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| Keterangan Hamengku 
“Buwono. 

Aeksanaa denga 
.nja meletakkan dji n seba- 
Ea Menteri, Pertahabah Sultan 
'Hamengku Buwono IX kemarin 

eni telah 2 Heni keterangan 
sbb. 

keputusan. 
    

  

     
   
    
       

    
    

  

meni eri -pertahanan 

   

  

| djadi 
'setjara integral dari persoalan 
|sekitar kedjadian 17-Okt. 1952 | 
'hdan kedjadian» jang menjusuli- | 
Inja. 

“Tgl, 2 Nop. 159: Kabinet de-'! 
|ngan suara bulat  menjetudju! 
suatu "keterangan, Pemerintah | 
an 3 “dimaksudkan akan ran 

“dasar bagi penjelesaian 

Antara lain dalam keterangan 
itu tertjantum bahwa .Pemerin- 
|tah tidak dapat membenarkan 

"| pelanggaran?: bataso 
tugas tentera dan 

5 ngan 

pangan 

akan. me- 
ng tindakan jang & semesti- 

        

njetudjui tinda 
dj KS 

   

  

    

    
   
    

    

    
    

      

    
   

  
    

  

    

      

   
    

tidak san lagi wbug Nana 
gung djawab, sehingga ia telah 

S meletakkan d Panen, 

| Teranglah Sita Sri Sultan 
Papa anggauta2 kabinet lain- 
nja ada perbedaan pandangan. 
“Menteri pertahanan mengang-. 

gap pengangkatan « Warrow 
mendjadi panglima TT. suatu 

“perbuatan jang tidak sjah  Se- 

bab, figuur  Warrow baginja 
“adalah suatu figuur. jang masih 

.harus mempertanggung-d 'awab' 

kan perbuatannja membebas- 
L kan panglima. Gatot Subroto 

“dari djabatannja. Maka setiap 

. pengangkatan mengenai War- 

“row adalah pengangkatan jang 

@ priori tidak papat mempunjai 

"dasar. 
2 Pandangan 

|. nan ini didasarkannja atas ke- 

2 AA eherangan Pemerintah 22 Novem.. 
: Se 1952. 

menteri i pertaia- 

  

  

 pertimbangangnja tidak ada di- 
umumkan, tetapi bagaimana 

pun :djuga sudahlah terang : 

£ tidak memandang pe- 

ngangkatan jig tidak mempunjai 

“dasar. Sebaliknja mereka telah 

membenarkan pengangkatan se- 

mentara 
Oleh pemangku djabatan KSAD 

ratus 
'Maka dengan ina “gitine 

» pendirian mereka dan menteri 

“pertahanan masing2 berlawa- | 

| man 180”. Sebab, pendirian me- 

ngenei pengangkatan Warrow 

| itu dapat dikembalikan kepada. 

pokok - penglihatan mengenai 

| perbuatan  Warrow jang telah | 

membebaskan panglima Gatot 

Bubroto terupo hari : adakai 

. perbuatan Warrow: 11 g 

pelanggaran tug gas jang du 

indisciplinair, ataukah, terpar 

dang tidak magganunnn 

  

   

        

   
    

   

      

"Oleh karena Tas 8 
dapat memakaumkan 

menteri pertahanan jang 
. me 1g amDH ana 1 

      

ik £ bertanggung djawab 
kan? kabinet. Selam: 

Sai gung 

ik. -. 

Isution dan 
Ea ti Markas Besar Ang. 

atan Darat dari tugas mereka 
Na dimulai 

x 
' Anggauta2 kabinet fernjata 

“tidak . mengikuti | pandangan | 
menteri pertahanan. Bagaimana | 

agian terbesar anggauta? Tea " 

dg andikatak Warrow suatu pe-| 

jang telah dilakukan | 

“Dengan pelan eat Ko. Na- 
beberapa . perwira 

   
   

per 

Sesudah itu diadakan sidang 
istimewa Kabinet untuk memu- 
tuskan apakah putusan pendja- 

| bat KSAD-akan disahkan atau 

dibatalkan. 

Pada “sidangnja | 4 Damri 
'bagian terbesar dari anggauta 
Kabinet "memutuskan bahwa 

utusan itu dapat disahkan se- 
Pang mereka berpendapat. 
'bahwa langkah ini merupakan 
langkah jang berat. 

Setelah “itu saja mengambil 
keputusan bahwa saja tidak 
dapat lagi turut bertanggung- | 
djawab terhadap kebidjaksana- 
an Kabinet selandjutnja.- 
-AlasanA jang My en nan     

      ini, Islahs RI 
a). Saja bemehdapak 

dengan keputusan ini, Kabinet 

annja tg. 22 Nopember 1952 
San telah mulai diselenggara- 

“dak ada lagi pegangan jang 

"pasti, baikpun , bagi umum, 
maupun bagi Kabinet dalam pe 

DAK. Bani AN SENI, SUMITRO 
ALAN 'SIDANG KABINET LIHAT HALA- 

     

   

  

  
telah meninggalkan keterang- 

kan sekingga selandjutnja ti- 

   

  

      
   

   
      
   

b). Saja tidak dapat menje- 
tudjup procedure sekiar kepu 
tusan tadi, seakan-akan Peme- 
riniah hanja mengesjahkan su- 
atu ,fait accompli” jang dihn- 
dapkan kepadanja. 

