
           

    

     

  

  
ANGAN UNTUK 

   I Age B: M. Na AN dari » M BEEL, 

a- ab lan bs hwa menu- 
4 |rut kabar? dari Negeri Belanda, 

urau Ha kan h pada har ter- "PM. Drees telah menjatakan 
ri koalisi Kpn dna bahwa soal Indonesia tidak lagi 

: vd A, ARP 4 hmasuk urusan seberang lautan, 
“Tapi mem en apat 5 tapi dimasukkan kedalam Ke- 

teri, perobahan ke Bemidjaksa i af | menterian Luar Negeri Belanda. 
politik negeri Belanda oleh Pe 

   
     

  

LE ENE, AN MENERANGKAN, BAHWA PADA SAAT SE- 
AA 5 KR MENGELUARKAN PENDAPAT JANG 
ANG 'MENGENAI BENTUK KABINET BARU BELANDA, KARENA TER- 

“Atas pertanjaan, apakah me- 
binet baru ini teristimewa akan 

— terlihat dalam politik dalam ne- 
geri dari Negeri Belanda. 
. Politik luar negeri dari Fine 
an Belanda akan tidak be- 

5 'pokoknja, hanja mungkin 
- penetapan aksen pada. memen- 

— 'tingkan beberapa “soal dari ae 
Dg AN Da Lg n 

5 net jang lalu. 

—.. Dalam. hubungan | ini menteri 

WALIKOTA SEMARANG 

  
  

  

    

   

  

  

  

marang 1 
werdojo mengalami operasi di- | 
rimahsakit Elisabeth karena 
Da, panjehit "usus-bun- 
TES tg 

— Keadiannja setelah operasi 
Mpabatka tidak Lea : 
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donesia dan. Hongaria. 

nurut -fahamnja . pemindahan 

lalu, umpamanja mengenai soal 
| Uni 

bean bahwa “ia sendiri 
11 Yetuta, melihat bajangan bahwa 

.net jang lama. — Ant. s 

waktu 'ditanja mengenai maksud 

bil bagian dalam 

binet sekarang bermaksud, men- 
| djalankan "politik bebas jang ak- 

2 dalam mana dipeptingkan, 

5 Pada tanggal 25-8-52 jang lalu bau di Javache Bank te 
ci perundingan dagang NOAH Delegasi Ekonomi ha 

| Gambar: Ketua Delegasi. Iifonesta Ta Achmad Ponsen me- 
Ba ngutjapkan kata sambutan, aa 

5 1 Pan ketua a Delegasi Honda KN 

soal Indonesia ke Kementerian 

LN: tidak. “berarti perobahan si- 
kap. kabinet Belanda sekarang, 
dibandingkan dengan kabinet: jg 

dan Irian Barat, Menteri 

kabinet Belanda sekarang akan 
mengambil lain sikap terhadap 
kedua soal 'itu, dari pada kabi- 

- Mentjari perhubung- 
an persahabatan dgn 

Juar negeri 
Menteri Penerangan Mononutu 

Pemerintah Indonesia mengam- 
rentjana Co- 

lombo. mendjelaskan: bahwa ka-   

t 

  

imuka beliau, Tn. Lang 
—(IPPHOS) 

  

  

| antuk Pen Pn 

(but kedatangan Presiden untuk 

'|ke Demak-untuk ziarah kema- | 

|Djepara melihat. ukir?an, dan 

    

a Daily Bulletin" 'atas Ta 
o dan. Mukarto kepada U.P. 

  

|akan diatur sendiri oleh Kepala 
   

  

    

  

ANILLA | , 

.mentar PP 
diberikan baru - baru 
sia kepada Unitea Press, mar 
rupanja Pama Pe meng jang, mau Ke- 
Iuar dari r 

2 
Harian itu dalam induk 1 ba 

ngannja mengomentari ke era: 
ngan jang diberikan oleh Perda- 

| na Menteri Wilopo dan Menteri 
! Luar Negeri . Mukarto pada | se 

| Manager UP di Asia Tenggara, | 
Peter Grueni ber 2 kini SN 
di Djakarta, p 
- Melihat pelagatnja, " 

' Pemerintah Tn i 

ego pan aa 
jung hampir Sa “kep 

kenujaa diri (isolat 
felah mendjadi 

   

   

    

  

   

sifat tet 
Kita di Selatan, sedjak € 

t Wage kemerdekaannja" 
harian tersebut. ,, Baik dana | 1 

: Menteri. maupun. Menteri Luar | ban 
Negeri Indonesia tidak kebera- | | 

kan pudar kepennn Pe 2 

batas 

  
tanakan 

dikalangan rakjat, 
realistis mengakui, 

ja memerlukan kapi 
tal asing untuk membantu da 

£ lam melaksanakan tugas per- 
| kembangan nasional jang berat”. 

Tidak ingin sepe 34 
Tjekoslowakia, Sa 

| Perlu diingat, bahwa Nat 
inet telah djatuh, karena dia 

mengandjurkan penerimaan ban 

    

   
     

  

   

tuan k suangan dan nasihat dari | da 
Mar N Fetapi baik 

    

   

eri, Mukarto 

Aan aa apn" pertanjaan | 33 
. sung, mengatakan, bahwa 

BL. 
ang. politik luar negeri Indonesia jg 

mag “bahwa keterangan ini 
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Juntuk mentjerdaskan negerinja, 

  

   

dalammemberikan kom- 

- pemimpin “ Indone- 

ba Yalituani dari Sovjet 
Rusia. Mereka ' dengan sedju- 
djarnja mengatakan, bahwa 
Indonesia tidak ingin bernasib 

erti Tjekoslowakia dan nege- | 
patjal lainnja, jang telah 

ajatuh kedalam lingkungan So- 
29 AS 

  

  
| Harian pagi kepunjaan Ame- 

. itu seterusnja berkata, 
1 Indonesia kini betw2| 

ingin “menerima kapital asing 
     

tu sudah tahu, dari ma- 
dapat menerimanja. Ame- 

La . adalah Pa    
Jang diperlt- e 

sadja 

  

  
F 1. : titan diri jang ada pa- 

bangsa Indonesia, adalah sa- 
barang jang djauh dirasakan 
idalam sanubari mereka, lebih. 
rupa buah perasaan dari pada 

pemikiran. Sikap ini ada- 
dari hidup nasional 

berabad . - abad dibawah djadja- 
han bangsa asing. Inilah satu 
Sikap jang tumbuh dari rakjat, 

an. bukan diandjurkan oleh pe- 
| muka2 politiknja, atau pemerin- | 
tahnja. Djika sikap ini hasil dari 
pertimbangan otak, dia tidak 
akan selama itu dipertahankan 

ole bar 

   

  

pertama waduk Tjatjaban, ke- 

SEN DIKETAHUI RI- 
" 

selain dari kebebasan djuga ke- 

aktipan dalam politik Tuar ne- 
geri Indonesia. 

Keaktipan itu ditudjukan 'an- 
tara lain dengan mengambil ba- ' 
hagian aktip dalam kehendak 
negara lain “untuk. membantu 
pembangunan Indonesia tapi 

atas dasar mutlak tidak mengi- 
kat Indonesia, baik setjara po- 
litik maupun setjara militer, 

Kehendak Indonesia turut ser- 
ta dalam rentjana Colombo ha- 
rus ditilik dari sudut tersebut 

tadi, jaitu mentjari perhubungan 
f persahabatan dengan luar nege- 

ri jang memungkinkan pemba- 

ngunan negara disegala lapang- 
an. sonder mengikat - Indonesia 

pada salah satu dari dua blok 

Maksud pertemuan itu jalah 

   

    

rombongannja akan mengada- 

kan rapat2 raksasa 11 kali, ra- 
pat pemimpin 3 'kali, resepsi 5 
kali, mengundjungi bangunan? 
Gan makam2 pahlawan di 8 
tempat. : 

Menurut rentjana selandjut- 

nja, rombongan akan tiba dila- 
.pangan terbang Kalibanteng, 
Semarang ignggal 12-9-1952 , 
ajam, 8.00, disambut pembesar2 

militer/sipil, kemudian dari Kali- 
banteng menudju stadion Se- 
marang untuk terus menghadiri ! 

. rapat raksasa pada djam 9,00 di | 
lapangan tsb. Makan siang | 
digupernuran. 

Pada djam 21,00 sampai 23.00 
dipendopo kabupaten Semarang 
diadakan resepsi untuk menjam. 

    
undangan. Bermalam di Sema- 
rang. 
Pada tanggal 13- 9 - '52 rom- 

bongan Pres. Sukarno menudju 

kam Sunan Kadilangu, terus ke 

“ziarah kemakam ratu Kalinja- 
mat, dari situ terus ke Pati: me- 
nurut rentjana tiba dialoon-aloon 
Pati djam 16,30 guna menghadiri 
rapat raksasa. Adapun atjara 
di Pati pada malam harinja 

Daerah Pati. Pada tanggal 14- 
9-52 dari Pati rombongan Pres: 
menudju ke Rembang untuk ber 
ziarah kemakam almarhum R.A. 
Kartini, terus ke Purwodadi, se- 

. Handjutnja kembali. lagi ke Se- 
MATAN, 
'Pada tanggal 15-9-'52 rom- 

bongan tiba di Tegal guna meng 
hadiri upatjara perletakan ibatu: 

mudian bermalam disini. Dari.| 
Tegal terus menudju ke Purwo- 
kerto, terus Wonosobo, , gan 
Magelang. 

Perlu diketahui bahwa Foim- 
bondan Pres. terdiri dari: Direk- 
tur “kabinet pres, adjudant pres, 
kepala rumah tangga pres, dok- 
ter pribadi pres, Secretaris djen- 
dral Kempen, Menteri Perburuh- 
an dan Menteri pertanian jang 
Seluruhnja ada 23 Orang Neng 
Tn Mena aAg: Ht 

  

: G6 DJEMAAH HADJI 
MENINGGAL 

Menurut berita jang diterima 
oleh delegasi Saudi Arabia di 
Djakarta dari pemerintah Saudi 
Arabia, pada hari Arafat tg. 29) 
8 jl. tidak terdapat orang2 dje- 
maah hadji jang perlu dirawat 
dikarantin karena penjakit2 
menuiar, ag 

Dalam pada itu dikabarkan 
bahwa pada hari tersebut telah 
meninggal dunia 96 orang dje- 
maah hadji diantaranja 6 orang 
karena sudah landjut umurnja 
sedang jang 90 orang lagi kare- 
na panasnja matahari. 
Tidak diterangkan djemaah?2 

    

dunia ini jang asih Task ae 
|lam Suasana pertentangan. De- 

.mikian antara lain Menteri Mo- 
nonutu. — Ant, 

  
L Mann onedede Kana 

Menteri MONONUTU. 

Kabinet Drees sama   

“netukkan 

sadja dengan Kabinet jg dulu. 

'52 jang 

para 

Aa. 

. & KAPAL BARU BUAT 
AE NDONESIA 25 

| Dari Amsterdam” . dikabar- 
kan, bahwa hari Senin pagi jang 

: PROF. 
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'gundikan, karena ketjuali 

Sekitar kundjungan Presi- | 
den di Djawa Tengah 

Eng: AMBUNG berita tentang kundjungan Presiden Sultan 
kebeberapa daerah di Djaterg. pada tanggai 12-9- 

akan datang, lebih landjut oleh Gupernur Djateng, Budiono, telah 
diadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari djawatan? seluruh 
propinsi, kepala2 daerah karesidenan seluruh Pjateng, 
bupati dan walikota Djateng, dan hadir pula Panglima “Divisi | 
Diponegoro, komandan KMKB an beberapa orang ja Sanga 

kepada 

  

   
   

Sa 

   
Supomo : 

'Dinegeri saja -keku- 
AG 3 tangan guru besar 
$ . Presiden Universitit Indonesia | 

| Prof. Supomo tanggal 1 Septem- 

| ber jl. berangkat ke Tckyo dgn 

(pesawat terbang . untuk selan- 
.djutnja menudju Djakarta, se- 

| sudah mengadakan kundjungan 
“kkeperguruan tinggi dan sekolah? 

di Amerika Serikat, 
Ia menerangkan, bahwa ang- 

'katan muda Indonesia “pertjaja 
bahwa untuk memadjukan bang- 

sa Indonesia sebagai bangsa 

merdeka, mereka harus menda- 
(pat didikan, tapi Supomo . me- 
Inambahkan bahwa ,di negeri 

saja terdapat kekurangan2 guru 
besar”. — Ant. 

- P.B. MUSLIMAT NU 
MENERIMA PP 

NO 19 
Dalam rapatnja baru2 ini di     Djakarta PB Muslimaat NU pa- 

(da prinsipnja dapat. menerima 
(PP. No.19 th. 1952 tersebut. 

Disamping itu PB tersebut 
mengandjurkan sbb : 

1. Kepada Pemerintah : 

a. Melaksanakan P.P. No. 19 
1952. b. Mengadakan peratur- 
an2 jang membatasi poligami, 

“menurut adjaran?2 agama Islam. 
sehingga tidak dapat dikerdja- 

kan ketjuali oleh orang2 jang 
dapat mentjukupi sjarat2-nja 
dengan pertanggungan djawab 
“penuh. c. Mengadakan peratur- 

.yan jang positif untuk mentje- 

|gah meradjalelanja - pelatjuran 

dan pergundikan. 
12. Kepada kaum lelaki : 
8. Djauhilah pelatjuran dan per 

dosa 
"melanggar larangan agama dju- 

ga merendahkan deradjat kaum 
"wanita, jang berarti menghina 

bangsa “dan negara. 
b. Djanganlah berpoligami kalau 

tidak ada sebab2 jang memaksa 

ikarona poligami jang tidak me- 
Aatenuni sjarat2-nja akan mem- 

(bawa akibat kerusakan dan ke- 
#ielakaan jang merugikan kepa- 

    

  

Larga, a bangsa dan ne 
Be. ni ah dan horm: , Ea ., 

2 Tah kaum wanita, karena suatu 

  

te (bangsa akan hidup bahagia dan 
negara akan mulia dengan was 
nita2 jang baik dan Enoramal. 

mak lbe Kepada kaum Wanita 
a. Djagalah kehormatan wanita 

dan djangan suka mendjadi kor- 
ban nafsu laki2 jang tidak ber-   lalu di Rotterdam telah dilang- 

sungkan penjerahan 6 buah ka- 
pal baru untuk Indonesia dari & 
tempat pembuatan kapal kepada 
Kuasa Usaha Indonesia di Ne- 

derland, Mr Susanto aan 

Kapal2 tsb. 
Beo”, Babut'“sBetet", “Ba. 2. 
ngo, dan Samudera. 
lima" buah per P 

umum, .. sedan jang 
(Samodera) ehusus untuk 

lidikan laut2- jang dalam 

   pen) 

kepentingan perikanan dan un- 
| tuk keperluan ini kapal tersebut | 
| diperlengkapi dengan laboratori- | 
'um serba lengkap. | 

l 6 Buah kapal tersebut pada 
tanggal 3 September ini akan ! 
berangkat  berlajar, dibawah | 

bendera Merah Putih ke Indone- 
sia dengan penumpang2 Belanda. 

Perdjalanan ini kira2 - akan 
memakan waktu 7 minggu. — 
Ant. 

