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ntah " 

tapkan masing2. barang import 
dalam berbagai TN Kr 
A,B-dan C1): 

UI. Apakah nita 
dari adanja systeem £L 
a. perekonomian rakjat Ine 
sia, b. fiscus (budget), &. -Ina ye: 
barang2 buat keperluan sehari2 |» 
Gan upah buruh ? . 

IV. 
ruh baik/buruknja systeem baru 
ini atas: a, politik export-import 
Indonesia, b. politik Kemakmur: 
an Rakjat umumnja, c. politik 
monetair/keuangan ' chususnja 
5 Le RA devisen pona 

Djawaban? Pemandangan: 

“Seperti . telah kita maklumi 
recessie dari perkembangan ko- 
njunktur membawa akibat tu- 
runnja permintaan akan bahan 

mentah dan barang - konsumsi, 
sehingga ' turun pula tingkat | 
harga. 

Oleh karena struktur ekonomi 
Indonesia adalah berat sebelah 
dan tertudju kepada bahan men. 
tah agraria utk. diexport, maka 
penurunan tingkat” harga ini 
membawa pukulan jang hebat 
terhadap export bahan2 mentah ' 
Kita, baik mengenai djumlah te- 

ja Maupun mengenai nilai- 
iga (beberapa produsen terpaksa 
menghentikan produksinja kare- 
na tingkat biaja didalam negeri | 
tidak seimbang dengan tingkat 
harga pasar dunia). Berarti pen- 
“dapatan deviezen kita jang di- | 
peroleh dari export barang2 itu 
“sangat Na sedangkan de- 
viezen t kita but 

untuk. memiberteharkanfmanpet 
luas aparatur produksi kita. 

Demikianlah kenjataan jang 

ditimbulkan oleh faktor2 diluar | 
Indonesia dan berada diluar ke- 
kuasaan “kita, pada satu fihak 
devisen berkurang dan pada lain 
fihak kita membutuhkan banjak 

devisen berkurang dan pada lain 
bangunan ekonomi jang telah be 
gitu banjak menderita sebagai 
akibat revolusi dengan pertem- 
puran dan kerusakan2 jang, di- 
timbulkannja.. - 
Pada satu fihak Pemerintah 

harus menstimuleer export dan 
produksi barang2 export. itu su- 
paja Yee bertambah. Ma pa- 
  

“Kundjungan Presiden a 
ke Djateng ditunda 

- Dari Kantor Sekretariat 
Gubernur Djawa — Tengah 

ta disana memperoleh ke 
terangan, bahwa - tentang | 
rentjana akan kundjungan | 

| nja Presiden Sukarno ke 
Djawa—Tengah dalam 'bu- 

   
mana telah -banjak dibit 
rakan dan diberitakan 
pers, untuk sementar wak 
tu ditunda 3 sampai tu 

kan lagi. 

-h Penundaan 
| ini disebabkan karena : 
djalanan Wakil Pres. Moh, 

  

   

   

  

  
  

tara waktu belum mungkin 
dapat meninggalkan pusat, 

Pemerintahan itu. 

    

lanan tersebut oleh Kant 

Gubernur Djawa — Tengah 

diterima pada har S5 
  

Sem 

   Kk Tea ara jang . Ta INes 23 
pakai Pemerintah untuk mene- 

ga nat | 
| tja pembajaran. (inilah djawab- 

Sampai Gipiauaikan penga- | 

tentang pengalaman dalam DPR 

- Kaaagg Wiwoho 

| sebaiknja mulai sekarang aju- 

di Semarang Wartawan ki- | 

      
    

| lan Agustus - ini, Pn Ih 

| jang masih akan aan "3 

perdj alanan sh 

Hatta ke tanahsutji, hing- || 
ga Presiden untuk semen- | 

| Hlitik bebas tidaklah akan dapat 

Berita penundaan Demaaa       

beberapa pertanjaan 
lemen: jakni Hu- 

  

  

da lain Tihak Bean Tn 
deviezen jang telah berkurang 

t “harus mengatur import sehemat- 
9 hematnja dan Meanopib asionil- | 

» 

Dengan mengatur import de- 

ta mempergunakan deviezenposi. 

ficient . efficientnja, 
mengurangi tekanan atas nera- 

an atas pertanjaan A4). 
« Dari sudut keharusan untuk 
“mempertahankan kegiatan eko- 
'nomi dan produksi harus dipan- 
Gang tindakan2 pemerintah me- 
ringankan beban padjak penda- 

patan maupun padjak kekajaan 
dan tindakan ,,herwaardering 

untuk vaste activa”, satu sama 
lainnja untuk mendorong proses 
produksi serta disamping itu 
penurunan bea keluar tarnbahan 
dan chusus, berturut-turut guna 
mendorong export. 

. Teranglah pula bahwa pera- 
:turan import tidak dapat dile- 
paskan dari hubungan besar de- 
ngan tindakan? lain diperbagai 

engan jang sudah ambil, 

Tar Deh, 

— BEGROTING JOGJA 
TAHUN 1952 — 1953 

| Kemarin Ketua DPRD Jogja- 
Karta sdr. . Wiwoho Purbohadi- 

djojo telah tiba kembali dari 
Djakarta. Seperti diketahui kun 
djungan Wiwoho di Djakarta 
atas panggilan . Kementerian 

Dalam Negeri “dengan maksud 

supaja memberikan keterangan2 | 

  

-dan djuga mengadakan pembi- 

| jaraan. Pa 'begroting. 
Mengenai hal jang ter tachir 

"ash Tote 3 ogja- 
karta untuk th. 1952 ini, maka 

ga direntjanakan begroting un- 
tuk tahun 1953. 

SESUDAH ada" 

&$ 

Menurut. Wiwoho tafsiran Dr. 
. Sukiman ini nanti akan  men- 
djadi persoalan ramai dalam 

| Kongres Masjumi jad. Dinjata- 
kan bahwa menurut pendapat- 

nja, djika 'Masjumi nanti: ber- 
diri dibelakang Dr. Sukiman, 
maka kita.akan menghadapi 
krisis kabinet, dengan lain per- 

man itu nanti tidak diterima 
yoleh Kongres, “maka berarti 

th keadaan tetap seperti sekarang. 

| Menurut Wiwoho politik be- 
: Hang hanja dapat dilakukan djika 
belum ada peperangan. Tetapi 

ih perang jad. ini nanti, po- 

     

   

    
    
   
   

   

  

iksanakan “karena Indonesia 
| toh tidak akan berdaja, djika 
Seandainja salah satu dari pihak 
jang berhadapan mitsalnja men- 
duduki negeri kita ini. Mau tidak 
mau kita akan berada dalam 
pengaruh (invloedssfeer) . dari 

pibak, jang menduduki itu, dan 
  

  

    LEX 

   

: Na AR 1 EN / 
LA. 61 ESL Oi sio1 0 3 i 
gap yee sa ajaja TG katan P'rang ki-ta La - 

(3 Haa 

en 

  

TG f 
15 MTA 2 Teb'iIG, 31. (We 
ut darat serta uda - ra kita 1 bas ta gan Pan- 

f2 1316 (ea brt Tn 014 1 
tang mundur selangkah sat “satrya ki - ta. 

KETERANGAN RED : 

Inilah lagu pifihan panitia lagu snokukari perang  tjorak tp 
jang mendapat hadiah Rp. 2000,-— hadiah ini 

djuga akan dilakukan eri ra 
. dam. pemberian 

AN Jagat 

ngan aturan import baru ini ki- | 

|tie jg sudah kurang baik seef- | 
sehingga | 

DITERBITKAN | oten BADAN PENERBIT Na AL LATAN RAKJAT" " IANGGA UTA S.P.S.) 
  

Menanam 

  

. 

. 

Me 

Baru? ini kepada Pre- 

Sukarno 

disampaikan Atlas jg 

siden telah 

pertama dalam Baha- 

sa Indonesia oleh Tu- 

ang : K. St. Pamun- 

tjak dan C- de Koning 

dari Pemerbit » Djam- 

batan” di Djakarta 

dan Tuan Djamaltud- 

din Adinegoro  seba- 

gai Ketua Komisi Re- 

daksi, 

njusun Atlas tersebut. 
t 

  

Hdikan jang teliti, Kantor     
| 
: 

| | 

| 

  

| 

  

   

    

            

        

rut Kepala Polisi Daerah Isti- 

2. : an an 

    

kataan, menteri2 dari Masjumi | 
'fakan “mengundurkan diri, Seba- 

“iknja djika orientasi Dr. Suki- 

Lk Kuo Chuam, 

djadi ketjar 

Utara kota Jogja. 

80.000 13 Rupiah. 

Mengenai ketjurangan dalam | 
pembelian tana3 untuk Gadjah 
Mada itu'dapat dikabarkan, 
bahwa pada pembelian jang ter- 

achir mengenai 8 hektara tanah, 
Pemerintah telah dirugikan 
tiap-tiap meter persegi Srupiah, 
sehingga uang negara jang te- 
lah dikorup berdjumlah 80.000 

Hg 5-rupiah — 400.590 rupiah. 

. Tjaranja ketjurangan menu- 

mewa Jogjakarta komissaris Su- 
'djono adalah demikian: orang2 
Jang mendjual tanahnja .menan. 

tangani sutat atau mentjaps 
Gjempoli surat djual. beli jang 
didalamnja menjebutkan harga 

7 Orang pegawai Kemente- 
rian Pekerdjaan Umum 

ditangkap 
Korupsi pembelian tenah Gadjah - Madha 

polisi akan ubikin tjonto" 

GETELAH Kira-kira beberapa lamanja mengadakan penje- 

gan? dalam pembelian tanah jang dipergunakan 
untuk tempat gedung? Gadjah Mada disekitar Sekip, 

- 

Besar Kepolisian Daerah Isti- |, 
mewa eka telah mendapatkan bukti2, bahwa. telah ter- 

sebelah 

huruf 'itd hanja dibajarkan 3 
rupiah. 1 PE NO 

Sukar mentjari 
keterangan. 

Oleh komisaris Sudjono di- 
terangkan, bahwa menang su- 
kar mendapatkan keterangan, 
karena penduduk desa pada 
umumnja ,aras-arasan” “ iberu- 
rusan dengan polisi, sekalipun 
mereka bukan pihak tertu 

Berkat penjelidikan teliti: Hal 

tanah Gadjah Mada itu pihak" 
polisi- telah dapat djuga sam- 
pai kepada apa jang oleh ho 
Tnissaris  Sudjono dinamakan 

| djanda. 

“Wakil2 dari organisasi tsb, 

alah : Partai Wanita Rakjat, 

  

  
Se Perwari, 

(donesia, Dinyjah, P.B. Muslimat, 

tidak putus-putusnja, mengenai | 

ba -— Ant:   ,middenmoot” dalam rangkaian 
ketjurangan 'ini... Penjelidikan   S-.rupiah tiap meter persegi. Te- 

| tapi kepada orang2 jang boleh 
| Gikata pada umumnja buta. 

““Wiwoho Purbohadidjojo : 

.Poliuk bebas na bisa 
djika ta” ada perang 

| Djangan tergesa2 merangkul sesuatu pihak 

tafsiran Dr. Sukiman mengenai politik 

bebas, jang baru? ini telah tersiar dalam pers, maka soal 

“ini sekarang menjadi pembitjaraan ramai dan mendapat sam- 

butan hangat dari segala golongan di Djakarta. Demikian sdr. 

|| Wiwoho salah seorang pemuka Masjumi memulai keterangan- 

| aja kepada SKR” setibanja kembali dari Djakarta. 

lakan terpaksa membantunja. 
Jang dapat kita lakukan hanja 
memperlambat peperangan. 

“Keadaan 'internasional seka- 
rang ini menurut pendapatnja 
suatu kesempatan baik untuk 

mengadakan usaha memperlam- 

bat peperangan. Dalam usaha 

ini kita harus erat berhubungan 
dengan negeri2 tetangga . kita, 

seperti India, Burma, 

diusahakan jaitu, supaja pihak 

jang berhadapan nanti “dalam 
'kebimbangan. Sikap jang demi- 

kian itulah jang harus kita pe- 
gang teguh, supaja peperangan 

dapat dilambatkan.. Tapi jang 

jalah djangan tergesa2 merang- 
kul sesuatu pihak. $ 

Dengan demikian maka usaha 
pembangunan pun tetap bisa 

“didjalankan. Seperti diketahui 

"dan Pakt Pasifik sampai seka- 

rang belum kelihatan hasilnja, 
karena sikap negara Arab dan 
Asia jang pasief itu. Oleh kare-   
kan karena kedua pihak 

(berhadapan ternjata 

woho. 

  

Kirae 50 orang serdadu Tiom g- | 
kok Nasionalis telah tewas .ke- 
tika terdjadi pemberontakan di- 

Birmd Timur baru? ini, “Yang 
| telah pula menjebabkan djende- 

ral Ii Mi terpaksa keluar dari 
komando pasukan?-nja, demiiki- 

Lan menurut kalangan jang. ber- 
hak di Rangoon, 

Pertempuran terdjadi antara 
golongan2 jang saling bermu- 

“Lsuhan didalam pasukan2 djende- 
rat Li Mi. 

Bekas komandan. tentera 
Tiongkok ke-26, djenderal Lu   

Pakistan | 
dan negara2 Arab. Jang harus : 

penting bagi kita sekarang ini 

|usaha2 Komando Timur Tengah. 

na itu sampai sekarang pepera- 
ngan dapat diperlambat disebab- 

jang 
bimbang 

dan masing2 tidak berani men- 
dahului Tn Demikian Wi- 

  

perkemahan pasukan2 Tiongkok | 
Nasionalis didaerah perbatasan , 

kemudian, meng- 

didjalankan terus. 

Sambil djalan ,,nemu” 
ketjurangan lain. 

Dalam pada itu, sambil me- 
lakukan penjelidikan, pihak po- 

'(Hisi telah beruntung menemukan 
ketjurangan lain lagi. Dalam 

pembuatan. beberapa gedung 

negeri ternjata negara telah 

dirugikan hingga  sedjumlah 
Rp. 384.000.— Ketika polisi me- 
meriksa kas djawatan jang ber- 

sangkutan, kas hanja menun- 
djukkan saldo 150 rupiah ...... 
Berhubung dengan itu polisi 

telah menangkap 7 orang pe- 
| gawai pekerdjaan umum, dian- 
taranja jg terpenting sdr. H.S, 
seorang dari kantor perwakilan 
kementerian pekerdjaan umum 
di Jogja jang bertugas mendiri- 

kan gedung2 jang tertentu. 

2 

'iKetjurangan ini telah dilaku- 

kan dengan  djalan - memalsu 
Kana Dapat “dikabarkan, | 
sahwa. dalam hal ini ada aanne- 

aka jang tersangkut. Penjeli- 

an masih didjalankan terus. 

"Komisaris Sudjono berharap, 
2 mjudah- -mudahan tertangkap aa 
kemudian terhukumnja orang 

3 jang merugikan negara ini 5 

djadi teladan supaja orang dja- 
ngan korupsi. 

(Menteri Suroso dan wa” 
kil2 organisasi wanita 
Menteri Urusan Pegawai Su- 

roso, kemarin pagi dari djam 
09.00 sampai djam 11.30 memim- 
pim suatu rapat di Kementerian- 
nja jang dikundjungi oleh wakil2 
dari organisasi wanita sebagai 

suatu ,,hearing” mengenai pen- 
dirian2 organisasi2 tersebut ter- 

hadap P.P. no. 19, jaitu peratu- 

ran pemer intah tentang pensiun 

   
  

Wanita Demokrat In- 

Pekerdja Wanita Indonesia, PPI, 
GPII Puteri, PWKI, Gerwis, 

Lembaga Puteri, dan GPSS Pu- 

jang telah me- |     

  KOORDINASI USAHA 
KEAMANAN 

Di Karesidenan Kedu. 

Dalam suatu konperensi jang 
telah diadakan dikantor Residen 
Kedu kemarin, pihak Bataljon 
410, Polisi Karesidenan Kedu 

dan pihak Pamong Pradja telah 
didapat kata sepakat, bahwa 

dalam usaha keamanan ketiga 
pihak itu akan melakukan koor- 
dinasi baru jang diharap akan 
memberi hasil jang lebih baik 
lagi. 

Untuk selandjutnja pemba- 
tasan kompetensi antara Ten- 
tera, Polisi dan Pamong Pradja 

tidak akan dipegang terlalu ta- 
djam. Prinsip jang akan dipa- 
'kai ialah: dalam usaha keama- 

nan, ketiga alat negara itu akan 
melakukan kerdja-sama jang   serentak, 

      
nja di Hotel Negara, 

keinginan rakjat, 

Diterangkan, bahwa negara 

terbatas pada daerah Hindia 
Belanda. dulu. Misalnja, kata 
Yamin, saja sendiri dapat me- 
nuntut daerah Timor Portugis. 
Kenapa bangsa Indonesia tidak 
memikirkan   

Yamin. selandjutnja mengha- 

tingkat 
kedua dari abad “kedua puluh 
ini, kita sudah tiba pada pem- 

bentukan satu Negara dan bang- 
sa Indonesia, menurut semangat 
jang Na dalam prokila- 

rapkan supaja dalam 

masi. 

gantikan djenderal Li Mi dan 
mendirikan markas besar baru 
di Mongyang, 40 mil disebelah 
Utara Kentung. Djenderal Lu 
adalah. seorang panglima jang 
memerangi Diepang didaerah 

lalu. Ia telah menikah dengan 

presiden Birma, "Bao Shwe 
Thaike. 
Kegagalan serangan djende- 

'ral Ii M3? terhadap  pasukang 
RRT di Yunman pada permulaan 
tahun jang lalu, jang membawa   

Mr. Moh. Yamin: . 

