 
harapan, kiranja berhasil! peker- 
djaannja serta maksudnja jang 
baik itu untuk kepentingan per- 
airan dan kepulauan kita. 

33k 
Swedia ini sangat beruntung 

tidak terlibat dalam perang du- 
nia pertama dan kedua. Perang- 

,nja jang terachir ialah pada th 
:1814gmengenai No Na Ea Gan se- 

bertempur s Na 2'bulan, 
Noewenda dan Swedia mengada- 
kan suatu uni, jang achirnja dgn 
Sean damai Gibubarkan pada 

05 

|ruhnja bilang 

Memang betul dia orang Jogja, | 

pa Seng" n Ta 
luar negeri) 

: api dalam pe- 
rang dunia ke-3, kami akan ti- 
dak ' bisa berada diluarnja”. 

- Mengapa tuan begitu positip 

mengatakan ?” tanja saja. 
Didjawabnja : ,Itu adalah pe- 

rasaan bangsa kami pada umum 
nja sekarang ini. Saja tidak bi: 
sa menerangkan, apa sebab be- 
gitu”. 

»Tuan takut kepada Rusia ? 
saja desak. 

Kita djangag bitjarakan sa- 

dja itu", katanja, 
Memang kalau ada apa2, ne- 

geri ini akan memihak kepada | 
blok jang dinamakan Barat, itu 
sudah pasti. Kebentjian rakjat 
Swedia terhadap Rusia saja kira 

bermula pada 
1809, dimana Swedia harus me- 
njerahkan Finlandia kepada ne- 
gerinja Stalin itu. 
Waktu saja tiba di Stockholm, 

pemerintah Swedia sedang repot 
mendjawab nota Rusia tentang 
pesawat catalina jang ditembak 
@jatuh oleh pesawat Rusia. Ne- 
geri besar ini bilang, bahwa ca- 
talina ini jang lebih dulu me- 

' nembak. 
Begitu repotnja kementerian 

luar negeri Swedia ketika itu, 
hingga kundjungan saja kesana 
jang direntjanakan Sdr. Sugan- 
tijo, press attache kedutaan kita 
di Stockholm dan sudah disang- 
gupi kementerian tsb, terpaksa 
ditunda untuk beberapa hari. 

Ketika soal tsb-saja kemuka- 
kan dengan pembesar kemlu itu 
pada pertemuan jg djadi 3 hari 
kemudian, ia bilang, bahwa dji- 
ka tidak ada terdapat pengerti- 
an baik, soal itw akan diadjukan 

kepada badan PBB.   Dengan becifu selama kira? 

ngatur: negerinja dengan tente-: 
ram, perbaikan2 didjalankan se- 
tjara revolusi. Melihat semuanja 
rumah2 Sakit ser ta alat2nja ser- 

ba modern, saja kira, negeri ini 
telah sampai. dipuntjaknja, Gan 
pada suatu ketika akan turun 
dan djatuh, karena tidak ada la- 
gi alas atau dasar untuk mene- 
ruskdn garis naik kepuntjak jg 

| lebih tinggi. 

Bitjara . tentang untungnja 
bangsa ini tidak terlibat dalam 

| perang dunia kedua jang lalu, 
seorang pegawai diperusahaan 
besar jang tidak sedikit Hehe” 

150 tahun bangsa ini bisa me- | 

  

Dalam notanja jang terachir 
tanggal-6 Agustus jang lalu, pe- 
merintah Swedia mengulangi 
lagi pendapatnja, supaja diben- 
tuk suatu badan netral untuk 
menjelidiki soal jang mendjadi 
,kesulitan” kedua negara itu. 

- Tapi saja kira, soal. ini tidak- 
lah mendjadi akan persoalan 

besar, jang ditakutkan benar. 
Supaja ada sadja sedikit kerdja, 

| tukar2 nota dan bikin panas Ke- 
pala. Sudah itu, ja, sudah, kepa- 

la akan turun pagasnja, apalagi 
di Skandinavia ini lebih dingin 
daripada dinegeri Eropa lainnja. 

Stockholm, 8 Agustus '52. 

  

terdiri dari suatu 

gantikan politbiro. 

Komisi Pengawas akan 
dibentuk. 

Dalam pada itu kantor berita 
Tass” mewartakan, pada hari 
Rabu itu bahwa menurut Prav- 
da” dalam rentjana reorgahisasi | 
partai' itu termasuk djuga soal 
pembentukan Komisi Pengawas 
jang bertanggung djawab terha- 

| dap Central Comite Partai Ko- 
munis, 2 

Komisi ini akan mendjaga su- 
paja disiplin didjalankan oleh 
para anggauta partai serta tja- 
lon2 dan'akan mengadili para 

Janggauta jang menjalahi  da- 

sar2 serta rentjana2 partai. 
Selain itu komisi akan menga- 

| dili semua persengketaan jang 
| timbul ditjabang2 regional atau 

lokal. 
“Rentjana S-tahun. 

'Selandjutnja ,/Pravda”. dalam 
, (penerbitannja pada hari Rabu 
memuat rentjana 5 tahun jang 
baru, untuk tahun 1951-1953. 

Menurut 
industri akan dinaikkan dengan 
7076, djadi kira? 12 setahun: 

nja. Produksi gandum akan di- 

perdagangan dalam negeri dgn 
10” dan tingkat penghidupan 
Kebal 60x. 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa perkembangan ekonomi Sov- 
jet berlawanan sungguh2 dgn 

| perkembangan2 dinegara2 ka- 

bantu mendirikan suatu masja- 
rakat komunis dan gmendjalan- 
'kan rentjana 5 tahun jang baru. 

| Demikian AFP. 
! Kongres ke - 19. 

— Selandjutnja »Pravda” . me- 
: wartakan, bahwa pn tanggah   naikkan antara 40 dan 5096, | 

| mengalami 

5 Oktober jang akan datang, 
| Kongres Partai Komunis Sovjet 
Uni akan mengadakan sidang- 
nja jang ke-19 Kongres ini me- 
rupakan badan tertinggi dari 
Partai, Komunis Sovjet. Demi- 
kian UP. k 
Dalam atjara Kongres itu 

tertjantum . djuga pemilihan 
Central Comite partai jang ba- 
Ke an Arit, 4 ASIP, 

. AUSTRALI ALAMI DEFI- 
SIT £Aust. 576.000.000 

Kara kepala -djawatan sta- 
ik Australi, S.R. Carver, ha- j 
Rebo jl, mengumumkan bah- 

ta dalam tahun padjak 1951— 

1952 Australia telah mengalami 
defisit jang terbesar selama se- 
djarahnja, dalam balans pemba- 

jarannja, jaitu sedjumlah 
£Aust.576.000.000 (1 £Australi 

  

(IR shilling. sterling Inggeris) » 

rentjana itu, hatsi) - Angka2 jang sebelum itu di- 
umumkan, menundjukkan defi- 
sit sebesar £Aust.383.700.000, 
suatu rekord' pula. 

Laporan jang diumumkan pa- 
da hari Kemis jl. 'menundjuk- 
kan, bahwa  Australi telah 

ker ugian' 
£Aust.192.000.000 dalam apa jg 

disebut ,/barang2 perdagangan 

jang tidak terlihat”: ketika ta- 
hun padjak sebelumnja, angka 
ini sebesar £Aust.139.000.000. 

