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os “ca” meninggalkan. ata 
Teng pena Ya, Pen 

    

  

  

  

: g Aan es isa ! 
1 uk kepada pendirian 

jang dianut oleh golonyan Nat- 
sr dan kembali “ia mengakui 
politik bebas sebagai politik jg 
boleh dharapkan akan “dapat 
menjelamatkan negeri kita.» 

- Natsir "telah terpilih mendjudi 
ketua, dan meskipun kedudukan 
Dr. Sukiman sudah agak gor- 
tjang oleh brosurenja itu, ter 
njata Dr. Sukiman masih @yu- 
La terpBk Ta acakil ke- 

sedang Mi Gsm 8i- 
ngodenedio mendjadi wakil ke- | 

ag sa kongres Masju- 
mi dengan Susundn PEnJUrusnja. 
jang baru, pada saiw pihak da- 
pat dipandang sebagai Kenbeas, 

Dalam pada i 5 Telo 
(kongres) Ban uerhadap | 
usaha keamaran, patutlah da 
perhatikan oleh Pemerintah. 

Seperti. diketahai, | Masjumi 
berpendirian, bahwa usaha-kea- 
manan tidak boleh semata-mata 
dilakukan dengan  bersendikan 
kepada sendjata, melainkan ha- 
rus disampingi oleh usaha di- 
lapang politik. 

MK EmUNg kebanjakan kita me 
mandang, keamanan hanja da- 

, pat dilakukan dengan kekera- | 
san.. Pengatjau2, gerombolan2, 
teriebih dulu harus ditekuk-lu- 
tutkan dengan aksi sendjata. 
ban baru sesudah itu boleh pi- 
hak Pemerintah mengambil si- 
kap jang MENJAMPUNL, jang 
clement. Tetapi primair, kekua- 
saan harus diakui lebih dulu | 
oleh Na: TN Tn mem- | 

  

    

  

Kita pun Mndnbitoati 
Tiga € Iran “ti “Tetapi dalam y 

Sa tidak sesuai de- | 
abg e teori Png sebagus itu. 3 

Praktek menjatalean, alan @iumtara 
pengatjau2 dan geronu 2 itu 

tidak sedikit orang2 jang pada 
permulaan revolusi dan selama 
perdjuangan. melawan, Belanda 
telah berdjuang dengan sekuat. 
tenaga dan dengan. segala » yag 
nyorbanan. ! 

Hat itu sebenarnja tidak perlu 
dikemukakan, dimuka, baru bo- 
leh djadi pertimbangan dibela- 
kang, apabila mereka sudah di- | 

    

tekuk-lutitkan, sebagai heran | 

  

“ tende omstadigheden ? 

Itu benar, Tetapi........., ha 
semua dapat per itungkan, bah- 
wa selama per Juan gan, 
wan Belanda, range Jam jang Ka 
rang mengat jau itm dulu ana 
ang bahu-membahu den 
mada? Jae Jaa ANN ar 
mengikuti djalam pik 
rintah — dengan 
dinganmja serta. 
dap jang sekar 

  

Kita semua pa 
jang bersama-sama ivikat we 
ka duka jang sama- d 

sakan, “berbekas didala 
hati: sanubari kita. Apalag 

haja maut jang sama2 dilu Ta 

itu mentjiptakan. persah. 
“jang tidak ada ititik-at erna. 

Oleh karena itu, botehlah ki- | 
ta menjarankam, lebih besar ma- 
na an satu diantara dua 

usaha ini: 1. hanja sukam 
usaha keamanan dengan keke 

  

  

  

  

  

    

(angan kemerdekaan di Indo- 

Loal tersebut dibitjarakan dalam 

   sional. Apakah dapat diselesai- 

1 mengemukakan pendirian 

     
   

  

    
   

    
   

    

  

     
   

    

2 terter u didjelaskan 

 Wafunkan, 

ay 

  

Djakarta minggu jang lalu, 

, diadakan: pertukar- 

an perwakilan antara Indonesia 

didjawab oleh Natsir, soal ter- 
Ket terletak na Politik prak- 

ha Perwakilan di Moskow, 

In 
Pn 

itilik dulu pada waktu 

bukan soal prinsipiil Tidak benar 
kalau orang menjatakan Masju- 
mia priori sudah . menetapkan 
setuaju atau tidak terhadap soal 
“tersebut. 

Sebagai dinjatakan dalam pro 

" tiap2 pendjadjahan karena 
perna dengan azas2 Is- 
lam. Dalam hubungan ini dite- 

|rangkan selama Marokko, Viet- 
nam Ho Chi Minh, Tunisia dan 
lain2 perdjoangannja adalah utk | 
mengelakkan pendjadjahan ma- 
ka partai Masjumi member ikan 
bantuannja sepenuhnja. 

: “Tido - China. 
Jang chusus mengenai perdjo- 

China dinjatakan sudah terang 
soal .tersebut. tidak dapat dise- | 
lesaikan setjara : didjalankan oleh | 
Perantjis sekarang ini jang me- 
nganggap soal tersebut semata- 
mata soal dalam negeri. 

Seperti dalam tahun '50 ketika 

parlemen, maka kita berpenda- | 

pat soal Indo- China harus dise- 
lesaikan dalam tingkat interna- 

jang ditjapai | | 

njatak Masjumi - 
inet Wilepo untiik me- 

, ngadakan: pembitjaraan2 sehing- 
ga persetudjuan tersebut 'bero- 

UI bari uan jar dapat diterima 
Oleh kedua 'belah pihak. 

: Politik keamanan. 

Natsir selandjutnja mengata- 
“Kan, bahwa jang dimaksudkan 
dengan usaha operasi politik jg 
aktip disamping operasi militer 
dalam mendjalankan politik ke- 
amanan didalam negeri jalah 
bahwa ,,geesteSinstelling”  kita- 
dalam usaha keamanan itu tidak 
semata-mata berputar pada 
operasi militer. : 
(Selama ini didalam prakteknja 

| terlampau banjak diletakkan 
titik berat pada operasi militer 
Harus diberikan kemungkinan 
supaja “ketjuali militer, rakjat 
djuga ikut menjelesaikan soal 
keamanan ini. “Dalam kerdja sa- 
ma. antara “rakjat dan pemerin- 

tah dalam usaha-keamanan itu 
nanti, maka kemungkinan ope- 
rasi militer tentu sadja tidak 
tertutup tapi dengan itu titik 
beratnja berlainan daripada jg 
dilakukan hingga sekarang ini 
“Tentang bagian program jang 

menjatakan supaja DPR harus 
(1 terdiri atas dua bagian (parle- 
men dan -senat) dinjatakan dgn 
sendirinja perobahan nanti di- 
djalankan sesudah terbentuknja 
kebatinan sebagai hasil pemi- 
Jihan umum. 

. Dasar? jang digunakan akan 
itu 

dalah usaha untuk melengkapkan 
| tjita demokrasi (lengkapkan 
| representativiteit dewan perwa- 
kilan rakjat). Apa jang tertja- 
pai dalam parlemen dapat di- 
Jengkapi disenat. 

F3 Systeem Presidentil. 

  

“Ig 

tim) presidentil dimana Presiden 
sebagai kepala exkutip bertang- 
gung dj iwab kepada DPR. Kami 
erpendi 

    

  
jawab. Ini tidak berarti keada- 
jang ada sekarang ini me- 
gar peraturan pada azas- 

'perusahadn vitaal dinasiona- 
"menurut: rentjana jang 

“Masjumi 

idaki supaja usaha na- 
sasi didjalankan dengan 

“teratur. dan menurut kemampu- 
an jang 'ada pada kita. 

Ir Urutan? sesudah dila- 

      
  

Hanana 0 atas Da 
batin “jang pernah ada. antara 
pemuda2 pradjurit kita dengan 

Lorangg jang bergerombol itu? 
Rasamja pikiran Masjumi, 

Pang patut diperhatikan, 

   
   
    

  

kel Biikemean Kolonel Gatot 
jang menggunakan dua djc 

7 itu rampak: memberi aa     

x 

“Abajonat 'berpendapat sebaik- 
| nja pemerintah berbentuk sis- 

mengingat, bahiva : 

Ta: memberikan 

kan Masjumi jang telah disetudju i i daa muktamar Tn di 

LA “apakah Masjumi | 
| 

| 
dan Sovjet Unie pada waktu ini z 

baik atau tidak pera- | 

| 
Moskow pada waktu ini. Soalnja | 

| 

ram tersebut. Masjumi menen- | 

| didasarkan atas apa jang terse- 
| but dalam undang2 dasar. Dgn | 

   
: j | sir menjatakan itu adalah suatu | 
antara Subardjo — ea Aa | usaha untuk mengkoordinir par- 

menje 

bah sifat mendjadi persetudjuan , 

dan Sipil lalu menudju Stadion 

BR irian lebih baik kalau. 
Be pemimpin negara bertanggung 

“waktu ini soal 

  

  

dipantai Makasar 

  

| ditahan. 

benteng Udjungpandan tanggal 

ah diketemukan suatu majat 

pd
 

gelangan tangannja terdapat 
'tenda2 bekaS dipotong. Menurut 
Aa an korban tersebut 

alah. Kooimas: dari: direksi 
   tor kom” Djakarta jang sedjak : 

  

bruA PANDAN Kata Moh. Natsir dalam Haa pers | F c 4 se in 
Djakarta pada hari Selasa jang lalu atas pertanjaan?2 NE : 

“NO DITANGKAP 
Atas kegiatan 'fihak Kontan 

| dan polisi 7 orang 
sangkut dalam pembunuhan S. 
Harsono (bekas anggota TNI) 
jang  dipekerdjakan dikantor 

kabupaten: Bogor, telah Gapat | 
ditangkap. 

Harsono pada tg. 3017 LSN 
waktu pulang dari pekerdjaan, 

iendak menengok isterinja, te- 
lah ditjulik oleh gerombolan j 
terdiri dari 15 orang didek 
penggilingan padi Katulampak. 
'Majatnja pada tg. 308 (hari 

Sabtu) diketemukan disebuah 
sumur . di Bodjonghondje . (ke- | 
tjiamatan Tjisarua, kana an 

tg — Ant, « 
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jang ter- |r 

“Kek Jo, jang 

berapa hari berada di kota 
ekasar, : 

“Ia, tinggal dihotel ,,Grand” | 

meninggalkan kamar hotel- | 

tapi tidak kembali lagi. De- 
likian menurut Antara: 
“Sementara itu, mengenai ke- 
atian ini, dari pihak kepolisian 

peroleh keterangan lebih lan- 
ut, bahwa pada badan korban 

tsb sama sekali tidak ada tan- 
12 penganiajaan, sehing gga da- 

t dipastikan, bahwa ia telah 
membunuh dirinja sendiri. 

Dalam pada itu untuk peme- 
saan selandjutnja, pihak yo- 
telah menahan kepala fa. 
Gorkom di Makassar, Oei 

ternjata telah 

nggelapkan uang firma tsb 
anjak kurang lebih Rp.40. Ooo 
RD. i 

  

  

Abiku usno Token 
    

. MOH. NATSIR. 
Sea lebih tiondong 

Kabinet Presidentil, 

lasi maka jang penting perusa-j. 
haan2 perhubungan jang pokok, |- 

sebab kalau pengangkutan po- 
kok tidak ditangan kita sendiri |' 

maka sangat lemah kedudukan 
Indonesia. 
Pertanjaan bagaimana penda- 

patnja mengenai soal kemungki- 
nan nasionalisasi'tambang2 mi- 
njak di Sumatera, didjawab 

“tersebut belum 

merupakan soal urgent. 
: “Ekonomi negara. 

Pendirian Masjumij perekono- ! 
mian negara diatur menurut da- 
sar ekonomi .terpimpin, hal itu 

BIKUSNO #I0KKOSUJO 
konperensi persnja kema 

tahun ke-40 PSII jang akan 
akan datang telah memberi ke 
djoangan PSI selama 49 tahun 

“hari kemudian, tentang 

kapital unta Keagenan, Se 

selama 40 tahun : 

| Abikusno ialah  pemban 

Kane politik di negeri ini. 
Masjarakat Islam. 

Abikusno menerangkan apa: 

bila ada partai2 jang menghen: 
daki masjarakat. sosialis 

Atas pertanjaan bagaimana masjarakat komunis maka PSII 
2nd pa 2 tentang Lig NG “Is ai politik. dari 

3 Pa longan Islam men: 
ah N.U., Perti dan PSII, Nat- “ wudjudnja masjarakat Islam. 

itu tidak 
! mengambil over 
lapang tersebut. 

berarti pemerintah 
semua dalam   

1 h nra- tai2 Islam diluar Masjumi jang negara jang didukung ole 

a #sjarakat itu harus ditentukan 

Bi an tidak aan. Pa suatu konperensi Islam Indo- 

nesia. Masjumi tidak a priori meno- 
lak atau menerima, demikian 
Natsir ketika  ditanja apakah 
nanti Masiumi bersedia menga- 
dakan kerdja sama kalau di- 

adjak oleh Liga Muslimin Indo- 
nesia itu, — Ant. 5 : 

Atjara 'kundjungan Presi- 
den ke Djawa Tengah 

ANYTIA Penjambutan jang telah dibentuk oleh pihak Gu- 

b bernuran Djawa Tengah telah menetapkan atjara kundju- 

ngan Presiden Sukarno di Djawa Tengah jang akan meliputi 

Nyata penindjauan: .selama 14 hari, rapat -raksasa 11 kali, 

rapat pemimpin 3 kali, resepsi2 5 kali dan pengundjungan? ba- 

maen peran sebanjak 8 kali. Atjara sebagai berikut : 

Setudja Kab. Pre- 
p sidentil. 

Dalam hubungan ini PSM me- 
njetudjui sistim. 'jang berlainan 

dari sistim parlementaire demo- 
PN seperti ena ini tapi 

'mas berangkat: ke Bandjarne- 
gara, djam 10.30 herangkat lagi 

ke Wonosobo (dihotel Merdeka). 
Rapat Raksasa pada djam 16.30 
dan presiden bermalam disini. 

Kemis tanggal 18 September : 
Djam 13.30 berangkat ke Ma- 

gelang. Setelah Rapat Raksasa 
pada djam 16.30-18.00, pada 
djam 20.30-22.30 diadakan re- 
sepsi. Di. Magelang ini presiden 

bermalam. N 

Djumat tgl. 19 September : 
Djam 8.30 berangkat Ke Salatiga 
lewat Pening dan Djelog. Setelah 
memeriksa Pusat Tenaga Lis- 

Djum' at “tgl. 12 September - 
Presiden akan tiba di Kali Ban- 

teng dengan conyair dari Dja- 
karta pada pukul 8.00. Dengan 
“disambut oleh Pembesar2 Militer 

Semarang dimand akan diada- 
kan Rapat Raksasa antara djam 

9.00 - 10.30. Makan siang diada- 
kan di Watu - Gede sedang djam 
21.00-23.00 diadakan Resepsi 
di Kabupaten. Presiden berma- 
lam di Watu - Gede, 

Sabtu tg, 13 September : Djam 
8.00 berangkat ke Demak. Ke- 
mudian berziarah ke Kadilangu, 

dan terus ke makam Ratu Kali- | trik di Djelog djam 11.30  he- 
njamat, dan menudju “Djepara rangkat ke Salatiga " kembali, 
melihat2 hasil ukir2an. Pada |dan djam 14.00 berangkat ke 
djam 14.30 dengan lewat Kudus. | Solo lewat Bojolali. Presiden 

bermalam di Solo, setelah me- 
ngadakan Rapat Raksasa - di 

menudju ke Pati untuk menga- 
dakan Rapat Raksasa pada djam 

      
    

   

  

   
    

   

    

     
  

  

  

     

' Hana Se 
| Menurut pendirian PSI bentuk ' Kusno adalah sesuai dengan ke- | 

| memuat beras untuk Indonesia 
mentjari persatuan “atas dasar : 

16.30 - 18.00. Te Pena 
di Pati. 

Minggu tgl. 14 Banana» $ 
'Djam. 8.00 berangkat ke Rem- 
bang terus ke Bulu berziarah ke 
makam R.A. Kartini (Gmeletak- 
“Kan karangan bunga) kemudian 
dengan lewat Blora 
Purwodadi. 
Presiden berangkat ' 

rang dan akan tiba pada djam 

17.30. Presiden bermalam di 
Watu - Gede lagi. z 

Senen tgl. 15 September : 
'Djam 8.00 berangkat ke Pekalo- 
nga lewat Kendal. Dengan lewat 
Pemalang pada djam 14.00 be- 
rahgkat ke” Tegal: dimana akan 
diadakan Rapat Raksasa pada 
.djam 16.30. . Disini, 
bermalam. 

Selasa tgl. 165 Kan L Djam 
9.30 - 10.00 perletakan batu per- 

terus menudju Purwokerti jang 
& diharap akan tiba pada #djam 

16.00 dan Rapat Raksasa diada- 

“ Rebo tanggal 17 “September : $     Djam 20 dengan lewat. Banju- 

  

. menudju 
Pada djam 15.30 

ke Sema- | 

an 

tama di Waduk Tjatjaban dan | 

|kan djam 16.30. Disini presi- 
den bermalam, setelah diadakan 

djalan | resepsi pada djam 22.00! 

Stadion djam 16.30 dan Resepsi 
di Mangkunegaran am 20.30- 
22.30, 

Minggu tanggal 21 ae 
Djam 8.30 berangkat ke Ngawi, 

terus ke Madiun. Rapat Raksasa . 

diadakan djam 16.30 dan.resepsi 
djam 20.30-22.30. Di “Madiun 

presiden bermalam. 4 1 
Senen tanggal 22 September : 

Presiden “berangkat “ke Blitar 
lewat Ponorogo, Trenggalek dan 
Tulungagung. Di Blitar pr esiden 
akan beristirahat sampai. Tn 
Rebo pagi. - 5 

Rebo tanggal” 24 Sta 
Djam 7.30 berangkat ke Kediri 
djam 9.00 Rapat Raksasa" dan 
djam 11.00 berangkat ke Djom- 
“bang terus ke Tuban, dimana 
presiden akan mengadakan Ra- 
pat lagi pada djam 16.30, " dan 
bermalam :disini, 

Kemis tanggal 25 September : 
Djam 8.00 Presiden berangkat 
ke Gresik (berziarah ke makam 
Sunan Bonang dan Giri) lewat 
Lamongan - Babat,  selandjutnja 
menudju lapangan terbang Mo- 
Re one Surabaja, dan 

da djam 15.00 presiden kem-     i ke Ha 

  

   
   

  

   

   

  

   

  

     

            

       
    

    

     

  

   
           

     

   
          

ki masja- 
“Islam 
bukan tjermin rakjat 

ketua umum PSH- dalam 
ntuk mendjelang hari ulang 

tdakan 10 September jang 
Tangan tentang neratja per- 
htang usaha jang perlu untuk 

an terhadap susunan negara, 
n?-nja, 

enghendak: sistim presidentil 

binet artinja . kepala. negara 
i harus bertanggung 

29 kepada DPR. 
tas pertanjaan djika terdja- 

konflik antara. Presiden dan 
R, Abikusno merdjawab bah- 
“Presiden harus berhenti 
kipun masa djabatannja be-. 