Menudju ke Konstituante se- 
suai dgn keinginan rakjat 

ENGENAI pembangunan bangsa dan negara dalam uraian- 

jang dapat banjak perhatian teru- 

tama dari peladjar2, sesudah mengupas definisi negara 

tudjuan pembentukan R.L., Yamin antara 
bahwa langkah kita selandjutnja ditahun jang akan datang ini, 

jalah menudju terbentuknja konstituante jang 

  

dan bangsa Indonesia, tidaklah 

daerah Indonesia 
sebenar2nja? - 

  

| Birma Utara dalam perang jang 

seorang kemenakan dari bekas 

serta 

lain mengatakan, 

sesuai dengan 

Mengenai Irian Barat, dinjata- 

kan agak berlainan dari biasa- 
nja. Yamin. tidak 'banjak mem- 
bangkitkan kembali. Ia menja- 

“bar-ngobarkan semangat rakjat 
mengenai soal ini, karena kalau 
tidak, pasti perdjoangan untuk 
mengembalikan Irian itu, me- 

nurut Yamin, kini sudah suram. 
Mengenai kesan2nja di Sula- 

wesi dikatakannja, daerah ini 
| mengandung anasir2 baik dalam 

pembentukan bangsa dan nega- 
ra, jaitu mempunjai spontani- 
teit, kegembiraan dan semangat 

Mn Ne an 17-8-1945. - Th   
banjak Konbongilikatonaan pasu- 
kan2 gerilja Tiongkdk Nasiona- 
lis, ternjata telah menimbulkan 
rasa tidak puas dikalangan anak 
anak buahnja. Rasa tidak puas 
wu kemudian diperbesar lagi 
oleh kenjataan, bahwa djende- 
rat Li Mi tidak. mampu membe- 
rikan tjukup alat? sendjata dan 
amis, 

Seperti diketahui, @jenderal 
In M4 adalah wakil komandan 
tentera ke-VILI, jang mengada- 
kan perlawanan terhadap pas 
sukan2 Mao Tse Tung: di Tgn 
Naa al bina 

2 "ebaga Kekbudapdan Ina 

Can. Batavisarch Parag 

  
   

  

“kutan. RD, 

  
takan persetudjuannja dgn usa- 
ha2 Bung Karno dalam mengo- 

et
a 

  

  

Sebulan... ...... 

Etjtran sc... 

LANGGANAN: 

Dalam dan Luar Kota. 

  

Rp. 

” 

pa .—. 

  

ADPERTENSI? 
1 milimeter, 1 . kolom Rp. 1 
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    ea» an data 

  

Perobahan2 serta San jok ina 
organisasi partai Kumunis 

Sovjet Uni 
» 

“ 

Mendjelang Kongres ke-19 jad. 
  

PWI dan P.M. Wilopo 

Pengurus PWI kring Djakar- 
ta kemarin tlh mengadakan per- 

temuan dengan PM Wilopo utk 

mendapatkan pendjelasan2 ten- 

tang surat edaran, mengenai 
pemberian intervieuw oleh 'pe- 

gawai negeri kepada pers. 

Dalam pertemuan itu oleh PM 

Wilopo diterangkan, bahwa su- 
rat edaran tersebut terutama di- 

tudjukan kepada Menteri2 utk 

dilaksanakan di “ kementerian 
masing2. Surat edaran itu sama 
sekali tidak mengandung la- 
rangan kepada para pegawai ne- 
geri untuk memberi keterangan 
kepada pers asal keterangan? 

itu tidak bertentangan dengan 

kebidjaksaan pemerintah. 

Keterangan2 jang mengenai 

kebidjaksanaan pemerintah me- 

nurut PM Wilopo dapat diberi- 
kan setelah mendapat persetu- 
djuan Menteri jang bersang-   

munis Sovjet Uni, 

mulai tgl. 5 Oktober jad. 

Laporan tadi 
,Perobahan2 
Partai" dan 

Selasa jl: oleh harian Pravda. 
Dalam laporannja Khrousche ka- 

takan, bahwa perobahan2 itu di- 
adakan, karena beberapa ang- 
"garan Partai telah tua dan tak 
berguna lagi dan karena ang- 
garan2 itu harus mentjermin- 

diberi 
ada 

nama 

  kan pengalaman? jang telah di- 
dapat sedjak Kongres jang lam- 

pau th. 1949. 

Perobahan nama Partai 
Khrouschev selandjutnja kata- 

kan perlunja memberikan nama 
jang tepat kepada Partai, jang 

selandjutnja akan disebut ,,Par- 
tai Komunis Sovjet Uni”, djadi 

menghapuskan kata2 ,,Bolshe- 

vik”. dalam nama lama, ,,Par- 

tai Komunis Bolshevik USSR”. 
Diterangkannja, bahwa kata2 
Bolshevik adalah sama artinja 

dengan Komunis . 
Tiap anggota 

harus aktif. 
Khroushev selandjutnja me- 

  

Sengketa minjak Iran: 
  

Mossadegh minta supaja diada- 
kan arbitrage dgn AIOC? 

Jones setudju asa! Inggeris djuga setudju 

K ALANGAN2 jang mengetahui di Teheran pada hari Selasa 
menjatakan, bahwa William Alton Jones, presiden dari ,,Ci- 

ties Service Ol Company” di New York, jang pada harj Senin 
H tiba “di Iran, untuk mempeb djari bagaimana industri minjak 
Iran dapat mulai bekerdja lagi, telah diundang oleh perdana 
menteri Mohammad Mossadegh mungkin untuk mengadakan 
arbitrage dalam sengketa antara Iran dan kongsi minjak Ing- 
geris A.LO.C. 

Menurut kalangan2 itu Jones 
kabarnja menjetudjui bahwa na. 
manja disebut2 dalam hal tadi 
asalkan pihak Inggeris setudju 
dengan prinsip arbitrage. 

Bukan missi resmi. 
Sementara itu kementerian 

luar negeri Amerika telah mem- 
beritahukan kepada pemerintah 
Inggeris, bahwa kepergian Wil- 
lam Alton Jones ke Iran itu ti- 
dak mempunjai sifat missi res 
mi, demikian menurut pengu- 

muman kementerian luar negeri 
Inggeris di London pada hari 

Selasa. 

Ditambahkan dalam pengu: 
muman itu, bahwa pemerintah 

Inggeris telah diberitahu ten: 
tang maksud perdjalanan Jones 
ke Iran itu oleh Washington be- 
berapa hari sebelum ia berang- 
kat dari Amerika Serikat. : 

London pessimistis 

Reuter sementara itu mewar 
takan, bhw menurut kalangan. 
jang biasanja mengetahui di 

London, pemerintah Inggeris 
akan melandjutkan rentjana2nja 
untuk mendapatkan hubungan 
baru dengan Iran guna penjele- 
saian sengketa minjaknja, dgn 
tiada menunggu2.lebih dulu ha- 
siiz dari kundjungan tak-resmi 
oleh William Jones sekarang ini 
Dikatakan, bahwa djawaban Ins 
geris-terhadap nota Iran dar: 
tgl 7 Agustus jl, jang mengu- 
sulkan“ perundingan2 dengar 
A.I.O.C., diduga akan disampai- 

kan sebelum achir minggu ini: 
Pendapat umum di London ia- 

lah terang2an tidak optimistis, 
banwa Jones dalam tugasnja ti 
dak resmi itu akan memperoler 
hasil2, dimana Averill Harriman 

jang bertindak atas nama pre: 
siden Truman ditahun. jang lalu 
telah mendjumpai kegagalan. 

Jones di Abadan 
Sementara itu UP mengabar: 

kan, bahwa William Alton Jones 
pada hari Selasa jl terbang ke 
Abadan untuk memeriksa pabe 
rik2 penjaring minjak dikota 

tsb. Dalam perdjalanan peme- 
riksaan ini Jones disertai olen 4 
orang ahli mirnjak Amerika, — 
Peng AP   

  

  

PEMBERONTAKAN BI BESAR DALAM PASUKAN2 

“ DJENDERAL LI MI 
kok. Darat. Kemudian setelah 
"pasukan2 pembebas rakjat men- 
duduki Chengtu, ibu-kota Tiong- 
kok Nasionalis jang terachir dl 
Tiongkok Darat, maka Ii Mi 
dengan pasukan&-nja lalu me- 
ngundurkan diri kedaerah pegu- 
nungan didaerah perbatasan 
Birma. 

Menurut kalangan jang me- 

ngetahuit, Pasukan2 Kuomintang 

Um kim tersebar sedjauh sebe- 

lah Barat  Mytkyina, “bu-kota 

negara bagian Kachin, Mereka 
hamja bergerak dalam, geromba- 
lang ketjil disekikrr Hota Man-   
daly. Neta Tn - Ketr, 

  

PINDAH KE SURINAME 
Sdr. Salsono, Kep. Djapen 

Kab. Tjilatjap, hari tg. 28 - 8 
- '52 meninggalkan kota Tji- 
latjap untuk menudju ketempat 
baru ialah di Paramaribo (Su- 

riname). Dalam perpisahan de- 

ngan teman2 sedjawat serta 
handai taulan dilakukan pada 
tg. 26/8 - 52 dikantor Djapen 
dan diramaikan dengan wajang 
kulit. 

Adapun penggantinja, ialah 
Sdr. Slamet Martono dari Dja- 
pen -.Purworedjo. — (Kor). 

anggaran | 
diumumkan hari | 

  
  

B. SOVJET ,,Tass” hari Selasa mengumumkan laporan dari 

Nikita Khrouschev, sekretaris Central Corsite Partai Ko- 

jang hendak mengadakan kongresnja ke-14 

, 

nekankan, dihari kemudian tia- 

da seorang akan dapat mendja- 
di anggota Partai, bila tidak se- 
tjara aktif ikut serta melakukan 
putusan? Partai. Masih banjak 

anggota2. Partai, jang mempu- 

njai sikap formil dan pasif se- 
mata2 terhadap pelaksanaan pu- 
tusan2: Partai. Dan-itu suatu 
keburukan besar jang harus di- 
brantas dengan keras, karena 
sikap jang demikian itu dari 
beberapa anggota terhadap pu- 

tusan2 Partai akan memperle- 

mah kegiatan-perdjoangan Par- 

tai, kata Khroushev. 
Penggantian Politbiro & 

Orgbiro. 
Dalam laporan itu Khroushev 

menjatakan, bahwa Politbiro 

dan Orgbiro (Biro Organisasi) 
masing2 akan diganti dengan 

Presidium dari Central Comite 
Partai dan suatu Sektetariat. 
Ia dalam pada itu mengumum- 

Kan pula akan dibentuk badan2 
untuk mendjamin disiplin Par- 

tai, dan badan2 tsb, akan lang- 
sung bergantung pada Central 

Comite. 
Dalam anggaran harus dinja- 

takan,: bahwa hanja ada satu 
aturan bagi semua anggota 

'artai, 
Perlu adakan 

zelf-kritik, 
Khroushev selandjutnja tekan- 

kan perlunja untuk mengadakan 
kritik terhadap diri sendiri dan 

dalam perobahan anggaran di- 
njatakan, bahwa tiap usaha me- 
hiadakan kritik adalah suatu ke- 
salahan besar dan bahwa tiap 
orang jg tak menghendaki kri- 
tik tak dapat mendjadi anggota 

Partai. 

Khroushev kemudian membe- 
tulkan tjara dari organisasi ekc 

nomi Sovjet dan badan2 Partai 

dalam membentuk kader2nja. 
Dinjatakan, bahwa banjak 

orang didjadikan anggota, Ka- 
rena mereka adalah sahabat, ke- 
luarga atau tetangga. Perbuatan 
sematjam itu tak ada sangkut- 

sautnia dengan dasar2 pokok 

ari Partai, 

Demikian Khroushev, 

Sementara “itu sekretariat 
Central Comite Partai Komunis 
Sovjet memerintahkan semua 
Gentral Comite Daerah serta 
Republik supaja mulai memper- 
lebatkan rentjana 5 tahun dan 
anggaran dasar baru. Partai dgn 
semua anggotanja: Ant. Afp. 

  

Shington, bahwa hingga 

paja .. 

Dalam pada itu kedua pihak 

tidak mau memberi komentar 
mengenai pengumuman kemen- 
terian pertahanan Tiongkok Na- 
Sionalis jang pada hari Senin jl. 
menjatakan, bahwa pasukan2 
gerilja dari Taiwan telah mela- 
kukan serangan dari laut Jang 

KABINET SETUDJU 
Perdjandjian perdagangan 

Indonesia - Djepang. 
Dewan Menteri hari Selasa jl. 

telah mengadakan sidang untuk 
al, membitjarakan soal perdjan- 
djian perdagangan antara Indo- 
nesia dan Djepang serta soal 
penempatan perwakilan Indone- 

sia di Djerman Barat dan 

Djepang. 

Menurut keterangan P.M. Wi- 

lopo setelah sidang selesai, Ka- 
binet telah menjetudjui dan 

mensjahkan perdjandjian perda- 
gangan antara Indonesia dan 
Djepang dan penanda-tanganan- 
nja akan dilakukan dalam waktu 
jang singkat. 

Mengenai penempatan perwa- 
kilan di Djerman Barat dan 

Djepang itu diterangkan, bahwa 
Kabinet pun telah menjetudjui 
penempatan Mr. Zain 'sebagai 

Duta Indonesia di Djerman Ba- 

rat dengan berkedudukan di 
Bona dan Mr, Zainal Abidin 
sebagai Konsol Djenderal Indo- 

nesia di Djepang dengan berke- 
dudukan di Tokio. 

Lain dari pada itu Kabinet 
telah membitjarakan pula ber- 

bagai soal admitistratip. 
Dapat dikabarkan, bahwa 

Menteri Penerangan jang bia- 

sanja bertindak sebagai djuru- 
bitjara Kabinet, tidak hadir ka- 
roni) Sakit, — Ant,   

perintah presiden Truman kepada Armada ke-7 

enetralisir” Selat Taiwan. 

| 

Perintah ,,netralisasi" selat Tai- 
wan tidak diperlunak 

JURUBITJARA?2 , Gedung Putih” dan kementerianangkat- 

an laut Amerika pada hari Selasa jl. 
Kini tidak ada perlunakan mengenai 

menjatakan di Wa- 

Amerika su- 

berhatsi! baik terhadap pantai 

daratan Tiongkok. 

Sebagai diketahui, pada bu- 
lan Djuni 1950 presiden Tru- 

man telah memberi perintah ke- 
pada Armada ke-7. Amerika sus 
paja mendjaga Selat Taiwan 
guna mentjegah tiap bentrokan 
bersendjata antara  psukan2 
RRT dan pasukan2 ' Tiongkok 
Nasionalis, Kepada pemerintah 
Tiongkok Nasionalis di Taiwan 
diserukan  supaja pasukan2 
Tiongkok Nasionalis menghen- 
tikan segala gerakan dilaut dan 
udara jang ditudjukan terha- 
dap daratan Tiongkok. 

Menurut djurubitjara  Stite 
Department di Washington, pe- 
merintah Amerika tidak meneri. 
ma pemberitahuan resmi me- 
ngenai | serangan ' pasukan2 
Tiongkok “Nasionalis itu. Di 
Taipeh, kementerian pertahanan 
Tiongkok Nasionalis menjata- 
kan, bahwa perintah presiden 

5 

Truman itu tidaklah dilanggar, 

karena dalam serangan 'terha- 
dap daratan Tiongkok itu ka- 

terlibat pasukan2 
“8 Ant. Rtr, 

tanja tidak 
yesmi. Nasionaiis. 

  

x Dari pengalaman Pa Mu- 
ritno, Residen Kedu: Karena 
terlalu banjak djadi ketua ini 
ketua itu, pernah saja menga- 
lami kedjadian jang begini : Pa- 
da suatu hari sekretaris sesuatu 
perkumpulan minta diadakan 
rapat, Djawab saja, bitjarakan 
sadja dengan pengurus. Tetapi 
sekretaris berkata :  Ketuanja 
kam Pa? Muritno sendi IL... 
Saja sama sekali tnpa, bahwa 3   sakd jang dituli ketua |



    
   

        

   

  

   

  

     
  

    

  

   

    
    
     

    

  

   
   

   
    

    
   

    

  

   
   

  

    

    
    

   

  

         

  

    
    

    
   

- tjana dari y 

Kina, kelapa sawit, 

| jang njata. Dari ditgika2 . 
dibawah 

            

Pakuan Hasan : 

  

n jang na didalam negeri 
untuk Ka daging, djuga di- 

a | itamakan untuk memperoleh 

dari 1 reka sendiri. 

“piala. aa Ka 
pa lepas dari soal2 keamanan 
dibeberapa tempat dan pemo- 

    gokan? jang terdapat disana-sini | 
   

   bil bagiannja Tae C 
memperoleh levisen negara ja    
bajar barang2 modal dan lain2 | 
jang terpaksa dimasukkan dari 
luar negeri untuk “keperluan | 

  

pembangunan pada umumnja. 
Menurut angka2 statistik, maka 

roleh dari pada 

  

- Sebagai berikut : (aberanpian 
| dengan keadaan sebelum pe- 

  

3 , 
— Dalam tahun 1950 1951 

Luas kebun 6370 TT 
Hasi: « 
Ba roming 10174 
Hasil lain2 (teh, 

“kopi, tjoklat) 4475 487x 
Karet rakjat (di- 

1 16470 

  
Tag PP achir? ini di- 

akan oleh. karena merosot- 
2 nasi” 

1 dapatlah | 
: atan2 kemaduan Lag a 
oleh didalam lapangan ini 

| tajuga. dibandingkan dengan 
keadaan sebelum perang). 5 
Dalam tahun — 1950 1951 

  

Hasil perikanan Lara 
laut : 

    
ha mereka dapat “did, 
dengan - serasionil- rasionilnja. 
Dengan Hara, ini Be 
mereka jang telah memakai pe- 
rahu bermotor 
besarnja dapat dipertinggi sain-. 
pai meningkat 6.x dari hasil 5 
usaha jang diperolehnja dengan | 
djalan memakai alat2 jang se 

   

  

    
         

      

derhana. Disamping itu perika 
in daratpun telah mendapat 
kemadjuan jang pesat pula. ' 

Dengan Open Tana 

zat putih telur 'disan L 
ging jang 'berasal ' “dari. he 

dapat diperoleh dengan djalan 
jang mudah dan murah Bdg 33 
harganja.    