Sebagai sebab2 jang teruta- 
ma bagi kemerosotan tadi, di- 
sebut kemunduran eksport wol 
dan kenaikan nilai import. 

Djuga reserve2 Australi dilu- 

ar hegeri selama djangka Wak- 

tu tadi telah merosot, jaitu dari   .£Aust.362.000,000, — Ant, « Rt, 

“Sekitar Alaha peme- 

  

  

rintah Mesir 
U tuk #ibah sistim pembagian tanah 

KEMIS jl. panitya ahli sistim pembagian tanah Mesir 

Has ng memberikan. laporan kepada panitya umum, per ihal 

soal perobahan sistim pembagian tanah, jang dirantjangkan 

oleh Djenderal Muh. Nadjib itu. 

| Panitya ini, terdiri dari mang- 

kubumi2  Bahi uddin Barakat 

| dan Kolonel F shad Mohanna, 

| PM Aly Maher, Djenderal Muh. 

“ 

  

  

kan ialah maksimum 500. acre, 

maka hanja akan didapat tanah 
seluas 500.000 acre untuk diba- 

gi- bagikan. ' 

|untuk membatasi pemilikan ta- 

perang 1808 — | 

| sedang dipertimbangkan, jaitu: 

1. Rentjana jang bermaksud 

nah bukan dengan djalan pen- 

“sitaan melainkan dengan tjara 

menarik padjak setjara berang- | 

sur2 , tjara ini dimaksudkan Su- 

| paja para tuan tanah mendjual 

kelebihan tanahnja. 

2. Rentjana ini menghendaki 

| supaja luas tanah jang dinuliki. 

| oleh tuan2 tanah dibatasi sam- 

pai 200-— 500 acre sadja. Nega- | 

ra akan mengoper kelebihan ta- 

nah dengan djalan membajar 

pengganti kerugian setjara ber- 

angsur2, selama tempo 30 ta- 

hun, dengan bunga sebesar 

344: tanah jg dibeli ini, ke- 

mudian didjual kepada petani 

jang tak mempunjai tanah, de- 

ngan sjarat2 jang ringan, dan 

dibajar dengan tjitjilan selama | 

30 tahun. 

Sistim mana jang 
lebih baik ? 

Menurut statistik2 resmi, apa 

bila luas tanah dibatasi sampai 

maksimum 200 acre, maka pe- 

merintah akan dapat beli tanah 

seluas 750.000 acre jang kemu- 

“dian dibagi2kan antara petani, 

ditambah pula dengan tanah 

milik negara seluas 30. 000 acre. 

Tepapi, apabila jang ditetap-   
Situasi di Teheran : 

Tradarkan, kerusuhan? di 

kabarkan, bahwa disamping g 

Sewaktu api mulai menjala- 

njala, maka kaum demonstran 

anti- komunis membuat .ling- 

karan jang rapat disekitar ge- 

dung tersebut, sehingga barisan 

pemadam api mendapat Kesuli- 

tan2 besar dalam usahanja me- 
madamkap api itu. 

Dalam keadaan jang demikian j 
polisi terpaksa mempergunakan 
bom gas air- mata untuk me- 
matahkan perlawanan kaum 
demonstran, 
pemadam api achirnja 

djuga menguasai api itu. 

Didahului dgn perkelahian. 

Akan tetapi sebelum itu telah 
terdjadi dulu perkelahian antara 
kaum demonstran, jang mentjo- 
ba memasuki gedung tersebut 

untuk menjiram - njiramkan mMi- 

dapat   njak didinding - dinding dan me- 
dja - medja jang ada didalamnja, 
dan polisi serta anggota2 staf 
redaksi ,,Bassouye Ayandeh” jg 

mentjoba mentjegahnja. Dalam 
perkelahian ini seorang anggota 
polisi dan 4 orang anggota staf 
redaksi surat kabar: tersebut 
mendapat luka2. 

| Tentang gedung markas orga- 

nisasi perdamaian jang . djuga 

dibakar oleh kaum nasionalis 

lebih landjut dikabarkan, bahwa 
meskipun api achirnja: dapat di- 

padamkan, namun gedung tsb. 

telah hantjur sama sekali. Dua 

buah gedung jang ada disam- 

pingnja ikut terbakar pula. 

Dalam usaha memadamkan 

api, anggota2 tentera ikut mem- 

bantu pula. : 
: Dua kali bentrok. 

Aksi pembakaran ini dilaku- 

kan dalam gelombang kerusuhan 
jang kedua. Seperti telah dika- 
barkan, pada siang harinja te- 

lah terdjadi perkelahian hebat 
antara pengikut2 Partai Tudeh 

(kiri) dan kaum nasionalis serta   
sebesar 

£Aust.464.000.000 mendjadi' 

golongan2 jang biasa disebut 
golongan Pan - Iran, dimana 15 
orang mendapat luka2. 

Pada sore harinja Kerusuhan? 

itu terulang lagi, sehingga po- 
lisi terpaksa mempergunakan 
bom. gas air- mata lagi untuk 

dapat membubarkannja. 

Demonstrasi anti-Amerika. . 

Sebab2nja kerusuhan2 itu be- 
lum kita ketahui dengan pasti, 

akan tetapi menurut United 

Press inti keriisuhan2 itu ialah 

diadakannja demonstras! anti- 
Amerika oleh pengikut2 Partai 

Tudeh. Dalam  demonstrasi2 
itu kaum Tudeh itu kabarnja 
berterik - teriak, supaja .pe- 
nasehat2 militer Amerika diusir 

dari Iran. 

Selain insiden2 jang besar ini, 
pada hari Selasa dan malam Ra- 
bu itu terdjadi pula insiden2 
ketjil dibagian - bagian lainnja 
dari Teheran. Pun sebagian 
besar dari ibu-kota Iran pada 
malam Rabu itu ada dalam ke- 
gelapan, karena kaum demon- 
stran Tudeh kabarnja telah me- 
mMutuskan kawat2 listrik dibebe- 

Dua gedung 
'nisasi kiri dibakar 
Sekitar bentrokan2 antara golongan kiri dan 

golongan kanan di ibu - kota Iran 

ibu - kota Iran “lebih landjut di- 

   

    

mi polisi telah menangkap 50 

Orang, 
Fudeh. 

kan ,ledakan” 

alami orang 

ma ini. 

Nadjib, Apdul Razak Sanhury | Pendirian pemimpin 
(ketua Mahkamah Tinggi), T Ikhwanul Muslimin”. 

| menteri keuangan AbdulsDja-| Dr. Hassan Hodeiby, pemim- 
Iii Imary dan menteri sosial Zo- | pin besar gerakan ,,Ikhwanul 

| heir Garana. | Muslimin”, hari Rebo ini mene- 

Ada 2 Naa rentjana jang rangkan, bahwa menurut penda- 
patnja sebaiknja jg didjadikan 

lukuran maksimum ialah 400 
acre, tidak" perduli apakah ta- 
nah subur ataupun tjengkar. 

Dikatakannja pula, supaja se- 
baiknja harga tanah jang dibeli 

pemerintah itu bebas dari bu- 

nga. ,Kita 
sistim feodal 

sudah lampau”. 

Bagaimana 
sekarang ? 