    

  

linginan. PSIL- selalu berusaha 

segi persamaan jang ada dian- 

tara partai2 dan dalam hubung- 
an ini ia mengingatkan usaha 
partainja dalam ' pembentukan 
GAPI dan BPP. 

Kemunduran keadaan, 

'Kemunduran keadaan - pada 

umumnja Sekarang ini menurut 

| Abikusno berpokok pangkal pa- 

da kenjataan, kedaulatan rakjat 
jang didjamin undang2 dasar, 
tidak dilaksanakan daa belum 
pernah dilaksanakan, dengan la- 
in kata, parlemen dibentuk tidak 
dengan pemilihan umum. 

Akibatnja, menurut Abikusno, 
suara2 dalam parlemen maupun 
kabinet tidak mentjerminkan 
kehendak rakjat jang sebenar- 
nja dan tidak menggambarkan 

PA
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a
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Palm Liga Must 
menurut Abi- j 

Iajat seorang Batande" 

Seorang . Tionghoa 

Ditepi pantai Makasar dekat 

| September pagi jang lalu, te- | 

ri seorang Belanda. Pada per-: 

Wakasar dan semalam djam 10 | | 

| 

| 

  

  
perbandingan. politik jang ada ' 
dimassa. 

Atas perfanjaan tentang si- 1 
kap PSII terhadap modal asing” 
Abikusno mendjawab bhw PSI! | 
menentang tjara2 produksi me- ' 
nurut sistim kapitalisme. 

Keamanan 
Dalam uraiannja tentang ke- 

amanan Abikusno memusatkan 
soalnja pada masalah- Darul 
Islam... 

Atas  pertanjaan bagaimana 
usaha seharusnja menjelesaikan 
Soal keamanan, Abikusno tidak 
mau mendjawabnja, dikatakan- 
nja soalnja terlalu ruwet. Me- 
ngenai misi militer Belanda ia berpendapat sebaiknja Indonesia mentjari instruktur? lainja ja- itu dari pihak netral, djangan dari pihak jang dulu mendyagi lawan Indonesia. — Ant 

  

MENTERI PERTAHANAN 
DAN KOL. NASUTION 

Ditunggu di Palembang, 
Tanggal 5 September besuk 

di tunggu kedatangannja di Pa- 
lembang Ment. Pertahanan Ha- 
mangku Buwono IX dan kepala 
staf angkatan darat Kol. Nasu- 
tion. 
Kedatangannja di kota tsb. 

jalah untuk menghadiri upatjara 
timbang terima komandan ten- 
tara, TER HR, 

Ir. G. ISKANDAR KETUA 
PANITYA NASIO- 

NAL F.A.O. 
Ment. Pertanian telah mem- 

bentuk panitya nasional FAO jg 

bersifat tetap jang berada da- 
lam lingkungan Kemt. Pertani- 
an. 

Panitya diketuai oleh Ir. 
nung Iskandar 
Pertanian. 

Tugas dari Dini tsb. ialah 
mengikuti “dan  mempeladjari 
masalah jang bertalian dengan 
organisasi makanan dan perta- 
nian dari PBB dan mendjalan- 
kan sebaik2nja, penganan orga- 
nisasi itu, RD. 

8. 

Gu- 
. Sekdjen Kemt.   

  

  

  

21 : Lembaga kebun ag Indonesia : nKen Batansaseh Genodtichap 
yanKunst: neh Wetentchappen 

  

| 
L 

PRESIDEN HO CHI MINH: 

Usaha membangun kembali ke- 
hidupan rakjat Vietnam 

Sebulan . .... 

Ktjeran an ata 

LANGGANAN: 

  

Dalam dan Luar Kota. 

|. 

0.80 
Rp. 

2 

  

ADPERTENSI? 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,380 

  

TAHUN vr — NOMOR 2819. 

  

   

        

   

        

m3 Dihalang2i oleh agressor Perantiis 

  

Presiden HO CHI MINH 
Nag agressor Perantjis, 

halang-halansi pembangu- 

nan kehidupan rakjat 
Vietmimh, 
  

RISALAH MENJAMBUT 
HARI A.P. R.I. 

Akan dikeluarkan di ' 
London, 

Untuk menjambut hari Ang-: 
katan Perang R.I. pada tanggal 
5 Oktober 1952 jang akan da- 
tang ini, bagian penerangan da- 

ri Staf Kedutaan Indonesia di 
London merentjanakan untuk 
mengeluarkan risalah jang ber- 
sSangkutan dengan hari tersebut 

sebagai peringatan. Persiapan2 

Utk ini telah dikerdjakan serta | 
sudah ada pula permintaan dari 
sana kepada jang bersangkutan 

di Indonesia tentang berita2 dan 
gambar2 jang dirasa perlu un- 
tuk dimasukkan dalam risalah 

tersebut. 
Demikian dikabarkan Biro pe- 

nerangan S.U.A.D. — Ant, 

TENTANG. BERAS DA- 
PENaa aa Depan Bea 

RI TAIWAN 
Kapal kedua dari Taiwan jg 

  

langsung ' ke Surabaja, hari 
Minggu jl. telah selesai menu- 

runkan 'berasnja sebanjak 2.600 
ton, sehingga engan demikian 

djumlah beras seluruhnja 8000 

ton kini semua tlh diturunkan 
dipelabuhan Tandjung Perak. 
(Surabaja). 

Sebagaimana diberitakan ka- 
pal pertaria jang langsung dari: 
Taiwan menudju ke Tandjung 
Perak adalah ,,Lan Chow” de- 
ngan muatan sebanjak 5.400 ton. 

Kapal “kedua bernama ,,Tse 
Yung”. : 

Beras tersebut - adalah seba- 
gai dari 20.000 ton beras Taiwan 
(Formosa), jang diimport oleh 

Kian Gwan untuk keperluan 
Pemerintah Indonesia. 

Dari 20.000 ton tsb, 12.060 ton 
diturunkan di Tandjung Priuk. 
— Ant. 

WARTAWAN Sk. "M.U:" 
DIUNDANG KE A.S. 
Wartasyan,  Sjamsjudin Ma- 

nan, dari harian Mimbar Unum 
telah mendapat undangan dari 
Amerika Serikat untuk mempe- 
ladjari soal2 journalistik disana 
dalam beberapa waktu. 

Dalam. bulan ini kabarnja 

tahun ke-7 
oleh kantor berita VNA. 

Dibawah pimpinan Partai, 
kita telah bangkit untuk berdjo- 
ang dan mendirikan Republik 
Demokrasi Vietnam. Kita hanja 
ingin membangun kembali kehi- 

dupan jang berbahagia dari ne- 
geri dan rakjat kita”, " 

Demikianlah kata pembukaan 

amanat tadi, Seterusnja Ho me- 
ngatakan bahwa hasrat tadi di- 
ganggu oleh ,,kedua agressor Pe 
rantjis, jang telah datang kem- 
bali dan mengobarkan peperang- 
an dengan tudjuan merebut ne- 
geri kita-dan memperbudak rak- 
jat kita lagi, 
kekedjaman2, membunuh berpu- 
luh2 ribu orang Vietnam, me- 
nembaki ratusan desa. membomi 
pematang2 sungai dan kedja- 
hatan2? lainnja”. 

Dinjatakannja, bahwa tindak- 
an Perantjis ini dibalas dengan 

hingga banjak kesulitan telah 
diatasi. Sambil berdjoang,.ra'jat 
Vietnam membangun pula. 

Dilapangan - militer, 

nam telah mentjapai kemenang- 
an2 berturut-turut. Dibelakang 
garis musuh, pasukan2 gerilja 
tumbuh sehari kesehari dan da- | 

gerilja Vietnam bertambah luas. 

kebulatan tekad rakjat Vietnam, 

sedjak | 

achir tahun 1950 tentara Viet- | 

dengan berbuat , 

  
erah2 gerilja serta, pangkalan? | 

| 
Dilapangan ekonomi, produksi | 

RESIDEN Ho Chi Minh da ri Republik Demokrasi Vietnam 
telah mengutjapkan amanat jang ditudjukan kepada rak- 

jat, tentara dan kader? Vietnam, berhubung dengan hari ulang 
dari kemerdekaan Vietnam, Demikianlah diwartakan 

' Vietnam telah mentjapai kema- 

djuan. Rentjana produksi dan 
ekonomi dengan sungguh2 didja- 
lankan oleh rakjat kita. 

Dilapangan politik, kita men- 
tjapai hasil jang bagus sekali: 
didalam negeri, hubungan an- 

tara-rakjat kita bertambah hari 
bertambah erat Kita jakim 
akan . mentjapai kemenangan 
terachir, akan tetapi insjaf pula 
bahwa perdjoangan kita akan 
lama dan sulit dan berdasarkan 
pertjaja akan diri sendiri. Di- 
luar negeri, persatuan antara 
rakjat Vietnam dan “2 teman 
kita, jaitu bangsa Khmer (Kam- 
bodja) dan bangsa Laos, semakin 
bertambah erat. Persahabatan 
dengan Sovjet Uni, RRT dan ne- 
gara2 sahabat lain2-nja makin 
lama makin erat dan keduduk- 
an internasional Vietnam sema- 
kin meningkat. 

Akan tetapi, walaupun demi- 
kian kita tidak boleh lekas puas 

dan kita harus mentjapai hasil2 
jang lebih baik lagi. 

Dinjatakan seterusnja, 'bahwa 
,skaum kolonialis Perantjis, in- 
tervensionis Amerika dan bu- 
dak2,  boneka2 'mereka serta 
kaum pengehianat, kini dalam 
keadaan. kekatjauan dan perten- 
tangan satu sama lain”. — Ant. 
NCNA 

  

Sidang- Kabinet:   
  Sjamsjudin Manan akan berang- 

kat untuk memenuhi undangan 
tsb. RD. 

tah daerah. 

Djuga kabinet memutuskan | 
membentuk suatu panitya jang 

bertugas mempeladjari susunan 
kementerian2 pada umumnja 
dan pembagian kementerian2 
itu dalam bagian serta susunan 
organisasi vertikalnja dan me- 

ngadjukan usul2 jang konkrit 
kepada pemerintah untuk mem- 

perbaiki orgavisasi kementeri- 

an-kementerian. 

terdiri dari 
AK. Pringgodigdo, di- y 84 890, 

Panitya tersebut 
1). Mr, 

| rektur kabinet Presiden, sebagai 

anggauta merangkap ketua, 2). 
Surasno ketua dewan pengawas 
keuangan sebagai anggauta me- 
rangkap wakil ketua, 3). Mr. 

Sjafruddin Prawiranegara Presi- 
den Direktur de Javasche Bank 
anggauta, 4). Mr, Sumarman 
sekdjen. Kementerian Dalam Ne- 

geri anggauta, 5). Moh. Sediono 
sekdjen Kementerian Perekono- 
mian anggauta, 6) Mr. Saubari 
sekdjen. Kementerian Keuangan 
anggauta, 7). Ir, Putuhena sek- 
djen. Kementerian Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga anggauta, 

3). Mr, Sumardi Mangunkusumo 
sekretaris, 9). M. Uripan sekre- 
taris, 

  

Inggeris dan Amerika akan ten- 
tukan langkah lebih landjut 

untuk menghadapi 'Iran 
Kabinet Inggeris adakan sidang Istimewa 
NGGERIS dan Amerika Serekat telah mengadakan run- 
dingan - rundingan baru untuk menentukan tindakan? 

selandjutnja di Iran dan pula mengadakan persiapan untuk 
menghadapi tiap Keadaan darurat, jang mungkin timbul per- 
hubung dengan penolakan perdana menteri Mohammad Mossa- 
degh terhadap usul2 Truman/Churchill untuk menjelesaikan 
sengketa Mminjak Iran, demikian kata kalangan jang berkuasa 
di London hari Selasa: jang lalu. 

Perdana menteri “ Churchill | 
mengundang “ sidang istimewa 

kabinet pada hari Kemis ini, da- 
lam mana akan 

  

perluas dengan maksud membe- 
rikan konsesi2 lebih landjut ke- 
pada Iran. Dan kini seluruhnja 

dibitjarakan | terserah kepada Mossadegh utk, 
masalah minjak Iran, dan per- merobah penolakannja jang ter- 
timbangan2 strategi pertahanan ' gesa2 semula thd. usul2 Barat 
terutama jang akan menentukan | dan ia akan dapat menjelamat- 
langkah jang akan diambil se-' 
landjutnja. Dinjatakan, Inggeris | 
telah mengadakan segala usaha ' 
untuk memenuhi Iran dan kini | 
Inggeris tak bermaksud "untuk 
memperluas usul2 hersama, Ing- 
gerisj/Amerika jang disampai- 

kan hari Saptu jl, 

Terserah pada Iran. 

Sementara itu kalangan resmi 
Inggeris dengan mentah2 me- 
njangkal saran2 tak resmi dari 
Teheran supaja pesan Truman 
Churchill dirobah atau usul 
bersama Inggeris/Amerika di- 

  

'kan keadaan dgn. memberikan 
kesempatan2 dim djawabannja 
jang akan diberikan, jang tak 
akan menutup pintu bagi menga 
dakan tukar-menukar nota lebih 
landjut. 
Menurut djurubitjara peme- 

rintah Inggeris usul2 Inggeris/ 
Amerika itu tjukup luas untuk 
mengadakan rundingan atau utk 
mengemukakan suatu saran, Di- 
katakan, bahwa, Inggeris dalam 
pada, itu telah menghapuskan 
desakannja, semula, supaja ahli? 
tehnik Inggeris dipakai dalam 
industri minjak Iran, Ant, UP,   

der idjin suaminda, 

Sebuah panitya terbentuk 
“Untuk peladjarl susunan kementerian2 

ES oa BAN Menteri telah mengadakan- -Ssidangnja. periodik pada 
hari Selasa tanggal 2 September jang lalu, 

tersebut telah dibitjarakan beberapa soal administratip. Antara 
lain telah disetudjui ranfjangan peraturay pemerintah tentang | 
kedudukan pegawai negeri selama mendjalankan sesuatu kewa- 
djiban negara jang apabila pegawai tersebut diangkat mendjadi 
Presiden, wakil Presiden, Menteri, 

gauta DPR Pusat atau Daerah serta anggauta dewan pemerin. 

Dalam sidang 

ketua, wakil ketua dan ang- 

Selain itu menurut keterangan 
djurubitjara kabinet menteri 
Mononutu, kabinet telah mene- 
tapkan tiap hari Selasa diada- 
kan sidang dewan menteri se- 

perti jang telah ditetapkan pa- 
sal 1 ajat 3 dari peraturan tata- 
tertib dewan menteri. 

Sidang. .fakuitatip seberapa 
boleh diadakan tiap hari Djum- 
'at dan tiap menteri harus mem- 
perhatikan putusan kabinet itu 
Galam hubungan dengan peker- 
djaannja, 

Kabinet selandjutnja telah 
mengesahkan pengangkatan2 
pegawai asing jang diperboleh- 
kan oleh Pemerintah sebanjak 
21 terdiri dari ahli2 dan dokter2. 

Ant. 

Rp.1.000.000,— UNTUK 
4 PASAR BARU 

Usul bersama anggauta 
DPRDS K.B. Semarang, 

Koresponden kita di Semarang 
mengabarkan, bahwa 9 orang 
anggauta DPRDS Kotabesar Se- 
marang baru2 ini telah menga- 
djukan usul bersama kepada pe- 
merintah Kotabesar tersebut utk 
membuka pasar2 baru sedjumlah 
4 buah di Miroto, Karangbalong, 
Kaligawe dan Mritjan, masing2 
dgn heaja sebesar Rp 250.000.-—- 

Para pengusul berpendapat, 
bahwa pasar baru jang “harus 
ditempatkan dikampung Miroto/ 

Batan itu adalah mendekati dja- 
lan besar, sedang di Karang- 

balong atau di Bandjir Kanal 
Barat pun menempati letak jang 
tepat untuk keperluan penduduk, 

| sedang pasar jang perlu di Mri- 
| tjan ditjarikan tempat jang 
lebih tepat pula dari pada jang 
sekarang ini. 

Mengenai: beaja para pengu- 
sul. al. berpendapat, bahwa 
uang utk itu pemerintah Kota- 
besar Semarang bisa memin- 
djam kepada salah suatu fihak 
resmi, misalnja. Fonds Pensiun 
Pegawai Negeri, Balai Harta 
Peninggalan, BRI. dan seba- 
gainja. — (KR): 
  

  

la Xx Seorang 
Jogja belia Tam 

panggul oleh pengadilan agama 
atas tuduhan “isterinja jang ber- 

12 penduduk 
Ine telah di- 

bunji : tidak memenuhi kewa- 

diibaunja dalam masa jang mes 
lewati batas jang diidjinkan. 
Laki? itu @jadi heran, dengaan 
alasan apa isterinya dapt mes 
madjukan tuduham demikian, sc- 
bab “isteri telah pindah ke Djas 
karta ronder pamitam dan sona 

“ 
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  h Sa aa ja 
djika tidak 
bertambah 

  

  

baru2 1 
tusai 

1 TAN 

1 Djakarta 

Ikapnja 

   
'memperb: 

hang 
| x9g: 
robah 

   

     

    
   
   

   
   
    
   

   

  

   
    

    

  

    

      
   
   
    

   
   
   
    

   
   

    

isat : 

Dalan 

bersalah, 

| merifitah 

  

   

   
     

    

  

    

   

  

   
    

     
    
   

    

    

    
   
    

    
   

   

mengenai       

seb 1 
jang Pan 

| Supaja 

J2 | paja- djika Chairul Saleh 
- FAchmad Buchari memang idak 

aa aib jar mada Kamp 
“Igal 18/8 jang lalu ditunda, me- 

Hati i sampai 

- Putusan Tnngtes Dari 
000 vadat rakjat 

: Kongres Partai Adat Rakjat 
jang. Siadakan di Bukittinggi 

telah mengambil Kr 
ja memadjukan | 

kepada Pemerintah. 