'Rentjana pembangunan 
pendjara 

Belam dapat dilaksanakan 

Kepala Djawatan  Kependja- 

raan Mr. R. Rusbandi  mene- 
rangkan, bahwa rentjana utama 
untuk pembangunan gedung2 
pendjara jang rusak akibat 
bumi hangus dan lain2nja, be- 
Yum dapat dilaksanakan, karena 
biaja. jang diperlukan seluruh- 
nja ada Rp. 77.000.000,— tetapi 

| oleh Pemerintah hanja disedia- 
kan Rp, 5.500.000, —. 
Seperti diketahui, menurut 

“Rusbandi, djumlah rumah2 pen- 
djara diseluruh Indonesia jang 

rusak ada kurang lebih 30-40 
buah, kebanjakan berada diluar 
Djawa, dan djumlah orang2 ta- 
hanan seluruh Indonesia ada 
800.000 orang, tidak terhitung 
tahanan SOB dan tahanan po- 
lisi. 

Djuga saat ini telah diinstruk- 
sikan oleh"Rusbandi kepada pe- 
gawai2nja, supaja djangan mem 
bawa sendjata bila masuk ke- 
dalam rumah  pendjara, ialah 

| untuk. mendjaga akibat2nja, se- 
perti jang sering kedjadian di-   dari negeri mana jang Ta     Ti mena tidak ada, pt: 

  

   
ngsa ana ba Aratak 

# 

gal itu. — — Ant, 

» ' 

beberapa. rumah pendjara, pada 
beberapa waktu jang lalu. « RD. 

Fe 
nk 
va 

ialah ,,Blekok”, | 

    

    
   
       

    

tanggung djawab. b. Insjaflah 

akan harga dirimu, dengan 
menghargai hak2nja orang lain. 
c. Berusahalah untuk perbaik- 
an ekonomi, djangan semata2 
ma KA n kepada orang 
jain — (KR. . 

GERILJA MALAYA ALA- 
MI KERUGIAN 

143 ORANG 

  

keluarkan 

djumlah kaum :gerilja jang .di- 
enjahkan atau ditawan selair 
bulan Agustus adalah 143 orang. 
Dalam djumlah ini termasuk 101 
orang jang tewas, 18 ditangkap 
dan 24 menjerahkan diri. 

Angka rekort tertjapai" bu- 

lan Djumi, jakni 151 orang. Se- 
perti diketahui, kampanje ter- 

hadap kaum .gerilja itu telah 
Ma 4 th: — Ant.-Rtr. 

menga 

Tuntutan kerugian. perang 
- nbeku” ? 3 3 

£ 

ARI PIHAK jang mengetahui diterangkan, bahwa rentja- 
na persetudjuan sementara tentang pembajaran kerugian 

Djepang jang telah disetudjui dan ditanda-tangani oleh delegasi 
Indonesia dan Djepang pada tgl. 17 Djanuari 1952, rupanja te- 
Jah dimasukkan dalam ”yskast”. Rentjana-persetudjuan itu telah 
ditanda-tangani oleh Ir. , Djuanda buat Indonesia di Tokio dan 
diang Ap termasuk dibawah artikel 14 dari pakt-perdamaian 
dengan Pi ong (Verdrag San Francisco). 

Delegasi Indonesia telah mela- 
porkan pekerdjaannja kepada 
kabinet, pun laporan tsb, sudah 
diadjukan kepada parlemen, jg 
belum membitjarakannja lagi. 
Sebah2 utama dari penundaan 

tersebut harus ditjari berhu- 
bung dengan oposisi jang tim- 
bul terhadap perdamaian dengan 

: Djepang dibawah verdrag San 
Francisco. Maka orang segan 
membitjarakan rentjana-perse- 
tudjuan pembajaran kerugian 
perang itu. 

Sebetulnja pihak Djepang ma 
sih harus datang di Indonesia 
lagi buat melandjutkan perun- 
dingan mengenai beberapa bagi- 
an jang belum terdapat perse- 
suaian, jalah terutama tentang 
Pagi penggantian kerugian 
itu. , 

Kalangan politik beranggap- 
an, bahwa penundaan jang la- 
ma akan merugikan pihak Indo- 
nesia karena memperketjil po- 
sisi-berunding Indonesia. Dalam 
hal demikian soal perdamaian 
via Frisco atau perdamaian se- 
tjara bilateraal mendjadi surus- 
an kedua, meskipun masih me- 
rupakan pertanjaan apa dengan 
perdamaian-tersendiri bisa da- 
pat penggantian kerugian jang 
lebih besar daripada verdrag- 

| perdamaian Frisco, — (KP). 
emaehomnenenas 

  
  

mbaga Kebudajaan Indonesia 

on. Batavisasch Gonootschap 

£ Kunstan an Watenschaopen 

  

Ke 

3 BESAR BARAT PELA- 
DJARI NOTA TERA- 
CHIR SOVJET 

“Pada harj Senin pagi jl. 3-Be- 
sar Barat telah mulai mempe- 
ladjari di London isi nota tera- 
chir pihak Sovjet TT Djer- 

man. 
Menurut pengumuman kemen 

terian luar negeri Inggeris hari 
Senin maka dalam pertemuan 
itu A. S. diwakili oleh Robert 
Hooker, sekretaris pertama ke- 
dutaangbesar A. S. di London, 
Perantjis oleh count de Crouy- 
Chanel, duta Perantjis di Lon- 

| don, dan Inggeris . oleh Frank 

Roberts, kepala bagian urusan 
Djerman dalam kementerian ly- 
ar negeri Inggeris. 

 Djwu bitjara kementerian lu- 

ar negeri Inggeris mendjelas- 
kan bahwa dalam pertemuan 

tersebut, hanja akan diambil 
putusan tentang tjara bekerdja 
menjusun rentjana. djawaban 

terhadap nota Sovjet tadi. — 

  

    

" paling lama di-Eropah Barat.   
1 jaitu Johan 

| berpartai, dan Joseph Luns dari 
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! cobus 
| Perekonomian — professor Jele 
| Zijistra 
' Perifidustrian 
| Bruyn (KVP), perhubungan dan | 
| Pelajaran — Jacob Algera (A. 
(R), Daerah Seberang Lautan — 

, : | professor Willem Jan Kernkamp 

Menurut angka2 sementara jg | 
pada hari Senin, | 

menteri luar - negeri, 
Willem Beyen, 

mendjadi 
tak 

Katholieke Volspartij. 
Professor Louis Beel dari KVP 

mendjadi wakil perdana menteri 
merangkap menteri urusan ban- 

tuan “sosial -dan- pemangku- dja- 
batan menteri dalam negert. 

- Anggota2 lain dari kabinet 
baru tsb: ialah: Keuangan — 
Johan v. d. Kieft (P. vjd Aj), 

nelis Staf (Christelijke Histori- 
sche Unie), Kehakiman — Leen- 
dert Antonie Donker (P.v/dA.), 
Sosial dan Kesehatan Ja- 

Suurhoff (Pa v/d.A.), 

(Anti Revolutionair), 

(CH.U.), Pertanian Perikanan | 

Perbekalan '— 
vja TA), Pembangunan dan Pe- | 
rumahan — Ir. Herman Wit (?) 
(KVP), Pendidikan, Pengadjar- 

rie Cals' (KVP). Kabinet baru 
ini akan disumpah oleh ratu Ju- 
liana pada hari Selasa dan akan 
mengadakan sidang pertama pa- 
da hari itu djuga. 

Keterangan Drees. 
Menjambung berita tentang 

susunan kabinet baru N ederland 
maka Reuter dapat mewartakan 
bahwa menteri luar negeri J. W. 
Boyen "kini mendjabat direktur 
Dana Keuangan Internasional 
di Washington, sedangkan men- 
teri luar negeri, J. Luns seka- 
rang mendjaidi "counsellor 'dele- 
gasi tetap Nederland ke PBB. 

Selandjutnja AFP mewarta- 

kan bahwa P. M. Drees dalam 
keterangan kepada pers telah 
mengadakan bahwa politik 
umum akan diumumkan dalam 
amanat radja, jang akan di- 
utjapkan oleh ratu Juliana pada 
tanggal 16 September nanti, 
pada waktu madfelis rendah dan 
madjelis tinggi akan mulai ber- 
sidang lagi. 5 

Kepolisian Negara,   

  

4 

LANGGANAN: 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan s.......i. 

Etj€ran cancunauca 

ADPERTENSI: , 
1 ON 1 kolom Rp. 0,30 

  

| 

0.60 
Kp. 

” 

  

  

  senam 

India dan FPisdatan saling 
mengantjam 

ALANGAN resmi di India pada hari Senin jl menjatakan 

di New: Delhi bahwa ,,tiap pelanggaran terhadap gentjatan 

sendjata di Kashmir oleh suka?bangsa Pakistan akan berakibat 

petjahnja perang total antara India — Pakistan”. 

  

Statement inj dimaksudkan se- 

bagai djawaban terhadap berita- 
berita negeri jang menjatakan 

bahwa suku2 bangsa Pakistan 
kini sedang mengantjarn akan 
menjerbu Kashmir setelah kon- 

perensi Kashmir jang sedang di 
langsungkan Idi Djenewa seka- 
aa ini kabarnja, menghadapi 

alan buntu. 

Terasa berita jang berasal 

dari Rawarpindi suku2 bangsa 
Pakistan dan organisasi ,,Azad 
Kashmir” mungkin dapat me- 
ngantjam akan menjerbu Kash- 

mir kearah ibukota Srinanggar 

andaikata perundingan2.di Dje- 
newa itu gagal. 

Berita2 itu selandjutnja me- 
njatakan bahwa pembesar2 Pa- 

kistan kini sedang berusaha se- 
dapat2nja mentjegah djangan 

sampai suku2 bangsa itu bertin-   Ant. - AFP. i 

Menurut daftar susunan kabinet , 
(baru itu, jang diumumkan pada 

(hari Senen maka ada 2 orang 
da diri inja sendiri, kepada kelu- , 

Angkatan darat dan laut — Cor- | 

Adrianus de | 

an dan Kebudajaan — Josef Ma.. 

  

dak tapi ditegaskannja. andaika- 

Susunan Kabinet baru 
Nederland 

Soal Indonesia masuk urusan Kemlu 

R. WILLEM DREES dari Partij v/d Arbeid hari Senen jl. 
telah berhasil menjusun kabinet baru Nederland. Krisis Ka- 

binet Belanda telah berlangsung hampir 10 minggu, Seppai Jabal 

  

P. M, DREES. 
Dean aah berhatsu djuga 

Menurut Drees soal Indonesia 
tidak lagi masuk urusan kemen- 
terian daerah seberang lautan, 
tetapi urusan kementerian luar 

S Ansholt (P. | negeri. — Ant: - AFP. - Rtr. 
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ta: sampai petjah pertempuran 

pemerintah Pakistan tidak mau 

memikul tanggung djawabnja. 
Kalangan di New Delhi dalam 

pada 'itu menegaskan, - bahwa 

antjaman ini ,,adalah lebih da 

suatu langkah propaganda sa 

untuk mengadakan tekanan te - 
'hadap PBB dan karenanja harus 

diberi perhatian sungguh2” 
Achirnja ' dikemukakan oleh 

kalangan2 itu bahwa India ber- 
kali2 telah memperingatkan Pa- 

kistan bahwa tiap2 agresi ter- 

hadap Kashmir akan merupakan 

agresi terhadap India dan akan 
mengakibatkan perang lokal an- 
tara “kedua negeri itu. - Ant. Afp. 

   

12.000 Sendal Kuomin- 
tang undurkan diri 

Dari Yunan, 
Menurut. berita2 jang sampai 

di Rangoon-pada hari Senin jl, 
dari Kengtung, 12.000 serdadu 
Kuomintang jang berada diba- 

wah pimpinan kolenel Hoe ka- 

barnja telah selesai dengan ge- 

rakannja raengundurkan diri da- 

ri Yunnan dibagian Selatan RRT 
dan masuk  kewilajah negara 

bagian Wa didalam perbatasan 
Birma. 

Pasukan2 Kuomintang itu jg 
menurut kahar2 tadi menderit: 
kelaparan kini telah mengambil 
kedudukan2 di Nemchang di- 
perbatasan negara, bagian Ka- 
yah, — Ant. - 2 

  

LAGI PROTES KERAS 
DJENDERAL NAM IL 

Tentang Djerman. 
Ketua delegasi gentjatan sen- 

djata Utara djenderal Nam Il - 
pada hari Senin jl. telah 'me- 
ngadjukan-protes keras kepada 
Komando PBB mengenai luka2- 
nja 12 orang tawanan perang 
Utara pada tanggal 28 Agustus 
jang lalu dalam insiden? dikamp 

tawanan perang PBB. 
Protes Utara itu termaktub 

dalam sebuah surat darj djen- 
deral Nam II kepada ketua de- 
legasi PBB djenderal William 

Harrison jg disampaikan alm 
pertemuan antara opsir staf Ke- 
dua pihak di Panmunjom pada 
hari Senin itu. 

Djurubitjara 
menjatakan bahwa protes UV 

itu kini sedang diteruskan un- 
tuk dipertimbangkan oleh “ka- 
langan2 lebih tinggi”. Ant. Afp. 

Komando PBB 
ta 
tara, 

  

Situasi Serawak: 

  

  

Tidak ada rentjana umum 
Komunis 

Hatsil2 tindjauan Djenderal Lockhart 

ALAM keterangannja jang diberikan pada hari Senin jl. di 

Kutjing, djenderal Rob Lockhart mengatakan, bahwa tak 

ada tanda? tentang adanja sesuatu rentjana umum dari teroris- 

me komunis di Serawak. Wakil direktar operasi2 

kini sedang mengachiri perdjalanan 

2 minggu di Serawak, setelah 

di Malaya itu 
selama 

Kntjing 
penjelidikannja 

kulan jang lalu daerali 

dinjatakan dalam keadaan darurat. 
Mania 
Lockhart mengatakan, bah- 

wa menurut pendapatnja di Se- 
rawak terdapat. kaum komunis 
dan batjaan2 jang bersifat ko- 
munis, sekalipun didaerah itu ti- 

dak ada tanda2 adanja suatu 
organisasi Partai Komunis. Di- 
njatakan selandjutnja, bahwa 
di Serawak bagi kaum komunis 

  

Pe ah dengam selesainja asrama Mobrig Kedung. Halong 
Bogor, maka pada tanggal 25-8“52 jang lalu. dilangsungkan 
upatjara penjerahan asrama tersebut pada. Kepala Diowatan 

Gambar: Kepala Diwwatan Kepolisian Sukanto pesek tamu 
lakmnja sedang metilat2 asrama tersebul. (IPPHOS). 

(tak mudah 

  

mendapatkan alat2 

sendjata dan tidak terdapat ge- 

rakan anti-Djepang seperti di 

Malaya diwaktu perang jl, 

Sebagai hatsil dari kundjung- 

annja itu Lockhart mengatakan, 
bahwa ia telah mengemukakan 
andjuran2 jang tertentu, jang 
dapat membantu pemerintah Se- 
rawak, Antara lain ia imengan- 

djurkan perlunja mengorganisir, 
melatih serta memperlengkapi 

pegawai2 kepolisian hingga ting. 

katan jang tjukup untuk meng- 

hadapi keadaan darurat. Selain 

itu diandjurkannja supaja mem- 
perbaiki komunikasi2 serta 
memberikan fasilitet2 utk mem- 
berikan penerangan kepada pen- 
duduk dengan perantaraan kan- 
tor penerangan serta radio. 
Lockhart pada hari Senin so- 

re, terbang kembali ke. Malaya, 
2 Aas Er) 

  

  

x Jeen AB berhenti 
dimuka Sriwedari, 8olo. Seorang 

pemuda setempat. Jang melihat 

seorang gadis tjantik. didalern 
jeep. tadi hatinja terpikat, De- 

ngan perantara Surat dia baku 
bertanja “kepada Kantor. Besar 
Kepolisian Negara Daerah. Isti- 
mewa Jogja bertanj 3 Miki si- 
apa dan bagaimana. alamatnya 
jeep AB... » Sebab didaltam- 
nja tida GAS, JANT MENUTUT 
pendapatku amat Lantik, 

u 

     



      

   

    

     

    

    

    

      

   
    

          

nampak ada kebangunan, 

  

an. 