Pada waktu ini, hanja 4, da- 

harus menghapus 
dari abad2 jang 

keadaan 

iri djumlah penduduk (senjua 
ada kira2 20 djuta djiwa) mem- 

punjai 
jang dapat #ikerdjakan seluas 

6 djuta acre, 

ngai Nil. 
2 Djuta orang mempunjai ta- |: 

nah seluas 788.604 acre, atau ra- 
ta2 tiap orang mempunjai 2/5 

acre (1 acre — 4047 m2). 
| bagian besar dari petani Mesir, 

tidak mempunjai tanah. 

kira2 96”6 dari tanan 

dikanan-kiri su- 

Se- 

10 Tuan-tanah besar 
jang menentang. 

Menurut keterangan kalang- 

an2 resmi Mesir, 10 orang tuan 

tanah besar menentang rentja- 

na pemerintah. 

per gunakan 

bat, menghasut2 supaja timbul 

kerusuhan dikalangan peket- : 

| dja, dll. — Ant. 

Mereka mem- 

taktik mengham- 

- Rtx. 

dung markas besar organi- 

pula oleh kaum nasionalis 

uye Ayandeh”. 

Lima -puluh orang di- 
tangkap. 

Berkenaan dengan kerusuhan2 

sebagian “ besar- kaum 

Peristiwa ini adalah merupa- 
anti - komunis 

ang terhebat jang pernah di- 

di Teheran sela- 

SEKDIEN LEMBAGA 

Pa ARA 
Tentang tawaran da- 
mai Israel. 

Sekretaris djenderal Lembaga 
Arab, Abdel Rahman Azzam, 
dalam memberikan komentarnja 

terhadap tawaran damai dari 
Israel mengatakan pada malam 
Rabu, bahwa Israel pertama2 

harus. menghormati Piagam 
PBB dan resolusi2 Dewan Ker 
amanan. 

Dalan pada itu, kata Azzam, 

Israel harus djuga memulang- 

pelarjian2 bangsa Arab dan 
memberikan 

mereka atas harta bendanja jg 
hilang. — Ang - Rtr. 

  

BARTER ANTARA THAI 
LAND DAN DJEPANG 
Direktur perdagangan luar 

"negeri Muang Thai hari Rabu jl. 
menerangkan bahwa rundingan 
dagang antara Thailand dan 
Djepang di Bangkok kini ham- 
pir selesai. 

Dikatakan, bahwa antara ke- 
dua negeri tersebut akan dia- 
dakan perdjandjian barter se- 
banjak 55 djuta dollar Amerika. 
— Ant, - AFP. 

  

BURUH CANADA ME- 
NGRITIK PEMERINTAH 
AFRIKA SELATAN 

"Trades and Labour Congress 

of Canada”, serikat buruh jang 

terbesar di Canada jang mem- 
punjai 500.000 orang anggauta, 
pada hari Rabu telah menerima 
baik laporan suatu pasitya, jg 
menjatakan kechawatirannja 

terhadap perselisihan jang ber- 
dasarkan perbedaan warna ku- 

lit di Afrika Selatan. . 
' Kongres tersebut  mengritik 

pemerintah Afrika Selatan, jg 

berusaha memetjah belah nega- 
ranja dan memperbesar ketega- 
agan jang berdasarkan perbe-   

milik orga- 

  
Pada permulaan bulan ini Ka- 

sehingga barisan |um nasionalis pernah pula me- 

njerang konswulat Hongaria 

Teheran dan merusak alat2 per- 
pustakaan digedung  konsulat 
tersebut, Terhadap perisuwa in 

pemerintah2 Hongaria dan So- 

vjet Uni telah mengadjukan pro- 

tes resmi kepada 

Iran. 

di. 

Untuk mengatasi keadaan 

perdana menteri Mossadegh te- 

lah pula mengerahkan pasukan2 

tentera, akan tetapi kota tidak 

Ginjatakan dalam Keadaan da- 

rurat. — Ant. AFP - UP. 
  

NADJIB AKAN MENE- 
MUI MUSTAPHA 

KHAMIS 
Panglima besar Mesir, djen- 

deral Mohammad Nadjib, telah 

menjetudjui permintaan untuk 

menemui Mustapha .Khamis jg 

telah didjatuhi hukuman gan- 

tung berkenaan dengan timbul- 

nja insiden2 di Kafr“el Dawar. 
Demikian pengumuman djuru- 
bitjara'angkatan darat. 

Khamis pada hari Selasa jl. 
mintak dengan sangat, supaja 
Nadjib menemui dia, karena ia 
hendak memberikan kepadanja 
"keterangan jang penting”. 

Menurut keputusan, Khamis 

pelaksanaan hukuman itu tam- 
paknja akan ditunda, menung- 
gukan selesainja seluruh penga- 

dilan terhadap peristiwa2 di 
Kafr el Dawar. — Ant. - AFP. 

  

Z. KHAN KE DJENEWA 
Menteri LN Pakistan Zafrul- 

lah Khan, hari Rabu jl. telah 

bertolak ke Djenewa, untuk 

hadlir dalam konperensi menge- 
nai Kashmir dengan wakil In- 
dia dan perantara PBB Dr. 
Frank Graham, jang akan di- 
mulai pada tgl. 25 Agustus. 

Dalam laporannja jang tera- 
chir Graham mengatakan, bah- 
Wa penghalang jarig pokok da- 
lam penjelesaian — masaalah 
Kashmir itu jalah, perselisihan 
mengenai matjam dan besarnja 
kekuatan jang akan ditempat- 
kan oleh Pakistan dan India di- 
kedua belah garis demarkasi. 

Diduga, bahwa dalam pembi- 
tjaraan2 di Djenewa jang akan 
datang itu, wakil2 dari Pakis- 

tan dan India akan memusatkan 
pembitjaraannja terhadap ma     rapa tempat, "3 saalah tersebut, 

pemerintah 

akan mengdjalani hukuman gan- | 
tungnja pada hari Rabu, tetapi | 

' daan Warna diseluruh Afrika. — 

kan kembali sedjumlah sedjuta 

kerugian kepada . 

    

Melihat keadaan materieel jg. 

serba kekurangan dan personeel 

jang sedikit itu, maka nistjaja- 
lah produksi- pun tidak bisa ba- 

dang .dimasa sebelum 
productie Sawahlunto 

60.000 ton sebulannja. 

perlihatkan bimbingan 

rehabilitasi 
personeel. 
smisdadig”, 
sebab menurut taksiran tam- 

batu-bara jang “sangat baik, 

jaitu sebanjak kl. 200 djuta ton. 
Mengenai personeel, rombong- 

minggu ada di Sawahlunto men- 
dapat kesan, bahwa semangat 

dan kegiatan buruh bekerdja da- 
lam keadaan jang serba keku- 
rangan demikian sungguh me- 

ngagumkan. Antara pimpinan 
tambang Ombilin dan buruh ada 
perhubungan jang baik. Mereka 

umumnja membutuhkan bim- 
bingan dari pusat jang tepat 

dan bantuan materieel jang tju- 
kup untuk tambang. Disamping 

itu perlu djuga ada perhatian 
kepada kesehatan buruh, Seka- 

rang perusahaan tambang itu ti- 
dak mempunjai dokter sendiri 
(sebelum perang ada 3 orang 

dokter tambang) melainkan ha- 
rus membontjeng dari dokter 
umum untuk keperluan kesehat- 
an pegawai dan buruh tambang 

itu.   | Ant, Rtr, 

  
  

NEW ZEALAND UN- 
' DANG TRUMAN 
PM Holland dari New Zealand 

hari Rabu jl. mengatakan, bah- 
wa. sekali lagi ia mengundang 
presiden Truman  supaja da- 

tang di New Zealand. 