   

Pemerintah RI. dil 
dapat menentukan si- 
mengenai . kedudukan | 

penghulu? / kepala2 adat di Su- 
mat Tengah dan | supaja peng 

Kk pala2. adat diketjuali- | 
dari L 
- padjak” 

  

.matjam ,,wa- 
dengan. @jalan 

aharui “Staatsblad th. 
TA beserta mesaa pe- 

ahanan politik Pe- 
4 erintah didesak supaja Gengan | 
1 setjepat2nja mengadilinja Gan 
“|dimana tidak ternjata kesala 
'han2nja supaja mereka itu dibe- 
'baskan. 

putusan ini didesak su- 
dan 

dan “@jika Pemerintah 

Mengenai pemilihan' umum Pe 
Pusat di Djakarta di- | 

2 desak supaja dengan segera me- | 
Ingadakan 
Umum dng . segala peraturan2 

| penglaksanaannja . 
| demokratis kerakjatan” 
supaja pemilihan umum itu di- 
laksanakan “sesegera2nja untuk 

| Konstituante, Parlemen dan DP- 
| R2 Daerah dengan setjara. lang- | 
sung, rahasia,  Njstenstelsel dan 

Undang2 Pemilihan 

jang sifatnja 
dan 

  

anna 

1 Ie 

Demikian 

1 sendiri dengan Djepang. 

£ bertahun2 

  

   

   

tnya menurut : 

| ngan Walikota. 

2 : Aliran. pro- 
5 As mer dibenarkan. 

1 Kenjataan, bahwa Mohd. Nat- 
A telah dipilih kembali men- 

@jadi ketua Dewan Pimpinan | 

Partai, serta bahwa muktamar 

1 

  

   

a olitik DPP, jang lam-: 
Ba Pn na, bahwa ali- 

progressif dalam Masjumi 
Near bekerdja untuk me- 
Pinpaan “Rp3 2 pi 

An 

  

      

         

    

     

  

         

   

  

   

    

   
   

  

   

  

     
   
    
    
   
   

  

     

    
    

   
   
     

    

  

    
    
     
    

   
    

    

    

    

   

   
   

   
   

     
   

  

   
   
   
   

  

   

  

Na Kan 
? ta 

     

Tana mendja- 

di wakil ketua 2. DPP #jukup 
i petundjuk, 

Suatu keuntungan ta niat 
kelantjaran pekerdjaan memim- 
pin partai ialah lenjapnja dua- 
lisme dalam pimpinan, sesudah- 
nja dihapuskan funksi dari ke-' 
tua-ketua kongres, seperti jang 
Pe na Batam: nan da- 
sar lama. £ pt 

    
IA “RAYA: 

Emperkokoh kedudu- 
' kan Kabinet. 

' Putusan Muktamar ini berar- 
| ti memperkokoh kedudukan Ka- 
binet sekarang. Dalam lapangan 
politik luar negeri, ini berarti, 
'politik bebas akan dipertahan- 
kan dan. persetudjuan MSA di- 
tolak, serta ratifikasi perdjan- 
djian S. Isco akan lebih mung- 

  

Fkin dikesampingkan, dan akan 
Gitjari persetudjuan perdamaian 

Demikian Indonesia Raya jg: 
selandjutnja merasa gembira, 

lam Masjumi telah mendapat 
kepertjajaan untuk memimpin 
terus, meskipun tentu tidak ber- 

arti, .bahwa bukan tidak ada 
kompromi telah berlaku dengan 
aliran kanan Sukiman cs. -Su- 
kiman umpamanja telah ,terpi- 
lih mendjadi wakil ketua I 
Selama kompromi 

tidak dilakukan pa- 
da soap prinsipial 

“Idap 
! Ket Ke Sg 

Ina Obat ena Gia Ta F1 
“megeri.k i Ha | 

Nai | ABADI: Muktamar VI | 
» Tea - Sverjonging au | 

AS our” 1 

'telah menerima baik kebidjak- | tuan 

   

: orang tidak Yana 'mempertja- 

ri kepada suatu politik pemadn 
'naj jang dijakini um, 
erat dalam Masi 

3 Aka tetapi tidak pa 

bahwa tenaga2 progresif dida- 1 

maka putusan? Muk-' 

     

“kan sekali, bahwa Muktamar se 
itu telah berachir dengan tetap | 
dapat dipertahankannja persa- 

ng ngan  Masjumi dan 
Ijadi apa-apa jang di- 

1 oleh »golongan2 ter- 

  

ane   . anta 

| mengemukakan, bahwa dalam: 
5 ank 'ke.VI ini telah di- 

“ambil beberapa keputusan jang | 
nting artinja, baik buat Ma- 
mi sendiri maupun buat ma- 

isjarakat umumnja, mengingat. 
kedudukan Masjumi se- | 

“bagai partai jang “terhesar da- | 
lam masjarakat. Indonesia. 

Tafsir Azas dan Program 
Perdjuangan jang telah diteri- 

| ma oleh Muktamgr selama si- 
dang2 jang baru Tali itu menu- 
rut Abadi sangat penting arti- 
nja bagi perdjoangan Masjumi 
dalam “gelanggang politik dita- 
nah air kita ini oleh karena ia 
“dapat mendjadi pegangan jang: 
njata bagi para anggauta Ma- 
Sjumi dalam menghadapi berba- 
ga masalah politik jang timbul 
didalam negeri kita.. : 

Putusan2 lainja jang menurut 
harian tsb. penting adalah pu- 
tusin mengenai tetap akan di- 
pertahankannja politik luar ne- 
geri jang bebas dan aktif, se- 
perti jang telah didjalankan se- 
lama ini oleh Pimpinan Partai 
jang lama. Kemudian dari pada 
itu resolusi niengenaj keamanan 
jang mendesak kepada pemerin- 
tah supaja disamping operasi 

militer djuga dilakukan operasi 
politik jang aktif dalam usaha 
mengembalikan keamanan, me- 
rupakan satu bahan pikiran jg 
perlu mendapat perhatian sepe- 
nuhnja dari. pemerintah. Dan 
bahwasanja diluar Masjumi dju- 
ga banjak orang jang berpen- 
dapat, bahwa memang keaman- 
an itu tidak dapat dikembalikan, 
hanja dengan gempuran? sen- 
djata sadja, ternjata bahwa da- 
lam resepsi Muktamar Wakil 

Ketua Parlemen Arudji Karta- 
winata (PSH) dengan spontaan 

menjatakan dalam kata sam 
butannja persetudjuannja 
inti resolusi itu, 

Dalam mempeladjari putusan? 
lainnja jang telah diambil dalam 

  

   

kan oleh Abadi bahwa Mukta-, 
mam ke-VI benar2 telah meru- 
pakan »verjongingskuur” bagi 
Masjumi, jang telah memberi- 
kan tenaga baru kepadanja utk | 
berketjimpung dengan aktif dan 
militant dalam gelanggang pon   tamar itu PENA en litik di Indonesia. . 

  

“| Plan Sigit" 

D 
m 

Ditegaskannja lebih djauh, 
bahwa Prof. Drs. Sigit telah 

menjusun “sebuah ' 

systeem pendidikan dan penga- 

djaran baru untuk diselenggara- 
aa Gi Indonesia. Mula2 ,.plan 

sit” itu akan diperundingkan 
FP alam rapat lengkap dari Ba- 
lai Penjelidikan itu dalam bulan 
September ini, tapi oleh karena 
Prof. Sigit sekarang masih me- 
ngadakan- penjelidikan di Eropa, 
maka pembitjaraan itu diundur- 

|kan. 
. Djumlah para “ahli pendidikan 

dan pengadjaran jang akan mem 
bitjarakan rentjana itu ada 35 

rentjana pemba- 
ngunan sebagai Hotel klas I jg 
mempunjai 40 kamar serba leng 

kap akan memakan beaja lebih 
kurang Rp. 750.000,-—. Keperlu- 
an didirikannja Hotel tersebut / 
terutama guna memperlengkapi 
kebutuhan, dengan  rentjana 

    

  

   

    
   
    

  

   
   

    
   

   
   

akan singgahnja pesawat2 GIA 
'di Surakarta (lapangan Panasan 
di Kartasura). 

' Dalam hal ini dalam kundju- 
Surakarta ke 

“Djakarta baru2 ini telah menga- 
n , dakan pembitjaraan2 ajuga, al. 

JARAN cepuna| 
MEN SARAN j 

  

       
   

  

   
   

segala sesuatu 
pengosongan gedung 

slah « disetesaiki 
     

   

  

    
   
   

   
   

  

      

-| Tan: kes inggahannja 

4 ag 35 

1 a # 

x F Na 

mendapat Na Aan Ke- 
.menterian Perhubungan. Selan- 
Fdjutnja dari Kementerian terse- 
but, akan mengutus Ir. Sugoto' 
santuk merundingkannja Jean 
tihak MEA je : 

Dalam. masa, . pertjobaan dis 
usulkan supaja, dapat dilaksana- 

kali seminggu di. Su- 
Takarta (Kor,). 

AUTORISASI Rp. 525. 000: 
“Diki per umahan rakjat 
Surakarta, 

Untuk memperluas pembikin- 
an Perumahan Rakjat di Sura- 

| karta, barui2 ini telah mendapat 
| auitorisasi mengenai djumlah Rp. 
5256000. untuk tahun ini. 
Djumlah tersebut guna mem- 

'umah2 seharga Rp. 15. 
009,—, | sebagai kelandjutan dari 

: Teneasisittnatn Perumahan Rakjat 
“di Surakarta. — (Kor). 
ES 

SEMARANG 
: “KEKURANGAN Rp PRA 

| DJUTA 
tenurut. rentjana. anggaran 

  

Tai 

  

  
   

      

i dja. Kabupaten Semarang 
bla aja, aah eneshn 

5 387.000,- di-   
Kadin T Oktober j.a-d. 
ALAM ponebunaya Kepala Balai Penjelidikan dan Peran- 
tjang Pendidikan dan Pengadjaran, Drs. H. Adam Bachtiar 

'menerangkan, bahwa dalam bulan Oktober jang akan 
ungkin sekali para anggota selurahnja 

akan mendiskusikan ,,plan Sigit” tentang 
i.dan' pengadjaran di Indonesia. 2 Na 

TAdam Bachtiar 

pesawat2 | 

akan didis- 

datang 
dari balai tersebut 
systeem pendidikan 

orang, “diambil dari pelbagai 
aliran, jaitu dari golongan per- 

guruan, kebudajaan, masjarakat, 

agama, dsb-nja, bahkan dari 

golongan kebatinan. 
Experimen? disekolah? 

pertjobaan. 
- Mengenai experimen2 diseko- 

lah? rakjat pertjobaan, Drs. 

menerangkan, 
bahwa dengan adanja sekolah2 

demikian diharapkan akan  di- 
peroleh pengalaman2” jang ber- 
guna untuk menjusun rentjana 
systeem pengadjaran dan pen- 

didikan baru itu...» 

    

Adalah sangat tea bembiras |. 

Demikian Abadi jang djuga | 

agn | .- 

Muktamar itu, achirnja dikata- | 

    

    

  

     

    

     

mobil 

D 
berlaku dan berasal baik 

atau negara bagiannja dengan 

Dengan peraturan baru tsb. 

pemerintah mengharapkan su- 

dalm pengeluaran negara untuk 

tahun p8rtama lebih Rp. 100.- 
000.000,— dan untuk stiap2“th. 
kemudian sedjumlah kurang 

lebih Rp. 75.000.000,— jang di- 
tjapai dengan djalan pendjualan 

sebagian dari kendaraan2 itu 
“kepada pegawai2 jg mempunjai 
tugas tertentu dan sebagian lagi 
kepada umum untuk disebar kan 
kedaerah2. 

Menurut pendjelasan jang d-i 
berikan oleh djurubitjara kabi- 
net Menteri Mononutu, tindakan 
pemerintah mengenai kendaraan 

tan pengeluaran negara didja- 

lankan dengan (1): mendjual 
kepada umum kendaraan2 jang 

telah “dipakai selama 5 tahun 

atau lebih, (2) mendjual kenda- 

raan bermotor kepada pegawai2 
negeri jang memenuhi sjarat2 

tertentu teristimewa djika ternja 
ta bahwa pegawai negeri itu me. 
merlukan  kendaraan2 untuk 

mendjalankan tugas sebaik2- 
nja. 

Disamping peraturan ini Men- 
teri Prehubungan diminta oleli 

kabinet - supaja ia mengusaha- 
kan suatu peraturan pemakaian 

"mobil oleh menteri2 jang dapat 
menghemat keuangan negara. 

“—. Rentjana ini akan dibitjara- 

kan dalam galah Satu siaang 

kabinet. setjepat2-nja. Supaja 
penghematan pemakaain kenda- 
raan bermotor tidak hanja didja- 

lankan utk pegawai sipil sadja, 

musjawarat tentang usul2 tinda- 
kan2 dengan Menteri Perta- 
hanan, 
Untuk militer Menteri Perta- 

hanan djuga akan memakai se- 
“bagai pedoman peraturan tinda- 

kan2 penghematan pemakaian 
kendaraan bermotor seperti jg. 
telah ditetapkan untuk- pegawai 
sipil. Djuga kepada pemerintah 

n daerah akan daindjurkan 
mendjalankan penghematan da- 
lam pemakaian keadaan ber- 
motor seperti jang dimaksudkan 

diatas. — Ant. 

  

  

:KATAN DARAT 
Fase pertama dari rentjana 

Pembangunan Angkatan Da- 
tat” sudah mulai dilaksanakan, 

antaranja di Resimen 17 (Sura- 
baja). Bulan jang lalu 3 batal- 
jon telah dapat “disusun men- 
djadi 2 'bataljon. Kelebihan te- 
naga sebanjak 1.100 orang di- 
masukkan kedalam jang disebut 
Detasemen Subsistensi”. Dari 
detasemen ini mereka berang- 
sur2 akan . dikembalikan kema- 
sjarakat. — Ant. 3 
  

mengadakan 5 matjam sekolah 
pertjobaan jang seolah2 mendja- 

di psychologiseh laboratorium. 
Dari 5 matjam sekolah pertjo- 

baan itu di Bandung ada 2 
buah, jakni satu jang semata2 

didjadikan  experimen - untuk 
mentjari dasar2  paedagogisch, 

sedangkan jang satu lagi ialah 
jang berdasarkan agama. Selan- 
djutnja ada sekolah pertjobaan 

jang ditempatkan dengan se- 
ngadja disuatu kota - besar, di- 

sebuah kota - ketjil dan didesa.   “ Sekarang Pgaan Pan 

  

Ant. 

| WILAJAH DJAWA TENGAH TNI 
  

aka Umum Sibonar Rp. 2.646. 
830.-, : 
Djumlah penerimaan jang di- 

rentjanakan dari padjak bea, ha 
sil sewaan dil akan tidak seim- 
bang dengan pengeluaran dan 
merupakan kekurangan sebesar 
Rp... 1.000.000, -, Kekurangan ini 
akan dimintakan “dari Pemerin- 
tah Pusat. — Ant, 

Pati 

PAMONG2 DESA DI- 
—. DAERAH PATI 

Tidak dojan peraturan? 
jang berban kolonial. 

Tanggal 29 Agustus jl. di Pati 
telah selesai konpgrensi Persa- 
tuan Pamong Desa Indonesia 
Pati dengan mengambil sebuah 
resolusi jang diadjukan pada 
pemerintah daerah. 

“Resolusi tersebut diantaranja 
mendesak hapusnja undang? dan 
peraturan? jang berbau kolonial 
dan digantinja dengan jang de-. 
mokratis, .hapusnja pendjagaan 
dikantor? tjamat oleh Pamong 
Desa, 'digunakannja sebutan 
Saudara” dalam surat-menjurat 
atau “dalam konperensi dinas 
dan menentukan nama bagi 
Pamong Desa setjara sama se- 
perti Kepala Desa, wakil 'Kepala 
desa, Panitera Desa dll. 

“Mengenai ekonomi P.P. D.I. 
minta diadakan kredit jang mu-   

keluarganja mendapat pensiun 

dari negara. — Ant. 

TEGAL 

D.P.U. DJAWA TENGAH 
BANGUNKAN WA- ' 

DUK RAKSASA 
Dalam tempo 4 tahun ini oleh 

Djawatan Pekerdjaan “Umum 
Djawa Tengah diharapkan akan 
sudah selesai pembikinan wa- 
duk di Tjatjaban daerah Tegal 
jang dapat mengairi sawah se- 
luas 41.000 ha, jang ditaksir 
akan menelan biaja Rp. 15.000 
000,-. 
Rentjana pembikinan itu ka- 

barnja telah djadi sebelum pe- 

rang, tetapi selalu urung diker- 
djakan Karena keadaan. 

Pekerdjaan raksasa jg meng- 
gunakan beratus tenaga sedjak 
“waktu achir2 ini telah dimulai 
dengan membikin -djalan untuk 
mengangkut bahan darj satu 
tempat ketempat waduk itu, sa-. 
Juran2 “air dsb.nja. —.'Ant. 

MAGELANG 
HASIL KOTAPRADJA 

MAGELANG 
Pendapatan Pemerintah Dae- 

rah Kotapradja Magelang jang 
meliputi Ik. 45 sumber2 pengha- 

silan, selama pertengahan perta.. 

  

  dah dan. murah bagi desa' dan 
perbandingan bengkok Pamong 
Desa sebagai berikut: “ 

11:50:35:25 antara Kepala 
Desa, Panitera Desa, wakil Ke-   Pa Dada dan pegawai Pamong 

nnja, 
Selandjutnja diminta, pula 

agar Pamong Desa jg mening-   aa gal dalam  perdjuangan dinas, 

ma tahun 1952 tertjatat ada Rp. 
542.979,14. 