Hanja sedjarah dapat, mem- 
buktikan pendirian mana jg baik 
bagi kepentingan Negara R.i. 
dan bagi perkembangan APKI 

atas dasar2 militer: jang sehat. 
.— Ant. 

H.A. SALIM 171 ke 
AMERIKA 2 

Tanggal 17-1 jad. H.A, /Sa- 
lim berangkat dengan pesawat 
terbang ke Amerika Serikat me- 
lalui Eropa. Sebagai diketahui 
ia dapat uniangan dari Corneil 

University dj Isaca , negara ba- 

gian New York, untuk memberi- 

kan kuliah2 Selama 4 bulan me- | 

ngenai “agama Islam. — Ant. 

PERGU RUAN TINGGI 
. MAKASAR 

Disamping bespa hukum, 
ekonomi. dan pendidikan guru 

jang kini telah ada, pada per- 

mulaan tahun pengadjaran 1953- 

1954 jad., perguruan tinggi Ma- 

kasar akan membuka lagi ba- 

gian tehnik dengan rentjana pe- 

ladjaran 2 tahun. Dalam hubung 

an ini beberapa dosen telah me- 
njariggupi 'memberikan Kuliah- 
kuliah untuk tahun pertama 
nanti. — R.M. 

PIMPINAN BARU SERI- 
KAT BURUH KEMPEN 
Kongres Serikat Buruh Ke- 

  

tiga di Bandung telah berachir 
jang antara lain telah memilih 

pengurus baru jang diketuai 

Sutedjo Dirdjosubroto dari Dja- 
karta, 

'akan dipilih, ternjata kongres 
S.B. Kempen jang ketiga ini 
masih belum mengambil putu- |   

ang soal? jang MN 2 

san dan tetap bersikap »non 
vakcentraal”. — Ant. 

  

  tu,. mengingat 
| Sultan jang | 

  
i ketry kekanan) sdr.2. Hut 

Jang akan 
Sega 

“uNrukK MUSBUM PERDJ UAN Gan 

(Bu Dirman menjerahkan pakaian, " mantel, 

(| slop, dan kain tandu almarhum 
Panitya Sementara Museum Perdjoangan jang: 

   

disi 
| Ke mna 

akan ntt, Meong dalam 

5 | Mada, jaitu dengan tape-recor- j 

   tongkat, sepatu, 
Sudirman kepada 

liwakili” oleh 
k, R. Patah @gn .M. Dar- 
na Merah Putih, dUl. diteri- 

.dipetihrra dala 
dikota Yogjakarta, 

djenderalt 

   

G TERIMA SUDAH DILANGSUNGKAN » 
MENTERI PRAWOTO MANGKUSAS- 
MENTERI PERTAHANAN A.I. ALAS- 

jA Bun Pena, KARENA SULTAN HA- 
K | NJETUDJUI PROSEDURE PE- 

LET. “KE WARRAHYG MENDJADI PEDJABAT PANGLI- 
NTAH MENGESAHKAN SADJA SUATU 

DIHADAPKA PERADANJA, Ar ATNN AKAN 

| menterian Penerangan jang ke- 

Tentang vakcentraal mana jg 

      

   

  

   

        

   

    

   

      

   

      

   

  

   

    

    

   

    

   

  

   

  

     

            

   
   

  

   

      

       

    
   

   

    

    

  

        

  

   
   

  

1 timbang .teima antara 
“Menteri Pertahanan Ha- 

- mengku Buwono, jang te- 

| | kepada : 

1 dipegang oleh Wk. Perda- 

  

fimbang terima. 
Diantara Hamengku 
Buwono dan  Pra- 
woto. 

Kemarin di Kementerian 

Pertahanan telah diadakan 

lah meletakkan djabatan-   nja, kepada WK. Perdana 
Menteri Prawoto. 

Hadlir dalam upatjara 
tersebut Kepala? Staf. A.D. 
A.L, dan A.U.. KSAP, Sek- 
djen Kementerian Pertaha- 
nan dan beberapa perwira 

menengah dari Staf Ke- 
menterran Pertahanan. 

Sesudah selesai upatjara 
| timbang terima itu, Wk. 
Perdana Menteri Prawoto 
terus ke Istana Merdeka 

melapurkan hal itu 
residen 

. Atas pertanjaan Prawoto 
menerangkan, bahwa buat 
sementara waktu jabatan 
Menteri Pertahanan akan 

untuk   
na Menteri selaku Mente- 
ri Pertahanan a.i. 

|. Sebagai diketahui Perda- 
na Menteri Wilopo kini ma 

sih dalam istirahat berhu- 

bung dengan habs sakit. 

he And, D0 Ea   
  

  

GENAL berita jang 5 
engku Buwono telah 

: Menteri Pertahanan, ketua 
menerangkan bahwa ia be 
perti dihadapi negara kita $ 

kan krisis Kabinet. 