Menurut Holland, tahun jang 

lalu sewaktu berada di Washing. 
ton ia telah mengu ng Trus 
man supaja Rn New 
Zealand dan presiden Truman 

menjatakan gembiranja djika 
bisa datang di New Zealand. 

Holland mengemukakan lagi 
undangannja karena  Truman 

bermaksud menindjau dunia se- 
telah meninggalkan Gedung Pu- 
tih. — Ant. - AFP. 

gi 

  

MEMORANDUM ACHE- 
SON KEPADA EDEN 
Kalangan2 diplomatik di Wa- 

shington menjatakan pada hari 
.Rabu jang lalu, bahwa menteri 
L.N. Dean Acheson 10 hari jl te- 
lah mengirimkan sebuah memo- 

randum kepada menteri LN Ing 
geris Anthony Eden, dalam ma- 
na Amerika Serikat mengadju- 
kan permintaan kepada Ingge- 

ris, untuk bekerdja sama dalam 

suatu rentjana bantuan  keua- 

ngan kepada Iran, guna men- 

tjegah djatuhnja sumber2 mi- 

njak Iran ketangan Rusia. 
Ant. AFP. 

  Bukit - Asem mentjapai 
,record” produksi batu- 

bara. 
Mengenai keadaan perusahaan 

tambang negara Bukit- Asem, 
Ir. Tampubolon  menjatakan, 

bahwa keadaan disitu adalah le- 
bih menguntungkan dari pada di 
Sawahlunto. Tapi dalam pada 
itu ia berpendapat, bahwa dju- 

ga dalam hal materieel masih 

harus diperbaiki. 
Tentang kegiatan dan sema- 

ngat bekerdja pimpinan dan 
buruh tambang Bukit - Asem di- 
terangkannja djuga mengagum- 
kan, sehingga dalam bulan jl. 
(Djuli) Bukit - Asem mentjapai 

.record - produksi” jaitu 63.000 
ton. Dulu?2nja tambang itu mem- 

punjai produksi rata2 dalam sa: 
tu bulannja tjuma 50.000 ton. 
Prestasi jang hebat itu bisa 
tertjapai karena di Bukit Asem 

buruh bekerdja siang dan ma- 
lam, dan sociale voorzieningen 

djuga diadakan seperti sport. 
bioskop, sekolah2 untuk anak2- 

buruh dsb.-nja. 8 
Menurut .Ir. Tampubolon. ka: 

lau alat2 jang sekarang dipesan 

dari Amerika sudah datang dan 

bisa dipakai, maka produksi itu 

bisa bertambah hingga 88.000 
ton sebulannja. 

Adalah selajaknja, kata Tam- 

pubolon, kalau pemerintah mem- 

perhatikan dan menghargai pe- 

gawai2 dan buruh perusahaan2 

tambang di Sawahlunto dan Bu- 
kit - Asem itu. 

Kontrak dengan Gemeens- 

chappelijke Mijnhouw Bil- 
liton My (GMB) adalah 

,een onding”. 

Tambang timah di Bangka 

PRESIDEN BANK AME- 
RIKA MENINGGAL 

  

Amerika telah meninggai dunia, 
dalam usia 68 tahun. 

kat, jang didirikan 

dari Itali — dalam tahun 1884.   ' Mari 600 tjabang2. 

njak, jaitu tjuma 6250 ton se- 
perang 
adalah 

Selama 2 tahun j.b.l. ini pim- 
pinan Djawatan Pertambangan 
Pusat sama sekali tidak mem- 

untuk 

materieel maupun 

Kelalaian itu adalah 

kata Tampubolon, 

bang itu adalah amat kaja akan 

an penindjau jang selama satu 

Diumumkan di San Francisco 
pada hari Rabu, bahwa. Lawren- 
ce Gianini presiden dari Bank 

, Bank Amerika adalah bank 
jang terbesar di Amerika Seri- 

oleh ajah 
Giannini — seorang .immigran 

Bank tersebut mempunjai lebih 
Ant. AFP. 

Indonesia tidak usah im- 
port batugbara 

1 4 

ULU tambang itu dipimpin oleh 3 anda mijn-ingenieurs 
LJ dan staf jang terdiri, atas 
dan opzichters, sedang buruhnja ada 3200 
tambang itu dipimpin oleh 1 hoofdopzichter jang berpengalaman 

dan 2 opzichter muda dengan buruh 1500 orang. 

sedjumlah, besar, hoofdopzichter 

! orang. Sekarang 

adalah/perusahaan jang membe- 

rikan banjak keuntungan, Se- 

waktu diadakan penjerahan Ke- 

daulatan, maka perusahaan tai 

bang timah Bangka djatuh ke- 

tangan pemerintah Indonesia. 

10040 dari saham2nja adalah 

"milik negara. Lain halnja dgn. 

Gemeenschappelijke Mijnbouw 

Billiton My. Dari maskapai. ini 

negara hanja mempunjai saham 

kl. 621490. 

Dalam waktu penjerahan ke- 

daulatan antara pemerintah dan 

GMB itu diadakan kontrak dim 

mana ditetapkan, bahwa GMB- 

lah jang akan menjelenggarakan 

pertambangan timah itu. Kon- 

trak itu baru akan berachir pa- 

da penghabisan bulan Pebr uari 

1953, 

Tapi kontrak itu,. menurut 
Tampubolon, adalah ,,een on- 
ding” karena didalamnja ada ke- 
pintjangan2 jang merugikan ne- 
gara. Antara lain ialah. kepin- 

tjangan dalam hal gadji pega- 
wai, jang mengakibatkan kerin- 
tjuhan dan perasaan tidak puas 

pada pegawai tambang timah 

: Bangka. Sebagai diketahui, 
orang2 dari GMB menerima ga- 
dji menurut dasar2 partikulir, 

dan orang2 pegawai negara 
menerima gadji menurut  PGP 

1948, jang sedikit sekali djika 
Gibandingkan dengan kawan2 se 

kerdjanja dari GMB itu, se- 
dangkan 'mereka sama  beker- 
dja untuk tudjuan jang sama. 

Tampubolon mengharapkan, 
supaja pemerintah selekas mung 
kin mendapatkan tjara penje- 

lesaian jang tepat dalam hal 

ini untuk kepentingan negara. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
rombongan tersebut di. Tan- 

djung Priok telah  menindjau 
djuga keadaan Pabrik Brikot 

batu-bara, jang djuga membu- 
tuhkan pembaharuan materieel. 

  

  

SEKITAR PERTANDI- 
NGAN PERTIM 

Sekedar untuk menjambut tu- 
lisan seorang ..penonton” jang 
menamakan diri A. &. dalam 

buah pikirannya, termuat dalam 
surat kabar Kedaulatan Rak- 
jat” tgl. 15-8-1952 dengan hor- 

mat, kami berikan pendrelasak 

sebaga: berikut : 

Antara banjak para penonton 

"jang mengerti” dan jang “ti- 

dak mengerti” peraturan2  per- 

tandingan dan Dera Na per- 

mainan tennis, rupa2-nga. tidak 

membatja atax tidak melihat 

peraturan2 jang ditempelkan di- 

papan: tulis di F nnisbaa». Kli- 

  
Fe 

tren Kidul, sajang sekali djuga 

antara banjak - para pengikut 

sendiri. Sangat. kami sesalkan 

keberanian sdr. A. L.. sebagai 

penonton”, . sebagai Owtsider 

jang tidak mengerti seluk. beluk 

kedjadian, untuk memuatkan 

buah fikirannja dalam surat ka- 

bar. Lebih unniek lagi bagi sdr. 