Dari djumlah.tsb termasuk di 
antaranja hasil2 pemungutan pa 
djak keramaian sebesar Rp. 94. 
056,54, padjak sepeda/betjak Rp. 
7441,50, “bea pasar Rp. 188.782, 
20, bea pemotongan hewan Rp. 

paja memperoleh penghematan 

bermotor dinas guna penghema- 

Menteri Perhubungan telah ber-: 

— | PEMBANGUNAN ANG- 

  

Mean 

. Penghematan pemakaian 
dinas 

Diharapkan Peran menohuma 
Rp 100.000.000,- dari th pertama 

ALAM sidang jang diadakan tanggal 2 September 
lalu, kabinet telah menerima baik peraturan? baru me- 

ngenai kendaraan bermotor. pemerintah sipil jang akan meng- 
ganti pelbagai peraturan dalam hal ini jang Sekarang masih 

Gari zaman Belanda maupun dari RIS 

jang 

Segala perobahan dan tambahan- 
nja jang diadakan sesudah pemu Jihan negara Kegatuna. 

- 
  

Sekbteb gura “Hanya. 
djaran luar biasa 

Jang pertama diseluruh 
. Indonesia, 

Didalam sebuah ruangan Ge- 
dung Lembaga Tuli - Bisu di 
Bandung, telah dibuka dengan 

resmi Sekolah Guru Pengadja- 
ran Luar Biasa, jang pertama 

diadakan diseluruh Indonesia. 
Upatjara pembukaan Sekolah 

Guru Pengadjaran Luar Biasa 

itu dihadiri oleh Menteri P.P.K. 
Dr. Bahder Djohan, Gubernur 
Djawa Barat, kepala Djawatan 

P.P.K. Sugardo dan banjak lagi 

pembesar2 setempat dan dari 
dunia pengadjaran. Sehabis pi- 
dato2 sambutan hadirin menjak- 

bisu, baik jang baru mendapat 
peladjaran 3 a 4 minggu, anak2 

jang sudah 2 tahun masuk se- 

kolah tuli- bisu dan jang sudah 
agak landjut peladjarannja. De- 
monstrasi itu ditutup oleh pidato 

mendapat peladjaran intensief. 
Sekolah Guru Pengadjaran 

Luar Biasa itu akan mendapat 

geding sendiri, Djumlah murid- 
nja jang akan diterima ada 75 

orang, jaitu 25 untuk pengadja- 
ran bagi anak2 buta, 25 untuk 

en adjaran anak2 tuli-bisu 

5 untuk anak2 lemah inga- 
Pap. — Ant. 

Di Djawa Barat 

organisasi dan   tan. 

Bagi daerah Djawa Barat, 
usaha2 mengadakan kampanje 

lum lantjar, terutama karena 
keadaan masih belum aman. 

Tugas: Djawatan Bimbingan 
dan Perawatan Sosial, 
Djawatan ini mempunjai 2 ba- 

gian, Bagian Bimbingan Sosial 

di Jogjakarta, sedang bagian 
Perawatan Sosial sebagian su- 
dah ada di Djakarta. Bagian 
Bimbingan Sosial mempunjai 

dua bagian pula jaitu pendidikan 
dar penjuluhan. 5 

Bagian inilah jang dikerdja- 
kan oleh Djawatan Bimbingan 

dan Perawatan di Jogjakarta. 
Tjara-tjaranja "untuk meng- 

hasilkan usaha? pendidikan, ter- 
utama dengan mengadakan kur- 

SuS2' kader sosial, . tidak hanja 
untuk masjarakat sendiri, teta- 
pi djuga dikalangan pegawai2 
djawatan2 sosial didaerah. 

Selain dari itu tjeramah2 dgn 
setjara keliling dari pegawai2 
Djawatan di Jogjakarta terma- 
suk salah satu usaha tersebut. 
Djuga diadakan penerangan2 

melalui poster2 dan film2, serta 

sikan demonstrasi anak2 tuli- 

salah seorang jang telah 2 tahun. 

membimbing sosial ini masih be- | 

San let. Kol. v. 
mulai diperiksa 

Tanggal 1/9 jang lalu Penga- 
dilan 'Tentara Tinggi di Surabaja 
mulai memeriksa perkara Let- 
nan Kolonel U., 

Seksi Ekonomi Gubernur Mili- 

ter Djawa Timur, jang ' didakwa 
dalam “bulan ' Maret/April 1950 
telah melakukan pemalsuan dan/ 
atau menjuruh orang lain jang 
tak 'bertanggung-djawab, 
lakukan pemalsuan dalam -pem- 
bukuan surat kontrak pendjua- 
lan dari 10.000 M3 kaju djati, jg 

| menjebabkan kerugian bagi ne- 
gara atau orang lain. 

Djumlah jang tersangkut ada 
Rp. 500.000,-. Sidang Pengadilan 
diketuai oleh Mr, R. Sukardono, 
hakim2 perwira adalah Kol. Dja- 
tikusumo, Kol, Sugondo dan se- 
laku djaksa adalah Let. Kol. Mr. 

. Sudarjo, panitera Mr. Rochani. 
Terdakwa mengadjukan sebagai 

pembela, Mr. Agustin. — Ant. 

FEDERASI TIONGHOA 
' JANG BARU 
Tentang perkumpulan federasi 

Tionghoa baru di Surabaja se- 
bagai pernah dikabarkan, lebih 
landjut dapat diterangkan bah- 
wa federasi baru tsb. bernama 

Chung Hua Chiao Thuan Lien 

  

mikan berdirinja. 
Pada federasi baru ini kabar- 

nja Ik. 50 perhimpunan telah 
mendaftarkan diri untuk men- 
djadi anggota. 

Sebagai diketahui dikota Su- 
rabaja pun sudah lama berdiri 
Chung Hua Tsung Hui (CHTH), 
sebuah federasi perhimpunan2 

Tionghoa, Kini pada CHTH ada 
tergabung 36 perhimpunan. 

Tadinja  CHTH Surabaja 
mempunjai 51 anggota perhim- 

punan. Enam perhimpunan ke- 
luar dari CHTH dan masuk da- 
lam federasi baru jang berha- 
luan progressif itu. 

Baik CHTH maupun CHCT 
LHH hanja bergerak dilapangan 

| sosial dan tidak ikut mentjam- 
| puri politik. — Ant. 

    
masih sukar utk 

usaha2 bimbingan sosial 
UWARNIO dari Kementerian Sosial Djawatan Bimbingan 
dan Perawatan Sosial di Jogjakarta menerangkan kepada 

KR, bahwa sedjak tahun jang talu dibeberapa daerah Djawa Te- 
ngah dan Djawa Timur telah dimulai dengan mengadakan kam- 
panje bimbingan sosial dengan maksud untuk mengembalikan 
rasa gotong rojong kembali dikalangan  masjarakat Indonesia, 
Kampanje2 sematjam ini bersifat pertemuan? dgn mengadakan 
tjeramah2 dihadliri oleh wakil2 Pemerintah setempat, partai2, 

badan? sosial. Dengan saluran? ini dimaksud: 
kan, agar masjarakat ramai dapat memperoleh djuga hasil? dari 
maksud?. tersebut diatas. Usaha membimbing ini tidak terbatas 

di Djawasadja, tetapi diseluruh Indonesia. Tahun ini direntja- 
nakan mengadakan anna didaerah Sumatera dan Kaliman- 

madjalgh2, Aga" penerbitan chus' 
sus. 

Perhatian masjarakat, 

Menurut sdr. Suwarnio tidak 
mungkin kampanje2 itu segera 
dapat memperoleh hasil, sebab 
usaha ini sebenarnja dapat di- 
samakan dengan orang jang me. 
njebar bibit. Subur atau tidak- 
nja bibit2 tersebut tergantung 
pada tanah jang digunakan un- 
tuk penanaman itu. Demikian 
djuga tentang bimbingan sosial 
jang tudjuannja membangunkan 
kembali djiwa gotong rojong 
masjarakat dengan dasar2 sosi- 
al, tergantung pada keadaan 
tempat dan waktu... Sebaliknja 
pekerdjaan ini dapat dikatakan 
sebagai salah satu 'bantuan2 
rochani kepada masjarakat baik 
terhadap mereka jang telah ru- 
sak djiwanja, jang hampir ru- 
sak maupun jang normaal. Dja- 
watan Bimbingan Sosial beker- 
dja prefentief dan repressief. 

Diharapkan djangan hanja 
Pemerintah jang berusaha da- 
lam lapang pekerdjaan ini, me- 
lainkan djuga dikalangan ma- 
sjarakat sendiri. 

  

air minum Rp. 132.518,75, dan 
stasiun bus Rp. 11.845,— Penda- 

patan dari sumber2 lainnja ra- 
ta2 disektiranja Rp. 5.000.— ke- 
bawah. k 

Djika dibandingkan dengan 

tahun2 jang lalu, pendapatan da 
:|lam tahun ini diharapkan akan 

djauh lebih besar. Pendapatan 
selama tahun 1950, menurut tja- 
tatan seluruhnja ada Rp. 497. 
889,11 dan tahun 1951 ada Pn. 
834.033,60. 

RAKJAT MEMBANGUN 
RUMAH | 

Atas kegiatan Rakjat desa 
Pasidi ketjamatan Grabag, di- 
desa tersebut. kini telah. dapat 
dibangun dan diperbaiki kem: 

bali 10 buah rumah penduduk 

jang telah mengalami kerusakan 
dimasa jang lalu. Pekerdjaannja 

dilakukan dengan setjara go- 
tong rojong. $ 

Dalam waktu jang singkat di- 
harapkan, didesa  Pesidi tidak 
lagi terdapat rumah2 jg rusak. 

PEMBIKINAN SALU- 
RAN2 AIR 

Pembikinan saluran air sepan- 

djang 50 m, jang telah dikerdja- 
kan oleh Rakjat desa Gembokan 

(Magelang) 'kini telah selesai 
Saluran tersebut jang ' mener- 
djang sebuah bukit, penibikinan- 

-nja telah memakan ' waktu 2 

bulan lamanja, dan sekarang di- 
harapkan dapat mengairi sawah 

  
seluas 1 “ha. Beaja jang telah 
dikeluarkan ada sebesar Rp. 
3.500,2—, 

Raftjat desa: Ketawang ' ter- 
masuk ketjamatan Grabag dju- 
ga telah merentjanakan per- 
baikan dan pembangunan bebe- 
rapa saliran air jang sedjak   15.632,40, penerimaan ruma 

sakit Budi Rahaju Rp, 5228117,   zaman Djepang tidak terpeli- 
hara, Diantaranja akan diper- 

baiki djuga bendungan ' kali 
Tawang. Dengan diperbaikinja 
saluran2 dan bangunan? tsb, di- 

harapkan kelak sawah seluas 
Ik. 90 ha. akan mendapat air jg 
tjukup. Mengenai djumlah beaja 
belum didapat keterangan jang 
pasti. 

PURWOREDJO 

GURU2 TIDAK DJADI 
MOGOK 

Dikabarkan, 1000 orang guru 
Sekolah Rakjat jang tergabung 
dalam P.G.Ri. tjabang Purwo- 
redjo jang sedianja akan mogok 
2 djam untuk 3 hari lamanja di. 
mulai 1-8 jang lalu tidak djadi 
mogok, karena apa jang ditun- 
tut tempo hari sudah terlaksana. 

Seperti diketahui mereka min- 
ta beresnja  pembajaran gadji 
setiap bulannja dan antjaman 

  

Jitu terdjadi karena gadji untuk 
Djuni dan Djuli waktu itu belum 
diterima. -— Ant. 

PURWOKERTO 

LULUS UDJIAN 
DJURU RAWAT 

Udjian djuru rawat jang dila- 
kukan di Rumah Sakit Umum 
Purwokerto sedjak tg. 25 Agus- 
tus berturut-turut. telah selesai 
pada tg. 30 Agustus jl. 

Pengikut sedjumlah 31 orang 
terdiri dari 22 orang tjalon pute- 

ri, dan 9 orang tjalon putera, 22 
orang. Kar ag mereka jang 
lulus ialah : Sumarsih 2. Sar 
pin 3. Alena 4.  Sali- 
chun 5. Sudjiah 6. Samirah ?. Su- 
kiem 8. Suwotjo 9 Badri 10. S. 
Djumy 11. Suwastiatj 12, Mang 
Mawati 13. Suwarti 14, Sumar- 
dja 15. Isjihara Suparno 16, Su- 
herti 17, Kunmartiah 18. Baong 

  
  

  Sudargo 19. Margono 20 Siti 
Ngainah 21. Sri Estuti 22, Su- 
tati, 

  

bekas Kepala | 

me 

He Hui dan akan segera dires- 

HALAMAN $ 

    

  

ISTIRAHAT SAMBIL 
KERDJA KERAS : 

DPD Kotapradja Jogjakarta 
mulai tanggal 12 sampai dengan 
tanggal 15 September jang akan 

datang akan mengadakan si- 
dang2nja di Kaliurang untuk 
.mempbitjarakan pelbagai soal jg 
akan disidangkan dalam DPR 
Kotapradja jang akan datang, 
Menurut keterangan, dilaku- 

kannja sidang itu di Kaliurang 
jalah untuk mentjari udara di- 
ngin sehingga mereka merasa- 
kan sa'at ,,istirahat”, tetapi dju 
ga sambil ,,kerdja keras”. 

Seperti diketahui, sidang DPR 

Kotapradja Jogjakarta akan 
| diadakan pada tg. 30 September 
jg. akan datang, sedang sidang- 

| sidang selandjutnja #kan ber- 
|langsung dalam bulan Okto- 
ber dan direntjanakan 7 kali ber 
sidang. Soal2nja antara lain me- 

IT ngenai anggaran 'belandja. 

PELANGGARAN2 PE- 
RATURAN FACTUUR 
Bagian Kriminil Reserse Kan- 

tor Besar Kepolisian Negara DI 
Jogja dibawah pimpinan Insp. 

Pol. I sdr. Sumardjo dengan di- 
bantu oleh Kepolisian Kota Sek- 
si I dan Seksi II telah mengada- 
kan gerakan ekonomi'2 kali. 

. Pada hari pertama tg. 5 Djuli 

jl. telah berhasil mendapatkan 
32 pelanggaran diantaranja 24 
orang tersangkut. Adapun ma- 

tjam pelanggarannja ialah 12 
tidak mendaftarkan stock lama 
2 menaikkan harga, 17 tidak 

menempelkan harga, 1 menim- 

bun. Mereka itu telah diadjukan 
pada djaksa - hakim. 
Pada hari kedua jg diadakan 

tg. 28-8 gerakan tersebut di- 
atas mendapatkan 32 perkara 
diantaranja 32 orang tersang- 
kut. Adapun pelanggaran itu 
1 menimbun gula 25 karung dan 
kedele 64 karung, 3 tidak men-s- 
ruh harga, 1 tidak mendaftar- 
kan dan lain2nja tidak ada tang 
gal dan nomor factuur. Hal itu 

telah diadjukan dimuka hakim. 

TJATATAN KEDJAHA T- 
AN, KETJELAKAAN 
DLM. KOTA JOGJA 
Peristiwa kedjahatan ' jang 

terdjadi dalam “kota  Jogja- 
Karta mulai tg. 1 sampai dengan 
tg. 15 Agustus 1952 adalah sbb.: 

Gedoran jang termasuk fatsal 

365 (2) KUHP 3. Pembegalan 
— fatsal 365 (2) no. 1 KUHP 1. 

Pentjurian berat — fatsal 363 
KUHP 23. Pentjurian biasa — 
fatsal 362 KUHP 48. Pentjurian 
ringan — fatsal 362 KUHP 10. 
Pemerasan — fats. 368 KUHP 1, 
Penipuan — fatsal 378 KUHP 4. 
Penggelapan fatsal 372 
KUHP 12. Penganiajaan biasa 
janifatsar 3st KUHP:2) Penga- 
niajaan ringan —“ fatsal 352 
KUHP 2. 
Djumlah kedjahatan jang ter- 

djadi ada 106. 
Peristiwa ketjelakaan dan pe- 

langgaran jang terdjadi dalam 
kota Jogjakarta mulai tg. 1 
sampai dengan 15 Agustus 1952 

Ladalah sbb,: 
Ketjelakaan lalu-lintas 7. 

Pelanggaran2 : Lalulintas 71.- 
Naik Kereta-Api tidak membeli 
kartjis 1. Jang mengenai arak 
gelap 1. Potong gelap jang ter- 
masuk fatsal 5 Rijksblad no. 33 

tahun 1926 1. Tentang pas-kaju 
— fatsal 4 sub 5 no. 18 GM) ta- 
hun 1949 1. 

Tentang hasil gerakan penga- 
wasan plombeer dalam kota Jo- 

gja selama 2 hari mulai tg. 9 
sampai dengan 10-8 jang lalu 
terhadap -kendaraan andong, 
grobak, sepeda, betjak, keserj dll 

| jg terdjual di MPP Djetishardjo 
247, Tegalredjo 141, Gondokusu- 

man 305, Gedongtengen 299 dan 
Danuredjan 172, Djumlah selu- 
ruhnja ada 1.164. Sedang djum- 
lah uang dalam 2 hari talas ter 
dapat Rp.8.564,50. : 

Perlu diterangkan, bunhka se- 
telah diadakan tindakan tsb' di- 
atas, maka hari? berikut dike- 
mantren2 PP. sibuk melajani 
pembelian plombeer. ' : 

MATI TENGGELAM 
DI KALI OJA- 

Seorang wanita bernama Si- 
tiami, umur 18 tahun desa. Dju 
rang- djero Ngawen/G. kidul, pa- 
da, tanggal 29-8 jang talu djam 
5 pagi telah mati tenggelam di- 
kali Oja. 
Waktu orang tersebut berang- 

kat  kepasar Semin melalui 
Kali Oja, berhenti untuk mandi, 
Serenta ia terdjun kedalam 
air ditempat jang dalam, sikor- 
ban tenggelam sehingga terus : 
meninggal. — (K.R). ! 