     

  

11 
mempunjai nama it 
orang2 jang. Bal 
ngan, dikota2, tidur diba- 
wah djembatan. dis Ps 
-Djumlahnja. ribuan. 

ida arak tidak mei 
tungkan dalam 
amanah, kesusilaan. Sat 

kah jang bertang- 
gung djawab b tentan 
ini ? Rakjat.tahunja h 
Pemerintah. Tet. 
disini 

  

    

    

  

wab dan ke 
sanakan, Jang 
djawab, sering ti 
dan. jang kuasa 
merasai LT Uu. 
wab, 5 

    

terdapat Kena AH jang yel $ 

5 anik masjarakat 

   

ngadakan an “Anak | 
seperti motorisasi, sehingga usa- : 

@id, an 

didalam garis P3 

      

      

   

Iternak2 jang bermutu tinggi, 
jang selama taraf proses pro- 
duksi Ginegeri kita ini masih be- 
ap madju sifatnja, diperguna- 
kan sebagai tenaga didalam ber- 
masa lapangan usaha (mena- 
“rik badjak, gerobak, dan seba- 
gainja). 
: “Doaha2 ini digerakkan dengan | 
djalan mengadakan ,fokstation” 

ditempat? jang memerlukannja, 
4 ik: bibit2 jang 

  

: “Nana dari satu daerah kedaerah 
lain atau dari luar negeri, jang     dapat mempertinggi nilai . per- 
ternakan kita. Ki 
' Begitulah dengan usaha ini 
kita telah memperoleh djumlah 
ternak (termasuk ternak ajam, 
Lt), jang kalau diperban- 
'Gingkan dengan keadaan sebe- 
lum perang, menundjukkan ang- 
ika2 persentase berikut : 

Banjaknja hewan besar dan 
'ketjil (termasuk ternak ajam 
dl.s.) 1542 95Yo (masing2 tahun 
1950 - 1951). - 

  

Kehutanan : 
s1 Mengingat pentingnja hutan 

(mendjaga erosi, rumah tangga 
perairan, 3 menghasilkan kaju 

dan sebagainja), dan terutama 
dipulau Djawa amat -sedikitnja 
djumlah hutan jang ada, maka 
didalam rentjana untuk meng- 
hasilkan bahan2 makanan, hu- 
tan dipulau Djawa tidaklah da- 

pat dikorbankan lagi. Sangat 
disesalkan, bahwa pentingnja 
hutan belum . diinsjafi penuh 

seluruhnja, 
masjarakat masih ber- 

pat, bahwa hutan2 teru- 
tama dipulau Djawa, masih da- 
pat dibuka untuk keperluan, per- 

    

adalah AR AN dise- 
an oleh karena adanja ,,ke- 

Jlaparan tanah” dipumu Djawa 
ini. “Oleh sebab itu masalah ke- 

2 memaia ipa mg 

     

ag 
5 ga 

5   

“sebelah Utara. 

Dengan demikian, maka rom- 
bongan jeep tsb. jang  ditum- 

pangi Para - 
Komite Bahaja Kelaparan dan 
Bentjana Alam adalah j .perta- 

la2 tiba di daerah tadi semen- 
djak clash II hingga membawa 

ti jg tidak ketjil bagi daerah 
jang terpentjil dan putus hu- 

Pa mebana dengan kota. | 
Maksud dari pada kundjungan | 

  

   

(ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran jang njata mengenai 
ke 

Im penindjauan setjara sing. 
Kat, wartawan ,,K.R.”. 

D: kesan sbb: 

Keadaan para penderita su- 
gak baik dari pada 2-— 3 

jang lalu walaupun ma- 
— | djauh dari pada arti me- 

wuaskan. Penghidupannja men- 
djadi buruh - tani dan hatsil ka- 
ju - bakar (jang banjak ada di 

Ka 

  

   

   

   

| daerah itu ternjata tidak "men- 
SN enda 1 Mb NA 

.. dapat. pasar karena kurangnja 
embeli, 'Panenan kopi hatsil- 

inja sedikit akibat serangan ha- 
TN dan, Bani di sawah banjak 
   

    

   

  

   

21 fe Hg at dam Du- 
ren LAuNa aa aa 

    

   

SIAPA JANG PERLU 
— DIPERIKSA KESE- 

PE HATANNJA 2? ? 

Karena ternjata, bahwa ma- 
ad | inst. jang belum me- 

    
      

    

      

  

      

    
     

  

   

  

   

   

  

    

          

   
   
   

   

      

    
    
    

  ul, siapa2 jang per- 
L kesehatannja oleh     

   
Kan keurendegenesher),  ma- 
ka dalam surat edaran Kemen- 
terian Kesehatan diterangkan, 

1& || bahwa pegawai2 dari mahasis- 
Ni wa2 jang dihadapkan kepada 
“Madjelis tersebut, adalah mere-. 
Sa termasuk golongan? 

1" . 

SAN Peg awai, dalam. & batan . Ma aa Na 

  

   

  

  

| katakan diatas, dimulai 
|djaman - 

persediaan hesj 

Pi 

hutanan ini di Yijarya telah 
“berada didalam - tingkatan kri- 

"tik, meskipun -soal ini diluar 
Djawa djuga meminta perhatian 

'sepenuhnja. 
Kerusakan? hutan terutama. 

di Djawa ini, seperti telah kita 
pada 

pendudukan Djepang. | 
Begitulah kalau luas hutan jang 
|ada di Djawa, sebelum perang 
Jaunia IT  berdjumlah 2.712.000. 

ha, maka jang telah digunduli 
berdju lah kira2 400.000 ha, Ie 
berarti kira2 15Ya dari djumlah 
seluruhnja. Adalah "mendjadi 
rentjana Pemerintah untuk mem 
perhutankan tanah hutan gundul 
itu dengan berangsur2. “Dari 
djumlah ini jang telah ditanami 
kembali (reboisasi) pada tahun 
1950, berdjumlah "seluas 40.000 
ha. dan pada tahun 1951 : 
38.000 ha. 

Ketjuali usaha Mlayangan re- 
'boisasi, ' Djawatan Kehutanan 

kini mulai mempersiapkan pula 
“pendirian penggergadjian2 . jang 
| masinal didaerah? kehutanan jg 
penting (4 buah penggergadjian 
'jang besar (terutama diluar 
'Djawa) dan 10 buah pengger- 
gadjian jang ketiil). 

F San makin rakjat : 

meliputi hampir seluruh masja- 
rakat Indonesia ini, sebagian 

besar bergerak didalam lapa- 
ngan menghasilkan bahan? ma- 
kanan, walaupun 
ngan jang lain2, seperti mengu- 
sahakan tanaman2 perdagangan, 
tidaklah pula boleh: kita  per- 

'ketjil artinja. 7 : 

Walaupun pada saat ini pro- 

ma beras, telah mentjapai ting- 
katan sebelum perang, akan te- 
tapi keadaan makanan masih 

dapat. dikatakan djelek. 
Djuga dimasa sebelum perang 

berdjumlah 200 & 300.000 ton 
setahun, sedang dengan pema- 

sukan tadi menurut rakjat ma- 
sih harus dikatakan sangat se- 

| derhana. 

Ketjuali itu penduduk telah 
bertabah paling sedikit dengan 
kurang lebih 7.000.000 djiwa, jg 

L berarti tambahnja kebutuhan 

dengan kurang lebih 600.900 ton. 
Selandjutnja banjak lagi faktor2 
jang menambah kesukaran2 me- 
ngenai soal 'iny umpamanja 
tendens kenaikan pemakaian   

anggauta  Werk- 

#01 keadaan penduduk terutama jg 
23 Data pa kekurangan makan. 

1 Pa Persuag Ke- | 
tan Pegawai atau dokter. 

engudji tersendiri (al- 

n | nuntut Pa aa 

  tiap3 djiwa, Lada .verschi- 

: Dengan jeep sampai Ngalihan 
Er 5 C Oleh : : Wartawan KE.R. sendiri). 

BPpLAH mengalami “berbagai - - matjam kesukaran dan ke- 
- sulitan berupa menjeberarg K. Lutut dengan sebuah djem- 

| batan darurat jang terdiri dari tumpukan batu dan pasir di- 
sertai beberapa djembatan ketjil Jainnja ig Keadaannja masih 
“djauh dari pada sempurna dan djalanan jang banjak lobang, 

. maka baru? ini 4 buah jeep dari djawatan pertanian, kepolisian, 
pamong-pradja dan pekerdjaan umum kabupaten telah berhatsil 
Sampai di desa Duren dan Ngalihan 21 km. dari Tjandiroto di 

| sapi dan kerbau hanja ada 167 
dan kuda 3 ekor. Pembagian 
beras dengan harga - Rp.-1.70 
bagi jang mampu dan Rp. 1.— 
sekilo bagi jang tidak ada jang 
tidak dapat diambil oleh mereka 
karena tidak mempunjai uang. 

Pun djalannja pengangkutan 
beras dari Tjandiroto berlang- 
sung seret karena sukarnja hu- 
bungan. Di pasar harga beras 
rata? Rp. 2.50 per kg. Usaha 

juntuk mengatasi kesulitan hi- 
dup harus terutama dititik be- 
ratkan kepada  mempergiat 
penggarapan tanah, membuka 
lapangan bekerdja dalam: “segala 
lapangan dan menambah hewan 
besar. 

Mengenai perbaikan djemba- 
tan antara 'Tjandiroto — Ngali- 
han selandjutnja dapat diwarta- 
kan bahwa jang termasuk com- 
petentie Pekerdjaan Umum Dja- 
wa Tengah ada 4 buah diantara- 
nja 3 telah selesai menurut ren- 
tjana beaja semula, sedangkan ' 
“djembatan K.. Lutut jang pan- 
djangnja 42: M. dan berat ton- 
nage lebih dari 100 ton sudah 
mulai mendapat perhatian dari 
fihak atasan. Rentjana beaja 
untuk tahun ini diadjukan sebe- 
sar Rp. 300.000-—- akan tetapi 
penjelenggaraannja baru dapat 
SS AAA, Sena tahuri de- 

2Y, Pegawai jang akan dikirim 

keluar negeri dengan tugas jg . 
tertentu (a.l. untuk menuntut 

en 

3) Pegawai jang “merurut 
anggapan Kementerian atau Dja 
watannja tak dapat melandjut- 
kan pekerdjaannja karena saki: 
atau seringkali sakit. 

4) Pegawai Negeri tetap sesu 
dahnja istirahat, karena sakit 
selama 1 tahun untuk mendapat 
uang tunggiwatau pensiun. 
5) Pegawai bangsa asing jang 

'akan dikirim keluar negeri de- 
ngan istirahat karena sakit. 

6) Pegawai bangsa asing dlm 
ikatan dinas terbatas (,,kort 
verbanders”) jang #ikan mem- 
perbaharui ikatan d' asnja. atau 
mengachiri dinasnja. karena sa-. 
Kit. 

1) Mahasiswa jang. 
uar Nege- 

ri dengan ikatan dinas.   8) Korban perang Ia: lang- 

£ 

Hn Aan NN pe- 

- |rapa “daerah, dan lain2. 
: Paper keadaan 2 

3 jang t 
Hen k 

pun, 

Usaha pertanian rakjat, jang | 

idalam lapa- | 

| duksi bahan? makanan. teruta- 

pemasukan beras di Indonesia | 

  

akan me- | 

ngaruh kurang amanpja bebe- 
Didalam 

kitas/ 

  

Tg dapa Ala Kost ane 
kita lengahkan Ana djua- 
    

4 3 

PERTEMPURAN seLa. 
MA 4 DJAM 
Korban 3 tentara, L 
pagerdesa, 10 gerona- | 
bolan, € 

Dalara "pertempuran antara 
tentara dan gerombolan selama" 

4 djam, telah djatuh mendjadi ' 
korban 14 orang. 

Pertempuran itu berkobar di 
kampung Beer, daerah Wana- 
radja, kabupaten Garut, bebera 

  

|kul 12.00 hingga pukul 16.00. 
Pihak tentara, jaitu Bataljon 

319 menghadapi gerombolan 
»Darul Islam” jang sebagai- 
mana biasa turun dari gunung 
untuk - mentjari 
(oorlogsbuit, jg menurut adjar- | 

“lahnja gerombolan tidak dite- 
rangkan. 

ban itu didapat keterangan, bah 

wa dari pihak 
orang dan dari Pagar desa se- 

orang jg gugur. sedang 
.dari pihak gerombolan 

10 orang jang tiwas. 
Majat2 anggota gerombolan 

itu diketemukan didalam se- 
buah lobang kuburan. 

. Selandjutnja pihak tentara 
berhasil menangkap seorang 
anggota gerombolan dan me- 
rampas 1 brengun, '1 stiengun 
dan 1 senapan Lee & Field, 

. Dalam pertempuran tersehut 
pihak gerombolan terpetjah be- 

lah dan sekarang masih di- 
kedjar. — Ant. 

BELANDA DAN IN- 
DONESIA 

' Harus bersahabat, 

kata ,,Hindu”, 

  

|bit di Madras, sewaktu membi- 
| tjarakan tentang perajaan Hari 
Proklamasi. Kemerdekaan Indo- 
 nesia, menulis, 
sia telah tudjuh tahun merde- 

dah pendudukan Djepang bera- 
Chir. Tetapi semua jang diidam 

lum tertjapai”. 

tuk kuatir, bahwa perselisihan 
| Indonesia dan Belanda 
akan dapat diselesaikan dengan 
djalan baik. Jang perlu, kedua 
pihak harus 
ingin Memaklumi pendirian la- 
wannja, Kata harian tersebut. ' 

ngetahui, bahwa strategis Iri- 
an Barat itu besar artinja dibe- 
lakang hari, dan harus diia- 
sjafinja pula kepentingan nege- 

ri — negeri lain di Pasifik dan 
Samudera Hindia. Pihak Belan- 
Ga harus membuangkan sisa —- 
sisa pandangan kolonialnja jang 
lama. Belanda harus insaf, bah- 
wa Indonesia jang bersikap ra- 

mah akan memberi bantuan 
jang besar lagi ' 

di Irian militer Barat Tidak 
alasan untuk -“dikuatiri, bahwa 
Indonesia akan bersikap memu- 
suhi Belanda, sebab bangsa In- 
donesia tahu, bahwa besar ke- 
untungannja bagi mereka, bila 
nrereka berserikat dengan Be- 
landa. Tetapi perserikatan itu 

ramah”. nja hendaklah Demi- 
kian — UP, 

pa hari jang lalu mulai dari pu- & 

.Gonimah” | 

Dari sedjumlah 14 orang kor- 

tentara ada 3: 

ada-. 

Hindu”, satu harian jg ter- | 

bahwa ,,Indone- | 

ika, seperti India, bangun sesu- | 

— idamkan oleh Indonesia be-| 

sTetapi tidak ada alasan uns | 

tidak 

menundjukkan | 

,Pihak Indonesia harus me- 

pangkalan? ' 

hendaklah bebas dan Belanda- | 

»KEDAULATAN KAKJAT" 

NN ME 
"an PON 

  

        
Ms Cochran. Gambar : 

  

Pada tgl. 22-8-1952 jl. telah diterima oleh Presiden di istana, 
Tn. J. Simmons, Ketua Mahkamah Agung dari Negara Bagian 

Nebraska Amerika, dengan diantarkan 
Tampak ketika Tn. 

tangan dengan Presiden. — (Ipphos). 

  

oleh Duta Amerika 

Izin untuk mangadakan ,,her- 

waardering”, pada “ umumnja 

didasarkan atas pertimbangan, 
untuk memberi ' kesempatan 
kepada para importir untuk me- ” 
masukkan barang2 dengan 
djumlah jang tidak kurang dari 
djumlah jang biasanja dimasuk- 

kan. 

Pertimbangan ini tidak berla- 

ku sepenuhnja untuk kendara- 
an bermotor oleh karena keku: 
rangan kemungkinan memasuk: 
kan kendaraan2 jang termasuk 

golngan2 B dan C dapat diganti 
dengan menambah, pemasukan 
kendaraan2 termasuk golongan 
A. . 

rena pada umumnja pemasukan 
barang2 diluar golongan A itu 

kurang atau tidak dikehendaki 
Tugas P.U.M. dan P.U.D. 

Mulai tanggal 25 Agustus '52 
Panitia Utama Pusat (P.U.M.) 
dan Panitia Utama Daerah (P. 
U.D.) mulai lagi pekerdjaannja.   Simmons berdjabat 

  

E Ta Tentang import kendaraan2 
bermotor 

EMENTERIAN Perhubungan mengumumkan tentang pem- 
bagian kendaraan? bermotor 

s import setjara nov erzichtelijk” dan lebih terperintji sbb.: 

1. Jang termasuk golongan A 
(tidak dengan Inducement): 

a. Sepeda dengan motor tjan 
tel bromfiets) “serta motor 
tjantel utk sepeda dan/atau 
betjas b. Kendaraan motor 

beroda tiga, c. Sepeda motor 

dengan isi cylinder tidak le- 
bih dari 350 cc, d. Jeep: e. 

Otolet - chassis: f. Pick - Up: 
g. Bus-chassis (truck tidak 
dengan cabine): h. Truck - 
chassis (truck dengan cabi- 

ne): i. Ambulance. 

Golongan B (dengan induce- 

ment 100 pCt.): 
a. Sepeda motor dengan isi 
cylinder lebih dari 350 cc, 

|. b. Mobil penumpang dengan 
“isi cylinder tidak lebih dari 
2500 cc. (menurut pembagi 
an prioriteit klas BI, BII, CI 
dan CII) dengan harga - Ci- 

sfie tidak lebih dari US 
$ 2100.—, c. Station - wagen 

dengan isi cylinder tidak. le- 
bih dari 2500 cc. 