A. L., djika sdr. A.L. mau ber- 

hubungan langsung dengan. Pa- 

nitya untuk mendapat bahan2 

guna mentjabut atau. menam- 

bah buah fikirannja. 

Tentang putusan- 

Oleh ketua Pertandingan. di- 

akui telah dinjatakan sehari se- 

belumnja pada seorang pemda, 

bahwa ia akan main @ntara 
diam 0330 dan djam 

04.00. 

Dalam peraturan jang ditem- 

pelkan dipapan tulis dinjatakan 

antara lain : 
III. Untuk tiap2 permainan di- 

  

  

  
— Ant MEP 

Bertepatan dengan hari. Kemerdekaan jang ke-7 tgl. 17?-8- 1952 
jang lalu telah dilangsungkan “perletakan batu pertama Gedung 
Djawatan Kepolisian Pusat bertempat di Kebajoran, 

     
    
  

1 Gambar atas : 

Djawatan-Kepolisian Su 

kamto baserta 

mengadakan penindjan 

an pada 

Sukamto 

Batu Pertama, (Ipphos). 

Kepala 

stafnja 

tempat-tempat 

an pada tempat2 dimana 

meletakkan 

adakan panggilan “dua kal & 

lima menit sebelum. permainan 

dimulai. Djika pada waktu jg 

telah ditetapkan — seorang pe- 

main belum djuga datang un- 

tuk mendjalankan — gilirannja, 

maka permainannja — diangYyap 

kalah (did jalankan walk over). 

IV. Pertandingan 

djam 15.00 sampai djam 

menurut keperluan. 
|. Kami rasa bilamana pemain 
tersebut diatas itu sdr. A. L. 
sendiri (karena mengerti pera- 

| buran)  tentunja paling lambat 
|datangnja djam. 03.30,” sebab 

mungkin gilirannja dimulai, bu- 
kangsdr. A. L. ???. Dan lebih 
pantas lagi 10 menit sebelum 

diam 03.30, bukan??? Tentu 

tidak djam 04.00 kurang, ka- 

tanja. » 

Putusan terhadap Dr. Sulianti 

oleh Panitya adalah “walk 
over”: karena merasa kurang 
puas dengan keterangan ketua, 
maka Dr. Sulianti menemui la- 
wannja, mulailah usw2 masuk 
keluar melalui Panitya jang 
achirnja dikembalikan lagi pada 
Panitya dan diputus lagi Jwalk 

Over”. 
Tentang untuk — selandjutnja 

Dr. Sulianti Ma diri 

- | dari perlombadh, ketua pun ti- 
t dak berkeberatan, 

Lebih. djelas lagi bilamana 

sdr. A. L. berhubuhgan "lang- 

dimulai 

18.90   
gedung tersebut akan | Swg dan lebih tepat lagi, “jika 

Pa sdr. A. L. datang tidak  .me- 
didirikan. honton” sadja, tetapi suka mem- 

Bawah : Kepala: Polisi | bantu. 
Sekian saudara Redaksi teri- 

| ma kasih. - 
| Ketua Pertandingan. 
  

 



   

  

   

   

  

     

  

   

   

        

      

    

xanti resepsi, bagaimana 
be bisa pakar black and w) 

          

f “saat pakaian black and 
£ whiter Sedang. kawan2 sudah | 
Dana 4 tong berpakaian belang2. 

& Tapi kata mBah Nur Baik | 
mana? " Satu orang bisa pakai 

black and white, -ana sepuluh 
Br bisa. na aril? 

    

    

   

    

     

   
    

    
     

  

seng, 
eaian......... 

  

ai “perita2 (dari Reu- 
nata, pa. jang me- 

gris | 3. 

(Sambungan Kat: 1 : 

“mabpumar dilain pihak. sebai i 
nja menganggap bahwa permin- 
.taan DPD untuk  menindjau 
kembali keputusannja itu m ng- | 

| herankan. Sebab usul DPD te- 
lah diterima dan oleh karena 
usul 5 era aa tadi 

   

  

   

  

     

  

nja “asul aa - 
dibitjarakan lebih dulu, 
usul Brotoharsojo supaja -dibi 
tjarakan DPD dan baru sesudah 
itu dikemukakan kepada DPR. 

  

'Kemudian Ketan Wiwohe: min- 
ta persetudjuan sidang atas 23 
pendapat tersebut dan mengu- | 
sulkan supaja diadakan pemu- |. 

ramai. Front stateme nt bersama 

disatu pihak pada knja ti- 
dak-menjetudjui se ng Masjumi It 
dilain pihak Sebidang jadakan 

  

   

| dikemukakan oleh f £r ont state 
ment bersama jalah 1 6 
menerima permintaan DPD itu 

“berarti kita tidak memberikan | 
kepertjajaan kepadanja, sel : 

ga dengan demikian dapat tim- 

bul krisis. Sebaliknja jang men 
djadi keberatan pihak Masjumi 
untuk - menerima permintaan | k 
DPD itu terutama dititikberat- 

kan pada pernjataan DPD: dalam | 
suratnja itu, bahwa pengembali- 

an usul pentjalonan itu dipakai- 
nja “sebagai sjarat untuk mem- 

  

  

.| masjarakat mempunjai 

     
   

    

    

   

  

   
   

ngutan suara. Usul Wiwoho ini | 
djuga menimbulkan perdebatan : 

pemungutan suara. Alasan jang $ 

    

raja 
ogja. (Ke- 

pekerdjaan, 
1 ketjinta- 

ngetahuan). 
, .kemer dekaan 

anna hor mat- 

ati, persatuan da- 
6 rbedaan  (eenheid 

“tg vers heidenheid). 
1 Keadilan social, menginsjafi, 

- bahwa masjarakat harus 
k berdasarkan ketjintaan dan 
keadilan, Rasa keadilan ha- 
rus dipehhara dan diper- 

    

£ 

sila ini harus mendapat la- 
tihan dalam sekolahan. 

kebudajaan kebangsaan. Mereka 
harus disiapkan untuk menerima 
nilai2 kebudajaan, dan dengan 

| demikian - mereka ,,tinarbuka” 
untuk menerima nilai2 tadi, dan 
mendapat dorongan untuk men- 
tjiptakan nilai2 baru. .Latihan2 
ini tak akan mengurangi penting 
nja pengetahuan umum. 

"| Anak2 sekolah landjutan su- 
dah tjukup umumnja, untuk di- 

: jadjak memikir tentang pertum- 
buhan dan perkembangan bang- 
sa dan negara. 5 

6. Murid2 supaja diberi pe- 
ngertian, tentang tjara mem- 
pergunakan waktu jang terlu- 
ang, dengan tjara jang sebaik- 
baiknja, dalam suasana senang 
gembira, tetapi tidak bersifat 
pemborosan. : 

7. Kemudian Pemerintah dan 
kewa- 

djiban djuga terhadap kesela- 

matan paya pemuda, 
warga negara baru. Bahaja jang 
ditimbulkan oleh film, harus 
ditjegah dan dibatasi. ' Supaja 
diusahakan pertundjukan natio- 
nal, jang Gapat mendidik anak2 
dan pemuda? kita: 
1. pertundjukan film jg terpilih. 

i Penang, kulit. 