   

“Penjelesaian kesulitan2 de- 
wasa ini dan penjelesaian se- 

sbab2 jang mengakibatkan pe- 
narikan diri Menteri Pertaha- 

nan, menurut Sidik, dapat di- 
atasi dengan kemauan baik da- 
ri segala golongan dan ia mem- 
punjai harapan -besar kesuli- 
  

Wali Kota Moh. SALEH : 

Perguruan Tinggi di Solo 
Agustus di buka. 

Walikota Solo Moh. Saleh, jg. 

malam Djuma'at jang lalu me- 
ngundjungi upatjara peresmian 
Lambang Kotapradja Jogjakar- 
ta di Gedung ' Negara, dalam 
pertjakapan kilat dengan ,/K.R.” 
mengenai masaalah perguruan 
tinggi di Surakarta antara lain 
menjatakan, bahwa bagaimana- 
pun djuga bentuk dan tjorak- | 

nja, Surakarta periu diusaha- | 
kan adanja Perguruan Tinggi. 
Menurut « Moh, Saleh . dapat 

dipastikan, 'banwa pembukaan 

perguruan tinggi tsb. akan dis 
langsungkan pada th. peladjaran 
“baru jad, mi, jaitu dalam bulan 
Agustus. Diakuj djuga, bahwa 

pada dewasa ini Memang tidak 
tjukup tenaga guru, tetapi A 
dapat mentjari djalan lain utk. 

  
jg. diusulkan oleh pihak Gadjah 

der. Tjara ini untuk sementara 
bisa, diterima sambil menunggu 
kedatangan tenaga mahasiswa 

| jang diperlukan, 
'engenai gedungnja oleh sdr. 

. Saleh ditegaskan, bahwa 
dalim soal itu ita sekarang ini 
tidfk perlu mer . Bagaima- 
napin keadaan ge nja, baik 
atan djelek, tidak perlu kita 

posing. Jang penting, di 
| Solo harus ada per P1 ting- 
gi. 2 

Seperti diketahui, Inentrut 

' rentjana di Surakarta-akan di- 
dirikan - Handels  Hogeschool, 
dan fakultt2 sastera dan kebu- 

. dajaan. 

. TIMBANG TERIMA 
DI MAKASAR 
Antara Kol. Gatot Su- 
broto dam Let. Kol. War- 

| Tow, 

Kemarin telah tiba di Makas- 
isar dari Djakarta, let. kol..Bus- 
tomi jg.akan mewakili pemang- 
ku djabatan KSAD Kol/. Bam- 
tbang Sugeng pada. jupatjara 
timbang terima tugas Panglima 
TT VII dari tangan Kol. Gatot 

   

    

  

£ 

Subroto ketangan Let. Kol. 
Warrow, 

Upatjara tersebut akan di- 
langsungkan menurut rentjana 
pagi ini dilapangan “Hassan- 
nuddin” dan akan diachiri de- 
ngan  defile dan parade. Pada 
malam harinja digedung hai 
pertemuan masjarabt 1 Ik 

kan resepsi perpis,- Se 
| tot Subroto dan' 
Panglima baru" | 
row, se RM, 

  

     
    

          

    
   
    

    
   
    

          

   

  

     

       

       

        
        

         

         

    

-binet terachir ini, 

keperluan iu, mitsalnja seperti | 

: bahwa Menteri 
pletakkan djabatannja sebagai 
in PNJ. Sidik Djojosukarto 

pat bahwa dalam keadaan se- 

ang ini. tidak perlu ditimbui- 

keraarin   
anZ tersebut dapat diselesai- 
an. 

   
Mengenai an rnban 2 1 

terachir jang abkan be: 
berapa pihak Pena 
pendapata-nja . masing2, Sidik 

menjatakan bahwa adanja sta- 
tement2 - ini tidak sedikitpun 
akan mempengaruhi perdirian 

NE 

Mengenai pergolakan dalam 
negeri P.N.I. tetap berpegang 

teguh pada seluruh putusan 
dan tuntutan2 konggres P.N.I 
jang baru2 ini diadakan di Su- 

rabaja. 

Untuk mengetahui lebih dje- 
las tentang perkembangan2 Ka 

Sidik kema- 
rin berusaha menemui Menteri2 

. dalam Kabinet. P.N.I — Ant. 

  

  

menghantjurkan 

“terletak berdekatan. 

  

Sebulan . 
Ktjeran . 

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

ADPERTENSI! 
: 1 milimeter, 1 kolom 

Sa ma RP 1. — 

0.60 ....o.o.muc 

      

“Rp. 0.80 

  

  

" Dhondarii Naguib ak 3 soal : 

Penarikan tentara Inggeris 
Penjelesaian soal Sudan 

Perkembangan sumber ekonomi 
  

Perledakan Kol di 
Chili 

60 Orang diduga tewas 

Sekurang2nja 40 orang tewas 
dan 400 orang 'luka2 dalam per- 

ledakan sangat “hebat di Val 

Paraiso, malam Kemis jang lalu. 
Perledakan itu karena keba- 

karan jang merembet kegudang 
mesiu, 20 Ton dinamit telah 

rumah2 jang 

Menteri dalam negeri Chili 

dan pembesar2 tinggi lainnja, 

telah terbang Jari Santiago me- 

nudju tempat bentjana itu. 
Menurut berita2terachir, diku- 

atirkan sekurang2nja 60 orang 
tewas dalam perledakan tsb. 