Golongan C€ (dengan induce- 
“ment 200 pCt.): 
a. Mobil penumpang dengan 
isi cylinder lebih dari 2500 
ce. (menurut pembagian 

prioriteit “klas AI dan AITj 

bih dari US $ 2100.— b. Sta- 
tion -wagen dengan isi cy- 

linder lebih dari 2500 cc. 

Golongan D (tidak - disedia- 
.kan deviezen oleh Pemerin- 
tah): 

| Mobil penumpang dengan har. 
, ga Cific lebih dari US $ 2100.—- 
dengan tjatatan, bahwa kendu- 
raan2 jang termasuk golongan 

ini pada dasarnja tidak diperke- 
nankan pemasukannja, ketjuasi 
untuk keperluan diplomatik. 

Dalam golongan A dimasuk- 
kan kendaraan2 jang dianggap 

sebagai sjarat mutlak: untuk 
pekerdjaan produksi,  perdaga- 
ngan dan lain2 pekerdjaan jang 
berguna untuk masjarakat dan 

| daftar2 golngan2 lainnja selan- 
djutnja disusun menurut tingka- 
tan kegunaan “untuk pekerdja- 
an tadi,   

  

« 

  

pan dgn kemungkinan tambahan 
beaja mendjadi 'Rp.. 500.000.—. 
'Djembatan2 lainnja sebanjak 8 

buah . termasuk  competentie 
D.P.U.K. jang kini baru sampai 
ketingkat onderhoud. sadja se- 
dangkan  rentjana beaja dan 

| pembangunannja sedang Tn 
Kah 

Menindjau pertjetakan ,,K. R.” 

x   

  

Me aa Hak 

| 
| Rombongan Pak Pardi 

Gareng dan. pemimpin per- 
| tietakan sdr. Moh. Nur se- 
dang mengerumumi sebuah 

| mesin tjetak otomatis -ketjil 
Liang tjepat djalannja. | : 

x 
    

| WILAYAH “DJAWA TENGAH 

“dengan harga Cific tidak 1le- 

dalam golongan? barang? 

Kendaraan2 dalam golongan 
D, jang dianggap sama sekali 

tidak perlu, pada dasarnja tidak 

boleh dimasukkan, karena ke. 
mungkinan memasukkan dgn 
.Geviezen sendiri” memberikan 

kelonggaran untuk membikir 
barang2 ini sebagai 

perdagangan tjatut jang tidak 

sehat dan. merusak mentaliteit 

Kalangan diplomatik dan consu- 

lair. diberi kelonggaran dalam 
hal ini, oleh karena untuk mem- 

pertahankan kebesaran negara- 
nja mungkin diperlukan kenda- 

|raan2 jang lux itu dan kalang: 
an ini diharapkan tidak akan 
.ada pergunaan kesempatan ini 
dengan pertimbangan2 jang 
kurang terhormat, 

Tidak diidjinkan herwaar. 

dering. 

Untuk kendaraan2 bermotor 
dengan tegas tidak diperkenan- 
kan diadakan penghargaan kem. 
bai (herwaardering), jang di- 

dasarkan atas ongkos pemasuk- 

an menurut peraturan baru. 

Dengan penetapan termaksud 
diatas, maka kendaraan2 bermo- 
tor jang tergolong dalam golo- 

ngan2 B dan C, tetapi jang se- 

|karang sudah tersedia (ada di 
stock) dan jang akan datang 
didalam dua bulan sesudah 12 
Agustus jang baru lalu, sehing- 
ga tidak akan dikenakan 'bea 
inducement harganja ta ,har 
ga prioriteit”, 

Pasar Malam 

Sa 

menjetudjui 

Pertimbangan dan sjarat2. 

Mengingat kira2 dalam per- 

tengahan terachir dari pada bu- 
lan Nopember di Jogjakarta 
akan diadakan perajaan Seka- 
ten jang sudah mendjadi tra- 

disi masjarakat daerah, DPD 
Kotapradja tidak menjetudju! 

di mukanja pasar malam amal 

pada hari2 sebelum 'di adakan 
perajaan sekaten. Pasar malam 
amal supaja diadakan sesudah 

atau bersamaan waktunja de- 
ngan perajaan sekaten. 

Seperti pernah kita kabarkan, 

rentjana pasar malam amal di- 
adakan pada tanggal 29 October 
sampai - tanggal 15 Nopember 

sedangkan “ perajaan Sekaten 

dimulai kira2 tanggal 22 Nopem- 
ber jad. 

Selain dari itu DPD Kotapra- 

dja memadjukan sjarat2 djuga   
  

bahwa dalam pasar malam.amal 
tersebut tidak diperbolehkan 
adanja permainan2 jang ber- 

sifat perdjudian, lotren dan seba 
gainja, sedangkan pertundjuk- 
an2 untuk hiburan tidak boleh 
melanggar kesusilaan umum. 

Tentang rentjana adanja ex- 
posisi dalam pasar malam, DPD 

tidak keberatan, asalkan harus 
didjaga. djangan sampai expo- 

sisi stand2 kedutaan asing jang 
diminta “dalam. pasar. malam 

itu tidak menimbuikan ketegu- 
/ngan2 politik dan keamanan di-   
      
  

    

sung diurus oleh Panity, a Setem 
pat Peraturan Umum TEA 
kaan Perang. 

selindkita menurut surat 
perdaran tersebut, - perminta- 
an untuk mengudji kesehatan se 
orang Nana Page naya oleh   Kepala ba dimana pega- 
wai ga | kepada Ketua 

| mang 5 Pengtuai Kesehatan 
Pegawai jang terdekat dari tem. 
pat pekerdjaan pegawai itu, — 
(Kor), 

Agustus '52 Ha anak dari So- 
lo sebanjak 500 orang transmi- 
grant, Sebagai mana. diketahui 
Jogjakarta djuga akan mengi- 

rimkan sebanjak 200 orang ber- 
sama2 dengan transmigrant jg 
dari Solo. Tempat2 jang ditudju 
al, daerah Metro dan Palem- 
bang. — R.Ska. - 

PENGAMPUNAN 

UMUM   
SURAKARTA 

500 TRANSMIGRANT 
&. BERANGKAT 

| Kepala djawt,  transmigratie 
daerah Surakarta menerangkan, 
bahwa hari- Rebo “tanggal 21 
  | xintah orang2 hukuman dirumah 

Menurut keputusan peme- 

pbendjara Klaten jang mendapat 
'amnesti ada 52 orang Amnesti ini 
diberikan kepada orang2 huku- 
man jang taat kepada pimpinan 
dan berbudi baik, Mereka. men-   dapat amnesti mulai 1 sampai 3 
Hulan, 13 orang diantaranja men 

WONOGIRI 
KEADAAN RUMAH 

PERAWATAN 
Sebuah rumah perawatan ke- 

punjaan pem. di Wonogiri kini 
telah diperlengkapi 'alat2nja, 
hingga fihak pengasuh tidak 

lagi mendjiimpai kesukaran2: 
Disamping bersekolah anak2 jg 
dirawat mendapat pendidikan 
kepanduan, ulah raga, kesenian, 
tari2an, pentjak dsb. 

Perlu diketahui, bahwa anak2 
jang diasuh disitu berdjumlah 
52 orang terdiri dari anak2 ter- 
lantar, berumur antara 6 sam: 

pai 13 tahun, Dari djumlah se- 
kian itu jang telah diduk dise- 
kolah landjutan ada 7 orang di 
sekolah menengah 6 urin clan 
di sekolah tehnik seorang. - 

objek . 

. Jang dibagikan oleh P.U.M. 
dan P.U.D: 
bermotor jang termasuk golong- 
an A dan kendaraan2 bermotor 
jang termasuk golongan B dan 

C, tetapi belum terkena bea 
inducement, sedangkan kendara- 

an-kendaraan bermotor dari go- 
longan B dan C jang dikenakan 
bea inducement, dibebaskan pen- 

nalan (tidak dengan  priori- 
teit). 

Sistim prioriteit dalam 
tempo pendek akan diha- 
puskan. 

Kem. Perhubungan berkehen- 
dak untuk meniadakan pemba- 
gian kendaraan bermotor pada 

umumnja dalam djangka 
pendek, tetapi selama kebutuh: 

an2 jang sungguh2 belum terla- 
jan, maka “kendaraan2 bermo- 
tor jang tidak terlalu besar 

djumlahnja itu, masih dianggap 
perlu diawasi pembagiannja, 
oleh karena itu P,U.M. dan P. 
U.D. diperintahkan lagi mendja- 

lankan pekerdjaannja, tetapi di- 
harapkan, bahwa pembagian di- 

lakukan setjepat mungkin. 

Dengan menghadapi pengha- 

pusan ,,prioriteit” maka disam- 

ping pertimbangan keperluan, 
dalam pembagian sekarang ini 
akan diperhatikan pula kemani- 

puan dari para peminat. 
Peminat2 jang kurang kuat 

keuangannja akan diutamakan, 
supaja kelak, kalau pendjualan 

sudah bebas, mereka sudah ada 
rendaraan dan tidak perlu ber- 
saingan dengan jang kuat2 da- 
lam membeli kendaraan jang di- 
perlukan. 

Ini tidak berarti, bahwa sesu- 
dahnja dibebaskan pendjualan 
nja, harga tidak akan diawasi 
(pengawasan harga akan terus 
berlaku), akan tetapi pada 
umumnja, dengan pengharapan 
hubungan utk seterusnja, pen- 

djualan lebih lekas melajani jg 
besar daripadanjatea 
mrikian pengumuman Kemente 

rian Perhubungan. — Ant.   
amal diundur 

Kotapradja setudju, tapi dgn sjarat2 
ANG DPD Kotapradja Jogjakarta hari Selasa jang la- 
dengan dihadiri oleh Paritya Pasar Malam Amal Jogja- 

karta, setelah mempeladjari dar menindjau2. rentjana pasar ma- 
lam amal jang direntjanakan oleh panitya itu, memutuskan 

dlm prinsip pendirian pasar malam amal di - 
gjakarta, asalkan panitya menerima, pertimbangan? dan sjarat 
— sjarat jang diadjukan olgh DPD Kotapradja. 

Panitya akan berapat. 
Dalam pada itu diperoleh ke- 

terangan djuga, bahwa panitya 
jang ikut hadlir dalam sidang 
DPD Kotapradja berkehendak 

mengadakan rapat pleno dian- 

tara anggauta2 pasar malam 
amal, membitjarakan soal per- 
timbangan2 dan .sjarat2 jang 
dimadjukan DPD Kotapradja. 

Seperti diketahui - panitia 
Pasar malam  amaj itu terdiri 

dari Panitya Gab. Buruh ' dan 
Persatuan Bekas Pedjuang jang 
bermaksud memperoleh modal 

dan zwembad dikota Jogjakar- 
ta. 

Idzin adanja pasar. malam 
telah diberikan oleh pihak polisi 
negara, tetapi soal2 pertimba- 
ngan DPD Kotapradja harus 
djuga diperhatikan dilihat dari 
sudut psychologis, polisi dan 
ekonomis.   

3 TAHUN UNTUK 
PEMERASAN 

Pengadilan Negeri Surabaja 

telah mendjatuhkan hukuman 
pendjara masing2 kepada Su- 

wondo 3.tahun, Oei Boen Pin 214 
tahun, Supadi 24 tahun, E.M.J. 

Pietersen 3 tahun. 
Mereka ini pada tanggal 1i 

Mei telah mentjoba memeras 
uang sebanjak Rp. 15.000,- da- 

  

k | kalangan umum, tjaman. — Antara, 

dapat pembebasan sama sekali. ! Sat SALAT'GA 
90 INVALIED KE SOLO 

Salatiga dan 60 orang dari asra- 
ma Jogja akan dipindah ke So- 
lo untuk dididik di rehabilitasi 
centrum Djebres. Pemindahan 

masing2 akan dilakukan dalam 
bulan Septeniber dan October 
jang akan datang. Selain men- 
dapat pendidikan vak jg sesu- 
ai dengan bakat dan keadaan- 
nja, djuga mereka jang dipan- 
dang memerlukan akan menda- | 
pat pemulihan kaki atau ta- 
ngannja dengan alat tiruan. 

Dapat diberitakan selandjut- 
nja, bahwa sampai saat ini di Ba 
lai pembangunan penderita tja- 
tjad Surakarta telah merehabili-. 
seer 49 orang, Sedang jang ma- 
sih dalam perawatan dewasa ini 
ada sebanjak k.J. 200 orang pen. 
derita tjatjad jang berasal dari 
bagian daerah Indonesia,   R: Ska, 

. R, Ska, Ok Ka ai 

Dengan demikian djustru ter- j 
tjapai maksud pemerintah, ka- | 

ialah kendaraan? | 

Den 

untuk pendirian gedung Buruh: 

| telah mengundjungi 

ri Ang Ing Kie dengan surat an. | 

30 Orang invalied dari asrama | 

  

HALAMAN ? 

  

nj n ta 
WARTAWAN JOGJA 
ACHIR BULAN SEPT. KE 
NUSAKAMBANGAN 

. Menjambung berita tentang 

rentjana kundjungan para War- 
tawan Jogjakarta ke Nusakam- 
bangan jang diusahakan bersa- 
ma antara Djawatan Penera-. 
ngan Daerah Istimewa Jogja- 

karta dan PWI kring Jogjakar- 
ta, lebih landjut dari pihak Dja- 
pendi diperoleh keterangan, 'bah 
wa perdjalanan itu direntjana- 

| kan kira2 pada achir bulan Sep- 
tember jang akan datang dan 
menginap semalam di Tjilatjap. 

Selain menindjau keadaan di- 
pulau Nusakambangan, seperti 
pendjara, kebun2 karet dan se- 
buah gua dibawah laut, akan di- 
tindjau djuga desa Pendjaga- 
an jang letaknja diatas laut. 

Menurut rentjana, selain para 

wartawan, akan diadjak turut 

serta wakil2 dari Djapen2 Ka- 
bupaten dan Kota-Pradja Jogja. 

SOLAT IDUL ADHA 
Dimulai djan. 07.15 

Dari Panitia Hari Besar Islan: 
di Jogjakarta didapat ketera- 
ngan bahwa solat hari raja 
@urban (Idul Adha) tahun ini 

djatuh pada hari Ahad tg. 31 j 
8 - 1952. Untuk kota Jogja- 
karta akan. dilangsungkan di 
Alun2 Utara mulai pada djam 
07,15. 

"Telah ditetapkan sebagai Iman 
dan Chotib, ialah Kjai H.A. Mu- 

saddag, sesudah solat akan di- 
batjakan chotban, dan seterus- 
nja diadakan . penjembelihan 
@urban. 

PERMINTAAN KBI ADA- 
KAN PANDU UDARA 

PRINSIP DITERIMA 
Dari kalangan Kepanduan 

Bangsa Indonesia di Jogjakarta 
diperoleh keterangan, bhw per- 
mintaan KBI untuk membentuk 

pandu udara dilapangan Adisu- 
tjipto, dalam prinsipnja telah di- 
terima oleh pihak AURI setem- 
pat dan kini dilandjutkan kepa- 

da Markas Besar AURI di Dja- 

karta. 
Menurut keterangan maksud 

pembentukan pandu udara oleh 
KBI jalah agar para pandu da- 
pat mengetahui soal2 jg mung- 
kin boleh diketahui “dalam hu- 

bungannja mengenai soal2 kapal 

udara untuk memperluas peker- 
djaan2 kepanduan. 

Tidak dimaksudkan sama se- 

kali, bahwa para pandu udara 
itu supaja dididik mendjadi pi- 
lot dan sebagainja. 

Sebaliknja dari pihak Auri se- 
Is da keterangan, 

Henna Kak lam Kk Belicman pan- 
du udara nanti djika oleh Mar- 
kas Besar AURI diterima,  su- 
paja para pandu itu paling ren- 

dah berpendidikan SMA kelas 3. 

PERPISAHAN KURSIS 
BAHASA INGGERIS 

Setelah angkatan kursus ba- 
hasa Inggeris untuk dua bulan 
dan angkatan untuk satu bulan 
selesai, digedung Balai Bahasa 
Inggeris Sajidan 8, pada hari 
Selasa malam jl. dilangsungkan 
malam perpisahan jang seder- 
hana, antara pemimpin2 BBI, 
guru2 dan pengikut2nja. Sete- 
lah pemimpin malam perpisahan 
Soewahjo dengan menguraikan 
maksud malam tsb. Maka sa- 
lah seorang wakil kursus Sjarif 
menggambarkan kenang2an ig 
baik selama beladjar dengan 
melukiskan tjara mengadjar gu- 
ru masing2 dengan tjara jang 
menarik. “Kepala BBI, Soegeng 
Soeprobo jang akan digantikan 
“oleh Soemardjo, membeberkan 
kesulitan2 mengusahakan kur- 
sus tsb. jang achirnja toh di- 
dapat kemadjuan2. 

Malam perpisahan jang dila- 
kukan dalam bahasa Inggeris se- 
kedar untuk mempraktekkan 
kelantjaran hasil jang didapat 
itu diachiri dengan ' matjam? 
lelutjon dan lagu2 dari pihak 
guru2, pemimpin2 BBI dan kur- 
sis dengan suasana jg gembira. 

|MELIHAT PERTJETAKAN 
NM 

Rombongan dari KUPD. (Kur- 
sus Ulangan Pendidikan Djas- 

mani) Jogjakarta jang ke-VII 
sebanjak 34 orang dengan di- 
pimpin oleh sdr. Rardi, kemarin 

pertjetak- 
an "Kedawlatan-Rakjat”, untuk 

melihat-lihat Serta menjaksikan 
mesin2 baru dari pertjetakan 
paling baru, jang semuanja ber- 

djalan dengan otomatis. 
Seperti halnja djuga pada 

pengundjung2 jang lain, rom- 
bongan tersebut mendapat dju- 

  

      
|ga keterangan2 sekitar soal tje- 
tak-mentjeta) dari pimpinan 
pertjetakan Sio sdr2 : Drono 

dan Moh. Nur, 
Nampak sangat 

oleh mereka, tentan: 
nan mesin? tjetak dar? model ig 
tersebut, guna menambah  pe- 

   

  

ngetahuan anereka, NM 
  

5... , : Totonan malam ini : 
SOBOHARSONO: The Prince 

And The Pauper”, Errol 
Flynn, Claude Rajns. 