KULIT BENGUK DAN 
DJENGKI DIMAKAN 
Beberapa orang desa Biembe- 

man kl. Natah, Nglipar/G.Kidul 
ada jang makan kulit bidji be- 
nguk (sematjam kara) ditjam- 
pur dengan djengki (kulit kete- 
la pohon) dibikin tepung dan 
didjadikan gogik untuk bahan 
makan. 2 

Kedjadian tersebut sudah. di- 
perhatikan oleh Djawatan Ke- 
sehatan Kab. Gunungkidul. 
  

ontonan malam ini : 
SOBOHARSONO: | For. The 

Love of Mary", “Deanna 
Durbin, Edmond O'Brien, 

SENI SONO: Ong Dangerous 
Ground”, Ida Lupino, Robert 
Ryan, 

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

&. “CUYE, 
RAHAYU: ,/Pahit-pahit Manis", 

C, Harro, T. Sumarni, 
INDRA: ,,The Sun Comes Up", 

Y canette Mac Donald, Lioyd 
Nolan.   LUXOR : Nasib”, 
Siput Seratwak 

P, Ramlee, 
# 
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"gapabi tidak bera 

3 (sekali bagi Indonesia jang pe- 

8 kelas jang sedjadjar dengan ke- 

'sjuan takuakan dapat: menjetu-,| 
“Gjui usul2 itu Hong merupakan uya 

- wwaran 10 Gjuta dollar dari Ame- 

memainkan peranan jang tak 

“ “Inggersi/Iran. 

5 « 5 s 

  

   

  

—. Meat akal Ke 
| kena lebih murah, katakan ja ah 
daripada di Inggeris, dan kedua 

a sukar mengi 

      

   

ke Inggeris, lebih sukar .men- 
. ipatikan pound sterling. 

. Seorang -mahasiswa' ios : 
ida memerlukan sebulan 

Rp. 200,—. Di Inggeris, | paling 
“sedikit £ 35—, kalau dikoer 
mendjadi Rp. 350,—. Dem 
lah 'sekedar- perbandingan untul e 
antjar2. . 
F3 alam membitjarakan Ta B 
saja “ingin menitik beratkan ke 
aa perguruan tinggi teknik, 

rena ini menurut pendapat | 
. saja sangat penting bagi pem- F. 

  

   
  

bangunan 1 x negeri f kita ' dalam 

«masa dekat. Ini bukan "gk 
. bahwa uruan2 lain : 

  

 ppating, sama sekali hg 
“Nah, di Delft pada waktu ini 

3 “Aa kira3 80 orang mahasiswa | 
Mona, dibagi2 dalam bebe: 

a bagian. Ada jang amb 
2 en 5 umpamanja na 

an, Lg sajan, ialah," 
. bahwa ri djumlah ini banja | 

| “ada 2 TN .jang mel ibil. 
'atau disuruh (PPK) ambil per- 
Tan onneai (mijnbouw). " Pada 

hal ini “Sangat terlalu penting 

nuh bahan2 dalam tanahnja jg 
belum digali. 
3 aa pertama jang diha- | 

.dapi pemuda itu,-baru datang 
dari Indonesia ialah, bahwa idja- 
zah SMA tidak diakui sama 
sekali, Artinja mereka harus 
duduk 1 tahun lamanja dalam 

  

    

   
    

     

  

   
$ | tinggi. Ini sudah logis, 

  

     
   
    

| matang2 

pelad   

| sudah sepantasnja 
(peladjaran kepada tjalon2     

1 2 Wanlakan KR" diluar negeri) . Flu Ea 

SATU mna. jang saja kira ana perlu 4 
V | Republik 

  

iperhatikan oleh 
| dalah soal pengiriman pe- 

urdjut — peladjarannja. 
saja 

  

2 mata Hae ran jang. di-, 
jai rkan “di HBS, mulai dari: 
asa Belandanja sampai ke- 

alam - kimjanja - Perantjis dan 
sebagainja. Ga 
Kalau tidak lulus, tidak di- 

perbolehkan masuk perguruan: 
bukan? 

"tahun ini ada 5 orang jang 
tidak madju dalam . udjiannja 
dari 25 tjalon. Memang 5 dari 

k itu tidak berapa dje- 
tapi kalau dihitung berapa 

jang sebetulnja tidak 

sebelum dikirimkan, 
tidak sedikit. 

Maksud saja ialah begini : 
Perlukah masih harus dikirim- 

kan pemuda2 kita meneruskan 
say Jre' Delitt 

Pertanjaan ini harus didjawab 
terlebih dahulu, sebab prinsi- 

| pieel. 
Kalau djawabnja, ja, maka 

“diberikan 

itu, 
artinja semasa duduk di SMA, 

“untuk nantinja dapat mengikuti 
Kuliah dinegeri ini. Sebab kalau 
tidak diberikan peladjaran2 se- 
bagai dasar, maka tidaklah 
ada artinja menjuruh mereka 

beladjar ke Delft, hanja menju- 
sahkan pemuda2 itu sendiri Gan 
merugikan negara. 

Patut pula diingat, bahwa se- 
mua kuliah di Nederland, diberi- 
kan dalam bahasa Belanda: Dan 
pemuda2 jang duduk dibangku 
.kelas 3 SMA sekarang ini atau 
| jang Inus tahun ini, saja kira 
tidak tjukup bisa menangkap   Pain dalam- bahasa asing itu. 

  

  

. Anagria2 parlemen 

-  tawakan usul2 Teman? IC 

  

| nggeris/Amerika akan kirim pasukan2 ? ? 

   
“Truman/Churchill u 

AKIL2 dari madjelis rendah dan senat Tran setjara perseo- 
rangan hari Selasa 2 me itertawakan dan menolak usul2 

elesaikan sengketa minjak Inggris . -njel 
jiran, jang gan dibitj jarakan oleh parlemen Iran minggu jad. 

me 

“Kazen hibi, 'ahli minjak | 
- Gan anggota madjelis rendah | 
Iran, katakan kepada pers, bhw | 

usaha untuk mengembalikan ke- | 
Naa 1 AIOC jang telah dina- 

isasi itu di “Iran. Dengan | 
Bm “Amerika disesatkan' 
-oleh Inggeris dan. telah kehi- 
:langan 'sehabat di: “Iran. Iran 

. berhak menuntut beribu? djuta 
dollar dari AIOC dan tak akan 

— men ikan tuntutan? itu de- 
an menerima baik tawaran 

| djuta -dollar dari AAA 
kata BHashibi. —-. 

Ie Seperti sandiwara sadja. 

Waki2 lainnja mengetjap ia- 

  

rika itu seperti sandwiara sadia 
dan katakan, bahwa pemerintah 
-Iran harus menolak tawaran 

. tersebut. 
Sementara itu menteri Istana, 

Ana “Ala, hari Selasa mene- 
perdana menteri Mossadegh 

' membitjarakan usul2. 
MEN. Amerika itu, 

1 aa — runtuhan Inggeris tulis. 
»Shahed”, 

' Lebih Yandjut ' Harian Front 

“Nasional Iran ,,Shahed” dalam 
komentarnja hari Selasa menge- 
.nai usul2 Truman/Churchill itu 
kataka , bahwa Truman telah 

berarti sebagai presiden dalam 
usahanja. untuk mentjegah ke- 
runtuhan Inggersi. Sr 
“Dinjatakan, dengan pura2 ber 
sikap bersahabat terhadap Iran, | 
presiden 'Truman dalam hake- 
“katnja berusaha untuk memper- 

. kosa kemerdekaan Iran. : 
,Kita akan” bersedia untuk 

berunding dengan Tuan .menge- 
nai mas'alah minjak, 1 
akan membolehkan Tuan untuk 
“mempermainkan kemerdekaan | 
serta kebebasan kita, sekalipun 
dengan beribu2 djuta dollar 
atau pound ” NN MARA 
tersebut. , 

MeDermott tan tahu - 
Leena, Le js     

terian Tiar Na Mic 
hael McDermott, dalam k 
rensi. pers katakan, ia tidak KEP 
dak tahu-menahu tentang ka-' 

nar2, bahwa Amerika dan Ing- 

geris akan membitjar ikan soal | 

pengiriman pasukan2 ke Tran, ' 
blia timbul suatu keaduar   

njatakan tak mengetahui 
nja perkembangan2 AU ten 
tang siutasi Iran. 

  

San 

Iran bitjarakan tani? :. 

  

an 

perdana menteri Mossadegh ha- 
ri Selasa memanggil pertemuan. 

dari para . penasehat ekonomi 
“serta politiknja untuk membi- 

tjarakan usul? Inggeris, jAmerika | 
jang paling belakang itu untuk 
menjelesaikan mena oa minjak | 

Walaupun Mossadegh dalam 
“siaran radio-nja jang ditundju- | 

. kan kepada, bangsa Irah telah 
.menolak - usul2 itu, pemerintah, 
Inggeris dan Amerika kini mas 
sih menunggu. pembenaran res- 

Usaha utk. tjegah ke- | 

pi tak | 

“tadi hanja mendongengkan 

  

   

(hari sea ta Tetes “ita 

  

Mari raja Idul Adha. 
“edi Peking 

Nania Muslimin di Peking ke- 
“tika hari Senin jl. telah mem- 
'peringati hari raya Idul Adha, 

Gimasdjid?. . 
Sesudah selesai sembahjang, 

para hadirin menjetudjui sebu- 
ah resolusi jang ditudjukan ke- 
pada persiapah konperensi per- 
damaian Asia & Pasifik, jang 
.menjatakan bahwa kaum Musli- 

min dengan sangat menjokong 
“diadakannja konperensitadi. - 
“Dalam resolusi tadi dinjata- 

kari, bahwa kaum Musilmin di 
Peking jg sbertindak sesuai de- 
ngan “patriotisme dan internasi- 
-onalisme, akan menggabungkan 

Pdiri seerat2nja dengan segala 
bangsa jang pertjaja kepada 
Islam dan segala bangsa pentjin- 

| Inggeris 

djadi, Kalau dipikirkan | 

Lalu timbul pertanjaan : ,,Me- 
|ngapa mereka misalnja tidak y 
dikirim ke Switserland atau ke 

sebab paling sedikit | 
'mendapat peladjaran bahasa 

“| Djerman dan Inggeris. 

si dek Mereka beladjar se- || 
hatikan ialah : 

Soal kedua jang minta Giper- | 

Nederland pada waktu ini ke- 
lebihan orang2 intelek. Artinja 
kalau diprodusir 
-akan timbul pengangguran 'ka- 

um terpeladjar keluaran pergu- | 

ini mutu peladjaran di Neder- 

lulus dari univeritet dipersukar, 

supaja ada keseimbangan. 
Hal ini berakibat tambahnja 

kesukaran kepada mahasiswa2 
kita itu. 

Bukan hanja di Delft ini ter- 
djadi hal jang demikian, tapi 

disemua perguruan tinggi Be- 
landa. Djadinja, misalnja 
tjana fakulteit ekonomi dan so- 

sial di Amsterdams -hanja 5 
tahun, tapi dalam  prakteknja 

paling sedikit 7 tahun. 
Soalnja sekarang ialah : Apa- 

kah tidak mungkin diadakan se- 
suatu persetudjuan via pemerin- 

tah dan pemerintah Belanda 
mengenai hal ini, karena toh 

mahasiswa2 Indonesia nantinja 
tidak akan menetap tinggal di 
Nederland. Maksudnja, meski- 

pun perguruan2 tinggi berdiri 
sendiri (otonoom), tapi via pe- 
merintahan masing2 bisalah di- 
atur, Supaja pemuda2 kita tidak 
sampai mengalami kesukaran 
akibat.aturan2 Belanda jang 
mengambil tindakan, supaja dja- 
ngan sampai ada kelebihan ka- 
um terpeladjar dinegerinja. 

Mungkin agak susah hal ini 
dikerdjakan. Tapi menurut jang 
saja dengar, ada djuga diantara 
mahaguru2 Belanda jang menga- 
kui, bahwa tjara jang dilaku- 
kan diperguruan2 tinggi di Ne-: 
derland berakibat kesukaran ba- 
gi mahasiswa2 kita. 
» Lepas dari pada persoalan di- 
atas jang mengenai peladjaran, 
perlu djuga dipikirkan akan hi- 
Gup mahasiswa2 kita itu diluar 
kuliah. Mereka tinggal menje- 
wa kamar, makanan diantar dan 
dimakan disitu. Pendek kata, du- 

| nianja hanja kamar empat. per- 
segi itn. Artinja hubungan ku- 
keluargaan sama sekali tidak 
ada. 
Djuga hubungan dengan. ma- 

hasiswa Belanda hanjalah sedi- 
kit sekali, kalau tak boleh dibi- 
lang tidak ada. 
“Kalau sampai 7 tahun 'ber- 

Jangsung demikian itu, saja kira 
mereka mendjadi individualistis 
Peaa pikir hanja diri sen- 

Iri, tak ubahnja den an or 
Belanda. - 2 » Tn 
Apakah itu jang dimaksudkan 

mengirimkan mereka beladjar 
ke negeri ini? 

Z Delit, 24 Agustus 1952. 

BAGHAVAN - 
Negeri2 Eropa an 

hargai politik luar 
negeri India 

Negeri2 Eropa Timur (Komu- 
nis) menghargai politik Iuar ne- 
geri India jang tidak berpihak 
pada suatu blok, kata duta be- 
sar India untuk RRT, Raghayan   ta damaj diseluruh dunia, untuk 

berusaha mentjapai perdamaian 
di ASia dan Pasifik serta per- 
damaian dunia jang kekal.” 

Pada hari itu, pemerintah ti- 
“dak memungut padjak dari um- 

PEN MEN 
SOAL LELUTJON DI. 

. DJERMAN TIMUR 
: kasa ,Neues Dea 

suara resmi Partai Kesatuan So- 

'sialis Djerman (Timur) “ telah 
"memperingatkan, agar supaja 

tukang2 lelutjon dalam Kabaret 
dan sandiwara djangan “mendja- 

dikan pemerintah Djerman Ti- 

mur sebagai sasaran Peng 
mereka, 

Harian tadi seterusnja tulis, 
“bahwa banjak diantara lelutjon 
tadi ,,terbelakang 50 tahun”, jg 
tidak ada pertaliannja dengan 
kemadjuan2 jang tertjapai “di- 
bawah sosialisme . di Djerman 

| Pimur 

| Harian tadi menjatakan 'kebe- 
ratannja djika tukang2 lelutjon 

“Ie- 
Tutjon jg ,,mempunjai 'dua arti” 

lam Pn jaga. — Ant. UP. 

| /AY HENDAK 
'MENEMUI ADE- 

Pa MAUER 
Panglima | tertinggi JNATO, 

| ajenderai Matthew LD 
pada hari Selasa pagi 7 Selagi 
terbang ke Bonn, Pada 
rinja 

  

   
      

  

    

    

   

          

   
   
    

    

  

«Sementara itu ds 

Adenauer akan menemw 
.missaris tinggi Serikat di Dff 
man Barat. Kalangan  tersebu 
.menam ahkan, bahwa dalam per 
temuan itu nota terachir Sovjet 
tentang masaalah Djerman akan 
merupakan 'buahipe Mn aan.   mi dari Iran terhadap penolakan 

tersebut, Ant, UP, « — Ant, « Atp, 

atau tentang kesukaran? dida- !. 

di Singapura hari Selasa j. 
Raghavan jang telah mendja- 

“Gi wakil India di banjak negeri2 
Eropa menerangkan, bahwa di 
negeri2 tersebut terdapat makin 
bertambah - besar pengertian 
terhadap politik India jang ber- 
maksud supaja semua negeri 
bersama2 memelihara perdamai- 
an dunia dengan tidak memihak 
pada suatu blok. India adalah 
sahabat dari semua bangsa dan 
walaupun” terdapat pertenta- 
ngan2 politik diwaktu jang lalu, 
hubungannja dengan Inggeris 

| dewasa ini sebagai bersahabat, 
kata Raghavan. 

Dinjatakannja, ia rgi ke 
RRT dengan hati Ma dan 
pesan goodwill serta salam ba- 
gi Mao Tse Tung. Ia mendapat 
instruksi untuk " mempeladjari 
keadaan2 dari tangan pertama. 
Kemis ia akan ber angkat ke 

Lan menudju Peking. — 
“Bentar: 

2x 

PEN HOMO Aki MOSKOW 

Djalan laut ini hubungkan 
Rusia di Eropa dengan pelabu- 
han2 Sovjet.di Timur Djauh. 
Akademi ilmu pengetahuan So- 

vjet di Moskow jang lalu me- 
njatakan, bahwa laut2 Okhotsk, 
Siberia Timur, Laptev dan Lapte 
Kara jang terbentang sepan- 
djang pantai Rusia dari pulau 
Nova Zembla di Bairut hingga 
selat Bering jang penting Sibe- 

ria dari Alaska disebelah tiraur 
adalah laut? Sovjet. 

Sovjet  Unie berdaulat atas 
'Jaut2 ini, demikian dikatakan 
selandjutnja. Dari keterangan     Ab jang terdapat di London ternja- 
alah Rusia telah bekerdja se- 

h sahun 1933 untuk memper- 
5 djalan kapal di 

x Pan tahun 36 sedjurulah 
20 kapal pemetjah es jang hbe- 
sar telah dikerahkan Rusia un- 
Ag melenjapkan banjak peng- 
ha lang, 

  

| 'deral Australia. Berita2 tentang 

terus, maka : 

ruan2 tinggi. Maka itu sekarang 

land dipertinggi, artinja untuk: 

ren- ! 

|san2 militer dari Dewan Keama- 

  

LKEDAULATAN RAKJAT" 

Twist: Slim Gubsenur | 
Djendera! Austraiia 

|... Sumber -jang berwadjib toa 

(London membnarkan pada hari 
Selasa SL bahwa marskal Wilti- 
(an 'Slim, kepala staf umum ten- 
'tara keradjaan Inggeri is, “telah | 
| diangkat sebagai gupernur djen- | 

'pengangkatan tersebut telah di- 
I muat disebagaian besar harian4 
pagi di London pada hari Selasa 

jang lalu. 

“Slim, jang kini Maks 61 ia- 
hun, selama 2 ang dunia ke-2. 

| memimpin ntara ke-14 Ing- 
| geris di Aa dan dalan ta-, 
|hun 1948 ia diangkat sebagai | 
| kepala staf umum. 