Perledakan itu telah meng- 

gontjangkan seluruh Val Parai- 
s0, — Ant. - AFP. 

DJALAN KERETA - API 
CHANGCHUN 
Diserahkan kepada RRT 

Djaian kereta-api Changchun | 

jang berada dibawah pengawa- 

san Sovjet pada harj Rebo telah 

diserahkan kembali kepada pe- 

merintah RRT. Djalan Kereta- 

api itu jang pandjangnja ham- 

pir 2000 mil sepandjang Man- 

churia Utara dikembalikan Ke- 

pada RRT menurut perdjandji- 

an RRT - Sovjet jang ditanda- 

tangani pada bulan Fepruari 

1950. 

Dalam perdjandjian ini di- 

tentukan, bahwa djalan kereta 

api Changchun harus sudah di- 
kembalikan kepada RRT apa- 

bila kedua negeri itu menanda- 

tangani “perdjandjian perdamai- 

an dengan Djepang, tetapi pe- 

ngembalian itu selambat2nja 

harus dilaksanakan pada achir 

tahun 1952. 

Djalan kereta-api Changchun 

dibuat oleh Sovjet pada tahun 

  

1886. Ta membudjur dari Mam- | 

chouli diperbatasan barat anta- 

ra Manchuria dan Siberia Ke- 

arah tenggara ke Harbin, kemu- 

dian.ketimur sampai Suifenho 

dip “batasan timur Manchuria- 

i disebelah  barat-laut 
Neta Djalan kereta-api 

lainnja ialah dari Harbin Ke- 

selatan, jaitu keDairen dan 

pangkalan Sovjet Port Arthur. 

Menurut ,,NCNA” selama ti- 

  

    

ga tahun ini 1000 orang ahli 

Sovjet telah melatih 20 000 

orang pegawai ' administrasi 

dan tehnik RRT. — UP. 

UANG SEN BELANDA 
Terdapat ,,terselip” di- 
antara uang? logam 
»50 sen” R.I. baru. 

Gerakan Tani kabu- 
memberita- 

  

Kantor 
paten Bondowoso 

hukan, bahwa waktes, menukar- 
kan uang di Kantor ! Os dengan 

uang retjeh ,,logam 50 sen” ba- 

ru, ternjata didalam kantong 

uang itu terdapat djuga, entah 
karena .terselip”, satu uang 

sen Belanda jg bentuknja ham- 
pir sama dengan uang ,,50 sen” 

R.I. jang baru itu. 
Diterangkan, bahwa hal de- 

mikian ini terdjadi djuga di 
Djember, sehingga  karenanja 
diminta oleh jang berwadjib su- 
paja kantong2 uang logam ,,50 
sen” jang baru itu lebih diteliti 
apakah didalamnja tidak terse- 
lip djuga uang2 sen Belanda 
seperti didapatkan oleh Kantor 
Gerakan Tani di Bondowoso 
itu. — Ant. 

  

Panglima T.T. 9 Bukit Barisan : 

A.P. harus utuh dan kuat 
lahir -   

terletak kewadjiban berat, 

jang berada di-territoriumnja. 

Dikatakan selandjutnja un- 

tuk menjusun Angkatan Darat 

jang sesempurna2nja, tidaklah 

boleh kesulitan2 dimasa jang 

lampau bahwa perasaan patah 

orang dapat melihatnja dengan 
djiwa besar dan berani berusa- 
.ha merobahkannja pada tahun 
jang akan datang (1958). Un- 
tuk mendjadi suatu alat Nega- 

ra, jang utuh dan. tjukup kuat 
urituk mempertahankan Nega- 
ra, dan Bangsanja dari antja- 
man2 bahaja darj luar maupun 
Aa»i dalam, maka sjarat mu- 

untuk itu ialah Angkatan 
ng sendiri hapas utuh Ka « 

hir, batin,/ terlipas ri 
12 jang ditang dari I 

  
  

dipikulnja sedjak th. 1945. demi 

kit Barisan” Overste A- Thalib 

nja tg. 31-12 jl. jang ditudjukan chusus untuk anggauta? A.D. 

hati-at setjewa Denk ang-' 

gauta A tan Darat.) 

Tapi dalam hal ini AAtusian 

batin 
Perasaan patah hati harus dibasmi 

AGI Angkatan Perang chususnja Angkatan D 

jaitu kewadjiban jang telah 

kian Wk. Panglima TT 1 ,,Bu- 

pegang teguh dasar kemiliteran 

sebagai ikatannja dan dasar2 

nasional sebagai tjita2 perdjo- 

angannja. — Ant. 
  