: Karan kaki.dan tangannja, jg. 

UNKSI An ta | 
(OLEH : SAH) 

Pengusaha C ondernemers) bangsa kita telah | 

kepentingan penggerak (transport) dalam kehidup. 
'Sedjak Pemerintah Republik an perekonomi 

Golfubarta, didirikan perosahsang " pengangkutan 
. onderneming) oleh kaum pengusaha bangsa Indonesia. 

Barang2 jang oleh pemerintah 

   na lebih terta- | 
: mapan . (bonek) | 

  

    aan, se Ke Ha Lgrtang 
aa. Tipe itu, djika' 

          

   
   
    
   

   
   
   
    

  

    
    

      
   

     
   
     

   

  

   

    

   

    
   

    

    

   

  

   

  

   

  

   

       

| ger Ja Dae 
anak La Hah, asas 
ika” HP ng sudah tak dapat, di- 

pakaiannja, tak dapat di- 

tak dapat dimandikan dsb.nja. 
Maka ptrmainan jang tidak le- | 

kas membosankan, adalah per- 

mainan jang diperlakukan zine- 

   

lah, bahwa tidak-hanja se-mata2 
(permainan keluaran duar negeri 
jang mahal harganja, tetapi se- 
mua permainan asal dapat meng. 
hidupkan fantasi si anak, sang-' 
“gup-akan membawa anak kea- 
lam bahagia. Malahan tidak ha- 

nja permainan jang hanja tep 
pat dibeli ditoko.ataupun j 
“berwudjud sbarang spesial un an 
permainan anak, tetapi semua 

:(sematjam kelapa) batu, djanur 
|dN. anak sanggup memperguna- 

Peaando, selaku barang sesuai de- 
sfantasinja. Djadi dengan 
1g2 jang tidak ada harga- 

unja. ini, anak dapat merasa ba- 

hagia pula,   
2 saran 

  

Mengenang 
, 

disebabkan keinsjafan bagaimana 

kembali di kota 
(transport- 

(an jain dari perusahaan lain, jg. 

| digeau 

» tetap mendapat | eg 

ditjapai 
| murut djalan fartasi anak. Ber- 
dasarkan keterangan ini, terang | 

barang misalnja sapu, tjengkir | 

ima Ae ag 
aan matan 

   
    

     
   
   
    
   

        

    
   

          

    
      

      

     
    
   

    

   
       

    

    

  

    

      

     

  

(anak 

0 Gjagi Daan Naa 
bongan, mistjaja N 

ta aak wissin naa 
   

  

   
per 
tidak Ta Taja 
tidak ai aa ba aan 

  

  

  

    

    
   
   

    
   
      

   
    

    
    
    

  

    
     
   

    

   
   

  

   
   

     

    
    

      

   
      

  

     
     

     
   
    
    
     

     
    
   

      

  

Forang sudah tidak merah lagi | 

| dirasa. -mentjukupi. 

“alat :pengangkutan . mempunjai 
En pengaruh jang besar sekali atas 
3 Por ekaunakkan, terutama menge- 

In 1 Mgasingan). Penderitaan 'akjat 

    
        

    
     
   
   

  

     
       
        

   
     
     

   
   
   
    

      

   

    

     

     
   

  

   

   
   

jan Gjumblahnja alat djuga organi- 
Kk | sasi dan karenanja pelajanan 

a | tjepatan 
e tidak "memberi 

. marang — Jogja geri 

perlu disampaikan pada rakjat 
(waktu pengembalian Republik 
''banjak “djumblahnja. Padahal 
Palat2 angkutan jang tersedia se-' 

benar, | Pagean besar hanja tjikar. Di 

5 Pa akibat dari masa jg 

1 rang Dampak Jang ditudju incl, 

dalam keadaan jang abnormal 

'kekurangan2 atau deritaan2 la- 
Alat angkutan tjikar sudah 

  

   

“Akan tetapi. ternjata bahwa | 

    
i peredaran barang. Pereda- | 
n selandjutnja membawa. aki- 

Pan Isgap SA Med. (pe- 

     “disitu pada ” waktu ini, antara 

Ini disebabkan Lan kurang 

(service). Kereta api tariefnja | 
(kei ih rendah dari angkutan lain | 

rti truck. Tapi faktor 'ke- 
(waktu dan service) 

djaminan jang 
memuaskan bagi lantjarnja. pe- 
ana “barang. Mitsalnja Se- 

jang 
t & 10 ton menurut tarip 
,—. Waktu sampainja ba- 

  

idak kurang 3 ha-   

  

ergudan 1 
hkan alat pengangkut. b 

si Te YifomaaBei pa-   
al 8 September “jang 
ng “akan membuka 

M.P. dan peladjaran diadakan 
da petang hari dari djam 13.30 

ai djam 17.30 di Purwodi- 
.Balewarti. Tn 

Tenri 
| 

Kader Wanita. 
el Pen rang wal   

rangkutan (T.o.) jang mempunjai 

"pengangkutan 

'kan “karena dapat mengatur , 
waktu jang setepat-tepatnja. 

(harga lebih rendah karena ti- 

|idak mampu untuk memberi pe- 

:baik akan menimbulkan service 

'napung ikepentingan pokok da- 

“jakarta 'akan tetapi djuga 3s 

dapat memberi 

dibagi mendjadi : 
BA , Bagi barang2 jang mahal dan . 

| Kelurahan Suwilajan Ketjama- 

Aan Delanggu menjeleng- 

5 Kab: 2 Mn Djapen Kab 

kambana sanggauta2 Permas dari 
4 “aa. IV SP dgn para bapak wakil2 
organisasi2 untuk memperkenal- 

  

Te . Ikan diri dan di intakan pangestu 
Han ea "Dikandung maksut' oleh Td 

i Pa Tana Jaa 5 ada! 'akan- diadakan pertemuan dgn 
para Wali murid anak2 sekolah. 

akan menambah waktu untuk 
mengurusnja dan djuga aka 
kosan, C 

Di Jogjakarta 25 Beban 

track: sedjumlah t 60 buah. 

—xk 

. Perusahaan2 (penghasil /peda- 
jang mempunjai alat 

2 sendiri berarti 

memegang sendjata jang. baik 
didalam. persaingan. Ini disebab- 

ta & 

“Di dalam dunia perniagaan 
waktu adalah penting sekali. 

Demikian pula dapat memberi 

dak -perlu ada perongkosan 
extra, untuk veem dsb. 

Ini tidak berarti bahwa peru- 
sahaan pengangkutan mesti ti- 

Jajanan jang j baik pada para 
jangganannja. : Organisasi jang 

lamar Da. 

     

  

K3 : 2 2 “diterima. | 

Denga disaksikan oleh kepu- | 
“berbagai djawatan peme- 

  

tah, di Bandung bertempat 
Ng Balai Keselamatan 

»Temps |hof” ih dibuka kuar- 
sus adjun stake Yam jang utk per- 
tama Kali Aman di Indonesia. 

, s ma ini berada di- 

    

     

   

  

  
»! 

bai" 
Nat Pal natgan pihak pe. | 

j Ir. jumlah . pengikut 

antaranja dua Nu berpendi- 
dikan SMA tingkat A, B, dan C. 
Setelah mengikuti kursus sela- 

ma setahun mereka akan diang- 
kat djadi komis, sedang tingka- 
tan adjun ntan baru, akan 

setelah peladjarannja 

ditambah dengan 2 tahun lagi. 
Selandjutnja didapat ketera- 

ngan, «bahwa dari sedjumlah 
|41100-orang pelamar dari seluruh 

“Indonesia, hanja dapat diterima 
80 orang sadja, ditempatkan di 

"Djakarta dan . Bandung. Dapat 

diketahui pula, bahwa di Indo- 

nesia hingga kini hanja ada 1 

orang akuntan bangsa Indone- 

sia jang beridjazah lengkap. 

PEKAN RAYA SURA- 
BAJA DIBUKA 

Pekan raya Surabaja ke-29 

(jaarmarkt), Sabtu jang lalu te 

lah dibuka dengan resmi dengan 

mendapat kundjungan para ter- 

kemuka dikota Surabaja, Pekan 

Raya itu telah memenuhi iapa- 

ngan seluruhnja dan bolehlah di 

katakan sudah mentjapai ting: : 

katan sebelum perang. 

  

gal'14 September jang akan 
datang. 'Keramaian tahunan ki- 

rapan sapi (patjuan sapi) di 
Bangkalan, tahun ini djatuh 

  

»KEDAULATAN 

Pekan ini akan ditutup tang- | 

    

    

  

Politik, luar negeri Masjumi " 
| 

IDALAM rentjana perdjuangan Masjumi, sbg, mana kema- | 
rin telah kita muatkan sebagian, maka mengenai rentjana- | 

nja terhadap luar negeri, adalah sbb : | 

“Masjumi” menentang tiap2 ,b. Perusahaan? perhubungan jg | 

pendjadjahan karena berten- | pokok, didarat, diudara dan | 
| tangan dengan azas2 Islam, jg. dilaut. | | 
|mendjundjung tinggi peri-kema- | c. Perusahaan2 | keperluan 
nusiaan dan keadilan, dan me- “umum (openbaare nutsbe- 

'njokong tiap2 usaha untuk drijven). 
| menghapuskannja. & Perusahaan2 tambang. 

| Politik Perdamaian Dunia dan | #Pelaksanaan nasionalisasi de- 

Persahabatan. 
Berpangkal kepada adjaran2 

Islam jang mengadjarkan hidup 
damai dengan semua bangsa, 
"Maka ,,Masjumi” berpendirian 
bahwa politik luar negeri Indo- 
nesia bertudjuan kepada mem- 
pertahankan “perdamaian dunia 
dan mentjari persahabatan dgn. 
semua bangsa, terutama dengan 
bangsa2 jang berazaskan ke - 
Tuhanan dan demokrasi. 
Persatuan Bangsa-bangsa. 

Indonesia turut aktif  mem- 
perkuat kedudukan U.N.O. se- 
bagai badan internasional jang 
memelihara dan mempertahan- 
kan perdamaian dunia. 
Ketertiban Dunia jang Berke- 
susilaan (Morele wereldorde). 

Untuk mentjapai ketertiban 

dunia jg lebih baik dan jg men- 

djamin perdamaian dunia, maka 
»Masjumi” berpendirian bahwa 
negara2 harus menghormati hak 
satu sama lain dan  mendjun- 
@jung tinggi perdjandjian2 anta- 
ra bangsa, berdasar atas azas2 
kesusilaan. 
Bantuan Luar Negeri. 
. Persetudjuan2 mengenai ban- 
tuan luar negeri guna memper- 
tjepat pembangunan negara da- 
pat diterima, djika tidak mem- 
bawa kewadjiban2 militer dan 
'kewadjiban2 politik jang” mem- 

-batasi kedaulatan negara. 
Irian Barat: 

Selama Irian Barat belum 
masuk wilajah Republik Indone- 

ngan tidak menjimpang - dari 
urutan priotiteit tsb. diatas, di- 
djalankan mengingat. keadaan 
dan keuangan negara. 

Industrialisasi. 

Untuk membikin Indonesia se- 

banjak2nja bebas dari ang ori ha 

sil - hasil perindustrian dari luar 

negeri dan untuk membuka ke- 

sempatan bekerdja bagi rakjat 

jg luas, istimewa didaerah-dae- 

rah jg sudah terlalu padat pendu 

duknja, maka perlu diselengga- 

rakan industrialisasi dlm djang 

ka waktu pendek. 

Modal Asing. 

Mengingat bahwa modal nasi- 

onal masih belum mentjukupi 

untuk membiajai industrialisasi 

itu maka dibuka kemungkinan 

bagi modal asing untuk mendi- 

rikan industri2 baru atas dasar 

smutual profit”, jaitu atas da 

sar sjarat2 jang menguntungkan 

fihak -Indonesia dan fihak pe- 

ngusaha2 asing. 

Kaum Tani. 
Sebagai faktor sosial dan poli- 

tik jang menstabilisasi, kedudu- 
kan kaum tani diperkuat dengan 
mempertinggi kesedjahteraan- 
nja, Pemerintah harus memberi 

perlindungan, bantuan moreel 

Sg 

  dan materieel kepada mereka 

dengan tjara terutama. 

Gabungan Org. Wanita Jogja:   sia, maka tetap merupakan tun- 
tutan nasional.   pada tanggal 7 September jang 

akan datang. — Ant. 

.nja mudah rusak 10 sen. 
3.- Bagi barang2 biasa, sebagean 

“besar hatsil bumi 7,5 sen. 
Diatas adalah tarip dari Se- 

marang ke Jogja. 
Untuk Jogja ke Semarang 

umumnja lebih rendah. Ini dise- 
babkan, karena barang2 jang 

  

| keluar dari Jogja tidak banjak 
'djumlahnja hingga- mendjadi. 

perebutan muatan. 
T.O- jang besar  mempunjai 

kantor perwakilan di tempat ig. 
besar. Ini menambah kepertja- 
jaan dari.pedagang dan melan- 
tjarkan djalannja pekerdjaan. 

Tawar-menawar 

jaran dapat diatur setjara bu- 
'Janan atau waktu2 jang ter- 
tentu. 

pendek 
masih dilakukan dengan tjikar. 
Andong ketjuali untuk peng- 

untuk pengangkutan barang.   jang memuaskan dan dapat me- 

lam perniagaan . jalah waktu 
Gan keamanan barang. Peruga 
haan jang teratur bekerdjanja 
mendapat Aeepertja jang dari pe- 

| dagang2. 
| Perusahaan? itu satu: sama la- 

in mempunjai hubungan jans 
baik tidak hanja jang ada di Jo: 

mempunjai traject lain. 
Misalnja : “pedagang di Jogj: 

instruksi padz 
suatu T.o. di Jogjakarta unt 
mengambil barang di Djakarta. 
Karena tidak mempunjai traject £ 
ke-djurusan Djakarta, maka pe- 
kerdjaan abu -sebagean diserah- f 
kan pada lain T.O. 
Sesudah barang itu samp 

di Semarang Pan itu di 
dah dan: ikan pada pem- 
beri perintah (oparacntgever). 7 

“Tarip angkutan dengan truck 

  

      

"mu “rusak seperti gelas 
d iap kg..J0 sen. 

ag Pa patang jang” Ne a, 
   

tan Djuwiring. 

| Maksud dari Pendidikan Ma- | 

  

garakan latihan, Kader Wanita 
tersebut, adalah untuk memben- 
tuk Kader Wamita ditiap desa 
untuk membrantas buta huruf di 
“kalangan / wanita didesanja ma- 
-sing2 Der membimbing kaum | 
wanita didesa - desa enraki Tg 

   

Sekolah Rakjat | 

ente |dan Tn terkemuka. 
Mn 

    

itief sn mag gn 
"| P. Delanggu, : 

    

ersatuan 
Na Semua Du sex 

it King Sa rn 
akan pertemuan 

  

| uegnjc 
gai penulis, dan Nj. Kusumohadi 

“| (DPD) sebagai bendahari. Ang- 
'| gauta2 lainnja terdiri dari para 
| peminat 

muatan sampai 3 kwintal. 