SENI SONO : ,,Avontuur in Bue- 
nos Aires”, Sebastiari Chio- 
la, Tito Alonso. 

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

RAHAJU : Hotel Sahara”, 
Yvonne De - Carlo, 

$ Peter Ustinov, 
INDRA : ,Djuwita”, Kasma 

Booty, EP, Rarugg si. id 
LUXOR: ,Fomrteen Hours", 

Paul Douglas, Richard Ba- 
sehart,   

38. sasa Ah 1
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. lau ada pemogokan, katakan sa- | 

     
   

  

      

   

— Asap m menge yul Sidaerdh Ruhr 
   

ea RK Hutauruk, wartawan nK. R.” diluar: negeri) 

       

  

1 ndjang Gaga 

egara itu : dinegeri 1 

Nedertand 1 Djerman, lewat 
n antara keadaan-- 

tidak nampak lagi banjak 
rumah rusak bekas Nan dalam perarg 

Tetapi serenta Kita masuk 
Debina sadja Emmerich, terus ke Keulen mela- 

Djerman, mulai dari 
  

ui Dbnssetant, sepandjang djalan, mata terus melihat rumah 

    

    'ngun, atau orang an 2 
landa lebih radjin. Bukan. Hal | 
ini adalah akibat daripada ke- 
njataan, bahwa negeri Djerman | 
lebih banjak mengalami keru- 

sakan, lebih hebat bombardemen | 
jang dideritanja daripada Ne- 
derland atau Belgia misalnja. 

| Saja sudah tjerita bahwa 
Keulen sendiri hantjur 904, 
Dusseldorf demikian djuga, se- 

Gang kota2 lain tidak berbeda | 
dengan itu. Dengan segala ke- 
kuatan, bangsa Djerman men 
tjaba membangun kembali kota- 
kotanja, desa2-nja, pabrik2-nja, 
mereka bekerdja 48 djam se- 
minggu paling sedikit. Tapi ka- 
rena besarnja kehantjuran tadi, 
belumlah sampai sekarang kita 
melihat sesuatu kota atau desa 
kembali kepada keadaan sebe- 
lum perang. 

»Tapi kami pertjaja, bahwa 
tidak lama lagi keadaan akan 

| bisa PA saga seperti 
dulu, bahkan lebih lagi”, kata 
seorang Nata kepada sa- 
ja. ,,Kami tidak punja uang, ku: 
rang bahan2 dipabrik2. Memang 
dari Rentjana Marshall ada ka- 
mi dapat, tapi Ia tidak men: 
tjukupi”. 

Dia katakan, batin para pe- 
kerdja jang. membanting tulang 

saban hari itu boleh. dibilang 
tidak pernah mengadakan pe- 
mogokan. Ini adalah suatu ke- 
Untungan bagi negara dan bang- 
Sa kami, sambungnja. Sebab ka- 

Gja karena tuntutan kenaikan 
gadji, segala pekerdjaan pemba- 
ngunan -akan terhenti, paling | 
sedikit terlambat. Jang rugi se- 
muanja. Ini sampai sekarang di- 
insjafi buruh, Entah nanti, djika 
keadaannja sudah normal, ter- 

dibangun, pabrik jang terbengkelai. 
#sehai pahwa | serah kepada tingkatan perdju- 

angan “buruh untuk menentukan 

irasibuja. 
Soal jang dihadapi -Djerman 

| Barat ini ialah : bisak ah mereka 
memprodusir barang2 dan men- 
djualnja untuk dapat tjukup 

memberi makan: kepada pendu- 
duk jang 50.000,000 itu? - 
"Kalau boleh saja memban- 

Ldingkan negeri ini. dengan Ing- 
geris Raja, dapatlah saja kata- 
kas, bahwa keadaan jang diha- 
dapi sama. Keduanja mempunjai: 
daerah dan penduduk jg hampir 
bersamaan besarnja. Hasil per- 
tanian lebih tinggi 
Djerman daripada di Inggeris. 

“Tapi Djerman Barat ini kehi- 
langan tambang2 didaerah Saar 
dan Silesia, sedang Inggeris pu- 
nja djadjahan2 serta daerah2 
pendjualan, jaitu dominion2, ser- 

ta industri2nja lebih Serapurna 
perlengkapannja. 

Akan tetapi adalah suatu ke- 
njataan, bahwa export Djerman 
Barat pada waktu ini hampir 
bisa membajar importnja, serta 
produksi segala lapangan indus- 
tri sudah melewati hasil tahun 
1936, jang bisa dikatakan seba- 
gai tahun terachir daripada eko- 
nomi negara itu, sebelum Hitler 

berkuasa. 
Seperti saja katakan tadi, ini 

semua tidak bisa, kalau tidak 
ada bantuan uang dari Amerika 
Serikat. Hal ini diakui oleh 
orang2 Djerman sendiri. Sedjak 
bulan Oktober 1948 sampai achir 
1951 negeri ini dapat bahan ma- 
tjam2 seharga 1.318. 000.000 “dol- 
lar oleh ECA. Lain daripada itu 

pemerintah mendjalankan poli- 
tik, jang memberi kebebasan 
kepada tiap orang. Artinja tidak 

ada tjampur tangan pemerintah 
dalam industri2 itu. Djuga dis- 
tribusi keperluan sehari2 jang   

Undang2 reorganisasi pa P- 
IS Bi tai2 politik Mesir 
Untuk dapa bersihkan anasir2 korrup 

p "ANA. menteri Mesir Aly Maher tidak lama lagi mung- 
kin akan memerintahkan reorganisasi partai? politik Mesir 

dengan djalan mengadakan undang? istimewa, demikian me- 
purut Kalangan? jang biasanja mengetahui di Kairo pada har, 
Selasa jl. 

Dikatakan oleh kalangan? itu 
bahwa tindakan PM Aly Maher 
nanti akan tergantung apakah 
partai2 politik ternjata tidak 
berhasil membersihkan anasir2 | 
korrup didalam organisasi2 me- 
reka dalam waktu jang singkat 
mi, sesuai . dengan djiwa dar 
pemerintah baru di Mesir. 

, Tindakan pemerintah jang di 
rentjanakan itu datangnja ber- 
samaan dengan peringatan jang 
dikeluarkan oleh djenderal Mo 
hammad Nadjib, ,,bahwa tentara 
Mesir tidak akan membiarkan 
adanja penundaan? lebih lama 
lagi”. - Pemerintah Mesir pada | 
hari Selasa ini menuduh bahwa | 
partai2 telah mengadakan tak- 
tik2 jang dimaksudkan untuk 
membelokkan perhatian umum 
dari gerakan“pembersihan nasi- 
onal, jaitu jang oleh djenderal 
Nadjib dinamakan sebagai ,.da- 
sar gerakan jang dilakukan oleh: 

. tentara Mesir.” “ 
Seorang djurubitjara pemerin. 

tah dalam pada itu mengatakan. 
bahwa pembersihan sukarela” 
dikalangan partai2 litik ada- 
lah sua 
gi ikut serta mereka dalam De- 
wan Konstitusi, jang tidak lama 
lagi akan dibentuk untuk me- 
nindjau kembali undang2 dasar 
Mesir dan mengadakan aman- 
demen2 dalam undang2 pemi- | 
lihan. Sebagai diketahui, pemi 

untuk . memilih | lihan2 umum 
parlemen baru untuk sementara 
telah ditetapkan pada awal tas | 
.hun. 1953. — Ant. - Rtr. 

. BANDJIR BESAR 
“Ot: MANILA 

7 12 Mati 14 tuas | 
Dua-belas orang telah tewas | Ps 

dan 14 orang lainnja men ai 

luka2 sebagai korban ' hudjan 
bat jang mengakibat 

famila. 

  

     
lah jang terbesar jg Debian “di-. 
alami orang di Manila dalam 
waktu 10 tahun jg terachir ini 

Tudjuh majat telah diketemu- | 
kan di Manila, satu didistrik 

  

San Juan disebelah utara Mani- 
“la dan satu lagi di Pengasinan. 

Pada Selasa pagi ini air ban- 
djir sudah mulai Pen — 
“Ant AFP, SN , ek 

'KUNDJUNGAN. RESMI 
RIDEWAY KE TURKI 
“Panglima tertinggi pasha 

kan2 NATO, djenderal Matthew 
Ridgway, dari tanggal 5 sampai | 

- 11 September jang akan datang 
akan mengadakan kundjungan 
resmi ke Turki, demikian diu- 
mumkan di Paris hari Selasa 
jang lalu. 
Pada tanggal kl September | 

djenderal 
sung kembali dari Turki ke 
markas besarnja di Louyecien- 
na didekat Paris, — Ant, Afp. 

  

keperluan mutlak ba- | 

  

Ridway akan lang- 

  

Sekitar Dika India 
terhadap masalah Afrika 

Selatan 
Delegasi 

PBB tidak mau memberikan ko- 
mentar atas berita2. dari New 
Delhi jang menjatakan, bahwa 
India bermaksud akan minta ke. 
pada Sidang Umum RBB jang 

takan datang. supaja membitjara 
Kan politik “membeda-bedakan 
warna kulit jg dilakukan oleh per 
dana menteri Malan dari Afrika 
Selatan. 
Djurubitjara delegasi tersebut: 

menjatakan, bhw delegasi Afri- 
ka Selatan tidak akan memberi- 
kan komentar resmi sebelum In- 
dia dengan resmi mengadjukan 

dalam pada .itu meramalkan, 
bahwa Afrika Selatan mungkin 
tidak hanja akan menentang ak- 
si India itu, melainkan djuga ti- 
dak aakn ikut serta sama sekali 

dlm sesuatu debat jg mungkin 
diadakan mengenai masalah 

| ,aparthej Paru dengan atasan, 
bahwa tindakan jang demikian 

itu berarti - tjampur tangan di- 
| dalam urusan dalam negeri Afri 

, Selatan. A3 Ant "3 

: | GERAKAN PEMBERSIH: 
AN "TERBESAR" DI 

— VIETNAM TENGAH 
Gerakan pember -sihan terbe- 

sar jang pernah dilakukan oleh 
'pasukan2 Perantjis di Vietnam 

  

ir Tengah dalam 4 tahun ini seka- 
rang sedang didjalankan didae- | 
|rah 40 kilometer dari kota pe- 
labuhan Hue demikian diumum- 

Perantjis di Saigon par hari 
“Selasa jang lalu. 

Gerakan.itu jang dimulai pa- 

| Agustus jang lalu dengan pen- 
daratan pasukan-pasukan  Pe- 

tai sekita Hue, 
(ngumuman tersebut, ditudjukan 
(untuk menjapu bersih atau se- 

1| dikit2nja mengatjaukan resimen 
ke-101 pasukan2 Ho Chi Minh, 

| jaitu salah satu dari 3 resimen 
jang merupakan satu divisi, dan 
sedjak beberapa waktu ini me- 
ngadakan Pn di Vietnam 

tawan oleh pihak Perantjis, —" 
Arit, 5 At, k   

Pak tengah malam tanggal 24 

Aa 
enurut pengumuman tadi, 

“hingga kini dipihak pasukan2 
Ho Chi Minh terdapat 43 orang 

Fsedjak Hitler 

sedikit di | 

Afrika Selatan di | 

mosinja jang menghendaki su- | 
paja Dana Afrika Selatan ini 

| eng, Gipiomatik di Pa 

|kan oleh markas besar tentara | 

"atas di dua tempat. dipan: 
menurut pe-' 

tewas, 30 lainnja luka2, sedang-: 
“kan 476 orang lainnja dapat di- 

ber Ja diada- 
kan, 'dihapuskan. San TN 

. Mereka. Penang bahwa 
ekonomi bebas ini akan memberi 
lebih besar dorongan untuk me- 

  

| lipatgandakan produksi. Ini ber- 
arti bahwa import jg lebih be- 
sar diperlukan, dan 'berakibat 
export jang lebih tinggi. 
Sampai sekarang politik jang 

demikian ini jang didjalankan 
pemerintah dari Bonn, memang 
tepat, kata industrialis jang 
omong2 dengan saja. 

Export Djerman Barat tahun 

1951 ada 3,5 billion dollar, se- 
dang tahun ini diharapkan 4 bil- 
lion. Kalau dibandingkan dengan 
export tahun 1948, hanja ada 1,1 
billion dollar, pembatja bisa me- 

“ngerti bagaimana hebatnja ke- 
madjuan produksi 
geri ini. 

Tetapi biarpun begitu, tetap 
Djerman Barat ini menghadapi 
kesulitan, jaitu bagaimana mem 
beri pekerdjaan kepada mereka 
jang tidak punja penghasilan? 
Bulan Mei jang lalu djumlah jg 
tidak memipunjai pentjaharian 
ada 1.312.000 orang, Hal ini le-. 

|bih sukar dipetjahkan, karena 
beberapa Pn Gaerahnja ter- 
paksa diser an kepada negara 
jain. 

Saja lihat asap berkepul dari 
tjerobong pabrik didaerah Ruhr. 

Bangsa ini adalah bangsa besar, 
Gengan ibanjak kesalahan, . dgn 
penuh kegiatan dan kemauar 
untuk membikin dan .memba- 
ngun besar2Zan. Apa jang saja 

iihat, ialah, bahwa Langsa ini 
tneskipun mengalami kekalahan 
dan kehantjuran dua kali dalam 
masa seperempat abad, tapi spi- 
rit mereka, kemauan mereka ti- 
daklah turut hantjur. 
Satu hal lagi jang mendjadi 

persoalan, ialah adanja daerah 
barat dan timur, jang masing? | 
dikuasai oleh tangan jang ber: 
fainZan. ' 

.Ja”, kata orang2 Djerman jg 
saja adjak bitjara, ,,kami tentu 
sangat gembira, apabila kedua 
bagian ini bersatu kembali. Itu 
tuan mengerti, bukan? Tapi dgn 
keadaan seperti sekarang ini 
bahkan lebih mendorong .kami 
disini untuk lebih giat bekerdja. 
Kami semua jakin, bahwa pada 
suatu waktu nanti bagian timur 
aan barat ini bergabung kem: 
data? 

“.»Dapat tuan mengatakan, ki- 
ra2 berapa lama lagi? 7” saja ta- 
nja. 5 

»Lima, sepuluh, lima belas 
duapuluhlima tahun. Saja tak 
kisa ramalkan. Kami bersedia 
Cengan pemilihan umum diselu- 

.ruh negeri dibawah pengawasan 
sebuah komisi UNO”, Manan 

Ditambahkannja : ,,Soal2 Jang 
mengenai politik seperti itu, ka- 
mt serahkan kepada pemimpin2 
pemerintahan dan politik. Rak- 
jat biasa sudah banjak sekali jg 
d:pikirkannja, bagaimana men- 

dapat. makanan jang tjukup, 
perumahan jang lajak bagi se- 
orang manusia”. - 
Memang perumahan ini ada- 

fah soal besar, seperti djuga di 
mana2. Ada saja batja adper- 
tensi dikoran Djerman : Seorang 
wanita, 56 tahun, punja rumah 

industri ne- 

tjukupan, ingin mendapat se- 
orang teman laki2. 

Banjak lagi Serupa itu, dan 
tekanan selalu diletakkan kepa- 
da rumah”. Di Inggeris sendirj 
tidak sedikit suami isteri ting- 
gal berlain2dan#silaki diruman 

| orang tuanja, siwanita ditempat 
| Grang tuanja djuga. & 

Pembatja bisa memikirkan 
perkawinan jang demikian? 

Keulen - Dusseldorf, 19-8-52. 

-MOBILISASI KOREA 
SELATAN 

# 

Pemerintah Korea Selatan 
pada" hari Selasa jang lalu telah 

mulai mengerahkan pemuda an 
tarx umur 18 dan 22 tahun gu- 

na dapat membentuk 2 divisi la- 
gi. 3 
' Mobilisasi ini akan selesai pa- 
da tanggal 1 September jang 
akan datang. 

Tindakan ini akan disusul de- 
ngan tindakan mengadakan la- 
tihan militer bagi pemuda ber- 
umur antara 18 dan 30 tahun. 

  

| Ant. AFP. 

#... Kashmir 

' Wakil2 India dan Pakistan 
pada hari Selasa jl. telah ime- 

| mulai konperensi rahasia menge 

dakan di Djenewa dibawah pim- 

   

pinanperantara PBB Dr, Frank 
| Graham. Delegasi India dipim- 
Ipin oleh menteri pertahanan 

( Gopalaswani Ayyangar dan de- 
legasi Pakistan oleh menteri 

|Juar negeri Sir Mohammad Za- 
frullah Khan. 

Menurut Reuter, konperensi 

jang akan berlangsung kira2 16 

hari lamanja itu akan berpusat 
pada soal demiliterisasi Kasmir 

jang menghadapi djalan buntu. 
| Soal ini soleh Graham dinama- 
kan sebagai penghalang ter- 
penting jang masih ada”, jaitu 
mengenai  djumlah dan sifaf 
pasukan2 jang akan diting rai 

kan oleh India dan Pakistan! 'di- 
masing2 pihak garis demarkasi. 

"Sidang pertama pada hari 
Selasa ini berlangsung 45 menit 
lamanja, dan pembitjaraan2.di- 
landjutkan hari “Rebo kemarin, 

Usul? baru Graham? 
Sumber jang mengetahui di 

Djenewa menjatakan, bahwa da 
lam sidang pembukaan konpe- 
rensi Kasmir pada hari Selasa 
itu perantara PBB Frank Gra- 

baru kepada wakil2 India dan 
Pakistan. 
Meskipun semua sidang ber- 

sifat rahasia, namun kalangan 
jang mengetahui soalnja ber- 

pendapat, bahwa usul2 Graham 
jang baru ini kira2 adalah ti- 
dak begitu djauh dari rentjana 
persetudjuan 12 pasal jang dia- 

kutan dalam bl, September Ipa 
— Ant. AFP 2 R5 

KEGIATAN PEMBE- 
RONTAK BURMA 

Sebuah-kereta api penumpang 
pada hari Selasa jang lalu telah 
keluar dari rel didekat Letpa- 

dan, 90 mil Utara Rangoon, ka- 
| rena djalan kereta api telah di- 
rusak oleh pemberontak2 bang- 
sa Karen. 