"PANIKIANG'"' DITU- 
RUNKAN KEAIR 

Menurut harian ,,De Tijd” di 

Antwerpen telah diturunkan ke- 

air kapal motor untuk pelaja- 
ran pantai ,,Panikiang”, Kapal 
tersebut adalah satu diantara 
10 kapal jang dipesan oleh pe- 
mantnah Indonesia dari Belgia. 

   
   
   

      

telah memes-     YG “Perang an en 
MARGA Yen raha 

pn Indonesia Landnmahap 
Lea hbr 

f "mengemas senada 

  

    

    

arat masih 

dalam pidato jang diutjapkan- 

EKRDANA Menteri Mesir 

tu ini ia sedang menghadapi 

kan kembali tentara Inggris 

Penjelesaian mas 

nomj Mesir. 

Mengenai usaha memperkem- 

bang ekonomi, ia mengatakan 

bahwa bantuan luar negeri ada 

jaitu pertjampuran bahajanja, 

dalam “ lapangan politik, jang 

mungkin dapat membahajakan 

keamanan Mesir. 

Diterangkannja bahwa ia ber- 

maksud tetap pegang djabatan 

sampai undang? dasar baru Me- 

sir didjalankan. Kalau sudal. 

djelas bahwa rakjat ingin me- 

robah keradjaan Mesir mendja- 

di suatu repubilk, maka rakjat 

akan mengadakan referendum. 

Seterusnja ia mengatakan, 
bahwa  diktatur itu bukanlah 

sistim pemerintahan, jg sehat. 

Baru kalau mendesak sekali, 
maka tentara bertjampur ta- 

ngan, tetapi ini merupakan tin- 

dakan jang luar biasa dan ini 
musti berachir apabila korupsi 
sudah disapu bersih dan keter- 

tiban hukum bangun kembali. 

Mengenai sikap PBB terhadap 
Palestina, Naguib mengatakan 

sungguh aneh bahwa negara2 

Barat lebih mengutamakan ke- 

pentingari1 djuta bangsa Jahudi 

dari pa djuta bangsa Arab. 
Dikatakan bahwa kedudukan 
negara2 Arab sangat unik, dji- 
ka dipandang dari sudut stra- 
tegis, karena keadaan mereka 

penting sekali artinja bagi per- 

damaiaf "dunia. — UP. 

  

rangkan kepada wartawan ,,Al Ahram”, bahwa pada w ak- 
ji 2soal penting, jaitu: 1. Penari- 

alah Sudan aa 3. Perkembangan sumber? eko- 

  

Muhammad Naguib mene- 

» 2 dari daerah Terusan Suez, 

    

   
- 

   

    

        

   

  

   

  

    

  

   
         
    

   
       

       
     

   

   
       

  

“ Hubungan dgn. Djerman, 
Dalam interview dengan war 

tawan surat kabar Djerman 

,Mittag”, perdana menteri Me- 

sir djenderal Naguib menjata- 

kan, bahwa djika perlu semua 

hubungan2 dagang antara Mesir 

dan Djerman akan dihentikan. 

Selandjutnja dalam, mengu- 

pas krisis jang ditimbulkan oleh 
penandatanganan perset 1 

pembajaran kerugian D 

kepada Israel, ia menga 

bahwa djika perlu Mesi 

ragu2 melepas penasehat2 

nis Djerman dan menggantikar 
nja dengan penasehat2 lain. 

AFP 

  

   

    

  

     
      
   

  

    

    
    
   

    

   

  

   
   

  

  

Pendjelasan : 
  

si katan 

tahun ikatan dinas untuk 

Darurat No. & tahun 1950. 

Selesainja ikatan dinas 
berarti, bahwa anggauta2 Ang- 
katan Perang tidak terikat lagi 

untuk terus mengabdikan tena- 
ga mereka kepada Angkatan 
Perang dan mereka dengan lelu- 

asa dapat mentjari pekerdjaan 
dilapangan lain menurut sesuka 

hati mereka. 

Oleh karena pendidikan kader 

mikian rupa, sehingga dapat 

mengganti tenaga2 jang akan 

keluar itu, maka dikuwatirkan, 

| kalau2 Angkatan Perang kehi- 

langan intisarinja dan dengan 

demikian kehilangan djuga ke- 

kuatannja, sehingga mengaki- 

batkan adanja bentjana besar 

bagi keselamatan negara dan 

bangsa. 