Er Asep en torang 
: seni suara / 

se z Sa S3 gamelan. 
2 5 sandiwara. 
int dapat diselenggar akan oleh 

Na Madjallah beranak “bagi 

n tentang .pendi- 
dikan kanak2, jang “berumur 

th. 7-14 th. dan 14-17 th. 
waktu akil balik mani 
aren). 
Para wali murid harus born 

mendidik diri sendiri, agar 
'paja dapat berhadapan aa 
“anaknja, jang mulai ingin 
waktu kedewasaannja. . 

   

sjumi djika secretaris I sudah 
ditundjuk, maka soal secretaris 

ru itu tidak akan menimbulkan 
perdebatan ramai lagi. Dan pe- 
nindjawan kembali usul 'pentja- 

  

a 'lonan DPD itu akan menjing- 
gung2 lagi pentjalonan secreta- 
ris I jang sudah: diterima itu, 
dan selandjutnja mungkin soal- 
nja akan mendjadi ruwet. 

Suasana jang ruwet itu ber- 
gsung tiada habis2nja, sam- 

pai pihak Statement bersama 
menjatakan akan keluar dari 
sidang kalau diadakan pemungu. 
tan suara dan ' Ketua Wiwoho 

“ pertanggungan djawab 

umi atas sikapnja itu. 
hirnja Masjumi dapat diu- 
enerima permintaan DPD 

itu, tetapi dgn sjarat bhw DPD 

'akan (melakukan — penindjauan 

   

   
   
   

     

  

   
   

    

embali 'keputusannja dengan 

saksama dan mateng.” 
“ Atas usul Wiwoho sidang     

memutuskan akan membitjara- 
kan masaalah " Secretaris 

  

September jad. 5 
Nanti sore Panitya Permusja- 

  

dang digedung DPR untuk me-   bi Maan “usul Binatua Sh eh 

  

4 bagai langganan Harian »KB 

0... 

Fita Harta ajaa -madjalah « & 
(anak2 ,KAWANKU” 

25 |. tiap Senin dikirim. 
aP .. dengan LN 

       
    

  

   
neghukan. ngeNUa2 selandjutnja. 

Dera RAKJAT". 
— akan kami Ba dimuka. £ 

#
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r
e
s
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n
e
a
n
 an
 

Wassalam 

| (Wanda tangan): 

A4 | pada waktu itu kosong dari pen 

. kembangkan. Rasa Pantja- | 

5. Perhatian murid2 terhadap | 

tjalon | 

para wali mugid, jang tiap2 kali | 
| menguraika 

Sedang menurut pendapat Ma- 2 

ini | 
| pada minggu ke- II dalam bulan | 

waratan akan mengadakan si- |- 

(Dari : 

“berk 

  

didesa Dada pajam, ketjamnta 

Kedatangan. mereka Ie asa 
sekali karena desa ini, selain d 
kat pada lereng Merbabu, dju, 

    

.djagaan atau patroji “Polisi, Si 
hinga mereka itu, jang datang- 

snja pada djam 11 malam, dalam 
satu djam sadja. telah TN 
,melutjuti”- barang2 - pa 
berharga. dan uang dari r bat 
jang sedang. berkumpul berro- 

datan: dikalurahan dan selan: 
djutnja mereka melakukan 
.pembersihan” pada. sedjumlah | 
48 rumah2 penduduk. 

Penganiajaan kepada orang2 

tidak dilakukan oleh “mereka, 
tjuma sadja mereka mengan- 
tjam kepada penduduk, bila be- 
rani melaporkan kepada Polisi 

  

  

“rang abang” (Jautan api)”. 

Berapa kerugian jang diderita. 

oleh penduduk, fihak jang ber- 
wadjib di Salatiga belum dapat 

memberikan taksiran jang pas- 

ti, karena peperiksaan dengan 

seksama masih belum selesai 

| dilakukan. Djuga belum dapat 
diketahui, dari mana asal dan 

warganja gerombolan tersebut. 

Djembatan Ngledung 
aa »begal” nja. 

Djembatan Ngledung, kira2 

4 Km. dari kota Salatiga Pa 

pagi jl. antara djam setenga 

orang berpakaian seragam ber- 
sendjata pistol, dan ber tindak 

sebagai ,:polisi”, menggledahi 

pagi hari membawa barang2 

djualannja kepasar kota Sala- 

tiga dan sering 
  

DJUM: AT 2. AGUSTUS 1953. 
Gelomb.: 42, 25 59,2 dan 122,4 m. 

| 12.15 Chotbah dan sholat Djum- 
Ba 7 : 
Ruangan 
tangga . 
Krontjong siang oleh O. K. 
Bigtang Timur 
Taman Kanak2 oleh SR. 
Netral : 

Dunia Olah raga 
Air Tindjauan Tan Ke 

Serba neka O.K. Perse- 
gam £ 5 
Obrolan Pak Besut , 
Pantjaran lagu2 baru oleh 

ORJ Suwandi 
Siteran Hanan. 

13.15 untuk , Rumah 

14.00 

117.00 

18.20 
ag Teng 
19.40 

21.15 
21.30 

22.15 

bepijebtan Tati dah sala Kara 

Wartawan Keliling ? “KR. B3 sendiri). . 

EROMI LAN bersendjata dan Kaban seragam jang | 
5 n kira2 50 orang, gl 

telah menjerbu ditempat perajaan Agustusan @dikalurahan dan 

  

     

  

   
     

, “korban tinda an tersebut. 

    
   

maka desa ini akan dibikin .ka- | 

enam, telah di ,,djaga” oleh 10 : 

| badan orang bakul jang setiap | 

berhenti Ii 

kian keadaan sekarang berapa 

  

   

      
         

         

  

        

     

  

1. 

pada mala: 17 Agustus 

Tingkir di Selatiga. 

( ibatan tersebut untuk man- 

| di atau membersihkan muka, 

  

Tea 5 kemudian menghi- 

- Sesikitnja ada T orang jang 
| menurut keterangan orang2 jg 
mengetahui, 5 sudah “ mendjadi 

  

On ... 

ITYA pp. ADIPRA- 
. TOLO BERSIDANG 
“Baru? ini, dikantor . Urusan 

Pegawai Daerah Istimewa Jo- 

gjakarta, telah dilangsungkan 
sidang jang pertama dari Pani-| 
tya Pemeriksaan Peristiwa 

Adipratolo, jang dibentuk olel 

"Pemerintah Daerah Istimewa 

Jogjakarta, berdasarkan per- 

aturan Pemerintah no. 11 ta- 

hun 32, 

Seperti diketahui, tugas pa- 
nitya tersebut, ialah menjelidiki 
tentang benar atau . tidaknja, 

bahwa sdr.  Adipratolo, Kepala 
S.R. Kasihan Jogja, telah diberi 

hukuman djabatan. 
'Panitya itu terdiri dari sdr2 : : 

|K.R.T. Wiraningrat dari SSP 
Mr: Nitidipuro wakil Pemerin- 
tah 'dan Sutarjo dari PGRI se- 
bagai penulisnja. 