Lokomotif dan 3 buah gerbong 
telah rusak sama sekali dan di- 
Chawatirkan Ta banjak 
korban manusia. 

Sementara itu djuru bitjara 
pemerintah Burma dalam men- 
djawab suatu pertanjaan dalam 
parlemen Burma pada hari Se- 
lasa telah mengumumkan bahwa 
kini pemerintah Burma sedang 
mempertimbangkan untuk men- 
dirikan pos2 militer sepandjang 
perbatasan Burma sebelah Ti- 
mur dan untuk memperbesar 
djumlah tentara, jang ditempat- 
kan didaerah Kachin (Burma Ti- 

mur Laut), jang berbatasan de- 
ngan Tiongkok — Ant. Rtr. 

255 ORANG DITANG- 
KAP DALAM | HARI 
Sedjumlah 255 orang kulit 

berwarna pada hari Selasa jl. 
telah ditangkap di Port Eliza- 
beth atas tuduhan melanggar 
peraturan2  ,,apartheid” jang 
berlaku dalam.lingkungan dinas 
Skereta — api. 

Djumlah ini adalah 'djumlah 
terbesar diantara djumlah2 pe- 
nangkapan jang dilakukanyda- 
lam.i hari sedjak golongan? ku- 
lt berwarna di Afrika Selatan 
memulai kampanje menentang 

undang2 ,apartheid”, 
Sementara itu ratusan or ang 

kulit berwarna di Johannesbur 
pada hari Selasa ini mengada- 

  

pengadilan jang sedang meme- 

riksa 20 orang terdakwa kulit 
berwarna jang dikenakan un- 
Gang2 anti — komunisme. Para 

gerakan anti undang2 "aparthe- 

menjebar benih2 jang menju- 
burkan komunisme. 

Diantara para terdakwa itu 
terdapat Dr, Yusuf Dadoo, pre- 
siden Kongres India Afrika Se- 
latan. — Ant. Rtr. 

EKSPEDISI SWIS 
AKAN TJOBA 

Lagi mendaki Mt. Eve- 

rest. 
Anggota2 “ekspedisi Swis, jg 

untuk “kedua kali akan men- 
tjoba mendaki Mount Everest, 
hari Kemis jang akan datang 
akan berangkat ke India, demi- 
kian diumumkan “di Djenewa 

pada hari Selasa. 
Mereka akan menumpang se- 

buah pesawat terbang dari 
kongsi,, Air India”. — Ant. Afp. 

    
  

' Radio Peking: 

.mempertjepat 

takan, bahwa p 

Siaran itu jang diumumkan 
"24 djam sebelum perundingan? 
gentjatan sendjata dimulai lagi 
di Panmunjom hari Rebo kema- 
rin, selandjutnja menuduh pihak 
PBB telah melakukan ,,keke- 
djaman? jang tidak ada ban- 
dingannja diwaktu jg lampau''. 

Radio Peking jang menjiarkan 
protes Federasi Buruh Seluruh 
Tiongkok terhadap kekedjaman? 
(pihak PBB di Korea itu, mene- 
gaskan bahwa mas 'alah pertu- 
karan tawanan perang harus 
.diselesaikan pada dasar jang | 
adil dan lajak. Ditegaskan se- 
landjutnja bahwa ,,tekanan jang 

dilakukan oleh pihak PBB dgn,   ifa 

Pembom2 pesawat2 PBB tidak akan 
penjelesaian ma- 

salah tawanan perang 
Rapi PEKING dalam siarannja pada hari Selasa jl. menja- 

man? jang terus dilakukan oleh pesa- 
wat? PBB dibelakang # aris? pertempuran Utara di Korea tidak 
akan mempertjepat tertjapainja penjelesatan. djalan, buntu 
ngenai mas'alah pertukaran tawanan perang. 

me- 

| djalan mengadakan pemboman 
jg sewenang2 thd. penduduk 
“Korea Utara jang hidup damai, 
akan memperlambat dan meru- 
sak perundingan? gentjatan sen- 
djata”. Achirnja “protes ter- 
sebut menjatakan, bahwa gerak 
gerik palsu dan  kekedjaman? 
lainnja dari pihak PBB sekali? 
tidak mungkin diterima oleh 
pihak Utara”, 

Sebagai diketahui, delegasi 
PBB dan Utara pada hari Rebo | 
jad. akan bertemu lagi di Pan: 
munjom, setelah mereka menga- 
dakan recess satu minggu jang 
ke-4 kalinja dalam satu bulan 
ini, — Ant. « UP,   

27 
u 

ham telah mengadjukan usul2 

| kan demontrasi dimuka gedung ! 

terdakwa ini adalah pemimpin? . 

,KEDAULATAN RAKJAT” 

: Konperensi “- “nii 

Di Djanewa dimulai | 

'nai masalah Kasmir jang dia- | 

| 

djukan kepada pihak2 bersang- | 

id” dan mereka dipersalahkan | 

! ha jang objektif, karena 

# 

Atas : 

   

  

                

  

   

     

2 
HALAMAN 3 

  

  

  

   
biawi Barat bisa tambah 50.000 

HA tanaman padi dimusim 
kemarau 

j »Kepertjajaan kuno” harus dihilangkan 
ALAM suatu keterangan tentang kemungkinan memperba- 
njak hasil padi di Djawa Barat dari sawah jang sudah ada 

sekarang, Inspektur Pertanian Rakjat Djawa Barat Sujud 

berpendapat, bahwa kemungkinan itu terbuka dengan djalan 
menambah Juasnja sawah jang ditanami padi dimusim Kemarau 

Dari luasnja sawah diseluruh 
Djawa Barat jang dewasa ini 
berdjumlah 1.150.000 hektar, ha. 

nja seperlima sadja (kira2 290.- 
000 hektar) jang biasa ditanam! 
padi dimusim kemarau, jaitu 
didaerah2 jang sudah dapat di- 

AMERIKA, INGGERIS 
—... DAN PERANTIIS 

Mulai bitjarakan nota- 

djawaban Sovjet. 
Djurubitjara kementerian luar 

negeri Inggeris menjatakan pada 
hari Selasa jl bahwa Inggeris, 
Perantijs dan Amerika Serikat 
kini telah mulai mengadakan 

pembitjaraan2 informil menge- 

  

—pnai nota-djawaban Sovjet ten- 

Upatjara pembakaran djenazah I. D. Njoman Oka dilangsung- 

kan pada hari Selasa siang di 
Swat upatjara sebelum 

Sesudah digali kemudian dilakukan pembakaran. 

Semaki. 

Bawah : 
makam “ Pahlawan 

diadakan penggalian. 

  

Perdamaian tersebut. 

Dalam statement tersebut di- 
tekankan, bahwa Indonesia lang- 
sung berkepentingan dalam 

konperensi di Peking itu, kare- 
na dewasa ini Indonesiapun 
langsung merasakan tekanan 

bahaja perang baru dan sedang 
'merghadapi berbagai pertjoba- 
an untuk ditarik-tarik kedalam 
persiapan perang .oleh anasir2 
tertentu. Kegiatan2 untuk me- 

|ngadakan persiapan2 pangkalan 
| militer di Pasifik sampai dekat 
batas wilajah Indonesia makin 
lama makin njata, dan akibat2 
persiapan perang itupun telah 
mulai menimpa kehidupan rak- 
jat, 'dalam lapangan ekonom! 
maupun dalam lapangan poli 
tik dengan makin dipertadjam- 
nja pertentangan2. 
Dalam menghadapi keadaan 

jang mengandung bahaja besar 
ini bagi umat manusia, demiki- 

an statement tersebut selandjut- 
nja, adalah lajak dan wadjib 
Indonesia ikut serta berusaha, 
rsama-sama dengan rakjat 

dan bangsa lainnja, aan. 
kan bdhaja jang mengantjam itu 
dan mentjegah meletusnja pe- 
rang baru, sebelum terlambat: 

Gerakan perdamaian usa- 

ha objektif. 

Didjelaskan selandjutnja, bah- 
wa gerakan perdamaian jang 

sertudjuan membela. dan mem- 

pertahankan perdamaian dunia 

lemi kepentingan dan keselama- 

'an umat manusia, adalah .usa-   

  

sifat- 

nja- jang muniverseel Sa 

LAGI KERIBUTAN DI 
KOJE 

38 Orang tawahan luka? 

  

ngumumkan hari Selasa jang 

lalu bahwa 38 . orang pihak 
Utara, jang tertawan dikamp. 

ka2 pada tanggal ll Agustus 

jbl- karena tembakan2 jang ter 

paksa dilepaskan oleh serdadu2 
pendjaga untuk membubarkan 
suatu demonstrasi, jang dilakti- 

kan oleh para tawanan perang. 
Tembakan2 tadi dilepaskan 

setelah ternjata bahwa demon- 

strasi para tawanan itu tidak 

dapat dihentikan dengan pe- 

lemparkan granat2, jang me- 

ngandung gas air mata. Ant. 
AFP. 

DUTA BESAR BOWLES 
Akan ke Indonesia 

'Dutabesar Amerika di India, 
Chester Bowles, pada hari Sela- 

sa jang lalu telah tiba di Hong- 
kong dalam perdjalanannja ' kene 
“gara2 Timur an dan Asia 
Tenggara. 
“Bowles menerangkan, bahwa 

maksud perdjalanannja itu ia- 
lah untuk mengenal keadaan2 
ekonomi dinegara2 jang berlai- 
nan. 

Hari Rebo besok Bowles akan 
bertolak ke Manila, kemudian ia 

akan mengundjungi Malaya dan 
Indonesia. — Ant. - Up. 

PESAWAT TELEPON 
TELEVISI 

Pada hari Selasa jl .di Lon- 
don telah diadakan demonstrasi 
mempergunakan pesawat tele- 
pon televisi. Dengan pesawat ini, 

maka pihak2 jang sedang ber- 
hitjara dapat melihat satu sa- 
ma lain. 

Diharapkan, bahwa pesawat 

telepon televisi ini tidak lama 

lagi akan dapat dipergunakan 
bagi perhubungan telepon trans. 
Atlantik, dan lambat laun dju- 
ra hagi keperluan sehari-hari. 

— Ant, Rtri 

    
Pembesar2 tentara A.S. me- : 

pulau Koje, telah mendapat lu- 

Gerakan perdamaian ada- 
. lah usaha objektif 
Indonesia berkepentingan dim Konperensi 

Perdamaian se-Asia 

ri statementnja jang pertama semendjak kesibukan- 
nja mempersiapkan delegasi ke Konperensi Perdamaian se- 

Asia dan Pasifik di Peking. Panitia 

pentingnja Indonesia mengirimkan dengan ke Konperensi 
Nasional  mendjelaskan 

tiada memandang perbedaan go- 
longan dalam wmasjarakat, ke- 

psertjajaan . Maupun pendirian 
politik. Berdasarkan sifat ,,uni- 
verseel” ini, maka Panitia Na- 

ional telah mengusahakan su- 
paja- delegasi kekonperensi di 

-Peking itu meliputi semua golo- 
ngan sedapat-dapatnja. 

Mengenai usaha2 perdamaian 

di Indonesia sendiri, dalam sta- 
tement tersebut Panitia Nasio- 
nal menjatakan kepertjajaan- 

nja, bahwa djustru karena sifat 
gerakan jang universeel itu da- 
patlah berbagai segi pertenta- 

ngan didalam negeri dilemahkan 

dan dikurangkan, jang berarti 
membantu melantjarkan terse- 
lenggaranja Persatuan Nasional 

sebagai jang  diidam-idamkan 
negara, jang selandjutnja ber- 

arti pula membantu melantjar- 

zan pembangunan negara. 

Hilangkan segala purba- 

sangka. 

Dengan mengingatkan betapa 
akan nasib rakjat Indonesia 

apabila perang baru benar2 pe- 
tjah, Panitia Nasional dalam 

statementnja itu mengandjur- 

kan kepada semua lapisan dan 
golongan memperkuat gerakan 

perdamaian dan membantu per- 

hasilnja Konperensi Perdamaian 

di Peking. Diperingatkannja be- 

tapa penderitaan rakjat Indone- 

|sia dimasa perang jang lalu 

| seperti sebagai ,,heiho dan ro- 

Lmusha” jang masih segar dalam 

|ingatan rakiat. ' Hilangkanlah 
segala pur basangka dan paha- 
milah gerakan perdamaian itu 
manurut maksud dan tudjuan- 

Inja. Jakinjah akan kekuatan 

| serakan perdamaian ini dalam 

“usahanja untuk mentjegah me- 

'letusnja perang baru, untuk 

membina perdamaian demi ke- 
pentingan dan . Keselamatan 

umat manusia sedunia. 
Demikian antara lain state- 

ment Panitia Nasional. — Ant. 

  

    

tang masalah Djerman. 

Kalangan diplomtik di London 
pada umumnja tidak begitu op- 

timistis terhadap kemungkinan 

tertjapainja penjelesaian masa- 

lah Djerman menurut garis2 jg 
dikemukakan didalam nota So- 

vjet itu. Seperti diketahui, dalam 

nota djawabannja itu Sovjet Uni 
mengusulkan diadakannja kon- 
perensi 4 negara untuk membi- 
tjarakan masalah Djerman dan 
menghendaki supaja komisi jang 
akan menjelediki kemungkinan 
diadakannja pemilihan2 bebas 
diseluruh Djerman. terdiri dari 
“wakil2 parlemen2 Djerman Ba- 
rat dan Djerman Timur dan bu- 
kan komisi internasional seperti 
jang dikehendaki oleh negara2 
Barat. — Ant. - Rtr. 

  

PESAWAT ,,CANBERRA"" 
TJOBA PETJAHKAN 

REKORD 
Melintasi samudera 
Atlantik. 

4 Djam dan 37 menit setelah 
berangkat dari lapangan ter- 
bang Aldergrove di Irlandia Uta 
ra telah tampak diatas lapangan 
terbang Gander (New Founi- 
land) pada djam 10.12 GMT. 
hari Selasa jl. pesawat djet pem 
bom ,,Canberra”, jang mentjoba 
melitasi Samudera Atlantik dari 
Aldergrove ke Gander pulang 

balik, jang berarti djarak 4.140 
mil, dalam waktu 12 djam. 

Dalam penerbangan dari arah 
Timur ke Barat ini pesawat tsb. 

karena harus menghadapi angin 
Cari arah Barat, jg mempunjai 

ketjepatan 100 mil sedjam, ti- 
Gak berhasil memperbaiki re- 
kord penerbangan dari 
ke Barat, jang telah ditjapai 
Gjuga oleh sebuah pesawat pem- 
bom sedang ,,Canberra,”. jaitu 

dengan mentjatat waktu 4 djam 
18 menit 24.4 detik. 

Setelah mengisi bensin pesa- 
wat ,,Canberra” tadi pada djam 
12.13 GMT telah terbang kem- 
bali dari Gander ke Aldergrove. 

Menurut AFP pesawat tsb., 
jang bermesin 2 buah ,,Rolls 
Royce” telah diperlengkapi de- 
ngan tank — bensin tambahan 

dan dikemudikan oleh Donaid 
Beaumont, Usaha memetjah- 
kan rekord penerbangan melin- 
tasi Samudera Atlantik dalam 
2 djurusan ini dilakukan diba- 
wah pengawasan pengurus Royal 
Aero Club Inggeris selaku wa- 

kil dari ,,Internasional Aerona- 

utical Federation.” 
Sementara itu UP mewarta- 

kan bahwa pada djam 15.39 GM- 
T hari Selasa itu djuga pesawat 

Canberra” tsb. telah datang di 
garis finish di Aldergrove. —   Ant. Rtr. 

  

Antara tahun 1949 sampai ta- 
hun 1951 mereka bertiga itu me- 
lakukan  penipuan2 - dan/atau 
penggelapan uang dan barang 

perhiasan seperti mas berlian 
kepunjaan 42 orang Tionghos 
lainnja, kebanjakannja pendu- 

duk Bandung dan beberapa 
orang dari Djakarta. 

Diantara 42 orang korban pe- 
nipuan tersebut ada jang kena 
tipu uang sampai sedjumlah 
Rp... 219.000.-——, ada djuga jang 
ditipu masnja sanipai 115 kilo- 
gram. Rata2 orang2 jang ditipu 
itu mendapat kerugian puluhan 
ribu sampai ratusan ribu rupiah. 

Menurut pihak djaksd, seluruh 
uang dan mas intan jang ditipu 
dan digelapkan oleh 3 orang ter. 
Sangka, itu sekurang2nja men- 
tjapai djumlah sebanjak Rp.1.- 
637.464,30. | 

Terbongkarnja perkara ini ia- 

lah karena pengaduan2 jaitu ki-   

Penipuan Rp 1'/, djuta lebih 
oleh 3 perempuan Tionghoa 
42 Orang Tionghoa kaja djadi korban 

penipuan dan akan dibela oleh 
3 advocaat Bandung 

San perkara penipuan dan/atau penggelapan mengenai 
uang dan barang? perhiasan semua seharga lebih dari Rp 1V, 

djuta, telah selesai diperiksa oleh djaksa dan sekarang sudah 

disampaikan kepada Pengadilan Negeri. 
| Dalam perkara penipuan/penggelapan setjara besar?an itu , 

jang mendjadi tersangka ialah 3 orang 
jaitu njonja Oey Kim Hoa, njonja Oey Ek Soa 
Meng Nio (isteri seorang fabrikant tapioca dan beras jang kaja) 

dan Lie Giok Ham seorang djarda. 

perempuan Tionghoa, 
alias Gouw 

ra2 bulan Djuni 1951. Setelah 
ketiga tersangka. dalam bulan 
Djuni 1951 itu tertangkap, ma- 
ka didalam pemeriksaan ternja- 

ta, bahwa barang2 itu sudah ada 
jang didjual dan  digadaikan. 