II. “Guna mentjegah adanja 

bentjana sebagai akibat daripa- 

da selesainja perdjandjian ika- 

tan dinas tersebut diatas, maka 

didalam bulan Djuni 1952 Peme- 

rintah telah mengadjukan ke- 

pada Dewan Perwakilan Rakjat 

empat rentjana Undang-undang, 

dengan maksud : 

d Supaja tenaga jang baik- 

baik dan. tjakap tinggal dalam 

dinas Angkatan Perang, dengan 

diadakamnja aturan-aturan jg- 
memperbaiki kedudukan hukum 

anggauta Angkatan Perang dan 

aturan - aturan jang me W &- 

djibkan mereka tetap 

tingggal dalam dinas, apabila 

tenaga mereka dikutuhkan ) 

b. Supaja tenaga - tenaga 19. 
karena kesehatan badan atau 
djiwa ti memenuhi sjarat- 
sjarat kerentaraan kembali ke 
masjarakat, dengan mendapat 

djaminan kehidupan - sepantas- 

nja mengingat akan djasa-djasa 

mereka dalam dinas Angkatan 
Perang : 

ce. Supaja menarik tenaga- 

tenaga baru jang sehar dan tja- 

kap untuk mengisi kekurangan- 

kekurangan tenaga, 

III. Pembitjaraan dalam De- 

wan Perwakilan Rakjat baru 

sampai “kepada pembitjaraan 

| dalam bagian2 dan diharapkan 

akan dilandjutkan dalam bulan 

Djanuari 1953. 

Oleh karena itu sambil me- 

nunggu penjelesaian Undang2 

tersebut, maka mulai pada tgl. 

1 Djanuari 1953 perlu diadakan 

ketentuan? jang mengatur aki- 

bat daripada selesainja waktu 
ikatan dinas itu. 

“rw. Adapun Undang2 jang 
dirsaksud dalam pasal 3 ajat   A diketahui, pemerin- | 

   

  ' ialah rentjana Undang2 jg 
“prang sedang  dibitjarakan 

an Lewan Perwakilan Rak- 

£ kestentuan2 jang dimaksud 
ap n pasal 3 ajat (1) ialah 
ts “sntuan2 jang mengatur hak 

Tara, 
an 

pt 
| Tu 

dat Da 
mang 

Kewadjiban anggauta ang: 

Untuk tetap dalam dinas ketentaraan 
PADA achir bulan Desember 1952 habislah waktu 

baru belum mentjapai hasil de- | 

  

   

    
   

       

“perang” 
# 

ti ga 

anggauta Angkatan Perang 4 js 

telah Pn berdasarkan pasal ? Dean Undang 

itu | dan kewadjiban anggauta Ang- 
katan Perang, pada saat “ini, 
demikianlah pendjelasan tentang 
U.U. Darurat no. 12 tahun 1952. 

HARTAWAN JANG 
BERLAGA MISKIN 

Padjak Rp16 — 
Rp. 400.000.—. 

  

djadi 

  

Proses2 pelanggaran dan ke- 
djahatan ekonomi jang disele- 
saikan oleh Polisi dengan setja- 
ra indirect membuka tabir lain 
dikalangan pedagang2 dan para 
hartawan, Kini sudah mendjadi 
sjarat mutlak untuk menanja- 
kan perihal padjak sebelumnja 
soal2 kriminil lainnja dapat pe- 
meriksaan lengkap. Umumnja 
pelanggaran ekonomi  masin 
berbuntut, djika urusan dengan 
Polisi telah beres, karena peme- 
riksaan harta kekajaan baru 
dimulai oleh dinas padjak. 

Baru2 ini dinas padjak dapat 
menarik . extra Rp.400.000.— 
dari seorang hartawan jang da: 
lam sekian “lama dapat me- 
njembunjikan diri dan menga- 
ku sebagai orang miskin,  Pa- 
djak kekajaannja hanja Rp.16:-. 

(Ped). 

INGGRIS TIDAK OP- 
TIMIS 

Kalangan jang berkuasa di 
London malam Djum'at kata- 

kan, bahwa  Inggeris segera 
akan memberi tahukan kepada 
Amerika pendapatnja mengenai 
laporan Loy Henderson (duta. 

besar ' Amerika ' djsTeheran) 
tentang sengketa minjak Ing- 
geris — Iran. 

Salinan laporan itu kepada 
kementerian luar negeri Ame- 

rika, telah dikirimkan kepada 

    

kementerian luar negeri Ing- 
geris. 

Isi laporan itu tidak diumum- 
kan, tetapi kalangan  res- 
mi Inggerisikatakan bahwa me- 
reka tidak optimistis seperti di- 
perlihatkan oleh pihak. Ame- 
rika. — Ant. - AFP 
  

   
malanu 

berturut-turut, yintara Tjum $ 
dan 10 malam, dipagar sebuah 

asrama dikota Jogja terdaput 
bungkusan jang berisi makanan 
lezat. Tetapi dari mana datang 
nja atau siapa jang meletakkan- 
nia disitu, diantara penghuni 

asrama “tu tidak ada seorang 
pun jang . tahu, Malah kabar-" 

nja perang terdjadi kedapatan 
makan atjam itu did alam 

Pa 

x Sudah beberapa 

  

  sebuah kamar jang terkuntji 4. 
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. perlu sekali kita 

  

  

    

   

    

Dada soak-politik, Apa jang kk 
injatk kesemuanja ditundjukan 1 
soal? nasionalisasi, 

| jat kita 
| Harian? itu berkata sbb : : 