Kalangan2 jan ibn batal 
“di London mengat kan, bahwa | 
Slim telah menerima baik dja- 
batannja jang baru itu, sewak- . 

|tu ia mendapat tawaran dari 
perdana menteri. Australia Ro- 
bert  Menzies, jang baru2 ini 
mengundjungi London. 

Dikabarkan, bahwa panglima 
besar tentara Inggeris didaerah 
Rhine djenderal John Harding 
akan ' menggantikan “William 
Slim, jang tanggal 1 Nopember 
jang akan datang akan mengun- 
durkan diri selaku kepala Tt 
umum. — Ant. - Atp, 

WAKIL2 DALAM KON- 
PERENSI DEWAN 
MILITER ANZUS 

| Di Pearl Harbour. 
Departemen pertahanan Ame- 

rika Serekat mengumumkan pa- 
da hari Selasa jl, bahwa perutu- ' 

  

nan Bersama Pasifik.jang ba-" 
ru2 ini didirikan akan mengada-. 
kan pertemuannja untuk perta- 
ma kali di. Pearl Harbour 

pada tanggal 27 September jang 
akan datang. 

Dalam pertemuan itu pangli- 
ma angkatan laut Pasifik laksa- 
mana R. Radford akan mewakili 
Amerika Serikat, letnan djende- 
ral S. & Rowell ketua dari pa- 
nitia staf Australia akan me- 
wakili Australia, sedangkan se- 
bagai wakil New Zealand kepa- 
la staf umumnja djenderal ma-" 

| Sovjet sebagai dilakukan 

PEMBOMAN SASARAN2 
UTARA DEKAT PER- 
BATASAN SOVJET 

Tidak punja aspek 
politik. 

Kementerian luar negeri Ing- 
geris pada hari Selasa jl menja- 
takan, bahwa - pemboman sa- 
saran2 di Korea Utara hingga 

hanja 12 mil dari perbatasan 
oleh 

pesawat2 PBB pada hari Senin 
13. itu, tidaklah mempunjai . as- 
pek- -aspek politik, dan oleh ka- 
renanja tidak perlu ada komen- 
tar dari kementerian luar nege- 
ri Inggeris. 

Dikatakan bahwa serangan 
itu dipandang sebagai soal mi- 

|liter semata2 " jang berada di- 
bawah lingkungan kekuasaan 
panglima tertinggi PBB. Djuru- 
bitjara kementerian luar nege- 
ri Inggeris achirnja menjatakan, 
bahwa Inggeris jang mempu- 
njai wWakilnja dalam Komando 
PBB sebelumnja telah diberi- 
tahu tentang akan dilakukannja. 
serangan2 itu. — Ant, Ci, 

Kisnstik Tunisia : 

bitjarakan masalah Tunisia. 

Korea mungkin sekali di- 
bitjarakan. 

Dutabesar Gross selandjutnja 

menjatakan, bahwa masalah Ko- 

rea mungkin sekali akan dibi- 

tjarakan pula dalam Sidang 
Umum jang akan datang, tidak 
perduli apakah pada bulan Ok- 

tober nanti sudah tertjapa: gen 

katakannja 

Amerika Serkiat sekarang tidak 
lagi menganggap perlu untuk 

menunggu berachirnja peruding- 
an2 gentjatan sendjata untuk 
membawa maslah Korea kemuka - 

Sidang Umum PBB.   jor W.G. Gentry. — Ant, Ap Soal jang merupakan pengha- 
  

»Times of India" 
  

'Djika Ns kalah 
ALAM komentar pertam: 
ngenai pembubaran 

terbesar 

  

   

. derita kekalahan dalam 
' Harian itu menulis “bahwa 
andaikata Yoshida sampai dja- 
tuh dari kekuasaan, maka ini 
tidak akan merupakan isjarat 
akan adanja suatu pemerintahg 
an jang 
pang, karena tidak hanja ba- 
njak diantara djenderal2 dan 
kaum politici Djepang jang telah 
»Gibersihkan kembali” itu seka- 
rang mulai aktip lagi, tetapi 
djuga nasionalisme jang berle- 
bih2-an mungkin sekali akan 
merupakan suatu sasaran jang 
mudah untuk kekatjauan2 da- 
lam masjarakat”  Bahaja bah- 
“wa orang2 nasionalis jang ,,ex- 
treem' ini, jang djuga terdapat 
di kalangan partai Liberal (par- 
tai Yoshida) sendiri, akan kem- 

bali memegang kekuasaan di 
Djepang adalah sangat ' besar. 
Demikian ,,Times of India”. 
Ant -AFP: « 

  

RUNDINGAN TTG 
KASHMIR DILAN- 

Wakil2 PBB, India dan Pa- 
kistan hari Selasa jl. telah me- | 
landjutkan pembitjaraan mere- 
ka tentang masalah Kashmir, 
sesudah berhenti selama 2 hari. 

. Perundingan antara peranta- 
ra PBB, Dr. Graham, menteri 
luar negeri Pakistan Sir Zafrul- 
lah Khan dan menteri pertaha- 
nan India “Gopalaswami.- Ayya- 
ngar tadi dilakukan dibelakang 
pintu tertutup dan berlangsung 
selama 50 menit. Didapat kete- 
rangan, bahwa perundingan se- 
karang sudah mentjapai tingka-   

— Perhubungan laut Artic tarik 
perhatian London 

hubungan kapal dilaut Artic.telah menarik perhatian ka- 
Tangan resmi di London karena djalan laut jang pandjangnja 

. 3500: mil itu mungkin penting bagi strategi. 

tan jang menentukan. Ant. Afp. 

baru? ini tentang perkembangan 

Antara tahun '33 dan '45 jper- 

hubungan kapal melalui laut Ar- 

tie telah berlipat ganda 7 kali. 
Para ahli di London jang mcm- 
perhatikan perkembangan ter- 
sebut telah meragukan bahwa 

“perhubungan kapal dilaut. Artic 
itu adalah untuk kepentingan 

perekonomian karena dapat di- 
lalui djuga oleh kapal2 perang 
dari lautan Eropa untuk mem- 
perkuat Sovjet di Wladiwostok. 

Ahli2 tadi selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa pelabuhsn2 
Artic dapat digunakan Sovjet 
bila pelabuhan Sovjet lainnja di- 
blokir. Bahwa Sovjet mengang- 
gap sangat penting djalan laut 
di Artic itu ternjatalah dari tu- 
duhan radio Moskow jang me- 
ngatakan bahwa Amerika Seri- 
Kat telah berusaha untuk me- 
nguasai laut Artic dengan mak- 

rlemen Djepang, 
Times of India” pada hari Selasa jl. menjatakan ke- 

chawatirannja, bahwa bekas golongan militeris Djepang mung- 
kin akan kembali memegang kekuasaan andaikata Yoshida men- 

lebih progresif di Dje- | 

DJUTKAN " 

Golongan Bifliteris Djepang 
mungkin pegang kekuasaan 

dim pemilihan2 jad 

jang dimuat oleh pers India me- 
harian India jang 

yA umum jang akan datang. 

  

“Yoshida perkuat 
kabinetnja 

Perdana menteri Djepang pa- 
da. hari Selasa jl. telah mengang 
kat 3 senator dari Partai Libe- 
ral sebagai menteri dengan tia- 
Ga protepel jang tertenu, jang 
Kini seuang iowong. Mereka itu 
adalah Hidejiro Onogi, - bekas 
pembantu delegasi Djepang da- 
lam perundingan perdamaian di 
San Francisco, Toshihixo Naka- 
Yama dan Hatsumi Yamagata. 

' Kalangan? politik di Tokyo 
berpendapat, bahwa pengang- 
katan2 itu adalah merupakan 
tindakan untuk memperkuat ka- 
binet dalam "menghadapi pemi- 
lihan umum jang akan datang. 
Seperti diketahui, perdana. men- 
teri Yoshida adalah dari Partai 
Liberal. — Ant. - AFP, 

KONPERENSI. TAHUN- 
AN T.U:C. DIMULAI 

“Soal kenaikan upah 
atjara penting. 

Arthur Deakin, ketua TUC 

(Trades Union Conggress) jang 
beranggautakan 8 djuta buruh, 
pada harj Seniin 'jl. mendesak, 

supaja, serikat sekerdja tersebut 
djangan menuntut apa-jang di- 
katakannja “”tuntutan2 upah 
jang tak masuk akal” Dikata- 
kannja, bahwa dalam masa jang 
genting ini buruh . mempunjai 
tugas jang njata, utk bertindak 
dengan penuh tanggung-djawab. 

Selandjutnja Deakin menje- 
rang dengan pedas sajap kiri 
jang bermaksud hendak minta 
kepada konggres supaja rentja- 
na persendjataan kembali Ing- 
geris dikurangi. Ia berbitjara 
dalam pembukaan  konperensi 
tahunan T.U.C. 1 

Dikabarkan, bahwa tuntutan 
TUC akan upah jang lebih ting- 
gi merupakan atjara jang pen- 
ting dalam' konperensi jang 
akan berlangsung 5 hari. Bebe- 
rapa. serikat sekerdja telah me- 

ngantjam akan mogok, 'bila tun- 
tutan kenaikan upah itu ditolak. 
Dibeberapa industri buruh me- 
nuntut upah 2 pound 30 -shilling 

seminggunja. 
Mengenai tuntutan upah itu 

Deakin mengatakan, bahwa tun. 
tutan tersebut dapat dibenarkan 
mengingat makin membubung- 
nja ongkos hidup, tetapi dengan 

tidak adanja tambahan produk- 
tivitet, kenaikan upah pada po-, 

koknja akan menjebabkan naik- 
nja tingkatan hidup. Ant, Rtr. 

  

B - 36 TERGULING 
. TERTIUP BADAI 

Beberapa pesawat. pembom 
raksasa B-36 kepunjaan Ame- 
rika Serikat jang ada dipangka- 

lan udara Carswell, telah ter- 

guling karena: tertiup badai jg 

sangat kentjang. 

Salah satu diantara pesawat? 
raksasa tadi rusak sama sekali, 
sedangkan 6 buah lainnja men-     sud melaktikan agresi terhadap 

Sovjet Unie, — Ant, 
dapat kerusakan? hebat, — Ant. 

|AFP, 1 

tjatan sendjata atau tidak. Di- | 
bahwa pemerintah | 

in Mimaki 
perbuatan? kedji 

Farouk'' ! 
Nadjib 'peringatkan 
pers Mesir. 

Pimpinan tinggi angkatan pe- 
rang Mesir hari Selasa jl, ber ser 
ru kepada pers setempat agar 
supaja pers berhenti mengorek- 
ngorek perbuatan? kedji Radja 
Farouk dan nemerintahan jang 
lampau, melainkan pusatkanlah 
perhatian terhadap pembangun- 
an masjarakat bar u jang sehat. 

Maklumat tadi menjatakan, 
bahwa komando tinggi Mesir 
mendjundjung tinggi pendirian 
internasional untuk kemerdeka- 
an pers, akan tetapi dalam pada 
itu pers Mesir harus niembelok.. 
kan perhatiannja dari pebuatan: 

berguna dan pembinaan ,kesa. 
daran nasiona?” 

hadap ' gelombang berita2 ten- 
tang perbuatan2 Farouk, serta 
tuduh-menuduh mengenai ber-   “bagai partai politik. — Ant. UP. 

Tunisia pasti aa astik agenda PBB 
Djika sebelum October belum ada sesuatu 

persetudjuan 
AKIL Amerika Serikat dalam PBB dutabesar 
Gross pada hari Selasa jang lalu menjatakan bila Perantjis 

dan Tunisia tidak mentjapai persetudjuan 
umum PBB bulan Oktober jang akan datang maka sebagian 
besar dari anggauta PBB pasti akan memutuskan untuk mem- 

Erndst 

sebelum sidang 

lang terbesar dalam perunding- 
an2 gentjatan sendjata, kata 

Gross, ialah masalah tawanan 

perang, jang sekarang mendjadi 
soal politik dan moril dan cleh 
karenanja haru diadjukan kepa- 
da Sidang Umum PBB. 

Ketegangan Timur-Barat 

Bitjara mengenai ketegangan 
antara Timur dan Barat Gross 
menjatakan, bahwa keadaan itu 
dibandingkan dengan tahun jang 

lalu tidaklah. berkurang tapi 
menurut soal waktu telah me- 
nguntungkan negara Barat, 

Dikatakannja bahwa sedjak 
th ini kekuatan Amerika telah 
sangat bertambah dan dengan 
demikian memberi dorongan ke- 
pada negara2 Barat lainnya. 

Gross mengatakan bagaima- 
napun djuga nantinja hasil »e- 
milihan Presiden Amerika jang 

akan datang sikap Amerika ter- 
rzadap PBB tidak akan menga- 
'ami perobahan 

partai Amerika menjokong ur- 
ganisasi PBB Ant. Atp. 

MOSSADEGH SEGERA 
AKAN BERIKAN 
PENDJELASAN 

Dalam keterangannja kepada 
pers pada hari Selasa jl., djuru- 
Ibitjara-pemerintah Iran menga- 
takan, bahwa perdana menteri 
Mohammad Mossadegh dapat di- 

harapkan tak lama lagi azan 
memberikan keterangan lebih 
landjut mengenai pesanannja 
jang baru2 ini disiarkan dengan 
perantaraan radio, jang memu- 
at penolakan terhadap usul2 Irg 

  

.geris-Amerika tentang penjele- 

saian minjak Iran. 
Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa Jones, presiden dari kongsi 
minjak Amerika "Cities Servi- 
ces Company” akan meninggal- 

kan Teheran pada hari Ke- 
mis ini. — Ant. - AFP, 

KAPAL2 TIONGKOK 
SELUNDUPKAN EMAS 

KE BURMA 
Menurut keterangan sumber2 

  

padjak sekarang ini 'kapal2 
Tionghoa jang berasal dari 

Hongkong telah menjelundupkan 
emas ke Burma, seharga hampir 

satu djuta pound sterling atau 
lebih dari 15 djuta dollar Hong- 
kong. 
Pemerintah Burma telah menge- 
luarkan -perintah untuk menun- 

tut 10 buah firma Tionghoa jang 
dituduh menjelundupkan emas 

tersebut. — Ant. Rtr. 

kedji tadi kenada percbahan2 ig |. 

Seruan ini adalah reaksi ter- 

  

vdu 

karena kedua | 

resmi di Rangoon, selama tahun 4 

Ketjamatan Kebakkrar 

Hadlir pada upatjara tersebut 
Djawatan2 niveau Kabupaten jg 
bersangkutan, Kepala2 desa te- 
tangga dan hampir seluruh pen- 
duduk Kaliwuluh menjaksikan 
upatjara tersebut. ' 

Desa jang miskin, tetapi 

bertjita-tjita besar. - 

desa jang miskin, jang mempu- 
njai penduduk 3.827 djiwa, dgn 
sawah seluas 351 ha dan tegal 
328 ha. Akan tetapi sawah se- 
luas itu pada tiap tahunnja ha- 

pada musim penghudjan, sebab 

tidak dapat mendapat pengairan. 
Menurut keterangan dari pen- 

duduk disekitarnja, pada kira2 
tahun 1927, oleh Demang Kepa- 
la desa lama sungai tersebut te- 
lah pernah dibendung, tetapi 
usaha jang baik ini tidak dapat 
berhasil, karena tidak memakai 
tehnik jang sempurna, Tidak 
mengherankan, bahwa sebagian 
besar penduduk sangat mende- 
rita hidupnja. Djustru karena | 
tekanan itu, dalam rapat desa 
pada bulan April 1951 rakjat 
memutuskan untuk membuat 
bendungan, dimana putusan de- 
sa ini oleh Bupati dan Seksi 
Pengairan disetudjuinja. 
Adapun beaja bendungan se- 

besar Rp. 38.000,— jang dipikul 
oleh desa dan Pengairan. Disam- 

pingnja itu mendapat sokongan 
dari perusahaan gula Tasikma- 

Rakjat Kabupaten Karanganjar. 
Agar beban penduduk tidak 
terlalu berat, sebab mereka ma- 
sih harus gotong rojong me- 
ngerdjakan pembuatan saluran, 

mengumpulkan batu dan pasir, 
maka mereka tidak dipungut 
sokongan berupa uang, sedang 
beban desa. jang berudjud uang 
didapat: dari hasil . pendjualan 
sawah kas desa jang laku seba- 

njak Rp. 8200,— 
Setahun penduduk giat 
bergotong rojong. 

Untuk menjelesaikan bangun- 

an tersebut, maka dibentuklah 
sebuah Panitya jang dipelopori 

dan Tjariknja, dengan pengajo- 
man Tjamat Kebakkramat Wi- 
ropranoto. 
Pemasangan batu pertama di- 

lakukan pada tg. 17/9- '51 tahun 
jang lalu oleh Bupati Karang- 
anjar Salim Hardjohantoro, Se- 
djak itu penduduk tiap2 hari 
melakukan gotong rojong mem- 
buat saluran jang pandjangnja 
Ik. 5 km. Pekerdjaan ini adalah 

jang paling berat, karena tanah 
nja sangat liat dan keras. Sung- 
guhpun demikian, pekerdjaan 
ini dilakukan dengan gembira, 

sebab mereka sadar, bahwa ke- 
laknja akan memperoleh buah 

jang lebih besar. 
Menurut keterangan dari pi- 

hak Pengairan, bendungan ter- 
  

Syngman Rhee berusaha 
keras 

Supaja Korea Selatan 

masuk Pakt Pasifik, 
Presiden Korea Selatan Syng- 

man Rhee menjatakan pada hari 
Selasa jang lalu bahwa peme- 
rintahnja sedang berusaha se- 
keras2nja untuk ikut serta da- 
lam Pakt Pasifik jang mungkin 
diadakan antara Amerika, Aus- 
tralia, New “ Zealand dan Dje- 

pang. 
Rhee baru sadja kembali da- 

lihat2 bangunan2 pertahanan. 
Ant.- AFP.   

  

djam, demikian UP. 