Sedjumlah  barang2 itu sudah 
dapat disita untuk barang bukti, 

Tjara penipuan jang dilaku- 
kan oleh ketiga perempuan 
Tionghoa itu jalah dengan dja- 
lan memindjam uang atau ba- 

rang benharga kepada seseorang 
Tionghoa jang kaja, untuk me- 
nebus sedjumlah barang2 jang 
didatangkan oleh pemerintah. 
Bahkan 3 kawanan penipu itu 
mendjandjikan akan mengemba. 
likan uang dan barang berharga 
itu didalam waktu beberapa hari 
dengan pakai keuntungan 2095 
dari modal. Dalam usaha2 itu 
mereka menjebut2 djuga nama2 
Van Hasselen dan, Lauw Tjin   Nio seorang jang herasal dari 
Bangka, —Ant. 

Timur. 

sebutkan ,,madju", misalnja di- 
daerah Sumedang dl. ... 
Menurut. Sujud, dikalangan 

petani Djawa Barat pernah ter- 
.dapat suatu ,,kepertjajaan” jang 
mengatakan, bahwa dimusim ke. 
marau sawah djangan ditanami 
padi Karena dapat mengakibat- 
kan penderitaan kemelaratan. 
.Kepertjajaan” ini lambat-laun 
berkurang, akan tetapi masih : 
djuga terdapat antara lain dida- 

serah Serang, Pandeglang dan 
Rangkasbitung, sedang didaerah . 
Sumedang sudah hilang sedjak 
kira2 30 tahun jang lalu. 

Karena ,kepertjajaan” ini, 
meskipun ada sawah jang di- 
waktu kemarau tjukup menda- 
pat air, didaerah2 jang pendu- 
duknja masih memegang keper- 
tjajaan tsb, selalu tidak suka 
menanam padi dan ditunggukan 
sadja sampai hudjan tiba. De- 
mikian keterangan Sujud selan- 
djutnja jang dengan tegas ber- 
pendapat djuga, bahwa dimasa 
sekurang Indonesia kekurangan 

beras sehinga . harus mengim- 

port sebanjak kira2 700.000 ton 
dari luar negeri, petani harus di- 

giatkan menenami sawahnja se- 

dapatnja dua kali setahun dgn 
diberi pengetahuan tjukup ten- 
tang tjara menanam padi dua 

kah setahun. 
Menurut perkiraan Djawatan 

Pertanian Rakjat, di Djawa Ba- 
rat sadja tanaman padi dimu- 

sim kemarau masih bisa ditam- 
bah sekurang2nja 50.000 hektar 
jang dapat menghasilkan padi 

kira2 100.0C5 ton. 

Usaha lain jang dapat menam 
bah penghasilan padi dapat dju 
ga dilakukan dengan radjin 
menggunakan rabuk D.S., pupuk 
hidjau, kompos dll., pemakaian 
bibit jg baik seperti bengawan, 
segon dll. dan pemeliharaan jg. 
baik seperti menjiang, melandak 
dan memberantas hama. Menu- 
rut pengalaman Djawatan Per- 
tanian Rakjat, usaha2 ini sudah 
njata dapat. menaikan pengha- 

silan padi dan djika benar2 dila- 
kukan dengan semestinja Gapat- 
sh diharapkan bahwa pengha 
silan padi di Djawa Barat akan 
bertambah “demikian 'riida se 
hingga dapat mendekati kebutu- 

si dan mengurangi keharusan 

import. 
Terhadap hal ini Djawatan 

Pertanian Rakjat mengharap- 
kan supaja djuga pegawai2 pe- 

merintah dari djawatan2 lain 

dan pemimpin rakjat menaruh 
perhatian dan turut naruagea 

Ant. 

MAS TETAP HANGAT 
DOLLAR GELAP 

SUSAH 
Harga mas dipasar Pelembang 

sedjak peraturan import di- 
umumkan tiap2 hari meningkat. 
Pada tanggal 9-8 jang lalu ter- 
tjatat di Palembang harga mas 
24 karaat kwalitet B buat 1 grmi 
Rp. 32,00. 

Hari ini tertjatat buat 1 gram- 
nja Rp. 39.00 sampai Rp. 39,50 
(harga djadi). . Naiknja . tidak 
sekali gus, tetapi sedikit-sedikit 
setiap hari. Harga jang terting- 
gi ditjapainja adalah harga hari 
il, 

Sementara itu pasaran dollar 

straits gelap tidak kedengaran. 
Sangat sukar untuk mendapat 
keterangan pasarannja. 

Pasaran barang import 

diam. 

Seterusnja dapat diberitakan, 
bahwa, pasaran barang2 import 

kini makin sepi. Pendjualan ti- 

dak ada. Pembeli mulai mentja- 
ri. Party besar tidak dilakukan 

transaksi sama sekali. Jang 
djadi titik perhatian tampaknja 
adalah barang? minuman keras 
dan keperMan2 bersolek jang 
tum, 

Sifat menunggu dan lihat da- 
hulu-mendjadi pegangan para 
pedagang dikota ini, Meskipun 
begitu tidak mengurangi kegi- 
atan mereka untuk mentjoba2 

dan memantjing2 kehendak pe- 
merintah sesudah pengeluaran 
peraturan baru itu. 

Sementara — kalangan peda- 
gang ingin mengetahui, apakah 
dengan peraturan baru ini, pe- 
merintah akan mengurangi im- 
port dalam djumlah jang besar 
atau tidak. Keinginan mengeta- 

- hui ini dihubungkan dengan ke- 
mungkinan bisa menjimpan ba- 
rangnja sampai pasar kehabisan 
barang dan harga nik. — Ant. 

  

KREDIT Rp.104.901.000 
Untuk pemerintah pre 
pinsi Djawa Timur, 

Dari kalangan resmi didapat 
keterangan, bahwa buat triwu- 

lan ketiga ini, pemerintah pro- 
pinsi Djawa' Timur mendapat 
kredit dari pemerintah pusat se- 
banjak Rp. 104.901.000,- antara 
lain untuk  membajar pegawai 
Rp.43.000.000,—-, utk pembelian 
barang2 Rp. 15.0002000,. dan un- 
tuk usaha2 lain Rp 17.000.000, -. 

Pemberian kredit ini telah ter 
hitung djuga untuk membajar 
kenaikan upah pegawai, kenai 
kan rayon2, dan kekur tangan be- 
landja triwulan kedua jang her- 
Na Rp. 10.000.000,-. Ant,   

&



         

    

        

   
turi, sdr.   

ntuk menga- 

menurut Su- 

        

   
   

  

   

  

        

          

   

     
    

    
        

     

  

     

    
   
   
   
   

   

  

       

  

| dengan banjaknja 

i-isteri”, jang hi- 
a Lap bere: 

A nikah, maka ini pihak | 
Djawatan OA Kotabesar | 

4 Surakarta dengan ' Djawatan2 
P.P. ,Sosial, Penerangan, Pen- 

didikan Masjarakat dan pihak 
: Pam) dalam suatu ra- 

“pat jang  memperbintjangkan 
1s 2 masalah Ma “telah Sepat 

| berrena Ai annagaka ye 
| Iran jang teliti orang2 jang su- 
2 Teen bersama sebagai ,,su- 

ami-isteri”, tetapi belum nikah. 
4 | Mereka “belum dapat (boleh) 
dinikahkan sebab bertentangan 

dengan ketentuan2 Agama, mi- 
  

  

   

   
    

  

   

  

    
    

        

   

    
   

     

    

  

Panin film “jang 
     

    

    

   

    
umum dilihat dulu dar 

keamanan an Pe 

H0 dengan par 2    

    
| sn 

“dak 'baik akibatnja 4 untuk. dae- 

politis, kulturil, Tn 
     
     

   
   
   
   

    

   

  

   

      

    
    
    
   

   

  

   

   

  

   

          tiap Benin Baar : 
       

  

lu, hubungan dekat - mengenai 
“keluarga, -asb.nja. 

Hingga sekarang jang sudah 
terdaftar ada 510 djodoh jang 
belum. inikah dari 4 Katja- j 
matan, ialah: Pasar Kliwon 66' 
djodoh, Lawejan 55, Bandjarsa- 
ri 271, D.:.ebres 118, sedangkan 
Katj. Serengan belum Tepat 
kan Ne NAN AA (Kor). 

495 TAHANAN 
| “DIBEBASKAN   

5, Sragen 10, Klaten 
1435, Bojol lali 461 dan lain daerah 

"3 Juar Surakarta. 12 orang, Jang 

  

    
ini, apalah Neendan ia 
mentjapai 1.k. 2.100 orang 

g sudah | dibebaskan 'atau 

|hanan “didaer ah Surakarta. 

Negara. 
Pada pengumuman, pembeba- 

Seth. 'berbitjara, Resi- 
r Resimen, Kepa- 

Tee sa agama wakil Kepala | 
as! Polisi Karesidenan -Surakarta, 

jang pada pokoknja dapat disim 
ulkan, mengutjapkan sjukur 

n | dan selamat atas pembebasan 
- (mereka, jang berarti Pemerin- 
|tah menaruh kepertjajaan ter- 
|hadap mereka dalam langkah2 
mereka selandjutnja untuk me- 
jumbangkan tenaga dalam Ia- 

pangan. pembangunan. serta 'tu- 
(rat memelihara keamanan di- 

| dae rah masing2. , 
xarapkan kepada mereka 

dapatlah menjesuaikan diri da- 
(lam suasana sekarang, supaja. 

  

  

3 Naa ditengah2 masjarakat. 

    

reka telah bersumpah menu- 
gama, bahwasanja mere- 

| serta. tida mengikat diri pada | 
$ 2 jang mempunjai ediolo-     
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ja jang Mula 
Rebo jl. tentang pembangunan ekonomi 

| lapangan 

ma tetapi belum” ber- | 

|salnja salah seorang masih ter- | 
|ikat oleh perkawinan jang du- | 

    

    

   

        

    

    

   
      

    

  

    
   

    

     
   

  

   
     
   
   
    
    
   

  

   
    

      

     

  

    

   

  

   

    

ta 14 orang, Men 8, "Ang : 

Serang) telah .mendapat kun- 

 Bersumpah setia. “kepada 

tidak keliru lagi melangkahkan | 

an setia kepada negara 

2 merusak negara, — Dadi 

' | wa itu sbb: 

1 Patrasemadi digedor dari luar 

| djang.pintu hingga terbuka dan 
masuk sambil menodong pistol 

| memaksa tuan 

Inja, hingga garong — garong 

3 djam orang membunjikan ken 
| tongan, mereka akan kembali 
| lagi. 

  

    
    

   
    
    

      

    

   
   
    

  

   
   
   

  

     
   

gi paku" room 

Maman Na se tjara 

ah, atau aan Jain PA pembangunan 
1 pada Peran 13

 

jang masih Hamat oleh tradisi | 8 
| dan cultuur itu. Untuk mentja- 
Ipai tudjuan itu maka menurut 
Hn ata harus pula diada-' 

kan penjelidikan tentang »Weel- 
Istanden” jang mungkin timbul ' 
karena adanja alam pikiran jg 
baru dan lebih luas. Maka oleh 
karena itu masaalah pembangu- 
nan ekonomi itu tidak dapat di- 

.| pisah2kan gengan masaalah cul- 
turil. 

Selandjutnja ditegaskan, bah- 
wa makin lama dilakukan pem- 

bangunan dilapangan ekonomi, 
maka makin lemahlah kedudu- 
kan negeri kita. Untuk mentja- 
pai tingkat ekonomi jang tinggi 
|harus dilakukan. pembangunan 
ekonomi jang meliputi" semua 

keaktipan ekonomi 
dan merobah susunan dan strue- 
tuur, Suatu structuur ekonomi 
jang bertingkat tinggi dapat 
pula mempermudah tambahnja 

| penghasilan perseorangan, jang 
berarti. pula penghasilan na- 
sional. 

Kesimpulan dari pendapat Su- 
djatmoko mengenai hal itu, ja- 
lah bahwa pembangunan ekono- 

mi bukannja tergantung pada 
import barang2, melainkan men- 

talitit dari masjarakat jang 
Sesuai dengan kebutuhan tehno- 
logi dengan etiek Tn jang 
baru, 

KEADAAN DAERAH2 
.TETAP AMAN 
“Sesudah keadaan 5.0. B. 

ditjabut- : 

Atas pertanjaan bagaimana 
Keadaan didaerah2 dimana kea- 
daan SOB telah ditjabut. Men- 

teri Dalam Negeri Mr. Moh. 
Rum menerangkan, bahwa dae- 
reh2 dimana tugas pendjagaan | 
keamanan telah diserahkan kem 

amanannja. Sampai saat ini ja- 
itu setelah keadaan S.O.B. itu di ' 
tjabut pemerintah sipil didaerah | 
tersebut tidak pernah me- 
minta “bantuan militer dan | 
ini membuktikan bahwa tidak | 
terdjadi sesuatu peristiwa peng- | 
gangguan keamanan jang luar 
biasa. 

Patut diketahui, bahwa kea- 
daan SOB itu sampai kini su- 
dah hampir sebulan lamanja di- 
-tjabut didaerah? :jang tertentu 
di Indonesia. — Ant, 

  

- PARA AHLI PUR- 
BAKALA 

Iesndan pia Banten Utara 
Berita terlambat jang diteri- 

ma di Bandung dari Serang 
menjatakan, bahwa pada tg. 20 
jl. Banten Utara (kabupaten 

djungan dari para ahli purba- 
kala, diantaranja 2 orang dari 
London dan 3 orang lagi ahli2 
purbakala di Indonesia sendiri. 
Jang terutama djadi bahan 

penindjauan para ahli itu iaiah 
bekas2 ,,kebesaran” Banten dan 
»keaslian” jang masih nampak 
dikalangan penduduk. 
Penindjau2 itu ialah “Prof. 

D.G.E.- Hall dari School of 
Oriental and African Studies 
(University of London), Mr. 
M.A. Christie djuga dari sekolah 
.tsb diatas, Prof. Dr. AJ, Ber- 
net Kempers, achting kepala Di- 
nas Purbakala R.I., Nj. Dr. Oey 
Tjin Hwie, seorang ahli purba- 
kala dan Sukmono, sekretaris 
Dinas Purbakala. —Ant. 

  

110 didesa Tritih Wetan (& 10 
Km dari kota 'Tjilatjap). telah 
terdjadi gedoran jang di ser- 
tai pembunuhan — atas diri 
Pak Patrasemadi lurah Mang 
Kol desa tersebut. 

Menurut keterangan per tatis 

Pada malam itu pintu rumah 

dengan permintaan agar dibuka, 

telah merasa tjuriga 
membunjikan kentongan. 

Penggedoran2 segera mener- 

rumah menje- 
|rahkan uangnja. Tetapi Patra- 
semadi mempertahankannja, 
hingga achirnja ditembak de- 
ngan revolver. j 

Peluru mengenai tapak tangan 
|kiri terus menembus perut 
(usus tembus) dan tertahan pa- | 
da tulang pangkal — paha. 

Sebelum menghembuskan na- 
fas jang penghabisan, pak Pa- | 
trasemadi masih sempat menun- 
djukkan dimana simpanan uang | 

leluasa mengambilnja uangnja. 
Sebelum penggedoran2 ini me- 

ninggalkan sikorban, ' mereka 
mengantjam bila dalam waktu 

Berapa kerugian tuan rumah |     'belum dapat d 

| telah mengadjukan seruan kepa- 

komisi 

bali kepada kekuasaan sipil, pa- | gas oleh presiden Pilipina untuk 

da umumnja. baik keadaan ke- | 

Mendengar ini, tuan rumah jang | 
“segera | 

Rhee 
". |. Diantjam dengan mosi | 

tidak pertjaja 

Syngman Rhee »Mmenggelapkan” 
“uang sebanjak 4 djuta dollar 
|dan mengantjam akan menga- | 1 

| djukan mosi tidak pertjaja. 5 
Dikatakan, bahwa 14 orang 

pedagang terkemuka jang me-. 
njokong Syngman Rhee.telah di    

  

   

| dengan koers 
Pns rendah sekali dan kemudi- 

an mendjualnja lagi dipasar 
gelap. 

Suatu "panitia "penjelidik telah 
dibentuk oleh parlemen dengan 
tugas mengadakan pengusutan 
lebih landjut. Menurut dugaan, 
pedagang2 tersebut telah mem- 
berikan sokongan uang sewaktu | 
terdjadi krisis. politik baru2 ini. 
Ant. - Afp. 

  

Seruan bewahi kendi 
PB.B. : 

Tentang sengketa de- 
ngan Bulgaria. 

Junani pada hari Selasa jl. 

da PBB supaja membantu me- 
njelesaikan sengketanja dengan 
Bulgaria tentang dua buah pu- 

|Jlau disungai Evos. 

Dalam suratnja kepada sek- 

djen PBB Trygve Lie delegasi 
Junani Alexis Kyrou minta su- 

paja Lie mendekati pemerintah 
Bulgaria dengan maksud un- 
tuk menjelesaikan 
mai garis perbatasan didaerah 
pulau Alpha jang dipersengketa 

siden2 disungai Evros. 
Sengketa tersebut 

menjebabkan terdjadinja per- 
tempuran dengan bersendjata 
sewaktu — waktu pasukan Ju- 

nani menghalau serdadu2. Bul- 
garia dari pulau Cama. jakni 
pulau kedua dari 22 buah pulau 
tersebut. 