  

: BEP 2 

Gambar: Dr. Jose Weimkottz 
“#jakap - tjakap dengan Tu. T 

-sdan Pa 2 

tidak perlu 
lagi, demikian pula tjara pemba-/ 

Angkutan untuk djarak jang 
terutama dalam kota 

angkutan orang digunakan pula 

Ongkosnja tidak banjak bedanja 
dengan memakai truck. Berat 

x xk 
Mengenai program be 

miannja, Masjumi telah me-' 
.njusunnja sbb : 
Ekonomi terpimpin. 
Perekonomian negara diatur 

menurut dasar ekonomi-terpim- 
pin Produksi dan distribusi ba- 
yang2 dilaksanakan menurut 

rentjana tertentu, dan berpe- 

doman kepada pelaksanaan ke- 
sedjahteraan. .rakjat seluas - 

luasnja. 

“Monopoli oleh perusahaan2 
partikulir jang merugikan ma- 

sjarakat — dilarang. Konkurensi 

:jang terbatas, diawasi oleh pe- 
merintah agar supaja bergerak 

kearah jang membangun (con- 

'Struktief). 
“(Politik harga dan upah harus 

'sesuaj “dengan keadaan pereko- 
nomian umum dalam negeri. 

Untuk memperkokoh ekonomi 

nasional, maka berbagai matjam 

koperasi harus dibangunkan de- 

ngan bantuan pemerintah. 
Nasionalisasi. 

'Pada azasnja. perusahaan2 vi- 

taal dinasionalisasi menurut ren- 

tjana jang tertentu. Urutan na- 

sionalisasi adalah sbb : 
a. Bank sirkulasi (sudah dilak- 

sanakan). :     
   
   

  

   
   

    

   

   

  

   
   

  

   

   

  

   

  

   
      

    

de Biwor Brandero sedang ber- 
adjudin Noor, Mr, Tambunan, 

(IPPHOS). 

  

Ta' setudju andjuran Dr. Sulianti 

tentang pembatasan kelahiran 
G. 29-8-'52.jang lalu Gab. Org. Wanita Jogjakar ta telah 

mengadakan pertemuan di Bintaran Wetan 84 jang dihadiri 

oleh sebagian besar dari anggota?2nja. Dalam pertemuan tersebut 

antara lain dibitjarakan andjuran Dr. Sulianti jang dimuat dim 

K.R. tgl. 16-8-'52 tentang pembatasan 'kelahiran. 

Akan tulisan tersebut berte- 

muan itu pada pokoknja tidak 
menjetudjui andjuran tersebut. 

sebab pembatasan kelahiran di- 

anggapnja : 

Melanggar hak2 kemanusiaan, 

mengakibatkan pembunuhan ter 

hadap bibit baji, memperluas 

adanja prostitusi / dan merusak 
moreel masjarakat. 

Pada umumnja lebih bisa di- 

terima andjuran ttg. ,,gehoor- 

teregeling” atau mengatur ke- 

lahiran, jang untuk ini Kem. 

wadjib memberikan pendielas- 
an-pendjelasan. 
"Pertimbangan untuk menjetu- 

| djui soal mengatur kelahiran ini 

didasarkan atas : 

Pertanggungan djawab seba- 

gai orang tua, kekuatan ekuno- 

mi dan keadaan kesehatan. 

Kemudian pertemuan memben 

tuk Panitia jang bertugas merii- 

|perdalam masaalah pengaturan 

' kelahiran, serta menjusun re- 

  
| ganisasi Wanita Djokjakarta. 

: Panitia, tersebut terdiri: 

Ketua: wk. Persatuan Bidan 

Indonesia, wk. ketua: wk. Partai 

Wanita Rakjat, penulis! WK. 

|Gerwis, penulis II: wk. Perwari 

dan pembantu2: wk. Petani sek- 

' si Wanitas Wanita Katnolik, 

Muslimaat dan wK. Persit. 

Kepada organisasi2, anggota 

Gabungan Organisasi Wanita jg 

belum memberikan pandangan 

dan pendapatnja, diandjurkan 

upaja segera mempeladjarinja, 

MENINDJAU TEBU 
| RAKJAT 

- Mulai tanggal “31 - Agustus 
jang lalu, “daerah penggilingan 
tebu rakjat Djawa Timur ditin- 
djau Sumadi dari Djawatan Per- 

tanian Pusat bersama-sama de-   

"Kesehatan / Djawatan Kesehatan /u. 

| daksi Pernjataan Gabungan Or- |. 

  

RAKJAT" 
Meng ang na 

Sambungan putusan Muktamar Miami : 3 Ja. Membrantas pemerasan ka-g 
um-tanj oleh golongan mana- 

pun djuga. 
'Menghapuskan sistim tuan - 
tanah menurut hukum, dan 

membagikan tanah kepada 

kaum tani. : 
Menghapuskan beban 2 atas 
kaum tani jang tidak adil, 
Membangun berbagai ma- 
tjam koperasi dari, oleh dan 

untuk kaum tani, 
Mendjamin harga pendjualan 

jang lajak bagi hasil2 bumi 
jang “dihasilkan oleh kaum 

tani, dan upah terendah buat 
pekerdja2 kaum tani. 

Kaum Nelajan. 
Kaum nelajan, jang merupa- 

kan golongan masjarakat pen- 
ting di Indonesia jang terdiri 
dari kepulauan, harus diperbai- 
ki kedudukannja oleh pemerin- 
tah, antara lain dengan : : 

a. Membantu dan melindungi 
“ koperasi2 nelajan. 
Menjediakan pendidikan ser- 
ta latihan2 untuk memper- 

tinggi ketjakapan mereka. 
Memperluas modernisasi alat 
alat penangkapan ikan. 

Memperluas dan  memoder- 
nisasi “pelabuhan2  perika- 

nan laut, 
Mendjamin pendjualan ikan 
jang menguntungkan kaum 

nelajan dan masjarakat. 
Agraria. : 
Undang2 agraria dari djaman 

kolonial disesuaikan dengan Ke- 

pentingan rakjat. 
Politik agraria, dengan mem- 

perhatikan fasal.5 diatas, ditu- 
djukan kepada usaha2 untuk 

melipat-gandakan produksi 
pertanian, terutama bahan ma- 

kanan. 
»Middenstand” Indonesia. 

Pemerintah membuka djalan 
bagi middenstand Indonesia, go- 
iongan jang sosial dan politik 
penting artinja, untuk 'berkem- 
bang dan memperkuat Kedu- 

dukannja. 

b. 

  

ngan seorang wakil dari ECA 
ialah Ir,Robert L, Green. 
Daerah pertama jang diperik- 

sinja ialah Kediri, dimana peng- 

gilingan tebu rakjat jang ham- 
pir serupa dengan penggilingan 

tebu kepurfjaan pengusaha asing 
di Indonesia kemudian penggili- 

ngan tebu bermesin jang-ada di 
daerah Malang dan tanggal 1 
September "jang lalu didaerah 
Bodjonegoro. — Ant. 

KONSOL “DJENDRAL 
DJEPANG BARU 

Menurut UP dariTokio, Ke- 
menterian LN Djepang telah 
mengangkat Matahiko Kai, wk. 
kepala Biro Kerdjasama Inter- 
nasional pada Kementerian LN, 

sebagai konsul djenderal Dje- 

pang di Djakarta. — Ant. 

DPRDS INDRAMAJU 
MEMBUBARKAN DIRI 

Setelah resolusinja tak 

dipenuhi jg berwadjib. 

Anggota2 DPRDS kabupaten 

Indramaju mulai tanggal 2 Sep- 
tember ini serentak mengundur- 
kan diri, sesuai dengan resolu- 

sinja kepada pihak 'atasan tang- 
bal 19/7.- 1952 jang tidak di- 

  

   

  

NASIB PAMONG DESA 
DAN MASAALAH 
DAERAH2 EN- 

CLAVE 
Dalam: D.P.B.D. 

Seperti /diketahui, “dalam ra- 
pat2 pleno DPRD Istimewa Jo- 
gjakarta dihari2 jang akan da- 
tang nanti, akan dibitjarakan 
antara lain sebuah mosi jang Ui 
adjukan oleh Brotoharsojo (PP- 
DI) dengan kawan2nja, Mosi'itu 
mengandung maksud utk mem- 
perbaiki nasib pamong desa pa- 
da dewasa ini. Untuk djelasrija 
dibawah ini kita sadjikan mosi 
tersebut jang berbunji: : 
1. Supaja dengan segera dibe- 

ri subsidi bagi Pamong Desa 
ditempat2 jang minus (dae- 
rah Gunung Kidul dan Ku- 
lon Progo). 

. Diadakan peraturan Ya ba- 

gi nafkahnja Paming Desa 
dengan kedudukan sebagai 
pegawai egeri, sesuai de- 
ngan tugas/kewadjiban dan 
tanggung-djawabnja, supaja 

lajak sebagai manusia, 1 
Diberinja pemulihan bagi Pa 
mong Desa sebagai warga ne 
gara jang berdjasa dan taat 
kepada pemerintah untuk 

memperkuat negara. 
Selain mosi Brotoharsojo cs. 

tersebut, sidang DPRD Istimewa 
Jogjakarta jang akan “datang 

nanti akan membitjarakan pula 
mosi Brataningrat c.s. menge- 

nai daerah enclave usul mosi itu 
sebagai berikut: 

1 Mendesak kepada Menteri D.N 
supaja: 
1. Pemerintah  daerah2 en- 

clave Imogiri, Kotagede dan 
Ngawen. dimasukkan 10075 

dalam Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta. 

2... Menindjau kembali status 

daerah2 'itu dengan penuh 
kebidjaksanaan, 

KURSUS KADER 
SOSIAL . 
Makin banjak pengi- 

kutnja. 
Kementerian Sosial Djawatan 

Bimbingan dan Penerangan-So- 
sial di Jogjakarta mentjatat, se- 

lama 2 tahun - telah diadakan 
kursus2 kader sosial di'Djawa 

Tengah jang dimulai didaerah 
Jogjakarta, ternjata mendapat 
perhatian jang makin besar di- 
kalangan masjarakat. Ke 

Kursus2 kader sosial itu-telah 
diadakan dalam tahun 1950 dan 

1951 di Djawa Tengah dan da- 

lam tahun 1952 ini dimulai dju- 
ga didaerah Djawa Timur, -se- 

dang menurut rentjana selan- 
djutnja di daerah2 lainnja dilu- 
ar Djawa akan mendapat gili- 
rannja djuga. Sebab2nja tidak 

sekaligus diadakan kursus2 itu 
dibagian2 Indonesia, karena 

Kementerian Sosial sendirzime- 

ng Atafiti Kesilfitan2 sekitar'fena-” 
ga2 ahli dalam hal pendidikan 
sosial. 

Menur ut tjatatan selama 2: ta. 
hun diatas diseluruh Djawa Te- 
ngah terdapat 7.902 orang jang 
telah mengikuti Kursus kader 

sosial, sebagian besar terdiri: ta- 
ripada anggota Pamong Desa: 
Dalam tahun 1950 tertjatat 1988 
orang dan dalam tahun'1951 
tertjatat 5.914 orang. Djumlah 
terachir'ini terdiri dari 4115: wa- 

“nita dan 4.799 kaum laki2:- 

SEKOLAH PERKEBUNAN 
— MENENGAH : 

Telah berdiri di Jonja- 
karta. 

Senin malam berternysat Tn 

angan Kantor Penjuluh Perbu- 
ruhan Daerah Malioboro 18. Jo-   penuhi. Isi resolusi tsb “ialah 

menuntut supaja Bupati .Indra- 

maju sebelum tanggal 1/9 - 

1952 dipindahkan, dengan ala- 
san karena Bupati, tak dapat 
kerdja - sama dengan DPRDS 
dan, djika sampai tanggal ter- 

sebut Bupati tidak dipindahkan 
DPRDS akan menjatakan bubar. 
Pihak berwadjib menganggap 
tidak ada alasan untuk memin- 
dahkan Bupati Indramaju terse- 
but dan mulai tanggal 2/9 - 
1952 dengan sendirinja DPRDS 

Indramaju bubar, 

        

|| WILAJAH DJAWA — TENGAH   
  

MAGELANG , 

INGIN "MENDJADI 
KOTA BESAR 

Di Magelang baru? ini telah 
dibentuk Panitya Kemadjuan 

Kota Magelang jang berazas tu- 

(|ajuan untuk memperdjuangkan 
Istatus:kota ketjil Magelang men 

djadi kota besar. 
2 Pengurusnja terdiri dari J. 
Sumadi (ketua DPRDS) sebagai 
'ketua, Ramali Effendy dari 
(DED) sebagai wakil ketua, Su- 

O (sekr. Kotapradja) seba- 

'»perdjuangan kearah 

kota “besar,” dan terutama ke- 
pada para wartawan diminta- 
kan supaja turut serta. : 
'Dizaman Belanda dulu di Me- 

gelang pernah ada perkumpulan 
'sematjam panitya tsb, jaitu jg 
“dinamakan ,,Magelang Vooruit”. 
Perkumpulan 'tsb  mempunjai 
azas tudjuan untuk memadjukan 
kota Magelang dan sekitarnja di 
segala lapangan. Pengurusnja 
terdiri selain dari orang2 Belan- 
da dan Uap eaG djuga orang2 
Tionghoa. 

Orang mengharapkan, agar 
| Panitya Kemadjuan “Magelang 
tsb tidak 'hanja memperdjuang- 
kan status kota semata - mata, 
akan tetapi dengan setjara njata   (Kor). 
djuga, disamping Pemerintah 
turut 'serta melaksanakan pem- 

Bangunan kota Magelang dise- 
gala lapangan. — Pe 

WANITA MAGELANG 
DAN P.P.19/1952 

Pada,tg. 7 / 9-j.a.d..Oleh Gabu- 

ngan Organisasi Wanita di Ma- 
gelang akan diadakan rapat un- 
tuk menentukan sikap "terhadap 
P.P. no. 19 tahun 1952. Dalam 
rapat tsb akan diundang wakil2 
dari Partai2, Organisasi? dan 
lain2 golongan, dimana mereka 

baik jang contra maupun pro 

PP. tsb akan diminta untuk 
bersuara. — (Kor). 

TJILATJAP 

KOPERASI SSKDN 
Tanggal 29-8 jang lalu dgn 

bertempat diruangan Sek THHK 
telah dilangsungkan konperensi 

S.S.K.D.N, Tjabang Tjilatjap jg 

dikundjungi oleh  wakil2 sege- 
nap ranting dalam daerah Kabu- 
paten, 

Diantara para pembitjara ia- 
lah Sdr, Soerjowijono Wk. P.B. 
Pusat S.S.D.K.N, Djakarta, jang 
djuga. bertugas sebagai Wakil 
Kem. D.N, mengadakan penin- 
djauan “kedaerah - daerah. , 

Diantara 'atjara2 jang diper- 
bintjangkan, ialah soal2 sekitar 
nasih pegawai P.P. dan mentjari 
djalan untuk mengembalikan 
keamanan dalam Negeri. 

ga djam 2.30 tengah malam ini 
mendapatkan beberapa keputu- 
San penting, diantaranja jalah. : 

Supaja medezeggingschap 
S.S.D.K.N, dilaksanakan, baik de 
facto maupun de jurenja. Seba- 

gaimana jang kita ketahui hing- 
ga kini jang telah berdjalan se- 
tjara  formeel, ialah de facto 
sadja. 2 

.Supaja Pemerintah segera me 
wudjudkan richt-formatie pe- 
gawai2 PP. tahun 1952 

Supaja pemberantasan penga- 
' fjau diintensiveer hingga aman 
seluruhnja. 