  
T 

AJAR PUTIH": 

THE BLUE VEIL 
(SOBOHARSONO). 

Suatu film jang @ramatisch 

tinggi nilainja dan mengandung 

soal masjarakat dilihat dari su- 
“dut perikemanusiaan. Berkisah 

“sekitar kasih sajang kaum ibu   terhadap seorang anak. Demi- 

    

Aa Sa SN AEON 

Senam me abi Apa AT 

   
  

| Uang dan pakaian2 berharga | ' 

MALAM PERTAMA 
Teks: INDONESIA. || 

18 Tahun —— 

  

» (owonansono 
| sedang menggemparkan 

5 Djakarta: 

"THE BLUE VEIL” | 
(SELENDANG BIRU)... 

' BAGAIMANA PERASAAN SEORANG IBU JANG TE- 
LAH KEHILANGAN ANAKNJA??..... KASIH ME- 
SRA, SAJANG, RINDU ...... DITERIMA ANAKNJA 
ORANG LAIN... 
BUDIPEKERTI INI SANGAT  MENGH AAN PERA- 
SAAN SETIAP JANG MENONTON, 

JANE WYMAN. 
& 

Peranan utama dipegang oleh: 371-8,     

  

  

Pesat Vendj 

BAN SAN NYOK PANG 
KAPASAN 216-220 SURABAIA.EISA DAPAT BELI DISEGALA TOKO2 OBAT. 

. : 

TYAP GARUDA BotA PUN/A 

Kasma BOOTY dan P.,RAMLEEK Aa 

dalam "MALAM: 

2, gg.ve KOLESOM e 

  

SUNGGUH UN” Na Djam “Pertundjukan: " 
SUNGGUH UNTUK 17 TH. PAGI: aan ID. 

SORE djam 5.- 
MALAM: djam 7. 15 Pt 9.15 

Tahukah saudara!!! 

Bahwa, DJUWITA 15 hari dihidangkan di "INDRA" 

SOLO meninggalkan kenang? - an jang sukar allupakan "1 "| 

Bahwa banjak diantara penon ton terpaksa mengulangi be- 

berapa Kali, diantaranja: sekalipun. saja telah 12 kali 

nonton DJUWITA, saja belum puas 

Bahwa ada pula dengan spontaan datang menjatakan teri- 

ma kasih, karena dia telah mendapat ILHAM dari DJUWI- 
AA ! TA dalam menentukan sikap terhadap si dianja .... 

Rahasia apakah jang tersembunji dalam DJUWITA?? 
SILAHKAN MENJATAKANHANJA SEDIKIT HARI SA- 
DJA ADA DI JOGJA. 

Direksi, 
PERHATIAN: : 

t, Voorverlkoop dengan tambah Rp. 0.50 diada 
kan pada tiap hari mulai djam 10 —- djam 
12 siang. 

2. Vrijkaarten, baik jang dikeluarkan oleh GA- 

PEBI, PERFEBI, Keluarga bioscoop - exploi- 
tanten dan INDRA dapat dilajani pada pagi 
hari djam 19 — djam 12 siang, 
MALAM TIDAK MELAJANI VRJIJKAART!!! 372-8, 

KE R   

  

Agen DJOOJA: 

Teko Obat ENG NGAN HO, ENG TAY Ho, Toko GIE SOEN, 

Toko BUAH, Toko HING kung dan Toko TONG AN HO. 

374 -8. 
  

tidak memperdulikannja orang 

“takan . oleh seorang kinder-juf- 
frouw (Jane Wyman) terhadap 
seorang ibu jg telah melalaikan 

anaknja, bertahun2 (anak ini 
diasuh oleh-kinder-juffrouw itu 
dengan djerih pajah dan pengor- 
banan): Seorang ibu mempunjai 

anak bukan hanja untuk dilahir- 
kan sadja tapi ' mengasuhnja 
dengan segala tjintanja. Dalam 
film ini banjak ditundjukkan ke 
Jalaian kaum ibu janggdemikian 
itu. Siapa jang tahu akan dja- 

“sa kinder-juffrouw ini dan si- 
apa jang akan membalasnja, 

'hingga tak kawin seumur hi- 
dupnja? - Untuk "para pengun-   djung diharap membawa sapu 
tangan dan hati jang lapang. 

    
“360- & 

  

  

— ta'lebih mahal. 

   
   

51 da '05- 2   

5 — Mau “djual habis 
“2 20 BETJA. KEADAAN 60: 18002. 
Pon harga bisa dirunding pada kita punja. 

oko Zaen BAN SIN, 
Dj. Gondomanan: No. 9I-B 

    

    

Jogja.   

(3 

| tua, terutama kaum ibu terha- | 

|dap sang anak. Demikian dika- | 

  
  

SA 3, 9 MARGARIN 

| sungguh njaman 
gyika ditaruk diroti, 

menambeh kekuatan 

Pasti bagus kuwehnja 

  

  

"KAWANKU" 
»KAWANKU" adalah nama madjallah chusus 

untuk anak2, murid2 sekolah Rakjat, maupun 
sekolah Menengah, 

Anak - anak sangat membutuhkan batjaan jg. 

sehat dan bermanfaat isinja untuk menambah 
pengetahuan, pula untuk menambah kegembi- 

raan membatja. 
Isi madjalah ,KAWANKU": banjak pengeta- 
huan umum jang sangat dibutuhkan oleh   anak2. 

: Redaksi madjallah ,KAWANKU" dipimpin 

oleh guru? jang berpengalaman mengenai pen- | 

didikan dan ilmu djiwa anak - anak. 
Terbit tiap hari Senen. 
Harga langganan Rp. 3,— Sa naa pa (tiga | 

bulan). 

Diterbitkan oleh : 

N.V. B.P. ,, Kedaulatan Rakjat" 
Tugu 42, Tilp. 900, 991 

— JOGJAKARTA — 

pan harian 
RAKJAT” 

diberikan 

Bagi para langg 
»KEDAULATAI 

»KAWANKU” 

dengan pertjuma. 

  

TELAH LAHIR 
Anak kami pertama di 

Kliniek ,,RAHAJU" 

UNTJOK PANE. 
Terima “kasih -kami hatur- 

kan kepada Bidan Wasimah 

dan para Djuru-rawat, 

Kel. LAERAN PANE 
.Sosrowidjajan 80, Dk. 

Gg     
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6. 

Ah 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, 
STAF ANGKATAN UDARA, 

———900———— 

PENGUMUMAN. 
1-011/ IKL/SA/52. 

na untuk tjalon2 dokter militer 
Angkatan Udara, 

Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara me- 
manggil pemuda? untuk dididik 'mendjadi PERWIRA 
KESEHATAN (Dokter tentera) pada Angkatan Udara 

Ba 

Hal 

I 

JARAT2 PENERIMAAN : 

Kebanysaan : Warga negara Indonesia. 
2. Pendidikan : Beridjazah S.M.4. bag. B. atau idjazah 

jang sederadjat dengan itu. 
38.-. Umur : antara 1? -—- : tahun. 