Nasionalisasi, 

»HARIAN. UMUM" di Sura- 
baja mengenai masalah nasiona- 
lisasi menulis sbb: Kabinet te- 
lah menjetudjui usul panitia ad 
hoe untuk mean nasionali- 
sasi dengan tjara maasting ter- 
hadap perusahaan listrik dan 
gas js mempunjai kapital par-- 
tikelir .seratus presen, Belum 
kita ketahui, apa nasionalisasi 
ini akan dilakukan sekali gus 
mengenai semua perusahaan 
listrik dan gas, ataukah berang- 
Sur - angsur satu, demi satu pe- 

rusahaan, Ini banjak tergantung 
pada banjaknja. angsuran . dan 
devisen negara, karena angsu- 
ran-itu harus ditransver Kelnar 
negeri... y 

Bagaimanapun : ajuga, pelak- 
sanaannja hanja tergantung pa- 

da soal waktu. Sementara - itu 
tindjau kea- 

daannja dikemudian hari, . apa- 
bila perusahaan itu sudah men- 
Gjadi milik negara. . | 

Jang perlu.sekali harus kita 
djaga ialah supaja perusahaan 

sematjam ini harus tetap mem- 
punjai ahli2 dan pengatur orga- 
nisasi perusahaan dalam ting- 
katan seperti jang ada Na se- 
karang ini. 

Ini perlu sekali untuk: ane 
gah kemerosotan dalam segala 

lapangan, terutama dalam lapa- 
ngan produksi, Disamping itu: 
djuga perlu sekali diingat kesa- 
lahan - kesalahan. jang telan 

lampau jang diderita oleh peru- 
sahaan -perusahaan negeri jg 
sedikit banjak merupakan pen- 
dirian Sosial karena terlalu ba- 
njak pegawai, tetapi kekura- 
ngan ahli. Ty : 

Dalara hal ini djuga diperlu- 

kan sekali bantuan dan kein- 
sjafan kaum buruh dari perusa- 

haan jang akan mendjadi peru- 
sahaan negara itu. 

Nasionalisasi ini adalah untuk. 
— kepentingan negara dan rakjat, 

keuntungannja djuga negara dan 
rakjat. Oleh sebab itu sudah 
semestinjalah, djika kaum buruh 
itu bekerdja lebih giat, jang ber- 
arti. djuga menunaikan kewadji- 

bannja untuk nusa dan bangsa. 

- Pengurangan anggaran 
Belandja. 

»PEMANDANGAN” di Dja- 
karta menghadapi Soal anggaran 
belandja berpendapat sbb. : Dari 
pihak Pemerintah Pusat, Ciru- 
susnja' dari Menteri Keuangan, 

telah beberapa “kali dikemuka- 
kan, bahwa pengurangan ang- 

garan belandja untuk tahun 
1953, akan diusahakan. begitu 

rupa sehingga tidak akan meng- 
hambat usaha2-pembangunan. 

Tetapi sekarang orang dengar 
dari pihak2 jg bersangkutan su- 
ara jg kebalikannja. Apakahme- 
mang sebenarnja begitu ? 
Apakah usaha? pembangunan jg 

direntjanakan oleh pihak pro- 
pinsi dan daerah djauh lebih be- 
sar dari pada kemampuan jang 
memungkinkan? Ataukah pene- 

rangan2 jang diberikan dalam 
konperensi Gubernur di Djakar- 

ta tidak tjukup terang keada- 

annja buat pihak2 jang bersang- | 

kutan? Bagaimanapun  djuga, 

adalah mendjadi harapan, bah- 
wa pengurangan anggaran be- 
landja tidak akan melumpuhkan 
usaha2 pembangunan. 

Karena djika sampai demiki- 
an, maka Sudah terang tenaga 
Gan masjarakat kita jang rugi, 
karena akan sangat lama madju 
dan berkembangnja. 

. Dengan ini tidak berarti, Pe- 
merintah harus mem-,fiat” se- 
gala matjam -rentjana pemba- 
ngunan jang dikemukakan. Ta- 
pi segala sesuatu harus dilihat 
kepentingannja bagi negara dan 
masjarakat, dan mana2 rentja- 
na jg seharusnja mendapat pri- 
oriteit untuk diutamakan.  — 

Karena djika segala rentjana 
jang disodorkan harus diterima 
begitu sadja, maka dengan sen- 
dirinja tidak akan terpikul. Da- 
lam last “not lest kita tidak | 
menghendaki segala sesuatu jg | 
tjuma. bagus direntjana sadja, 
tapi tidak dapat dilaksanakan. 
Sebabnja jang - penting . ialah 
rentjana jang an“ dan Ge 
segera dilaksanakan! 

Bis & . bis Pemerintah, 

»PEDOMAN?” di Djakarta me- 
ngenai bis2 Pemerintah jg akar 
mulai dipakai tg, 2 3 ape 
takan sbb. 