Supaja diadakan undang2 Da- 
sar jang mempunjai maksud . 
Pemerintah melindungi dan. 
menghargai pegawai2 P.P., jang 
bertugas didaerah kekatjauan, 
tidak hanja setelah mereka men” 
djad: korban, tetapi selama ber- 
tugas hendaknja. Na SU per- 
hatian jang lajak, 

Supaja Pemerintah mengada- 
kan kursus kepada semua pega- 
wai PP. dari segenap tingkatan 
(tidak terbatas) hingga mereka 
mempunjai kesempatan untuk 
memperbaiki tingkatannja, ka- 
rena jarig telah ada hanja kur- 
sus2 untuk pegawai2 tinggi dan 
menengah sadja, — SERA 

GURU2 BELUM ME. 
NERIMA GADJI 

Karena lambat datangnja ga- 
djih guru? bulan ' “Djuli' maka 
P.G.R.I, tjabang telah mengetok 
kawat kepada “Komisariaat 
PGRI. Daerah “Djateng jang     Bapat jang herlangsung hing- 

« 

maksudnja. mintak bantuan | 

Dean 

tentang soal itu. 
Na pula  Inspeksie se- 

kolah2 di Tjilatiap telah menjam 
paikan kawat pada K.P.P. Se- 
marang mengenai soal tersebut 
pula. 

' Kini didapat keterangan, bhw 

djawaban kawat dari Semarang 
menjatakan, bahwa mandaat 

akan dikirimkan dalam minggu 
ini, sedang menurut pendengar- 

an mandaat jang disampaikan 
itu hanja 1204 jakni pokok ga- 

djih ditambah 204. 

Demikian pula halnja dengan 

penerimaan gadjih 'guru2 dim 

distrik Jainnja didaerah Kabu- 

paten Tjilatjap. — (Kor). 

KANTOR PENEMPATAN 
TENAGA KELUARKAN 

KREDIET 
Dari Kepala Kantor Penempa- 

tan Tenaga didapat keterangan, 
bahwa atas usaha Kantor tsb, 2 
buah perusahaan techniek dlm 
kota Tjilatjap, telah mendapat 

pindjaman stoot  kapitaal dari 

Pemerintah. | 

Perusahaan2 itu ialah perbeng | 
kelan ..GOODWILL” pimpinan 

Sdr. Muljodarsono | mendapat 
krediet Rp. 5000,-- dan Pertu-, 

kangan kaju ,,Gotong- Rojong”" | 
pimpinan Sdr, Basirun mendapat 
Rp. 10.000,--, dan pada masing2 
perusahaan itu telah dipekerdja. 
kan penganggur2. 

Achirnja diterangkan, bahwa 
djumlah penganggur2 jang akan 
ditempatkan diperusahaan? tsb 
akan bertambah djumlahnja, —-   (Kor), 

gjakarta. telah dilangsungkan 
upatjara | pembukaan Sekolah 
Pertanian Menengah jang diisa- 
hakan oleh pihak organisasi Ge- 

rakan Ra'jat Kerdja Indonesia 
(Gerakkerdja) Jogjakarta. 

Menurut keterangan Kepala 
Sekolah tersebut sdr. Sarman, 
perhatian terhadap sekolah vak 
perkebunan ini sebenarnja besar 
sekali dari para peladjar, tetapi 
karena penerimaan murid ma- 
sih terbatas, makan untuk ke- 
las satu jang diterima hanja 
45 orang, sedang kelas dua ba- 
ru 20 orang. Untuk murid kelas 

, dua ini adalah mereka jang per- 
nah mengikuti kursus kader 
perkebunan Jogja setahun jang 
lalu jang diusahakan oleh Kan- 
tor Penempatan “Tenaga, 

Rentjana peladjaran sekolah 

“perkebunan 3 tahun, tempatnja 
untuk sementara Waktu di Seko. 
Jah Guru Kanak2 Lempujangan- 
wangi. Dewan guru terdiri dari 
12 orang antara lain “sdr, Sar- 
man dan sdr. Junus. Komisi se- 
kolah terdiri antara lain sdr2 : 
S. Brodjonegoro, Sugio dan Su- 
darsono, sedang pelindung sdr. 
Kasimo, Kepala Djawatan Per- 
kebunan Pusat di Djakarta. 

Seperti pernah kita kabarkan 
beberapa bulan jang lalu, orga- 
nisasj GeraKkerdja itu bertudju- 
an terutama ikut membantu 
pembangunan negara, mengisi 
kekurangan2 dalam lapang pen- 
didikan vak dan berusaha djuga 
mentjarikan lapang: pekerdjaan 
untuk kaum penganggur. Pendi- 
rian organisasi tersebut adalah 
almarhrm Ki Tjokrosuharto, 

Tontonan malam ini :   LUXOR : ,,Nasib”, P, Ramlee, 
Siput Serawak ' 

SOBOHARSONO.: For . The 
Love of Mary” Deanna 
Durbin, Kdmond O'Brien. 

SENI SONO: ,On“ Dangerous 
Ground”, Ida Lupino, Robert 

1" RYAN, 
REX : Samson 'and Delilah” 

Hedy Lamarr, Victor. Ma- 
ture, 

RAHAYU Portrait . from 
Life” Mai Zetterling, Ro- 
bert Beatty. 

INDRA: The Sun' Comes up", 
Jeanette Mac Donatd, Liya 

“Nolan,   
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Nania anita tahu, abu 
Am orang2 pers ketemu, ud 

| ada pidato2an, terus omong2 
- disini, lalu 'kesana, agn 

    

  

Hg iwan ini, Kemudian Aan 
wan disudut sana. Barang- 

di Indonesia. masih diadakan. 
pembukaan sedikit oleh, : 
an ketua, (siapa sadja). 
“Tapi dalam 'pertemuan ' “ini, 
adjar kenal, lalu terus omong2 
-sadja, minuman an 
dah tempat, kalau suka, 

    

    

  

lagi Kanaan. kollega lain. Dioan jm 
nja enak, tidak KAU, dan, ja, 
begitulah. 22X 3 

Mau “bubaran — 'pertemuan | 
dimulai djam D. sampai 7 sore — | 

| seorang kollega Belanda itu me- | 
nanjakan, apa ada 
ingin kami —- sdr. 
Nasional?” dan saja — keta- 

    

      

    

  

hui. Tentu: “adja 2 mangan 
tidak, 5 
Bilang “saja: Boleh “tuan2 

menerangkan, An uk, di- 

koran2 Belanda « Ong 

terbesar, kalau tid oleh 
katakan selalu, “hanja: te 
pembunuhan sadja?” na ng 

didjawab”, “jitu 'sukar sang 
wartawan ANP.., 

Iskan: ,,Mengapa um- 
jak “ada mengen 

ng di kam 
pro » Belanda jang ndang 

, memberi k 'kuliah dan lain2. Atay 
- -hanja berita pembunuhan sadja. 

jang dikirim »Aneta”? 
. Sampai habis pertemuan tidak 
ada djawaban jang agak boleh 
memuaskan hati sedikit, dan ini 
aa tidak dapat saja ha- 

-rapkan. Kata mereka, apa jang 
“diingini pembatjanja di Neder- 
“Iand, itu jang disadjikan. 

'entu -sadja, dimana-mana 

memang begitu, apa jang diingi- 

  

   

   

.ni.pembatja, jang harus disadji- |. 
“kan. Tapi. apakah Pam 
5. Pelan 3 22 on Oe 

    

      

   

soa12 2 Eh. 
Urip dari |n 

    

  

ig ngakui, bahwa 
“Lini adalah 1ebih: Salt dari pada 
@inegeri-negeri lain itu. 

orang2 Belanda jang telah mem 

.Idinegeri kita. « 

lama 2 

Bi dramn 

un, San    

  

da na Belanda 
Xi 1, Kuan jPe Tele- 

( dang Man Maan pu- 
ngan pertahanan (progi- 
untuk - mendapat gelar 

dalam bahasa dan kesu- 
'sasteraan. 
ta "Kok d djadi wartawan ? 2” saja 

   

   

$ Tapi 'senang mas", ajawab- 
nja. ketawa sungguh. 

Saja kira dengan “terdjunnja 
“Co. Gien Tjwan kedalam jour- 
Tuan, persuratkabaran kita 

1 selangkah. ' 
ng tidak « berpendapat 

| demikian? 

    

| Penerangan. 
Baik Ha kiranja disini saja 

singgungkan mengenai perne- 
rangan dinegeri Belanda, arti- 

jang mendjadi pekerdjaan 
bagian penerangan Komisariat 
Agung Republik Indonesia. Ka- 

saja harus membandingkan 
'pekerdjaan dinegeri katak ini 
dengan negeri2 lain, dimana 
ea kita ada, katakan sa- 
“dja di eris, Swedia, Belgia 
dan lain2, maka Seda harus me- 

eri Belanda 

: 

   

   

  

Pikirkan sadja,/ “bagaimana 
memberi penerangan kepada 

punjai prasangka terhadap kita. 
"Bagaimana .memberi penerangan 
kepada orang2 jang lebih ,,pin- 

|tar?” mengenai. keadaan din Jhal 

"Pembatja biba memikirkan itu? 

salahan, "jang tidak bisa saja 
katakan ketjil/-jaitu, bahwa ba- 
gian penerangan ini tidak di- |. 
pegang tmn, orang Indonesia se- 

jaitu sedjak ada- 
pg Fi omisariat” 

ang lalu. 
Baar waktu itu bagian jini 

didjalankan Bt Manan Belan- 
Pembatja bisa “mengerti, 

sampai bulan 

  

  

  

  
    

  

    

tg aa hasil pekerdjaan jang dila- 
Nama Het Pa- kukannja. 

rool” ant 1 saja | ara i 2 Kadiun bulan jang 
Pera “Giri: Sultan Hamid, me- |lalu "diangkat sdr. Soeleiman |- 
agan TP JJama belum di- “untuk 'mengepalai. -bagian ini. 

: Se Dan ia me: hadapi “keruwetan 

“Saja bil: bilang, h . diper u- dan 'keruwetan. Ia harus berha- 
waktu ita Se enakan dapan- dengan - wartawan2 Be- 

1 . “ad seia  sekata 
mer panja- mienghan- 

Saja -kira, “tidak perlu saja 
tambahkan apa2 kepada 
ban tai: Tan, saja. E se

 

    

: Mrantor dabang Baker ini 
- perlu djuga ditulis sedikit disini, | 
“karena inilah pertama kali kan- 
“for berita dari Asia dibuka di 
“Eropa. «Dan melihat semangat 
“sar. Go 'dan isterinja, serta pe-. 
- gawai2 Iain, jang hisa dihitung 
dengan djari tangan ebetan, 
yada harapan dihari datang. 
“Sewa sadja semua, Gestettner, 

mesin tulis, “tele. Mi “kursi 
zands. Sdr: Go- dan iste: | 

rinja sadja antar2 bulletin da 
Iam minggu? pertama kepada ' 
“bakal langganan2, kantor2 da- 
Pang dan lain2. Sampai -seka- 
      

   

   
   

  

  E Pi perajoangan apa 

“pun. djuga, mesti diperguta- 
kan sendjata rahasia. Per- 
"mainan tjatur, jang sifatnja 

  

njai rahasia pula, tetapi se- 
1 Mk sekali. Permainan tja- 
“tur memang suatu perdio- 

angang tetapi sifatnja amat | 
.I terbuka. — Letaknja semua 

— benda, segala set jang didja- 
tidak ada jang di 

'sembunjikan, semua “orang 
dapat melihat, apa Yang di 
Pan dalam pena pangan “ 

  

  

   

, Inilah sebanja maka da- 
Jam permainan tjatur sport- 

“h tiviteirs- djarang dilanggar. 
| Kesudahan permainan di: 
| tentukan -oleh logica. Siapa 4 
| jang tidak logis, dialah jang | 
| takan " “kalah. Tetapi rupa- 
rupanja perdjuangannja jg 

dapat menarik Atu jeng me: 
.ngandung — banjak rahasia. 
Lebih banjak rahasianja, le- 

"memang dapat 
menggeratekan “rasa “jang 

biasa, seperti ae 5 
esa Lana dan Tn 

AA
 

  

    

     
  
     

    

   

            

    

     

   
   

    

  

Permainan Kalkun mang T 
“ketenogigan A dang 

ui Minaapatoa Kr aan 

  

  
      

  

: Kaban Bapu 

   

3 edjuga, perdjoangan, mempu- 2 

Bu 

a
a
 

  

      

Untuk Dn, mejakinkan 
sadja, bahwa kita betul2 mau 
rhidup- damai Ran Snn dgn   

di Amsterda am. 
.R.“ di luar negeri). 

“Dibalik kesulitan ini, adaygke- 5 

|kan,..bahwa  sefjumlah. 170 pe- 

“menemui kesulitan jang tidak 
“ketjil. 2 

Tapi pelan2, sdr. Soeleiman 
dan temannja jang 2? orang itu, | 
bekerdja. Tidak dibelakang me- 
dja — sukar tjarinja dikantor — 
ketepi djalan. Groningen, Arn- 
hem,. Amsterdam, ja, pembatja | 
Yahu tempat2 itu, bukan? Sering 
pula ke Djerman,-karena disana 

kbelum ada perwakilan kita. 

Kalau ia ang2 terlalu tja- 
pek, sudah pada tempatnja di- | 
beri tambahan tenaga. Memang 

dikomisariat. 
ung, terlalu banjak malahan. 

b 
A 
Tapi dibagian ini terlalu sedikit. 

Sampai saja meninggalkan 
negeri Belanda hari ini, belum 
djuga terbentuk kabinet negeri 
itu, malahan formateurnja, tuan 

Donker, telah mengembalikan 
mandatnja kepada.ratu Juliana. 
Kegagalan itu disebabkan kare- 
na orang2 KVP jang ditjalonkan 
untuk kementerian luar negeri 
tidak dapat diterima mr. Don- 

ker. Tapi ini dibantah oleh KVP 
Gengan ,,bahwa kami tidak ingin 

nfelihat pengaruh KVP dalam 
kabinet berkurang”. : 

Seperti saja katakan tempo 
hari, kesulitan dalam pemben- 
tukan pemerintahan Belanda: ini 

terletak kepada pembagian kur- 

si, serta (harus) turut sertanja 
AR. 