Dalam surat itu selandjutnja 
'diusulkan supaja dibentuk suatu 

gabungan Bulgaria — 
Junani untuk memperbaiki ga- 

| yris2 demarkasi. — Ant. UP. ' 

“TINDJAU KEMBALI 
PERSETUDJUAN PI- 
LIPINA — AMERIKA — 

Dewan ekonomi nasional Pili- 
“( pina dan panitya jang diberi tu- 

    
 mempeladjari panindjauan keris 

SKKDA U LATAN KAKJAT” 

. Pemerintah Tag | 

Parlemen Korea Selatan da- | 2 
lam sidangnja pada hari Selasa | 

jang lalu menuduh pemerintah | 

  

'bolehkan membeli uang dollar | 

| mur. Didesa Surodadi 

TNI. 

- suatu tempat, telah terkepung 

I Tenggara daerah Suradadi. (Ti- 

setjara da- | 

kan jang berulang — ulang me- | 
njebabkan timbulnja banjak 1n- 

baru2 ini 

    

  

       

oh. mana 

BPASUKAN "TL.N.I. Bn. 401 

   
hingga kira? djam 1 malam. 

“Grombolan mundur dengan 
menjeberangi djalanan besar di- 
desa Tarup, menudju kearah: ti- 

21 “mereka 

membakar rumah kepala desa 
dan dari sini, gromboian kedesa 

Djatibagor terus dikedjar oleh 

Pagi2 mendjelang fadjar me- 
njingsing, mereka itu, disalah 

oleh TNI, tetapi dapat djuga 

mereka keluar dan terus dike- 
djar sampai siang hari, dan ge- 
rombolan mundur terus kearah 

| dak disebutkan berhatsil tidak- 

nja pengedjaran itu. Red.). 

Menurut keterangan jang be- 
um resmi akibat pertempuran 

'tsb. pihak TNI kehilangan se- 
| orang angg., sedang dipihak pe- 
ingatjau jang telah diketahui 
rada seorang jang tewas dan be- 
"berapa orang lainnja mendapat 

|Tuka2. Diantara milik penduduk | 
jang mendjadi korban adalah 
antara lain 30 ekor kambing jg 

: dilarikan dan 8 buah rumah di- 
' bakar habis. : 

Jang berwajib, kini sedang | 

di- mengadakan pembersihan 
“tempat2 sekitaxnja. 

4 Soal pokok belum 
—. disetudjui 

Sekitar 

Kashmir, 

Dalam sebuah maklumat da- 

iam konperensi mengenai soal 
Kashmir antara wakil2 India, 
Pakistan jang dimulai Selasa 1g 
lalu di Djenewa dinjatakan bah- : 
wa pembukaannja dilakukan da- 
lam semangat persahabatan dan | 
konstruktip. 
“Dinjatakan selandjutnja, bah- 

wa konperensi jang akan diha- 
Gliri wakil PBB ini akan mem- 

“bitjarakan usul2 jang di tindjau 
mbali jang diadjukan wakil 

'BB Frank Graham. 
“4 Soal pokok jang belum dise- | 

dam kedua belah pihak ialah 
(1) ketetapan mengenai waktu | 
demititerisasi (2) sampai kema- | 

Gemiliterasasi dilakukan (3) 

masaalah   

  

  , bali persetudjuan Amerika Seri- 
ikat — Pilipina telah mengam- 

| bil putusan untuk Isenisusu an 
| kepada Presiden @uirino supaja | 
i memberi tahu pemerintah Ame- | 
rika Serikat tentang keinginan” 

| Pilipina menindjau kembali ,per- 
: setudjuan dagang antara kedua, 
negara tersebut. 

Persetudjuan tersebut kini di- 
anggap tak sesuai dengan zaman 
setelah pemasukan barang2 Pi- 
lipina di Amerika Serikat diba- 
tasi sedangkan barang2 Ame- 
rika dengan leluasa memban- 

djiri Pilipina, demikian dipero- 
leh kabar di Manila pada hari 

Selasa jang lalu. — Ant Afp. 

  

  

KAMIS 28 AGUSTUS 1952. 
Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4m. 
09.00 Ujon? dari Puro Paku- 

alaman 
Pelbagai orkes Barat 

Lagu? Indonesia 
Musik siang hari oleh 
Musik Tiup Jogjakarta 

17.000Gelanggang ,, Podomoro” 
RRI Jogjakarta 
Pendidikan masjarakat: 
Soal? tehnik radio 
Mimbar Islam ' 
Pusparagam oleh ORJ 
II dbp Sukimin 
Manasuka lagu? Pee dan 

Melaju. 
SURAKARTA. 

Gelombang: 90 — 130 m.,. 
1245 Hiburan siang 
17.00 Rajuan puteri 

12.30 
13.15 
13.45 

18.20 
19.15 
21.15 
21.30. 

22.15 

t 

  

17.40- Kamus harian 
18.15 Tentang tehnik radio ', 

TIILATJAP 19.15 Irama tanah air 
GEDORAN DAN PEM- | 21-15 Radio tonil wajang orang. 

2. BUNUHAN 3 | 
Hari Senin jbl, sekira djam | 1 Yr 

AM ED EL IS Dp 

€fandara Univesaty 
the oll purpose typewriter for Ihe modern office 

  

It Agent Djawa empal. 

Toko INDONESIA 
| Fatjinan 151 AJ Ong | 1 
DHARMAWISATA. 

Pelesir kepegunungan 
atau ' hendak pergi 
djauh, malam mau ti: 

dur, lelaki atau perem- 
puan, makan 2 tablet : 

(z MAHA TONIK mm 

Besok pagi pasti sehat dan kuat, 
tidak tjapek, tidak takut dingin, 
tidak masuk angin, ta mungkin 
sakit. 

  

  

    

   Ka pasukan? kedua pihak | 

  

"Tembak, Wanimbak ia gerom- 
bolan didaerah Tegal 

30 Ekor kambing dilarikan, 8 rumah dik ak ar 
(Dari Wartawan. KR. Sendiri) 

jang sedang mendjalankan pe- 
zondaan, tanggal 22-23 Agustus jl., didesa Wangandawa, 

kevjamatan Talang, daerah Tegal, telah mendjumpai satu ge- 
| rombolan jang diduga dari fihak T.LI, kira2 150 orang bersen- 
| djata, Tembak-menembak segera terdjadi, mulai petang hari 

  

jang masih ada pada achir ma- 
(4) tanggal | 

“kepada “urusan plebisit mulai 
sa demiliterasasi 

mendjalankan kekuasaannja se- 
tjara resmi jang mendjadi soal 
terpenting ialah besarnja pasu- 
kan2 jang akan tinggal di Kash 
mir selama plebisit berlangsung. 

Menurut pendapat kalangan 

jang mengetahui perundingan jg 
sekarang ini mngkin sekali akan 
mendamaikan India dan Pakis- 
tan mengenai soal tadi, 

Perlu disebut bahwa delegasi 
Pakistan dalam konperensi ini 
dipimpin menteri LN Sir Zafrul- 
lah Khan sedang perutusan In- 
dia dipimpin menteri L.N. me- 
vangkap ketua madjelis tinggi 
India Copalaswami Ayyangar. 

-—— Ant.- AFP. 

Angg. Parlemen Asraruddin : 

GIA utamakan peda- 
gang dan pelantjong? 

Dari pada. Long, Negeri 
jang wmendjalankan. tu- 

gasnja, 
Anggota Parlemen Seksi Per- 

hubungan Asraruddin jang ke- 

marin dulu telah tiba kembali 

di Djakarta dari perdjalanan pe- 

nindjauannja di Sunda-Ketjil, 

menerangkan, bahwa Garuda In- 

donesian Airways lebih memen- 

tingkan kaum pelantjong? dan 
pedagang? dari pada pegawai? 
negeri jg sedang mendjalankan 
tugasnja atau dinasnja, walau- 
pun pegawai? jang dimaksud ini 
telah mendapat prioriteit jang 

pertama. 
Kedjadian ini terbukti pada 

| pengalaman dua orang pegawai 
negeri dari Kementerian Pere- 

konomian jang sedang mendja- 
lankan tugasnja Gi Den Pasar 

(Bali), walaupun mereka telah 

menerima prioriteit pertama, na- 
mun tidak diutamakan, hingga 

| menjebabkan kelambatan pega- 
wai?2 tersebut untuk datang di 

Djakarta. 

Selandjutnja Asraruddin me- 

| njerukan, agar supaja Pemerin- 

tah dengan segera menasiorlali- 

sasi GIA. — RD. 

  

Bahasa Pengantar : 

dan terbuka untuk anak- 
Tn ALIRAN. 

  

1 

IM 421-8. 

PENGUMUMAN PERTING UNTUK 
“WILAJAH IOGJAKARTA 

——000—— 

Akan dibuka SEKOLAH RAKJAT SORE dgn. tida dipungut 
beaja — SEMUANJA SERBA GRATIS!!! 

KUO Yu DAN INDONESIA. 
Sekolahan akan dimulai pada tanggal 1 

.apak dari SEGALA BANGSA 

TEMPAT TERBATAS. 
Pendaftaran mulai sekarang dari djam 1490 — 16.00 di 
Sekolahan Tionghoa Notojudan Jogjakarta. 

GUNAKANLAH KESEMPATAN JANG TERBAIK INI!!! 
DJANGAN SAMPAI TERLAMBAT!!! 

CHUNG HUA HSIAO CHAN PAO KUAN TUAN 

  

SEPTEMBER 1952 

Wakil Ketua 

“Tjan Ging Tjan 
» 

h MERANAO TAN 
  

sekolah Menengah. 

raan membatja. 

anak2. 

“Terbit tiap hari Senen. 

bulan),   
»KAWANKU” 
dengan pertjuma.   

"KAWANKU" 
“SKAWANKU" adalah nama madjallah chusus 

untuk anak2, murid2 sekolah Rakjat, 

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

pengetahuan, pula untuk menambah kegembi- 

Isi madjallah ,,KAWANKU": 
huan umum jang sangat dibutuhkan oleh 

Redaksi madjallan ,KAWANKU” : 
oleh guru? jang berpengalaman mengenai pen- 

didikan dan ilmu djiwa anak - anak, 

Harga langganan Rp. 3,— sekwartal (tiga 

NVB.P. Kedaulatan Rakjat'" 
Tugu 42, Tilp, 900, 901 - 

— JOGJAKARTA, — 
Bagi para langganan harian 
»KEDAULATAN RAKJAT” 

diberikan 

maupun 

ban jak pengeta- 

dipimpin 

Diterbitkan oleh : 

      
  

uang lengganan2' tsb. 

lang-selatan, 

rekening?-loper tersendiri     etahui, 4 (Kor). 
Terdjual disemua toko obat, 
  

Pengu muman Tata-Usaha 
Kepada para Lengganan K.R. dan / atau M.P. didaer ali 

Magelang jang mendjadi pegangan loper2 bernama DAR- 

MOSUMARTO (tua) dan SAFUAN (muda) dari 

K.R. — MP, Magelang diumumkan, bahwa mulai sedjak bl. 

AGUSTUS 1952 pembajaran lengganan K.R, dan / atau M.P, 

sudah ada rekening-lopernja sendiri (baru) jang mefariki 

Perlu diketahui, Sir. DARMOSUMARTO mengantar se- 
bagian besar Ke Magelang-utara dan Sdr, 

Buat seterusnja, uang lengganan K.R. dan / atau M.P. 
jang mendjadi pegangan AN harus dibajarkan kepada 

diatas. 
Pembajaran uang lengganan KR -— MP — KAWANKU 

— ADVERTENSI dll, dianggap sjah dengan menggunakan 
kwitansi dengan tjap Kantor Tjabang KR — MP. MAGE- 
LANG disertai tanda tangan pengurus Tata Usaha, 

Tata Usaha K.R. dan M.P. 

Tjabang 

SAFUAN Mage- 

  

   

   

    

  

   
    
     

    

   

  

SOBOHARSONO 

“The Prince and the Pauper'" 
(PANGERAN DAN . PENGEMIS). 

Untuk 13 tahun keatas. 

  

GUNA MEMENUHI PERMINTAAN BAPAK? IBU? GURU: 
Diadakan matine untuk anak2 sekolah S.M.P. atau sedera- 
djat, dengan setjara rombongan mendaftarkan terlebih dulu. 
(Harga rata-rata Rp. 1). 420 - 8. 

5 

3 SENI | 
SONO 
MALAM 
PERTAMA 

Teks: 
INDONESIA 

17 Tahun 
—IO— 

KEBAHA- 

GIAN JANG 
DIRERHI- 
TUNGKAN. 

    

AN SEBISTAN CHIOLA 
Lk TITOMLONSO 

UITGEBRACHT DOOR 

  

     

  

  

  | : 419-8. 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Dengan ini kami menghaturkan terima kasih kepada 

Instansi Militer, Polisi dan Sipil, Wartawan , IE Tuan2/ 
Njonja2 | Pandu? |Anak - sekolah serta keluarga Peladjar 
Bali, atas bantuan dan perhatian jang telah diberikan, se- 
hingga terselenggara pembakaran djenazah Suami/Sdr. kami: 

| DEWA NJOMAN OKA 
di Taman Bahagia JOGJAKARTA. 

A.n. Keluarga kami 

SOEGIARTI OKA, — Jogja. 
IL. DEWA GEDE DJAJANEGARA, — Bali, 

412-8 

  

Di Bagian Ketan 
P. & T. LANDS di Subang 

dapat ditempatkan: 

seorang DOKTER (Aris) 
Bangsa Indonesia 

  

Surat lamaran dialamatkan pada 
BAGIAN URUSAN PEGAWAI 

Kantor Besar P. & T. Lands 
ln SUBANG. 

  

Djangan sampai ketinggalan Speda bermotor ,,VICTOR 

kemplit, Untuk djawatan? dapat diambilkan dari READY- 

STOCK 10-bidji keatas. HARGA TA' BEROBAH. 

Radio ,BLAUPUNKT? PN an Spesial gongslag untuk 
gamelan Djawa. 

SERPIES makan untuk 6 dan “12 orang. (Eetservies). 

Toko "IMEXI" 
TELP. 600 Xx DJOKJA. 417-8 29   TUGU £ 

  

  

: » Montir mesin? alat 
&Y Kantor: TIK — RE- 

4 KEN — TEL-machine's 
S5” dan lain-lain. « 

Hubunganlah segera dgn. : 

"SEMI" 
Tugu Kulon 13 — Jogja. 

Masih menerima ABONE- 
MEN dengan GARANSI 

Didjual dengan lekas: 
' 

| 1 FOTOTOESTEL ,,Rollei- 
Cord (Djerman) Lens 3,5. 

1 MESIN DJAIT Singer” 

Serie letter EC, Kabinet 
2 latji. 

Keterangan pada 

Djalan DJATI 4. 
Menunggu dyn. hormat. JOGJAKARTA, 

418 - 8. ” SOEPARMAN. 416-8 
  

  

MERCURIUS NASIONAL 

  
  

  

  
  

| Sandiloto 5 —  Tilp. 266, — Jogjakarta. 
| KURSUS : PRIVAAT / ROMBONGAN : PAGI | SORE, 

Hn Xx Pegang Buku A — B. Economi Perusahaan. 

: & Bah. Inggris, Djerman, Perantjis. 
«Ilmu Pasti S.M.A., S.M.P., Beg. Diff. Integr. 

Masih menerima pendaftaran. 415-8. 

Sedia Buku-buku 
1. TARJONO REKSOWARDOJO: 

— Ilmu Alam dj. 1/2/8/4 &... Rp. 4— 
$. — Soal2 dan Djawaban Ilmu - 

TN EN pa epa ti PRA Naa Il na an aeob 

2. LAZIB ST. BESAR: 

—- Soal2 Ilmu Alam on LA 

3. NURSINAH SUPARDO: Kesusasteraan Ind. ,, 6,— 
4 &.. MOECHTAR: Latihan Bahasa Vc... Wa oa 
5. B. SIMORANGKIR SIMANDJUNTAK: : 

Kesusasteraan Indonesia djilid I. ......... »... 4,90 

6. Dr. M. PRIJOHOETOMO: Javaansch leesboek ,,  10,— 
7, PINANDOJO: Latihan Persiapan ...... no 
8 Su MA. BASARIBU csi Tahan, Udjp Ka D:50 

— Kuntji “Tahan Udji ...... 1 5 — 

9, A. DASUKI : Pokok? Ilmu Bumi Fisika .....,. 4,50 
10. — Pokok? Kosmugrafi ........ » 4,50 
li. MOH. SADLI (e.c.i.) |SOEFAAT: 1 

- Ilmu Ukur: Melukis dj. I Aka AO 

12. M. BALNADI SUTADIPURA: Aldjapar I., 545 
13. MOH, SADLI/Ir. A. ANTONO:  Soal2 Aldj. ,, 1,50 
14. ANWAR SANUSI: 

— Sedjarah Indonesia ajitia ZA Pena 00 
— Sedjarah Umum 3 ipa OD0. 
-— Sedjarah Umum “ Tr AO 
— Sedjarah Umum |... ke g So 

15: UMAR SINGGIH: 
-- mu Tun buh'an, dj. I/IT Aa ». 1,25 

(stensilan) 
16, AUGUST SUNARIO: 2 

- Latihan Udjian Ilmu Bumi ',, 650 

——- Latihan Udjian Sedjarah Ne “io0 
— Latihan Udjian Berhitung Pet) 
—- Latihan Udjian Bahasa Ind. ,, 7,50 

17. WASIR SASTROWIDAGDO: H. P. P. 46/51 : 
(Himp. Peraturan? Pensiun, tundjangan, j . 
uang tunggu dsb.) “ia Fe noleuU 

18, SUNDORO: Sedjarah Indonesia Mob akur Oioy 

19. SI UMA: 
— Tjontoh Rekes dan Surat - 

MEnJutbt On Ab aan KA Ann Kn Oa 
—- Penuntun Karang - Mengarang ,, 1 50 

Pesanan tambah Tlatan kirim 1075 sedikitnja Rp. 

£ TOKO BUKU K. Re “ 
ag ee K5) AA Te ” 

Na Tugu 42 — Telp, 901 
— Jogjakarta ———       

  

Dusta La 

1 Typ ,KEDAULATAN BAKJAT” 1081 INAP 102. 
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