Sehari 
Reuter, djuga. seorang perenang 
Mesir Said el Araby telah berha- 
sil mendarat dipantai Perantjis 
dekat Calais. Dalam berita itu 
tidak diterangkan dalam waktu 

berapa djam Araby menempuh 
Gjarak dari pantai Inggeris ke- 
pantai Perantjis itu : 

Hanja diterangkan, bahwa.ke- 
tika Araby mendarat, beberapa 
orang jang sedang bersenang2 

dipantai Perantjis itu menjam- 
butnja dengan sorakan riuh 
Araby sendiri kelihatan sangat 
letih. 

Sebagaimana diketahui, Araby 
adalah pemenang ke-4 dalam 
menjeberangi Selat Inggeris di- 
tahun jang lalu. 
Dalam pada itu lain berita UP 

mengatakan, bahwa kemarin te- 
lah menudju Tandjung Gris Nez 
untuk mentjoba  menjeberangi 
Selat Inggeris, 6 perenang mu- 
da Inggeris. —- Ant. - UP, 

INDONESIA MUDA" 
BERTANDING DI 

. MEDAN 
Kesebelasan sep€kbola Indo- 

nesia Muda dari Bandung dalam 
pertandingan pertama pada tg. 
30 Agustus jl, di Medan, telah 

dikalahkan oleh kes. Deli. My     dengan 4 —- 1. Tetapi pada per- 

sebelumnja, menurut | 

Rising dan Arby berhasil 
seberangi Selat Inggeris 
ERENANG Inggeris, Philip Rising telah berhasil mendarat 
dipantai Perantjis dekat Calais, menjeberangi Selat Ingge- 

ris dalam keadaan bergelombang besar, mentjatat waktu 18 

  

tandingannja jang kedua kema- 
rin sore, pihak tamu telah da- 

pat menggulingkan kesebelasan 
Medan Putera dengan 4 — 1. — 
Ant, 

CHUNGHWA DJUARA 
PERTI 

'Dilapang tennis Bandjarsari 
telah dilangsungkan pembagian 

piala kepada pemenang pertan- 

dingan tennis kompetisi th '52 
Pelti daerah Surakarta. Kemena 

ngan pertama klas I adalah per- 

kumpulan, tennis Chunghwa 1 

dengan mendapat piala bergilir 
hadiah dari Sri Paduka Pakubu- 
wono XII dan sebuah piala ber- 
edar pula dari Apotheek Sura- 

karta, No 2 dalam golongan klas 
I djatuh pada perkumpulan Has- 
tosPandowo dengan mendapat 
sebuah piala tetap dari kepuli- 
Sian 'karesidenan Surakarta, Go- 
longan pemain klas II jang ke- 
luar sebagai djuara ialah per- 
kumpulan Chunghwa 2 dengan 
mendapat sebuah, piala tetap 
dari walikota Surakarta. Untuk 

golongan pemain klas II jang 
mendjadi pemenang No. 2 ialah   perkumpulan tennis Wonogiri 

dengan mendapat - piala tetap 

dari Res. Surakarta, — R.Ska, 

  

Kaliwuluh adalah terhitung | 

nja dapat. menghasilkan sekali: 

dan Djawatan Per 'tanian! 

oleh Kepala desa Atmopranoto | 

yi perdjalanan keliling untuk me. 

  

aa HALAMAN $ 

ETELAH setahun ramanja penduduk Kalurahan Kaliwuluh 
t, Karanganjar — Surakarta mem- 

banting tulang bergotong 'rojong menjelesaikan pekerdjaan rak- 
sasa, maka dengan lega dan.gembira baru? ini  olehnja telah 
dilangsungkan upatjara pembukaan bendungan Sipajung. Ka- 
rena Bupati berhalangan, maka pengguntingan pita dilakukan 
oleh Patih Karanganjar Prodjorumekso. 

sebut adalah jang paling besar 
buat daerah Kab Karanganjar. 
Pandjangnja bendungan ada 12 
m dan mempunjai kesanggupan 

mengairi sawah seluas 495 ha, 
termasuk sebagian daerah Ketj. 

Masaran, Kab. Sragen. 

: Hasil padi akan naik 5075. 

Apabila djalannja air nanti 
telah dapat sempurna, maka me- 
nurut perhitungan dari Djawa- 

tan Pertanian hasil akan naik 
509c. Sawah2 jang dapat pengai- 
ran dari bendungan tersebut 
chusus Kl, Kaliwuluh seluas 295 
ha, sedang luas sawah seluruh- 

nja ada 351 ha Hasil padi tiap 
tahunnja rata2 13,5 kwintal xXx 
351 — 4.738 kw. Djika sesudah 
mendapat pengairan nanti, di- 
taisir akan dapat menghasilkan 
24 kw: X 351 — 8.424 kw. De- 
mikian pula ketela kaspe (po- 
hung) akan meningkat sampai 
1.600 kw. atau 500 kw. gaplek. 
Meningkatnja hasil ini disebab- 
kan, bahwa pada tiap tahunnja 

| lalu dapat menanam . padi dua 
| kali. 

Baik ditambahkan, bahwa na- 
ma bendungan , Sipajung” diam- 
bl dari nama gunung didekat- 
nja, Tetapi djuga mempunjai ar- 

ti agar bendungan tersebut 
benar2 dapat memberikan per- 
lindungan pada penduduk Kali- 
wuluh. Pekerdjaan perbaikan 

saluran terus dilakukan, jang 
mungkin masih akan memakan 
waktu sampai setengah tahun 
lagi. 
Upatjara tersebut diramaikan 

dengan rejok, ketoprak dan wa- 
jang kulit, - dengan mengambil 

tjerita ,,Romo tambak”. 

  

  

  

SEKITAR PASAR MA- 
LAM AMAL 

Berkenaan dengan berita jang 

termuat dalam harian K.R. tg. 
25-8:552 jang menjatakan bahwa 
nanti pada tanggal 29-10-1952 
sampai dengan tanggal 15 -11 

1952 di Jogjakarta akan diada- 
kan . Pasar Malam Amal jang 

pendapatannja akan direntjana- 

kan- untuk mendirikan sebuah 
gedung Buruh, serta keperluan 

|lainnja, maka baiklah kiranja 

apabila sebelum. kedjadian diada 
kan pandangan selajang, utk pe- 
doman selandjutnja. 

Sebagaimana para pembatja 
telah malum, bahwa selama za- 

men merdeka ini, di Jogjakarta 
dalam 1 tahun diadakan kra- 

mean 3 kali, talah: 1, Peringatan 
17 Agustus, II, Peringatan 1 Mer 
(Hari Kemenangan Kaum. Bu- 
ruh) dan III. Sekaten, Kami ti- 
dak akan menentang dengan 

adanja initiatief membuka pasar 
malam amal jang akan datang 

itu, hanja jang kami sesatkan 
jalah kurang bidjaksananja jg 
mohon 'idin. serta jang mengidin- 
kannja. Djika tidak salah baru2 

ini Jogjakarta telah diadakan 
peringatan 1? Augustus jang 
agak lama (7 hari) sedang Ko- 
ta Djakarta sadja jang mendja- 
di ibu kota Negara hanja dia- 

dakan 2 hari untuk peringatan 
17 Agustus "baru2 ini. Sudah 
mendjadi kebiasaan apabila di 
Kota ada kramean, maka besar 
ketjil pasti akan ada pengor- 
banan, entah moreel entah ma- 

terieel. Djadi pasar malam. jang 
akan datang ini, walaupun. tu- 
djuanmja disampingnja mentja- 
ri keuntungan djuga untuk hi- 
buran rakjat supaja dapat me- 
ngenal dengan dunia tIuar, hal 
in saja rasa pada waktu ini be- 
hem pada tempuatnja. 

Diika- para buruh membutuh- 

kan gedung. mengapa tidak bra 
ni pikul sendiri, misalnja setjara 
gotong-rojong, mengapa mereka 

sampai hati minta pengorbanan 
rakjat baik langsung, maupun 

tidak langsung  (misalnja ber- 
kedok menghibur dengan pasar 

malam amal). Para pembatja ig 
terhormat. djika didaerah. Jo- 

'gjakarta misalnja ada buruh 
10.000 orang, maka djika 1 

orang Ciradjibkan memberi uru 
nan Rp. 10— (dapat Un 5 

kali) maka dalam tempo 5 bulan 
sadja akan mendapat uang de- 
ngan tiada korban. Rp. 100.000.-. 

Lainnja atau kekuranganmnja 

dapat diadakan “urunan lagi, 
atau mengadakan  Lotery atau 

| sepak bola jang dengan sendiri- 
nja akan mendapat wang jang 
chalal, karena jang mendjadi 

korban hanjalah mereka jg mam 
pu2 sadja dan pula hanja seba- 

gian rakjat jg berminat. Lagi pu 
la pendirian gedung buruh ini 
pada hemat kami belum begi- 
tu tergesa? didirikan karena 

ruangan2 ben di Jogjakarta mua- 
sih tjukup banjak, misalnja. be- 
kas Istana, @iharsono, tem- 
pat2 bioscoop, Balai Kota dan 
kami jakim tidak akan kekura- 
ngan tempat, Lain hatnja. djika 
pasar malam amal tersebut di- 
pergunakan untuk korban. keba- 
karan, korbaii revolusie, korban 
grombolan, . perawatan. patient 
via dis-nja jang dipandang tju- 

miskin, perawatan Taman Baha- 
kup urgent, 

  

  NITIKARSO. 
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Pembukaan bendungan : 
... Sipajung 

1495 Ha sawah tadahan dapat terdjamin 
(Oleh Wartawan ,,K.R” sendiri), 

 



    

g 

“Berapa aini Kuda 
belum dapat 
pasti, sedang fihak - . Kepolisiam 

| menderita 2 orang luka2 

  

   

   

       

  

   

“empal dan 

  

Desi g sarpu ku- 
ningan, n r 

f jang Heal mengenda i sep 
da, sebagaimana - 

menudju ke 
“untuk menjelama 
waktu malam dari 

- pengatjau, ditengah 
lah diserang oleh 
jang an Ka 

   

   

              

   

fibu “dan anak, 
| dan kesehatan, ilmu pengobatan 

en 
5 .rapa, 

ialah - Bandung pada 

menerima" 

  

wa. 0. telah menjumbangkan 
1 mlam : Nenen 

Ba hag Ben BN aan tan 
statistik djiwa 

dada, penjakit kelamin dll. Be- 
rapa dari pada beasiswa tsb. 

ajai oleh U.N.LCEE, hebe- 
lagi oleh Dana Bantuan 

Tehnis P.B.B. dan jang lain2nja 
oleh W. H.o Oo. 

3 “Persidangan di Bandung. 
Menurut Dr. Mani, pertemuan 

an dari pada Panitia Ke- 
erahan W.H.o.s suntuk Asia 
Rea jang akan dibuka di 

bana 4 Sep- 
tember mi, adalah- persidangan 

  

    

| panitia jg kelima. Pada tahun2 

“kepada. kedua perte- 
- terachir 

K3 .O. Nana satu2nja Se 
si dari PBB. jg telah 
| dan mendjalankan   

       
      

         
setahui dengan | | 

         

     

     
   
   

   

  

| kan 
      
      
     

  

     

      

      

   

    

    

  
  

isasi penuh. Se- 
program W.R. Oo. jang me- 

  

belum pasti 
atu pertemuan dengan 
ang dan pengusaha 
onesia di Medan, Mr. 

direktur Bank Ne 
sia terangkan bahwa ke- 

an akan kredit dari ma- 
t Indonesia tidaklah da- 

      

   
    

      

   

    

  

    
    

   

    

   
   

esia, karena Bank Negara 
diripun pe Kesan 

Aang member- 
uar dan kedalam. 

| Karim terhadap 
para langganan jang malaku- 

ke . terhadap | 
N gara Indonesia akan di- | 
“tindakan2, jang setimpal 

rbuatannja itu. Kepa- 
awa, || da para pedagang dan pengu- 

takan, walaupun re- 
idaan kita seluruh- 

2 .menjenangkan,     

  

   
   

boleh 'berkeluh kesah. Ia 
'kan kepada pedagang2 | 

supaja meninggalkan ,,peker- 
zan2 jang bersifat gerilja2an” | 

1 angan dan mening 

t2 masa bodoh, ka- 

  

   
   

      

    

    

  

   

  

   
     

   
    

   

  

    

   

  

    
   
    

    

    

nspeksi 'Pedidikan- 
#o1enan Besuki 
bahwa pada tg. 
nan 21 19 j2. 

kan latihan pendidikan ajar 
tuk guru2 wani- 

j ru wariita jang 
2. dari seluruh kere- 

orang, , jakni dari 
10 orang. 

an lebih djauh, bah- 
sndidikan djasmani 

    

    
   
   

      

   

Jang amat Meghan 
kesehatan | 

sia W.H.O. mempu- 
orang tenaga ke- 

telah 
, »00 dollar utk, : 

    

  

    
    
   

      

   
   

  

   

  

    
   
   

     

      

   
   
   

    

   
   
    
    
   

  

   

    
     

   
    

   

    

      

   

     

   
    

  

   
   

3 ERA s5 

| HOGJAKARIA 
teh Prodjolalito da dan Mar- 

s terangannja - 
s Tempo non-activering sdr.2 

Prodjolalito Gan Mardjuki/ ma- 

|gian Gerakan Buruh 

  

     

  

   

gara “nja sdr2" Prodjolali ito dan Mar- 

hi oleh Bank Negara | menterian Perburuhan 

Za “konsepsi Kem. Perburuhan me- 

eh karenanja tidak- 

   

    

| Ikarta akan dibuka latihan guru 
: | sekolah -landjutan pertama dju- | 

: September 1952 pada direktur | 

“Lpemerintah2, 

bantuannja dirantjangkan guna 

dari negara2 anggotanja. jang 

Mani, 

   
    

    
       

    

asing di Indonesia. 
Atas pertanjaan, Dr. Soeron 

menerangkan, bahwa baba 
- |tasan penjakit patek dan mala- 

diutamakan 5 ria jang sangat 
| oleh Kementerian Kesehatan, 
telah memperoleh” “hasil? jang 
memuaskan. 

| Usaha2 kesehatan mengalami 
' hambatan2 didaerah - daerah jg 
terganggu “keamanannja, gan 
manja di Djawa Barat. 

Disamping tenaga2 W.H.O., 
kini di Indonesia bekerdja Sa 
antara 80 dan 90 dokter asing. 
Kebanjakan dari mereka berasal 

i “dari Austria, Djerman dan Ne- 
“derland. — Na 

Mr: KARTADJUMENA 
KE BRUSSEL 

kb Direktur Djenderal Iuran Ne- 
gara. Mr. Kartadjumena kema- 
rin pagi telah terbang ke Brus- 
sel untuk menghadliri konpe- 
'rensi padjak internasional (In- 
ternational. Fiscal Conference) 
jang diadakan dikota tersebut 

| dari tanggal 8 September jan 
“akan datang dan Mertangeunk: 
nana hari lamanja. 23 

“ . Giundang dalam konpe- 
si tersebut ahli2 padjak dari 

berbagai negeri. Sesudah me- 

  
  

    

bulan Oktober jang akan datang. 
Dalam pesawat terbang pada hari Rebo Banana itu Bean 

pula ke London dan kemudian ke New York Mr, Sudjarwo he- 
kas conselor pada kedutaan In- 

  
PBB, - Ant 

3 | - djuki didengar ke- 

Sing2 bekas Kepala Djawatan | Perburuhan DIJ dan Kepala Ba. : 
'Kini ting- 

“gal i1 hari lagi Berhubung: de- 
ngan itu setelah masaalah ter- 

(sebut diserahkan kepada DPD, 
maka DPD hari Selasa malam 
jang lalu telah mengadakan, si- | 
dang dengan Panitya jang dike- | tuaj oleh Mr. Purwokusumo un: 
tuk mendengarkan keterangan- 

  
djuki dan djuga sara pihak la- wanaja, jaitu GSSBDIJ. Sidang 
'ini dihadlirj oleh wakil dari Ke- 

sdr. Go- 
djal: jang menurut Keterangan 
ari beberapa pihak membawa 

ngenai hal tersebut, lam per- | 
| tjakapan dengan peberapa pihak | 
belum lagi “Sidapat kesan, ba- 
gaimana nanti akan kesudahan- 
inja, karena dalam sidang itu! 
masing2 pihak jang bersangku- 
tan hanja didengarkan: ketera- 
ngannja sadja, jang: merupa- 

ikan suatu pernekan terhadap 
dirinja: 
Tapi menurut 

diperoleh "KR" itu, suasana 
“dalam sidang itu baik dan ti- 

suatu pihak untuk Sein» 
| kan lawannja. 

'SOKONGAN MENJUSUL 6 
Tg. 3-9-1952 Redaksi terima 

dari Keluarga Kepolisian Seksi 

| dan hari in kami teruskan ke- 
pada Wali Kota Jogjakarta. 
. PENDIDIKAN GURU SE- | 

sh : KOLAH LANDJUTAN 
“PERTAMA £ 

“Pada: TA Oktober dikota Jogja- | 

rusan pasti / alam dan bahasa. 4 
Jang diterima untuk djurusan 

bahasa keluaran S.M.A./A. - B | 
SEL AN S.G.KP., dan untuk | 
djurusan pasti alam tamatan 
S:M.A./B dan S.T.M. 

Pada djurusan bahasa jang 
lakan diadjarkan ialah mata pe- |. 
'Hadjaran bahasa, Indonesia, ba- | 

Ta 
Te diri untuk. me) 

“ngenai pantuan ta kapas : 
sekarang diran- | 

tjang dan dikerdjakan oleh ke- 
| enam Organisasi W.H.O. Kedae- 
lrahan jang sekarang berdjalan. 

' |Dengan demikian, W.H.O, Tran 
mengetahui dengan pasti bahwa 

(menutup kebutuhan? jg- Khabar n: 
“beraneka warna tjoraknja itu | 

| berbeda - beda. Demikian . Dr. 

.80- 90 Tenaga dora 

| 
keterangan? je 

I, Ngupasan, Djokja Rp. 319— | & 

| x4.00 

N SENANAT 
telah mengada |, 

Ikan melandjuikan nijatnja un- 

tuk mendirikan suatu Perguru- 
u an Menengah Kesenian. ' 

an Kana Menengah 
diharap dapat di- 

tanggal 20-Oktober 
datang bertepatan de     | Jjang akan da 

: Fe ngan “tan Na tahun PTP Ig 

Nekat mendjadi 
al #nrea Lead beri- 

              

    

       

-e i Dea Te 

ula kearah kese- 
edar untuk men- 

pinja PIPI memberanikan 
endirikan sekolah 

| Menengah kesenian tersebut di- 
Latas sederadjat dengan SM. 