Kalau partai. ini | berada dilu 
ar, sudah lama kabinet Neder- 
land terbentuk. 
Makin donker- nampaknja 

keadaan negeri seuni kita ini”, 

kata sdr. Urip kepada saja. 
Den Haag, 24 Agustus 1952. 

njak . orang 

Fanti-kapal-selam «didekat panta 

  

tk angkatan 

segala orang dan bangsa, sudah Ne 

: KAN ALA AKAN ADA 
KAPAL SELAM 

4 Buah kapal-perang Aust 
lia akan mengadakan lati! 

Australia, demikian diumumkan 
oleh menteri angkatan laut danj 

udara. William Ma 
Mahon pada hari Senin jl 

"Sydney" dan. kapal perus 
" pada waktu ini seda. : 

menudju ke pulau Manus, da 
nantinja akan disusul dengan | 
2 buah kapal fregat lainnja dar | 

“angkatan laut Australia, Menu 
|rut. Mac' Mahon latihan? it 
akan meliputi ribuan mil ga: 
pantai, termasuk wilajah2 An 
tralia di Utara dan dipanta f 

| Barat. : 5 

' Mengenai kabar-kabar jang 
tersiar “baru-baru ini tentang 

  

tidak dikenal didekat pantai Iri- 
an, Mac Mahon  menjatakan, 
bahwa ”latihan2 jang akan di- 
adakan oleh angkatan laut Aus- 

djelas maksud pemgrintah Aus:. 
tralia untuk mendjaga wilajah2- 
nja disebelah Utara”. Ant. Rtr. 

& 1 

BEY PASTI AKAN TIDAK 
TOLAK RENTJANA 

'PERANTJIS ? 
Bey Tunisia Sidi Mohammad 

el Amin pada hari Senin jl. te- 
Jah menerima laporan? dari 40 

orang pemimpin penduduk Tu- 

nisia jang telah ditundjuk oleh- 
nja untuk mempeladjari rentja- 

na perobahan ketata-negaraan 

Perantjis jang mengusulkan 
otonomi dalam negeri jang le- 
bih luas lagi kepada Tunisia. 

Para penindjau politik di Tu- 
nis berpendapat, bahwa laporan 
terachir jang nantinja disusun 
untuk Bey itu pasti akan meno- 
lak sama sekali usul2 Perantjis 
tersebut jang oleh kaum Nasio- 
nalis Tunisia dianggap terlam- 

bau kurang dan datangnja ter-   lambat. — Ant. . UP.” , 

  

— mterbesar" 
" Paberik penjaringan minjak Utara dibom 

ESAWAT2 angkatan laut Amerika Serikat pada hari Senin 
-jang lalu telah menggempur paberik2 penjaringan minj: 

sinthebia. jang sangat penting di Aoji di Korea Utara, hanja 12 

mil dari perbatasan Siberia-Sovjet, 
terbesar jang pernah dilakukan oleh pesawat? angkatan laut 
Amerika dalam perang Korea. Paberik2 penjaringan minjak 
di Aoji itu ialah sasaran jang letaknja paling dekat dengan per- 

batasan Siberia - Sovjet jang hingga kini pernah Lee oleh 
23 pesawat? PBB 

PN 

Dalam sebuah: aa una 
|jang dikeluarkan oleh angkatan 
laut Amerika di Tokio dinjata- 

|sawat angkatan laut pada hari 
Senin jl, telah mengebom -2 
pusat industri dan militer Utara 
“Gi Korea Utara tidak djauh dari | 
  

-— 3 maa 5. 

Pada- aa. 22-8 telah diada- 

“kan. “pertandingan se yi-tiga K 

antara PT: MI, T-T.IV dan 

T.T, V bertempat di Stadi- 
on Semarang dengan “diha- 

dliri oleh Kol. Kawilarang, 

| Ove te Suwondo dan On 

Hste dari TT. V. "an : 

“Gambar I :.Tendanyan per-- e 
“tama dilakukan oleh Kol, 
I-kawilarang. NE Gudpgte 
Bachrins sedang mengada- 

"han katu sambutannja. — 

CE (IPPHOSIS 
a E I ps 
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— Lagi serangan udara 

  

-rut pengumuman tersebut ke- 

. sesawat2 PBB. 

#an menurut pengumuman 
ratanja telah dihantjurkan, se- 

di Korea 

dalam serangan udara 

perbatasan Sovjet Rusia, Setara 
nja paberik2 minjak di Aoji, pe- | 
sawat2 Amerika jg melakukan 

“operasi dari kapal2 induk djuga | Te 
| menjerang bangunan2 pertamba. 
ngan besi di Munsan tidak djauh 
sebelah selatan sungai Tumen 
diperbatasan Manchuria. Menu- 

dua sasaran ini ialah termasuk 

seberapa sasaran jang masih 
,da' di Korea Utara, jang se- 
selumnja itu tidak pernah me- 
igalamji serangan2 udara oleh 

Lebih dari.7075 dari bangu- 
1an2 pertambangan besi di Mun- 

itu 

katakannja, bahwa kapal induk 

|terlihatnja” kapal2 selam jang . 

tralia itu membuktikan dengan | 

Lakan mengadakan pidato 'pen- 

-Hartley — jang memberi kuasa 

pemogokan hingga 60 hari --   Iangkan paberik2 - penjaringan 
ninjak di Aoji merupakan re- 

untuhan jang menjala dengan 
rumpalan2 asap jang Smpeinja 

1 mil sesudah serangan2 pada 

yari Senin. 

Dapat dikemukakan, bahwa 

rangan udara terhadap sasa- 
ran jang paling dekat dengan 
perbatasan Sovjet jang pernah 

lilakukan oleh pesawat2 PBB 

i liwaktu jang lalu ialah serangan 
erhadap kota-pelabuhan Rashin 
ang letaknja 20 mil “disebelah 
selatan Siberia, jaitu pada tg. 20 

Agustus 1950 dan' sekali lagi 

bada tanggal 25 Agustus 1951. 
Serangan2 ' ini diperintahkan 

#)leh djenderal MacArthur jang 

#satanja mendapat idzin istime- 

a dari Washington: untuk ke- 
ua Kali itu, tetapi permintaan- 

na untuk dibolehkan menjerang 

3 2ashin dibeberapa saat lainnja 
Ielah ditolak oleh pembesar? 
7 niliter Amerika. 

Baik Aoji maupun" Munsan 

| tentang 
Untuk dapat melakukan poli- |f 

  

Bertempat di-Hotel des Indes oleh 

  

   

Missi IL.C.A.O: (Penerba- 
ngan Sipil Internasional), telah diadakan malam perkenalan 
dengan Djawatan Penerangan Sipil Indonesia dan Pembesar2 
lainnja, dihadiri al. Oleh Mente ri Perhubungan Ir. Djuanda 
dan Kepala Penerbangan Sipil Ir. Sugoto. 
“Gambar: 

IOA 

Tampak Ir. Djuanda bertjakap-tjakap dengan “Tn 
"Barton (Kepala missi ICAO) dan Clandield (Administrasi 

O) dan Balinsky dari perwakilan UNO: di Indonesia: 
  

Partai Republik tak mem- 
|punjai pend 

Truman mulai 

. 

Irian sendiri 
dgn Ke nan 

pemilihan presiden 
RESIDEN TRUMAN hari Senen jk. dengan resmi mulai 
mengadakan kampanje pemilihan presiden bagi Adlai Ste- 

venson, Dalam dipatonja di sta 
istimewa ditumpanginja dalam 
ke Milwaukee Truman katakan, 
mempunjai politik, ketjuali hanja utk »melemparkan 
kepada kaum demokrat. » 

'Truman jang berbitjara dari 
kereta api ditudjukan kepada 
Ik. 3.000 orang jg dengan gem- 

bira menjambutnja, katakan se- 
landjutnja, bahwa kaum repu- 
blik. tidak mempunjai pegangan 
jang tertentu. Mereka mula2 
menghadapi Timur kemudian 

Barat, mereka tidak mempunjai 
pendirian sendiri, kata Truman. 

Truman kini dalam perdjalan- 
annja ke Milwaukee,.dimana ia 

ting malam Selasa ini. 

Undang? “Taft/Hartley 
harus diganti. 

Dari Detroit dikabarkan. tja- 
lon dalam pemilihan presiden 
Adlai . Stevenson dalam pidato 
kampanje pemilihan presiden 
katakan, bahwa umdang2- anti - 
mogok Taft/Hartley jang dengan 
keras telah ditentang oleh pihak 
serekat? sekerdja, harus diha- 
puskan. Amerika membutuhkan 
undang2 hubungan buruh jang 
“baru. Tapi ia dalam “pada itu 
. memperingatkan akan pemogok- 
Lan? jang mengantjam keamanan 

nasional. 
. Dinjatakannja, undang? Taft/ | 

kepada presiden untuk menunda   
adalah memberatkan pada suatu | 
pihak dan bersifat politik dan 
tidak memperbaiki ' hubungar 
buruh suatu pabrik-pun. . Disa- 
rankannja, bhw undang2 baru ig 
nantinja “akan menggantikan 
undang Taft/Hartley itu harus 
mengakui serekat2 sekerdja 
sebagai wakil2 jang representa- 
tif bagi kepentingan2 anggota- 

nja, dan perintah dari pihak | 
pengadilan (supaja kembali be- | 
En harus ditiadakan, kata 

Stevenson. 
Kata Stevenson. kekuasaan 

kedjam untuk menjuruh buruh 
laki2 serta perempuan kembali 

bekerdja begitu sadja tidak ada 
“tempatnja dalam undang2 per- 
buruhan dewasa ini. Dan tjara 
baru harus didapat untuk me- 
njelesaikan sengketa2 darurat, 

demikian Stevenson. 
Lebih landjut dalam pidatonja 

berkenaan dengan Hari Buruh 
Amerika di, Grand Rapid (Mi- 
chigan) hari Senen Stevenson 
menjetudjui rentjana | politik 
luar negeri Amerika dewasa ini. 

Dinjatakan, bahwa kaum re- 

publik mempunjai pendirian jg | 
terpetjah-belah mengenai hal2 

politik luar negeri. 

tik luar negeri jang effektif 

perlu mendapatkan sokongan 
dari badan ' legislatif dan- ba- 

dan eksekutif. 
Ia bertanja, bagaimana djen- 

deral Eisenhower akan dapat 
sokongan sematjam itu, kalau   ebelumnja tidak pernah dise- 

ang dalam perang di Korea 

ang kini telah berdjalan 26 bu- | 

| sebagian besar dari kaum re- 
|pubik “di Senat dan lebih se- 
»naroh dari mereka di madjelis   

Menurut angka2 jang diumum- 

- penghasilannja untuk 

sion Pittsburg dari kereta api 
perdjalanannja dari Washington 
bahwa kaum republik tidak 

lumpur” 

tiknja. : 
Kata Stevenson kemudian, tu- 

djuan Amerika harus djangan 
untuk mentjari keuntungan dari 
rasa-takut rakjat Amerika atau 

membuat djandji2 jang tak 
mungkin dapat dipenuhi, tapi 
untuk membitjarakan soal2 jg 
dihadapi . oleh Amerika dan 
dunia, Ant. - AFP. 

IRAN — MENUDJU 
KE-KEMADJUAN 

Kata Sjah. 

Sjah. Iran pada hari Senin 
menjatakan, bahwa Iran kini 

ada dalam djalan kearah kema- 
Gjuan, berkat kekuasaan2 . pe- 

nuh jang diberikan kepada per- 
dana menteri Mohammad. Mos- 

sadegh. , 
"Kita lebih banjak mempunjai 

harapan untuk perbaikan sjarat 
hidup rakjat serta “kemadjuan 
negara”, kata Sjah, jang berbi- 
tjara pada resepsi -jg diadakan 
diistana berkenaan”dengan. Idul 
Adha, — Ant. - AFP. 

  

   

  

   
   

  

     

       

   

  

    

  

   

   

    

     

     
    

  

      

     
     

          

      

    

  

    

  

  

(Oleh : D, 

dikehendaki. 

Sampai pada djatuhnja peme- 
rintah kolonial, didaerah Klaten 
“sadja 
asing. Meskipun daerah ini me- 
rupakan bagian jang sangat ke- 

tjil dalam wilajah Republik, te- 
. tapi staatsrechtelijk dan ekono- 
mis daerah ini merupakan suatu 
“keadaan tersendiri. 

Ketika “Pemerintah kolonial 

djatuh, dalam daerah Klaten sa- 
dja terdapat 15 pabrik gula, 13 
tembakau, 1 pabrik karung 3 
bergeultuur onderneming. Pada 
saat sebelum petjah perang du- 
nia II, kurang lebih separo dari 
luasnja sawah atau tegal diper- 

gunakan untuk tanaman hasil 
export, karena hak conversi me- 

lindungi mereka, Dengan hapus- 
nja hak conversi jang selandjut- 
nja oleh Residen Soediro (seka- 
rang Gupernur Sulawesi) diada- 

kan peraturan “th. '48 No. 863 
dan dirobah dengan peraturan 
48 No. 971, mengenai pemakai- 
an tanah kembal: kepada pemi- 
Hk, rakjat jang haus akan ta- 
nah, sementara mendapat ke- 
sempatan menggarap tanah, te- 
tapi kemudian ketjewa, karena 
luasnja tanah demikian ketjil- 
nja, hingga tak mungkin kebu- 
tuhan hidup jang miniem dapat 
ditjukupi. - Sekarang tiap Km. 
persegi mempunjai -- 150 dji- 
wa. Mengingat hal jang demi- 
kian, 'bagaimana-pun adilnja 
pembagian tanah, tak mungkin 
orang tani hidup lajak sebagai 
menusia. Tetapi meskipun de- 
mikian, mengingat hausnja akan 
tanah, djika petani mendapat 
andjuran2 untuk memiliki/me- 

nempati tanah2, baik tanah itu 
milik desa, lungguh . pegawai 
desa (bengkok) 

lainnja, zonder mengetahui apa- 
kah ini merugikan desa atau per 
seorangan lainnja, andjuran tsb. 
toch “dilaksanakan “juga. 

Keradjinan rumah tangga 

harus dihidupkan. 
Hal jang demikian itu ketjua- 

li menimbulkan kesukaran2 “di- 
desa sendiri, djuga boleh “dika- | 
ta  versnippering 
(membagi-bagi kemlaratan). 
Maka pemetjahdn satu2-nja, 

mengingat 
didaerah Klaten, ialah transmi- 

grasi. menghidupkan huisindus-   
tri dan 'kembalinja perusahaan 

  

Persiapan2 perang A.S. per: 
hebat kr 

... 

isis ekonomi 
Tulis Harian Rakjat Peking 

EKRSIAPAN?2 perang Amerika 'telah memperbesar parten- 
tangan? dalam negeri di Amerika Serekat dan memperhe- 

bat krisis ekonominja, demikian Harian Rakjat Peking baru? 
ini. 

, Harian tadi njatakan, bahwa un- 

tuk membiajai pengluaran?2 mi-.' 

liternja jang sangat banjak itu, 
pemerintah Amerika telah men- | 

djadi makin serakah dalam me- 
meras rakjat bekerdja Amerika. 

kan oleh Biro Penghasilan Kas 
Negara, padjak jang dibajar 

oleh-rakjat Amerika dalam ta- 

hun padjak 1951 sedjumlah 
65.000 djuta dollar, 28,694 lebih 

banjak dari pada tahun jang la- 

lu dan merupakan rekor baru 
dalam sedjarah Amerika. Kini 
kaum buruh Amerika harus 
membajar 30x “dari seluruk 

padjak3 

jang langsung dan tidak lang- 
sung. 

Defisit 10,3 bilijun dollar. 

Selandjutnja harian itu kata- 
“kan, disamping padjak2 jang be- 
rat itu, rakjat Amerika djuga 

mendjadi korban dari harga2 ba- 

rang jang makin membubung. 
Menurut statistik jg dikluar- 

kan oleh Biro Statistik Buruh 
Ongkos hidup di Amerika dalam 

bulan Djuni ini adalah jang pa- 

lampau, jalah 190, 87 diatas 

“tingkatan ongkos hidup sebelum 
| perang. 