Berbadan sehat dan tinggi badan  sekurang-ku- 

rangnja 1,59 meter. 
Belum kawin. 
Berkelakuan baik, jang dinjatakan dengan surat 

keterangan dari Pamong-Pradja dan Polisi. 
Bersedia menanda tangani ikatan dinas untuk he- 
kerdja sebagai Perwira Kesehatan pada Angkatan 
Udara selama waktu jang sama dengan djumlah 
waktu pendidikan seluruhnja ditambah dgn. 3 (tiga) 

tahun. 

TEMPAT PENDIDIKAN : , 
Pendidikan chusus medis (kedokteran) diselenggarakan 

oleh Perguruan Tinggi Kedokteran Gadjah Mada di 

Diokjakarta, jang mana semua biaja2nja ditanggung 

oleh Angkatan Udara. 

KEDUDUKAN SELAMA DALAM PENDIDIKAN : 
1). Selama pendidikan para siswa berstatus militer 

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/ 
45552 ttgl. 24 Djul 1952. 
Alat2 peladjaran, makan dan pakaian ditanggung 

oleh Angkatan Udara. 
Para mahasiswa harus tunduk pada tata tertib 

tentara. 

TJARA MELAMAR : TT 

III, 

IV. 

2). 

3). 

An 
1. Mereka jang mempunjai: hasrat: untuk diterima 

sebagai mahasiswa dokter tentera harus menga- 
djukan SURAT PERMOHONAN kepada. : 
KEPALA DJAWATAN ADMINISTRASI PER- 
SONIL M.B.A.U. DI MERDEKA BARAT 8 
DJAKARTA. 

2. Surat2 lamaran harus disertai dengan : 

a. daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri 
b. “salinan idjazah serta daftar angka? hasil udjian. 

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

d.. surat persetudjuan orang tua atau wali bagi me- 
reka jang belum mentjapai usia 21 tahun. 

Pelamar? jang memenuhi sjarat?2 tersebut akan dipang- 
gil untuk mengikuti udjian? badan, psycho-technis dan 
pengetahuan Umum. 

Surat2 lamaran harus disampaikan kepada 
jang tersebut diatas selambat- lambatnja tgi. 
tember 1952. 

VI. 

' VII. alamat 
15 Sep- 

Djakarta, 15 Agustus 1952. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 
ttd, (Komodor Udara — S$. SURYADARMA). 

| 8-6. 365-8. 
aan 

Gerak” 

  

I. Memanggil para pemuda 

puIA menterian Dalam Negeri 

Oktober 1952. 
nk Banjaknja jang akan 

III. Sjarat? penerimaan: 
a. beridjazah S.M.A., 

sederadjat dengan 

      
b. 
& 

berumur antara 18 
berbadan s€hat dan 

LV: 

PANGGILAN 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

- sebagai pegawai pemerintahan dan administrasi menengah dalam lingkungan Ke- 

gian C di Malang untuk angkatan ke- II, jang akan dibuka pada permulaan bulan 

diterima: 89 

(Bagian A, B, 
itu, 

mata - peladjaran. sekurang - kurangnja 6 (enam) 

LH «harus pula memenuhi sjarat tertentu mengenai nilai angka udjian dalam bebe- 

| rapa mata - peladjaran pokok - penting: 

Lamanja kursus: 1 tahun, dan selama kursus para siswa harus bertempat -tinggal 
diasrama, dengan pembajaran "Rp. 125,-- sebulan. 

warga - negara Indonesia, jang berhasrat untuk bekerdja 

i diseluruh Indonesia untuk dididik pada Kursus - dinas Ba- 

orang. 

C) Negeri dan /atau beridjazah sekolah jang 
dan mempunjai pukul rata angka udjian buat semua 

dan bagi tiap djenis S. M.A. 

dan. 23 tahun dan belum kawin, 
berkelakuan baik. 

  

Tiobalah PUSAKA sekarang djuga | 
ia : Hanja dari bahan Mbok 

   

   
   

  

— Margarine PUSAKA 1 ini tulen, segar dan jk 
—tebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 

“. berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa. 

Agar lauk-pauknja 

kering- empuk 

Sp Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 

empuk: pun "keraknja mendjadi berwarna 

kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 

“ lantjar segala-galanja. 

      

   

     
   

    

Ti e Indonesia —oleh Kn Tea 1 

MN un 

    

t 

  
V, Lamaran: Dengan surat tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri di Djakarta, 

Djalan Segara No.: 7, dilampiri: 

a. turunan idjazah beserta daftar angka udjian. penghabisan jang disahkan oleh 
Kepala Sekolahnja dan:/ atau Instansi Pengadjaran jang berhak untuk itu: 

b. surat keterangan dokter pemerintah perihal kesehatannja, dan surat keterangan 

Polisi dan /atau Kepala Pemerintahan setempat prihal kelakuannja, 
Cc. surat? pernjataan kesediaan pelamar untuk ditempatkan dikantor - kantor pe- 

merintahan dalam lingkungan Kementerian dalam Negeri diseluruh Indonesia 

dan untuk mengadakan ikatan dinas selama sedikit - dikitnja 3 (tiga) tahun. 
wan : Mereka jang memenuhi sjarat? tersebut pada III dan V, kemudian akan menerima 

"surat panggilan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menempuh udjian penja- 

ringan, jang akan diadakan di- kota Malang. 
Biaja perdjalanan dlsb. untuk memenuhi panggilan ini ditanggung sendiri oleh para 
pelamar, ketjuali bila lulus dalam udjian penjaringan itu dan kemudian diterima 
sebagai siswa - pegawai pada Kursus - dinas Bagian C, didalam hal mana akan di- 
beri penggantian biaja perdjalanan (tidak termasuk biaja penginapan dll), menu- 
rut peraturan: Pemerintah jang berlaku mengenai perdjalanan dinas pegawai- 
negeri sipil. £ 

“VII. Kedudukan selama dan sesudah tamat beladjar: 
1. Selama menuntut peladjaran, mereka diberi Mn sebagai 

dalam golongan IVa / P.G.P. 1948, 
Sesudah tamat dan lulus udjian penghabisan Ing - dinas Bagian C, mereka, di- 
beri kedudukan dalam golongan IVb / P.G.P. 1948, e 

Mereka jang telah menjelesaikan ikatan - dinasnja dengan Kementerian Dalam 
Negeri, dan selama bekerdja memperlihatkan 'ketjakapan dan ketjerdasannja, da- 
pat dipertimbangkan untuk diberi tugas - beladjar untuk melandjutkan peladjar- 
annja dalam djurusan Pemerintahan sampai tingkat Baccaleaureat pada Fakul- 

teit Hukum, Sosial dan Politik dari Universiteit Negeri ,,Gadjah - Mada” “ Jog- 
jakarta, menurut ketentuan? jang akan ditetapkan lebih landjut. 

VIII. Kesempatan melamar ditutup pada. tanggal 15 September 1952! 
IX. Tambahan: « 

Mereka jang sudah mengadjukan lamarannja kepada Kementerian Dalam Negeri, 

baik langsung, maupun dengan perantaraan Direktur Kursus- dinas Bagian C di 5 
Malang dan | atau instansi Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, jang memenuhi 
sjarat tersebut pada III dan V, akan mendapat perlakuan djuga sebagaimana, dise- 

but pada VI diatas. 

pegawai negeri 

2, 

” 
2». 

Djakarta, 18 Agustus 1952.     318-8.     KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 
  

: Typ JKEDAULATAN RAKJAT” 1081| UT A jie 
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