“Lag 
saluran Tas siswa ke Akademi 
Seni Rupa Indonesia, 

Rp 1.359.500 UNTUK 
PERBAIKAN ASSAI- 

— NERING 
F Djawatan Peker djaan Umum 
Kota Pradja telah mendapat per 
setudjuan dari Pemerintah Pusat 
untuk melaksanakan perbaikan 
assainering dalam kota Perse- 

| diaan beaja unutk keperluan ter- 
sebut sebesar Rp. 1.359.500. 

Saluran air jang perlu dida- 

      

   

   

  

   
   

  

   
    
   

  

   
         

     

  

   

era eta, Tirtodipuran. Di- 

batik sangat tidak memuaskan. 
« Tempat buangan air' dari pe- 

orang (berbau), djuga 

air dari tempat buangan air tadi. 

itu tidak menggganggu kese- 
hatan, meski rasanja lain. 

“ PENDIDIKAN PEGAWAI 
—. PENERANGAN 
Mulai bulan September ini 

Djapen Kab. Sleman telah mem 
punjai rentjana akan menga- 
dakan kursus ,,Pendidikan Pe- 

kan dua kali tiap bulannja. 

sus tsb. ialah untuk mendidik 
para pegawai Peneragan dan 
guna menambah pengetahuan 
'nja jang berguna untuk men- 
:djalankan tugas pekerdjaannja. 

Sedang tjara menjelenggarakan- 
nja telah diatur sebagai berikut: gang lalu La diadakan: pes ngundjungi - konperensi. tersebut Untuk Pegawai2 Djapen Kap.. 

Tega Yaa Delhi “ (India), Mr. Kartadjumena “akan me- | kring Sleman Barat jang meli- 
(Birma) Ind Nan Tango ngundjungi pula onperensi | Puti, Kap. Gamping, Godean, 
masuk k aan dong baru GAT (konperensi mengenai per- | Minggir, Mojudan dan Sejegan 

si na PEN ai dagangan dan bea) jang diada- kursus tersebut ditempatkan di ”1950,. mengirimkan: PEru- | kan di Geneva dalam permulaan Godean pada tiap tg. 12 dan | 
tg. 27. 

jang meliputi, Kap. Miati,   
donesia di Ing Sleman Timur jang meliputi, 

Jaten Peran en Har: Berbah, )Depois, PENAANN gkat mendjadi Wakil ketux | Pra Si 2 Gelegasi Indonesia di Ngemplak, rambanan 
| iansisringan bertempat di Ka- 

lasan, pada tiap tg. 6 dan 20 
Sedang bagi para Pemimpin 
Djapen Kap.2 dengan beberapa 
pegawai Djapen Kab, kursus 
.Gitempatkan di Kantor Djapen 
Kab. di Ambarukmo, pada tiap 
tg. 3 dan 17. f 
Menurut rentjana peladjaran 

jang akan diberikan dalam kur- 

sus tsb ialah journalistiek dan" 
massa psychologie serta bebe- 
'rapa practische - kennis. Perlu- 
diketahui djuga, bahwa apabila 
hari kursus jang telah ditentu- 

kan itu djatuh pada hari Dju- 

mat dan hari Minggu dapat di- 
undur satu hari. 

TRANSMIGRASI ISTI- | 
: MEWA DARI GU- 

NUNGKIDUL 
Ke Sumatera Selatan, 

Djawatan Transmigrasi rayon 
Jogjakarta Kosasih Ramelan, 

|rentjana mengadakan tr ansmi: | f 
| grasi umum dari daerah Gunung | 
| Kidul kedaerah Tjilatjap tidak | 
djadi, dan oleh Djawatan Trans- | 
migrasi akan dipindahkan ke- 
daerah Sumatera “Selatan dan | 
merupakan transmigrasi istime- | 
wa karena sifatnja urgent. 

| Sebab-sebabnja, karena dae- 
| rah Tjilatjap sebenarnja tidak ' 
| baik untuk transmigrasi. 

Menurut keterangan selan- 
djutnja, jang akan berangkat 

rangkatnja masih tunggu pene- 
tapan dari Djakarta, 

  

KAMIS 4 SEPTEMBER 1952. 

09. 00. Ujon2 dari Puro Paku- 
alaman : 
Hidangan siang oleh Dwi 
Suara 
Taman Putera oleh $ R. 
“Tionghoa 

Pengadjian Al @ur” an 
Ruangan Pendidikan 
Dikala sendja oleh ORI 
Suwandi 
Seni Suara Djawa oleh 
Dwi Budojo 2 
Siapa tahu? Antara Kel. 

17.00 

18.00 
18.20 
18.30 

19.40 

20 30 

Umum DI.adan Kel. Dja- 
watan Sosial dderah Isti- | 

Na aan Bu Rin memutus- 

pula untuk mentjukupi 

— KALAU SUMUR TAK 
Il Si. BERPAGAR 
““Waktu didera "Duwet Kup: 
Mlati diadakan" pe 
Yagelan dari Kah. $ 

   

  

ndjukan 
Magi, $e- 

orang tua kira2 berusia 60 ta- | 
hun bernan xa “bok Tp. telah ma- | 
Suk dam sumur jang dalamnja 
Lk 10 M. Untung pada waktu 
itu dapat diketahui oleh kawan- 
kawannja, sehingga  sikorban 
dapat tertolong dan hanja men- 
derita tertolong ringan, 

Dalam pada itu diterangkan, 
bahwa pada malam itu adalah 
gelap gulita dag sumur terse- 

but tidak berpagar. —— (KR). 

« IKATAN SISWA SEK. 
SENI DRAMA & FILM 

TERBENTUK 
Dalam rapatnja tg, 3 - 9 oleh 

siswa Sekolah Seni Drama dan 

Eim di Jogja telah dibentuk 
Grganisasi dengan nama Ikatan 

Siswa Sekolah Seni Drama dan 
Film. Ikatan tsb diketuai oleh 

| ear Agus Premady, wakil. ke- 
sdr2. Prasmadji |tua IT dan TI 

dan Sudjadi. Penulis IT dan. II 

    

   
      

    

   
     

   
    

xi wanita2 buruh ro 

|puah rumah tempat panitipan 

Ikan pekerdjaannja ditempat per 

:jang akan “dititipkan itu kira2 

Na menitipkan 
anak2 ketji 

Untuk para buruh 
wanita, 

Sarekat- Buruh Rokok Indo- 
nesia tjabang Gombong setjara 
bekerdja sama dengan pihak 

pengusaha2, kini sedang berda- 

ja-upaja untuk mendirikan  se- 

  

baji2 atau angk-a ketjil da- | 
ok, diwaktu 

mendjalan- 

   

mereka ini sedang 

buruhannja. 

Untuk pertama kalinja, baji2 

ada 20. Djumlah para buruh wa- 
nita dari perusahaan2 rokok 
klembak-menjan sedikitnja ada 
2000 orang dan bekerdja pada 
13 perusahaan? rokok2 sedjenis 
Ita   

sg t 

Beaja perawatan itu Te 
merurut rentjana setiap bul 
nja ada Rp. 4000,— jaitu un tuk p 
sewa rumah, gadji bidan serta 

  

dalam rum 

    

  
Ae menurut pendapat dja- : 

tadi jang. ada didaerah | 

kedua daerah itu keadaan tem- | 
pat buangan air dari perusahaan : 

rusahaan tadi selain dialirkan | 
|didjalan: hingga mengganggu | 

sumur2 | 
jang didekatnja kena perembsan | 

  

Menurut penjelidikan air sumur | 

awai” jang akan diselenggara- | 
8 | 

Adapun maksud adanja kur- | 

  

Untuk Kring, Sleman Tengah | 
Nga- 

glik, Pakem, Sleman, Tendik AN 
dan Turi, bertempat d Silemran 

pada tiap tg. 9 dan tg. 23. Untuk 

sdr2 Sadeli dan Mari Surjaat- 
sdri Kusda madja, bendahari 

hijat# pembantu umum sir. S. | nak Kementerian Perburuhan, 
Gunarto, bagian drama sdr. Su- | demikian menurut keterangan | 
harho dan bagian film sdr Su- 

harso. 

CHABAR GEMBIRA BAG I SAUDARA! 

pembantu2nja 

“emeliharaan. Beaja ini seb 
r- (an diperolehnja dari bantuan   

' (Kor), - 

Datanglah mengundjungi 

sRAHAYU” Theatre, 

Y guna menjaksikan: 

   

  

| dari kalangan jang berwadji b. 

  

| BANTENG FILM COY 

MEMPERSEMBAHKAN 

| pawit-pAHiT 
“MANIS. da : 

| C,HARRO #T.SUMARNI 
“TDJUNAIDY:M.BUDHRASA 

x& 

Bintang?-nja telah kita kenal: 

Tientien SUMARNTI: dalam ,Ke- 
nangan Masa", 

Chatir HARRO: dalam »Musim 
Bunga di Selabintana”. 

S. PONIMAN — M. BUDHRA- 
SA: dalam ',,Pahlawan”'. 

SUNGGUH SAJANG BILA 

TAK MENJAKSIKAN! 

Main seperti biasa: 

Djam: 17.00: 19.00 & 21,00. 

    

“5S. PONIMAN Untuk 17 tahun atau lebih ! 
@ EYD bit 349 
  

  

  g 
| “Bunga Zinnia Dahliabl,      

  

    

    
    
    

   

kuning, Kool-Putih (R. v.. 

ONGKOS kirim Rp. 1,— 

3229, 

BIBIT2 KEMBANG dan SAJURAN dari HOLLAND. 
Zinnia dubb, Phlox gr. bi, 

| Phlox, Leeuwenbekjes, Aster, Balsemine 
3 “Arnjer, Duizendschoon, Viooltjes (Pensee), Perk Dahlia, Bou- 
Guet Zonnehloem, Petunia, Verbena, Portulaca: Cosmea, Pluim 
“Hanekam, Afrikaantjes, Snijbloem - tjampuran. 7 

IBIT2 SAJURAN: Tomaat besar, 
Kropsla dgn, krop kuning, Andijvie - kriting, Andijvie daon 

5 lebar, Radiis, Biet bundar, Selderie, Peterselie, Wortel, 
| wie, Prei besar, Pe- Tsjai, Kool Merah, Boerenkool, 

Ster 
dubbh, Ga ilardia, 

Kropsla Meikoningin, 

,Sa- 
Kool- 

) Ketimun pandjang kuning, Ke- 
timun hidjau, Lombok merah besar. 

| BIBIT2 KEMBANG per bungkus Rp. 1,50 BIBIT2 SAJUR- 
AN per bungkus Rp 1,25. PE IBAJARAN dimuka, 

ZAADHANDEL WALRAYEN 
“Gg Leupen 351, Baros — TJIMANIL. 

  

! | Agent 

| Menurut “keterangan Kepala, | 

  

-djumlahnja 80 keluarga terdiri | 
dak ada tendens2. usaha dari se- | dari kira2 400 Ba ana Re 

AF 

3 ABE B2 

Of TandardUniiwrsa -0 
tie oll purpose tybewriter for ihe modern office 

   
Persediaan: 11, 12, 

Djawa Tengah 

Toko INDONESIA 
Patjinan 151 A Jogja. 

1 364-8 

madja, karena tiap 3 
hari sekali makan 
tablet : 

  

  

Obat kuat jang tak ada ban- 
dingannja, penolong lelakiata 
perempuan jang 
muda, 
tua, 
Terdjual disemua toko obat. 

Selama hidup tidak bis 

30- 9. 

15 dan 18 inch 

2 en ena RE na Un UN 
Hk PERKASA 

Tetap muda tetap re- 

ingin awet 

orang Pemuda Sateria! 

  

Diutjapkan dengan 
35-9 

  

      
| SELAMAT BERDJ UANG, MASKU |! 

Tiga patah kata jang meng#hdung makna memberikan Kekal semangat dalam dada se- 

SELAMAT BERDJUANG,  MASKU |! 
hati jang 

  

HALAMAN 4. 

  

agan an an ena ce Na San EN PAN Ng NP LN SNN Dana PA AP AAN 
1 

| "Oleh karena bepergian : 

TIDAK TERIMA CONSUL 
Dr. YAP, 

Achli penjakit mata di Jogja 

33 - 9. mi aa 1 Te » untuk 

Monel AM aan 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami utjapkan banjak? terima kasih kepada 
Saudara?, Handai Taulan, Ti lan? /Njonja? “Al. dengan tak 
ketjualinja, jang telah: sudi memberi bantuan Inhir dan ba- 
thin, baik jang berupa pemberian Karangan? bunga, pernja- 
tlaan "turut berduka tjita”, maupun jang lain, pada waktu 
Menara ahak kami jang tertjinta: 

HERMANI 
pada tanggal 3-9-”'52 djam 3.30 malam, dan dimakamkan 
pada tanggal 3-9-'52 djam 9 pagi. 
Semoga amal kebadjikan diatas diterima dengan baik oleh 
Allah S.W.T, Amien! ? 

2 bulan lamanja. 

    use 

  

Jang berduka tjita: 
Keluarga 
SAEBANI 

Sentul 27, Jogjakarta, 

Ingin Li Kasasi di Tiongkok? 
Tjukup dengan membatja: 

Ke Tiongkok Baru 
Oleh: KWEE KEK BENG. 

TIDAK . USAH BAJAR ONGKOS BANJAK ! 
Dapat dibeli di Toko Buku ERP — Tugu 42 — IP o sj a. 

Kylit biasa «Rp. 11,— per ex. 
Kulit tebal 3 21, — per ex, 

PESANAN DITAMBAH 10x UNTUK ONGKOS KIRIM. 

  

  

MASIH SEDIA DJUGA MADJALAH, ,DUNIA FILM” No. 5 

Harga Rp.3,— per.ex. 

me 

  

  

nKAWANKU" 
»KAWANKU"” adalah nama madjallah chusus 
untuk anak2, murid2 sekolah Rakjat, maupun 
sekolah Menengah 
Anak-anak sangat membut tuhkan batjaan jang 
sehat dan bermanfaat 'isinja untuk menambah 
pengetahuan, pula untuk menambah kegembi- 
raan membatja. 

Isi  madjallah ,,KAWANKU"”: banjak pengeta. 
hutan umum jg sangat dibutuhkan oleh anak2. 
Redaksi madjallah ,,KAWANKU" dipimpin : 
oleh guru? jang berpengalaman mengenai pen- 
didikan dan ilmu djiwa anak-anak, 

Terbit tiap hari Senen. 
Harga langganan Rp.3,- sekwartal (tiga bulan). 

Diterbitkan oleh - 

N.V. B.P. | Kedaulatan Rakjat" 
Tilp. 900, 901 

"— JOGJAKARTA, — 
Bugi para langganan harian 
sKEDAULATAN RAKJAT? 
»KAWANKU? diberikan 
dengan pertjuma, 

Tugu 4   
ichlas dan rela dari bibir seorang pemudi jg berhati sutji! 

   

  

  

  

      
  

    

Aku tak djadi makan, 

Nurma -. . sedikitpun 

tak ingin! Letih-lesu 

4 betul rasa badanku! 3 

  

      
2 | 
9 |   

Kanda, aku djadi bi- 

3: ngung! Ke dokter kau 

Sha mau, makanpun 

Ti (enggan- engganan. 

    

    
   

  

   

  

Hmm, tak maukah ia ke dokter? 

Turutlah sekali ini nasehatku. Ma- 

1 - M- Th saklah dengan PALMEOOM, dan 
Se 9 

      

   pakailah itu djuga di-rotinja. Pasti 

1 MN makan akan kembali. 
    

s
e
a
n
 2 

"1 
he

ti
ti

 

      

       
  

  

  

“Amboi 

   
u BALMEOOM. -   a 

  

  

 Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. | 

BAHASA 
BAHASA BELANDA 
Rombongan baru ' dimulai 
9. September, 

Pendaft, sore di ,,E MERGO” 
Bintaran Lor 2. 

6-9. 

  

Djawatan Pemerintahan |   
mewa Jogja 

  

BOEKHOUDEN AJB 
MENGETIK 

ILMU PASTI 
Kursus rombongan baru 
dimulai 10 September, 
Pendaftaran di ,, MITRA” — 
Bintaran Wetan 11. Djuga 
memberi kursus TERTULIS 
dan mendjual buku/ dictaat 
PEGANG BUKU A. 5-9 
      hasa daerah dan bahasa Ingge- 

|riS, Pada djurusan pasti / alam ' 
|vak - vaknja ialah ilmu ukur, 
aldjabar, ilmu alam, kimia. Pen-' 
didikan ini lamanja, satu th. dan 
selama mengikuti pendidikan ini- 
murid2 sudah glidngkat djadi pe- | 
gawai negeri golonganIV AL 

Pendaftaran . sampai tg. 17 

  
en 1 (negeri) di djalan Pa-   21.15 

2130 
22.15 

Mimbar Islam oleh Dja- 
:zim Hamidy « 
Motjopat puteri 
Hiburan malam oten aa 
Persegam, : 

SUR. TA, 
Gelombang: 90 ——. 130 my, 

47 40 Kamus harian 
18.15 Tentang Pekan 
19.15 Mimbar Isla   21.30 Klenengan gadon, 

1 

20.30 Irama Lautan Teduh 2 

1 

  

  

      

INGGRIS | 

     BANJAK MENGANDUNG 'VITAMI 

salangkah enaknjal Sedap, lezat, 
nikmat! Aku sekarang bisa merasakan enak makan. 
Pun badanku rasanja telah sehat. Hiduplah 

Palmboom senantiasa mentjiptakan Ki hidangan ts. 

' timewa, Margarine tulen berwarna kuning-emas Ini 
meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta . 

ketjuoli dari itu ia sungguh menjehatkansoleh karena 

kekajaannja. akan vitamin! A dan D. 

  

    

Dari dulu aku memang jakin. 

PALMBOOM dapat mengga- 
bungkan rasa lezat dan 

chasiat menjehatkan 

A badan. (— 

   

         

   

        

   

        

   

          

   

    

    

  

  

"nh naa 
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