Menurut taksiran Truman ba- 
ru2 ini defisit perbelandjaan pe- 

merintah Amerika untuk tahun 

ini akan sebanjak 10.300 djuta 

dollar. 
Buruh 

haknja, 
Achirnja harian tersebut nja- 

takan, karena politik serakah 
sematjam.itu taraf hidup rakjat 
Amerika tiap hari makin men- 
ajadi buruk. Karena itu kaum 

buruh Amerika mengadakan 

perlawanannja jang makin ke- 

ras. 
“Selama tahun jang lalu, pemo 

gokan2 menuntut kena'kan upah 
banjak- dilakukan di industri2 

-Amerika, Setelah - kaum buruh 
industri badja mengadakan pe- 
mogokannja baru2 ini setjara 

besar2-an, 470.000 buruh per- 

tambangan Amerika mogok pu- 

Ia. Kedjadian2 tersebut sudah 
tentu merupakan pukulan jang 
hebat terhadap persiapan2 pe- 

rang pemerintah Amerika. De- 

mikian -Harian Rakjat Peking. 

menuntut 

  
                

,kaldu mau makan harus dengan 

| Bidungnja sedikit growong 
.dan selalu keluar ingus, ddun te- 

tgil seperti daun jang hampir hu- | 

Ibis dimakan ulat. Berdjalan mes 
makai tongkat, itupun sus 

rena kaki kanannja. jan 

  

£. peng 
kar itu harus diseretnja, Tr 

Ta 
orang menjeret kaju sadja. 

| Demikianlah Mas Pur (tidak 
perlu disebut nama lengkapnjis)- 

  

  

  

  
  

“EP Peri We arakat seketuarnja dari rumah sakit se | 
menghendaki Pen 1 perti kerangka Widup, menakut- 

—| dan. Tana Pa kegelisa- | kan anak2. Sembilan bulan jang 
| han karena... sang 1 PP n sebelum dia masik Tumah 
| hasia, Pe Psarit, keadaan tubuh masih. 

Fla La 1: bana, masih. “gagah w 
ep beda WIRANINGRAT Udan Pn pul 1 oh sia 

linga kiri tinggal sekerat. ke-: 

    

  

unccua menjeramkan ba? ! Kakinja pengkor, lututnja 

'kaku, tegang, Kalau berdja lan, bengkak kaki kanannja nja 

ta ekenisaman seperti tiang listrik jang bengkok karena ditabrak: 

'mobil badja. Tangan kanamnjapu n djadi 

lumpuh melengkung kedalamu. seperti menggenggam. barang : 
“.tjeko”  djari-djarinja 

tangan kiri, dan sudah terang 

“dia takkan bisa menulis atau mengetik surat, 

-ring. Delapan “bulan tamanja di- 
rawat dirumah sakit, dan seka- 
Won dia keluar dari sana untuk 

nperlihatkan tubuhnja jang 

ae bing erikan. 

Saja menarik napas pandjang 
dan mengelus-elus dada, bersju- 
kur kepada Tuhan karena diri 

saja terhindar dari -,ketjelaka- 
can” itu. Sesungguhnja kemung- 

kinan besar saja ikut bernasib 
demikian djika Sekiranja. pada 

k    

  

   

saja gugur. 
».Ketjelakaan" 

Mas Pur “tu bukanlah karena 
kebetulan sadja, seperti ketjcla- 

kaan tabrakan, mobil jang -tidale   
saat2 jang menentukan itu iman 

jang menimpa. 

Kenangan aan   

"lan itu. — Ant, UP. AFP. | rendah tak - menjetudjui poli-| ling tinggi .dari waktu2 jang —5 Ant, - NCNA, 

aa arema sman ta anna mena Meera mm— 

disengadja  dan-tidak diharap- | katanja Dia menjuruh bang 50- kota, dan tak-ada betjak lama. 1 Persoon ja persoon, 2aken ja za- 

kan, tapi /ketjelakaan” itu ada- 

ngadja ditjari-tjari sendiri. se- 
| perti anak ketjil dolanan lading! 

Kissahnja begini: 

Suatu malam saja bertemu dia 
Timuka gedung  bioscoop. Saja 
diadjalnja nonton karena: dia 

memang mentjari.kawan-onton 
Dia jang membeli kartjis klas 

loge. Saja tak -usah mengeluaP: 
kan uang sepeserpun djuyga. 

Tentu sadja saja mau ditrak- 
| tir kebioscoop, apalagi filmnja 

agak ,.hebat” jaitu ,,The giris of 
  
kan. nona2 jang tjantik ? 

Selama nonton, Film “itu dia 

ngomong terus tentang kekaja- 
dnnja sekarang. Sekian banjak- 
nja uang dalam saku, sampai 

dia bingung akan digunakan UN 
tuk apa, demikian katanja. Ha- 

bis pertundjukan saja ditraktir | 
“djadjan direstoran. Tentu sadja 
saja maw, apalagi dia sesumbar 
saja boleh makan sekenjang-ke- 
njangnja! : 

Selesai makan Talu hudjan ge- 
'rimis. Saja diadjak  berputat-pu 
tar naik betjak. Biar garimuis, 
tak apa, Malam masih pandjany 

  

lah positif dan. actif, artinja se- 

the year”, ja, siapa orang laki2 | 
jang tak ingin melihat ketjanti- | 

pir betiak menudju kewiik 16: 
lap”, Saja mau mogok. Pulang 

sadja, pulang  sadia!” kataku. 
Tidak digobris, . katanja hanja 
mau iseng2 sadja, apa salahnja? 

Saja terpaksa menjerah, takut 
mendetjilkan . hatinja. Maklum 

saja telah ditraktir nonton filim 

dan djadjan, djadi dia menuang 
moril. Mahal djuga saja memba- 

jar djasanja! 
Betjak berhenti. Lorong gelap, 

disana-sini banjak bunga ber- 
djiwa. Seram bulu romanku. Mas 
Pu turun, mendekati kelompok 
hantu? “malam. itu, memilih, me- 

nawar, seperti maw beli pisang 
goreng sadja. Selesai .perundi- 
ngan” dia kembali kebetjak, aku 

diadjaknja ikut. Saja mogok, ti 

dak mau meninggalkan betjak. 
«Biar disini sadja aku menanti!” 
kataku. Dia ketjewa, lalu pergi, 

sesudah. berpesan pada bang be- 
tjak supaja menunggu, biar 

| sampai sedjam, nanti toch di- 
bajar lipat tiga kali! Sopir be- 

  

baru Mas Pur'kembali. Kami pu 

lang. Hudjan masih rintik2, 
angin malam. bertiwp, tapi saja 

merasa sumuk dan keringat di- 
ugin membasahi tengkukku. 

Itulah detik jang  menentu- 

kan! Sementara betjak melan- 
kfIur menembus gelap malam itu 
Mas Pur ngobrol tentang ,,pe- 

ngalamannja” tadi, Benar? mo- 
ral sobatku a sudah bedjat! Dia 

ngomong pula tentang berhasil- 

nja melakukan “korupsi dalam 
djawabannja. Sebagai penjeleng , 
gara urusan gedung? jang se- 
dang dibangun, dia dapat korup- | 
si paku, semen, kaju, tegel gam 
ping, geteng, bata dan Jain? 
benda untuk perumahan. Tw | 
kang atdahnrja sudah ada, tuan | 
anemer dan babah Hong toko 

besi. 

Saja mengangguk-angguk sas 
dja, kemudian saja menggeleng2 
ketika dia menawari saja sy upa” 

ja dalam komplotan ibu. Borke   tjak akor. ras saja tidak man, sekeras s5   Saja tinggal dalam betjak se- 
perti orang semaput. Sopw be- 

tjak mengedjek saja, dikatakan 
penakut. Saja diam sadja, Mau 

lari pulang sendiri takut, mak- | 

lum. tempat “bu djauh dipinggir   
. 

ja menolak turun dari betjak ta. 
di! Saja hanja mau berdjand ji 
akan pegang rahasia itu. Mar 
lum saman Goodwll, Suman de- 

mokrasi dalam pergaulan, za- 

man merdeka perseorangan! 

4 
« 

Hampir sedjam saja menanti ken, 

Saja lulus udyian. Seminggu ke- 
mudian “kudenyar. kabur Mas 

Pur sakit, dan tiga "minggu ke-: 

mudian kudengar kabar diama 
suk hospital: Delapan bulan ke-. 

mudian dia keluar dari sana se- 

dapat dikatakan: manusia ro- 
sokan” jang sudah mengidam 
»trebelo” alias peti mati! 

saja melihat dia, Lerdjalan sem - 

pojongan 
| dengan napas jang Senen-Kemis 

seperti kakek2 umur 90 tahun, 

  
segera ingatan saja melajang 

kepada 'paku, kaju, besi. batu, 
(gamping, tegel, semen, genteng 

katja, betiak, hantu dimalam 05 
| lap gerimis. 

Rupanja obat panisilin jany di 

Suntikkan ketubuhnja. berpukuh 
kali tidak menolong! Rupania 

| hongkokan wang jang diperoleh - 

ja dengan gampang selama dia 
melakukan: korupsi itu, tidak-da 
pat. mempertahankan tubuhmja 
dari serangan. kuman sipilis Ig 

merajap-rajap memasuki -da- 
rahnja seperti tentara Hisenho- 
ter mendarat di Normandie di- 

masa perang dunia kedua! 

terdapat 32 perusahaan 

maupun tanah ! 

van ellende | 

padatnja penduduk | 

Itulah detik jang menentukan. 

bagai hantu. kubur, paling haus 

Demikianlah sekarang “kalau” 

melangkah ter-seret2.. 

Soal tanah dan perusahaan 
Ana didaerah Klaten 

J. KUSUMA). 

' KBAGAI umum telah mengetahui daerah-Klaten chususnja 
Surakarta umumnja adalah daerah pertanian, sthingga dgn 

demikian segala sesuatu jang mengenai tanah dan iklim 
menentukan tjorak masjarakat. Karena-ke- 
suburannja, daerah ini menarik penduduk jang ta sedikit. Ke- 

suburan ini menarik banjak modal besar asing, 
bentuk pemerintah pada waktu itu, mudah mendapat apa jang 

jang. karena 

perkebunan “oleh kita sendiri. 
Mengenai transmigrasi dan huis 
industri “masih -belum seperti 
jang «diharap, sedang adanja 
perusahaan2 besar menghadapi 
kesukaran2 psychologis, kare- 

na bukan milik kita-sendiri. Da- 
ri 15-pabrik gula, 13 tembakau, 
3. bergeultuur onderneming, pa- 

"da waktu jang lalu, sekarang 
jang meneruskan usahanja ha- 

nja satu 'pabrik gula di Gon- 
dangwinangun. Satu pabrik Kka- 
rung Delanggu dan perusahaan 
tembakau Wedi Birit dan Ke- 
tandan, 
Bahwasannja adanja pabrik2 

itu merupakan pemberian peker- 
djaan kepada rakjat (werkver- 
schaffing) dan. banjak sedikit 

dapat. mengurangi penderitaan, 
tak dapat disangkal. Hanja so- 
alnja jang mendjadi kesukaran 
ialah pengusaha jang terdiri da- 
ri bukan bangsa sendiri, marim- 

.bulkan sentimen jang bukan2, 
'bahkan dibeberapa tempat mo- 

Gal asing oleh rakjat diartikan 

sebagai penindas dan penghisap. 
Untuk menghadapi kesukaran 

|psychologis .itu tjara sebaik2- 
inja ialah penanaman collectief. 
Karena sekarang Kita mengenal 
tiga tjara : 

I. Dengan hapusnja hak con- 

versi, djika perusahaan membu- 
tuhkan tanah untuk penanaman 

tebu, perusahaan dipersilahkan. 
mentjari persewaan tanah sendi- 

ri dengan pihak tani menurut 
dasar2 persewaan tanah “jang 

berlaku (Peraturan Menteri A- 
graria No. 1/E.A.|Per. 52. 

Tiara jang demikian ini ,kenja- 
taan dibeberapa tempat. tidak 
berdjalan dengan lantjar, dise- 

babkan  faktor2 psychologiseh 

djuga. 
II. Tjara jang kedua dapat di- 

|kerdjakan ialah tjara opkoop. 
| s» Petani bisa mendapat “erediet 
dari perusahaan untuk. mena- 
nam tembakau atau tebu. Pim- 

| pinan techmis maupun kebutuh- 

an2 lain2-njd ditjukupi oleh pe- 
rusahaan. 

Hatsilnja didjual ke perusa- 

|haandengan harga jang terten- 
| bu. 

Djika  perdjandjiannja sebe- 
lumnja telah. diatur sebaik2-nja 

maka tjara ini adalah lebih ba- 

ik dari tjara jang pertama, ka- 
rena dengan . demikian. rakjat 
mulai ingesehakela dalam 'pro- 
ductie. 

IJI. Tiara cooperatief jang di- 
djalankan oleh. Djawatan Uru- 
san Hubungan Petani dengan 
Perkebunan Besar. 

Tjara jang ketiga ini baru 
merupakan pertjobaan, dan se- 
karang sedang dikerdjakan di- 
daerah Kaonderan Trurjuk Ka- 

tandan dan Kota mengenai tem- 
bakau virginia (sekarang ada 

350 ha tanaman tembakau). 
sk 

Untuk dapat terlaksana pena- 
naman setjara koperatief, di - 
Kalurahan terbentuk panitya, 
dan diawasi oleh panitya Kabu- 
paten. 

Tetapi djalan ini-pun menda- 
pat kesukaran psychologies mie- 
ngingat bahwa kenjataan peru- 
sahaan itu belum bisa ditinggal 

kan selama kita belum memiliki 
perusahaan itu sendiri dan sela- 

ma pimpinan technis kurang, se- 
dang pengertian mengenai be- 

drijf - ekonomi misih kurang ada 
pada kita. : 5 

Sbg tembahan hari-perlu dike- 
'ahui, bahwa djika tanah itu di- 
sewakan kepada pabrik, 1 ha da- 
pat menerima sebanjak F. 5000.- 

termasuk premie. Djika rakjat 
menanam tebu sendiri, “maka 

satu ha dapat - menghatsilkan 
1600 kw. tebu dan didjual ke pa- 
brik bisa mendapat 1600 Xx F.10 
— F. 16000. 

Djika satu ha ditanami padi, 
maka rata2 hatsilnja 8 ton bah- 

kan ada jang kurang, dan: hat- 
silnja 3000: X: F1, — F.3000,-— 
kalau menanam tembakau virgi- 
nia setjara collectief seperti jg. 
diandjurkan oleh djawatan U.H.- 
P.P.B., satu hektare bisa meng- 
hatsilkan #& 6 ton tembakau 

atau. 6000 Xx EF. 0,30 — F.4800.-—- 

“SEKITAR TJENGKEH 
Dari katangan Gapero di Su- 

rabaja didapat keterangan, bah- 
wa oleh pihak2 jang 'berkepen- 
tingan di Djawa “Timur dikan- 

idung niatan untuk serta beru- 
saha supaja “diperluas dan di- 
perbaiki penanaman ' tjengkeh 
didalam negeri untuk mengatasi 
kesulitan2 import tjengkeh dari 
Zanzibar. 
Dapat diterangkan, bahwa pe- 

makaian tjengkeh utk perusa- 
haan2- rokok kretek .di Djawa 
Timur sadja tiap bulannja dian- 

tara 200 --- 300.ton, sedang di- 
"seluruh Djawa tiap bulannja le- 
bih kurang 1.000 ton. 
Tjengkeh Indonesia tak begi 

tu baik kwalitetnja sibarding 
dengan tjengkeh Zanzibar, ma- 

ka harus diusahakan perbaikan 
kwalitet ini, “agar “perusahaan2 
rokok kretek di Indonesia tidak 
bergantung padaytjengkeh Zan- 
zibar, 

Kini daerah" jang ditanami 
tjengkeh ialah Ambon, Menado 
-dan Lampong dengan Hproduksi 
(tap tahunnja  “hanja 400 ton, 
Tjengkeh ini dikigim keluar ne- 
gerj untuk dibuat obat2an, ka- 

| rena didalam negeri tak disukai 
Para pengusaha untuk rokok 
kretek, — Ant, 

ia AN Geli naa leiukaa den 
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ruh 2 

  

Taga merosotnja 

tidak lebar. 
n tempat pe- 

djadi, ke- 

air ian 
ga itu mengu- 

oleh keterangan. 
ja air dan kering- 

all (erosi), menjebab- 

C panenan. Selu- 
ah 2 enan dan se- 

  

kedele 75745 

“ peruengaaan gaplek pa- 
— tjeklik menjedihkan. 

didaerah2 jang 

  

- In oedeem tidak ber Pa fa 
' itu Sudah dapat die jahkan. bi- 

5 mana? masih terdapat . orang2, 
janak2 jang sondervoed”. 
gian ketjil telah 
untuk memperbaiki 
sebelum kota 
an terbesar masi 
nasibnja 

tumbuh djasmaninja-dan ber- | 
kembang djiwanja perlu  men- 

| dapat perhatian chusus. Mereka | 

bahwa be-! 

Min ada 12.000 dan Panggil, 
kambing betina 

sadja jg keluar daerah Gunung” : 
Kidul 584 ekor, kambing djan- 
tan 497 ekor, sapi 
dan Sapi Mantan 65 

par enan Hara 59x hasil | 
hasil Pena Katjang 

  
  

Seba- |“ 
: dikerdjakan , 

- djal tan 
onosari. Seba: 

Melu tentu    
    

    

12. 00 Klenengan dari Puro M.N. 
117.00 Taman kanak2., 
18.00 Penerangan rakjat. 
18. 15 Seni karawitan. 

19.30 Pilihan pendengar. 

“Anak? ketjil jang masih : pen 

  

        

  

    

    
      
   
   

    

    

Ukuran biasa 

Ukuran besar 
   

        

   

    

  

       
  

  

HB Dr. Juynboll / Ini. 
dalam 1 bulan | 

tina 746 

ekor.   
aa 

2 pemborong -annemer untuk: 

"el BERAS 
“II. KAJU BAKAR 
mx SAJUR MAJUR cll. 

buat PENDIARAH JOGJA, WATES, WONOSARI sela- 
: Ca “bulan mulai 1-10-1952 sjd. 31.-12- 1952. 

Situnggu selambat "tambatnja tgl, 15-10-1952    
s Pa “TO pa pagi. 

| Keterangan? dapat diminta di pandan WIROGUNAN Jog- 
Para Tae tiap isi Bra ja antara djam 9.00 — 12.00. 

« Direktur, 

. Ingin tahu keada:n di Tiongkok? 
Aa dengan 'membatja: 

“K e Tiongkok Baru 
IYA KEB BN 

Ka AB IBAJAR "ONGKOS. BANJAK 1 

2 dibeli “Gi Toko Buku SRPT— Tugu 42 

.K urit bizsa 
r li 1 tebal 

PESANAN! DITAN MBAH 1097 

    

—-i is 

Bo t— per ex. 
ex 

  

NGKOS KIRIN 
  

£ MASIH SEDIA D3uea MADJALAH DUNIA FILM” No, 5 

Harga Rp3— per ex. - 
  

M
a
a
 

  

  

  

- 

genthau / Politic among nations, 
: Hoogere Algebra I, Boedijn / Botani, Zwijndrecht / Fasal2 Ekonemi dll. 
Djuga sedia : Peta2 dinding (indonesia, Dunia, Afrika dll.), 

harga Rp. 10,— — Rp. 350,— timbangan2 surat dil. 

Nae samaan 

Film SAMSON and LS 
mn 

ma
na

 

  

t.d, Kennis vw. 
Ir. 

  

  
  

     

« Kal 3 3 21 i- 

3 SENDJARA DAER AH 
DU 

8 "bata Hangasi 18 September 1952 dikantor kami dihadapan 
awarkan, akan diadakan le- | . para pemborong jang telah me 

: uk borongan: untuk memasukkan bahan makanan “bagi. 

M. GUNG, WONOSOBO, PURWOREDJO, 
ps0, dan (KEBUMEN selama- bulan Oktober s/d. Des. '52. 

“peroleh dikantor kami pada tiap? hari kerdja, dari djam 
8.00 pagi sampai djam TN siang raja. 
Maneaga. 2 Ke 

: 4 3 ra. DIREKTUR 4 KEPENDJARAAN DAERAH 
us 1 Hung 
| Magelang, 1 September 1952, 3. 

. BANTULAH 

1 PALANG MERAH INDONESIA 

26-9.     

InG, BORONGAN. UTK. “MEMASUKKAN ' 

terpendjara di Rumah? Pendjara: MAGELANG, TE- 
KUTOAR- 

Keterangan? untuk dapat turut serta lelang tsb. dapat di- $ | 

Kumah Pendjara 5 

  
     

  

   
   
    

    

   

      

   

   

            

   
   

                    

   

    

  

   
    

— ALAT: ALAT PENI 
2 29 & PEMBIKINAN PABRIK SWEDIA 

  
"ui 

1 
UP Ta Guns dua 2 

Ka 10 nomor sobekan kartjis jang tjotjok dengan nomor un- 
"dian jang kami adakan sedjak tg. 27 -8-1952 

“Hadiah akan diundi    

  

   

  

: Masih ada kesempatan! 

Berhibur sambil 

| 
: 
1 

Moham. Wet, Solihau | An introduction to  Politics, Ananta Token 

Klopper / Toegepaste Mechanica, Dr. Schuh / Lessen over de || 

Beberapa matjam passerdoos dari 
25-9 

  

mengadu untung 
1 EP Nadia Koe 1 Rp. 1900—- 

ia : ” peEE PI, 
£ yg TN 

509,-:- 
” ” 1250,-— 4   Ba 5 penghibur, terbagi atas 

N 10 hadiah masing2 & Rp.    
AT 

10 hari setelah hari terachir per- 
djukan SAMSON and DELILAH, Ten disaksikan olen 

g berwadjib. 

memberi rasa segar dan senang! Senjuman 
"berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- 

bersih-rapi akart selalu menarik dam dikagumi. 
Saudara mengetahui rahasia rajuan senjuman, 

- karena saudara -mengerahui bahwa Pepsodent me- 

: ngandung Irium. Irium, mudjarab terhadap segala 
selaput jang merusak gigisadal lah bahan terbaik guna nb 

pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi ” " .. 

  

At satihebdiri hasil Pepsodentj jang 

      

     

    

   

      

   

  

   

jang berfaedah buat gigi putih, bersih dan rapi. 

Separkanlah mulutmu sehabis makan t1 
dengan Pepsodent. 

    

     

  

      
     

    

    
         

  

    

  

     

    

    

  

) menjebabkan gigi putih bersih! 

  

   

    

buatan UNILEVTB 

  

Mama) MEMNSENN BER Ma Het TANPA ENAK ADA   

  BERLAKU UNTLK SEMUA, KELAS ur 

Nae REX.IHEATRE 
“JOGJA. s 

  

4 : 

1. “Sed Ser 5 ni ja 1 Mama me &, 

Hari kubur pada tanggal 4 September hari yet djam 8. 09 

  

    
   

  

Budaya k bertahu 
Agustus:1952 at 

dil. Sedane 28 Se 

Arama Besar : 

gal dunk pada 
2503. djam 

tanggal 3i 

2.30 diri 
Man me 

   Kana 

punja Mama, 

Njonjabh TJAN DHIAM 
(terlahir Wong Kon Jien) 

dalam usia 54 tahun. 

dari Rumah kematian djl. Scdane 283 Semarang. 
FHiarep sekalian Saudara? da 

: Jang berduka tjita, 
TJAN- DHIAM. 

obat andai mendapat tahu. - 

Siem Poe': 
Tan Kwie Nig 
Thio Lien :Nio 

Hauw Lam : 
Tjan “Ting Tjay 
Tjan Ting. Lok . 

Tjan Djioe Lay 
Tjan Djioe An Lay Soen Lam : 

Tjan Tjoek Liong 

Hauw Lie Tjan Hok Sien. 
Tjan Len Dhay 
Tjan Sioe Kiauw Lay Soen Lie : 

Tjan Giok Lan 

20 —9 Tjan Giok Joen. 
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AHLI NUDJUM H.B. AZAD Kotakpos 132 — Bandung. 
Menerangkan segala hal penghidupan rumah tangga, per- 

tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4 per tanjaan beri- 
kut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan poswesel 

Rp. 10,— Tuan/Njonja aka 

  

  

| GASONTWIK KELAA R 

DAPAT DIPENUHI DARI eror | 

  

  

u 
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an dapat djawaban jang tjotjok 1 

dan berbukti. Rahasia tanggu 1g dipegang teguh. 19—9. 

Si 
x 

RUHAAK 
SURABAIA ' 

t
d
.
»
 

DJAKARTA - BANDUNG - MEDAN 

  

itulah tenaga2 pokok dalam 120.30 Jang Kiem Orkes. x Xx Tube keluarga 

Nerahungunas Penmorakat "Sat Harga Irama Andalas. 2 
tempat. D ARtUM, djap jang tertjatat sjzh dari Pepsodent Ltd . Hewan: kadar bata 22.15 seen warna hidangan f P jang tergj jah « psodent Ltc 1 

(keluar daerah. : $ " " 5 
Hwan. 'statistiek bulan 1 La ana anna 

in Geaan 202 Ojuman alam jane (4 Toko Buk “KANGGURU” TELP, No. 708 | dikeluarkan melalui Patuk 30.000 OKO u u 3 Ng 2 Ga #€ 
'€kor, jang melalui Imogiri, 'Se-. .Buku2 untuk para Mahasiswa dan para Murid S.M.A., S.M. dll.. "PERUSAHAAN TENUN 

"BADAN TEXTIEL NEGARA" 
“KUDUS, TELP. 139 

Dengan sembojan ANTI- MAHAL tetap menghatsilkan : 

“0 kain? tusor halus $ 

0 kain pijama tjorak modern 
o. 'handoek bulu dan wavel £ 1 

ap taplak medja besar dan ketjil 

0 serbet makan 
“3 sarung? sutera 

0 selendang pe: 

» 

ing, dan lain-lain. : | 

Chusus untuk djawatan2 diadakan kondisi pembajaran jg 

ring an. Bagi para pedagang, Dag menguntungkan. 

| Ramaikanlah Pasar Nasional 
dengan hubungan Sekara kepada alamat tersebut an         
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ba Patel ta « 

i Pa CA aah PAS £ 

E 
H 
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r 
A 
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1 Uh Mendatang- $ 
2) JASA kan 8 

A DOENIA SILINALN     
reswmoen TOKO OBAT BAN SAN YOK PAI 

K KESEHATAN merupakan mustika bagi manusia. 

k ORANG jang bertubuh sehat adalah kenikmatan bagi ke- 

hidupannja: apabila anggauta2 sekeluarga semuanja bertu- 
buk sehat, maka keluarga itu akan merasakan kenikmatan 2 
dan kebahagiaan hidup jang tidak terhingga. 
£ UNTUK memperoleh kesehatan tubuh, minumlah dengan 
tetap ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA.- BOLA DUNIA... 
k ANGGUR KOLESOM fjap GARUDA - BOLA , DUNIA 
didapatkan oleh Shinshe OEI KIM BING menurut kejakin- 
an-kejakinan dan pengalaman-pengalamannja jg lebih dari 
dua puluh tahun lamanja, terbikin dari sari2 obat Tionghoa: 
dan Barat jang bernilai tinggi. : 

£ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA- BOLA DUNIA 
adalah suatu obat mensehatkan tubu jang paling holeh di- 
pertjaja, karena didalamnja terkandung bahan2 untuk me- 
nambahkan semangat, menguatkan otak .dan menebalkan 

darah. Anggur ini memberi tenaga baru bagi tubuh manu- 

6 KAPASAN Z16 218-220. S.BAIA TE 837 4. 

sia, membikin orang dapat mentjitjipkan kesehatan seba- 

“gaimana jang harus dimiliki oleh orang muda. 
x ORANG dimasa kemudaannja kebanjakan “berbadan 
sehat dan bersemangat tjukup, Pada masa itu orang dapat 
.merasakan kebahagiaan hidup. Akan tetapi banjak orang 
mendjadi lemah seliwatnja usia tiga puluh tahun, jg mana 
mempengaruhi djuga semangatnja, Didalam keadaan begini, 
orang terdjerumus kedalam kemasgulan, semangat senan- 
tiasa letih lesu. Diantara suami -isteri tidak berhenti2nja 
terbit pertjektjokan, Siang hari malam orang selalu timbul 

suatu pertanjaan: Dengan tjara bagaimana dapat mengem- 
balikan kesehatanku? 

.k TJARA jang betul jalah minumlah ANGGUR KOLESOM 
tjap GARUDA - BOLA DUNIA, Saban seloki ANGGUR 
KOLESOM akan memberikan tenaga jang baru, dan mem- 
bawakan kebahagiaan hidup kepada peminumnja. 
x Bagi orang jang berasahat lemah, baik lelaki maupun 

'berempuan, baik tua maupun muda, dapat ditenangkan asa- . 
batnja oleh ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA 
DUNIA, Begitupun dapat menjembuhkan orang jang mem- 
punjai sakit diotak dan sakit dilambung (tempat makan). 

. Bagi orang jang baru sembuh dari sakit, ANGGUR KOLE- 
SOM akan mengembalikan kewarasannja dengan tjepat. 

"Kk ANGGUR KOLESOM tjan GARUDA - BOLA DUNIA 
sanggup menjembuhkan penja “t2 sebagai berikut: Kurang 
darah, badan lemah, tidak su-a makan, peloh (impotency), 

  

usid belum tua, badan suda merdjadi lembek, datang 
bulan tidak tetap, badan iemah sehabis beranak, tidak 
bersemangat, buah .tetek terkulai, ' tempat kandungan 
dingin, mengeluarkan manik diwaktu tidur, tjepat melam- 
piaskan, badan lesuh sehabis sakit, kekuatan otak berku- 
rang, muka putjat dan lain2. 
x CHASIAT2NJA ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA- 4: 
'BOLA- DUNIA jalah menambah semangat, . menambah $' 
darah, menambah napsu makin, menguatkan gindjel, mem- 
bikin orang. mendjadi muda kembali, datang bulat men- 
djadi tetap, buah tetek mendjadi padat, menguatkan otak, 
mensehatkan tubuh, membikin air,muka mendjadi kemerah- “Ji: 

| merahan dan sebaginja, : 1g 

Terdjual oleh. Rumah2 Obat dan Toko? P. & D. 

Agen: MAGELANG: TEK TJIH YOK FONG. Toko LIEM 
. PING.GWAN, Toko: LEF SANG. Toko Obat: ENG TAY 
'"HOO, Toko VICTORIA. TJIN TEK YOK PANG. Djuga 
bisa dapat beli di Toko2 dan Rumah Obat, RAN Ni 
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