Pemakaian -bis2 pemerintah 
guna mengangkut para pegawai. 

ari rumah kekantor sebagaima- 
-na jang diresmikan, adalah 
langkah kedua “didalam rang- 
kaian tindakan2- untyk meng- 
hemat kendaraan bermotor. 6 

Tentang penghematan ' jang 
dilakukan dengan “penggantian 
mobil2 dinas dengan bis2 itu 
dapatlah diperoleh gambaran jg 
terang apabila. dibandingkan, 
bahwa bis jang 50 buah itu me- 
makan beaja Rp: 414 ajuta, 

Padahal jang digantikan de- 
| ngan djumlah 50 bis itu adalah | 
504 mobil sedari, dan harganja 

| Kira? adalah 504 X Rp. 601000 

    

Tatan lebih kurarig Rp, 30.000:000. 
Belum “dikata ” apa2 tentang 

Sha Pet Ha 

: Nasionakasi untuk kepentingan 

$ ' Negara menghemat Tn 
u ta-djuta Rupiah “5g 

Aitnjakan Kepada 

  

waktu belakangan ini 
Ha ekonomi dari - 

t dibawah ini ter- 
- kepentingan itu, jakni 

   

  

anggaran belandja, bis? negeri untuk pa- 
ya pegawai serta rentjaha memperbanjak bahan2 hasil bumi 
di Kalimantan. Mesomyanga 1. menelan epakmunkan, rak- 

magji sopir jang -djauh - lebih 

banjak djumlahnja, dan ongkosg 
lainnja. k 

-Disamping itu patut  diperi- 
ngatkan, bahwa soal pengangku- 
tan pegawai dll. itu adalah soal 
jang tidak boleh menguasai se- 

luruh kegiatan pekerdjaan kita. 
Dalam hubungan penghematan 
ini pula, kiranja dapat disebut 

penghematan kendaraan dianta- 

ra kalangan tentara, jang me- 
nurut kabar djuga akan dimulai 
bulan depan. Memang .penghe- 
Matan adalah suatu keharusan 
jang dipaksakan -kepada kita 

oleh keadaan negara Kita. Dan 
setiap warga negara harus sa- 
mMa2 memikul beban tersebut se- 
suai dengan kekuatannja. 

Terlalu tjepat? 

»KENG PO” di Djakarta me- 
njatakan pendapatnja mengenai 
pembangunan di Kalimantan 
sebagai berikut 

| Dr. Murdjani, gubernur Kali- 
mantan selalu chawatir apabila 
beljau duduk “bersama - sama 

dalam satu oto jang di-stir oleh 
Dr. Ir. Schophuys, ,,bapak” dari 
polderplan raksasa di Kaliman- 
tan. ,,Perlahan, bung Schophu- 
yS”, lazin dikatakannja. Lantas 
Sechophuys memberi advies : Ka- 

lau begitu saudara djangah me- 
lihat speedometer. 

-jang dimulai dengan 

"Memang: tidak, x " demikian 
terdengar Dr, Murajani mengo- 

Imel, ,,Tetapi mata saja melihat 
pohon2 sepandjang Halan, se- 
perti terbang AN an 

| Anecdote tersebut 
Oleh wartawan kita untuk meng- 
gambarkan kesannja, bahwa sa- 
lah satu kesulitan jang 'di alami 
sekarang ini bahwa birokrasi 
masih dirasakan sekarang berat 

| mengikuti seorang seperti Sho- 
phuys dengan enthousiasme be- 
kerdja jang seperti meledak. 2kes 

Tulisan ini berhubung Gengan |.     

perkembangan paling belakang 
kabaran 

beberapa hari jang lalu jang 
mengedjutkan, tetapi tidak dje- 
las, se-olah2 Dr, Ir. Schophuys 
telah “ditjopotkan funksi-pimpi- 
nan dalam rentjana pembangu- 
nan - raksasa. 

H- Berhasilnja polderplap berar- 
ti bahwa pandangan terhadap ' 
negara kita akan naik bukan 
sedikit dimata luar negeri, teta- 
pi apa jang lepih penting, jalah 
kita akan dapat mentjukupi 
sendiri kebutuhan akan maka- 
nan (beras) buat satu periode jg 
agak pandjang. 

  

". DJALAN2 KAMPUNG 
AKAN DIASPAL ?- 

Perbaikan djalan2 raja diko- 
ta Solo, terutama djalan klas: 
satu sampai klas tiga menurut 
rentjana pembangunan tahun 
1952 telah mendekati pada pe- 
njelesaiannja. 

Kini telah didapat pengesjah- 
an beaja sebanjak Rp.595.000.- 
guna “perbaikan - djalan2 klas 
empat dan djalan2 kampung. 
Selandjutnja dalam tahun 1953 
direntjanakan perbaikan trot- 
toirs untuk djalan2 besar selu- 
ruh kota, dan . pembangunan 
ijembatan Putjangsawit jang 
sedjak clash kedua hantjur da- 
lam bulan Djanuari ini akan di- 
mulai. 

Untuk rentjana terachir me- 
ngenai “perbaikan djalan2 itu, 
menurut keterangan, teristime- 
wa akan ,mengaspal djalan2   kampung. — (Kor). 

B.R.N. Daerah Jogjakarta mulai 
— membuktikan usaha2nja 

sn 

Dengan   rodal Rp. 1090. 000 
ENGAN pindjaman modal dari Pemerintah Pusat, sedjak 

6 bulan ini Biro Rekonstruksi Nasional Daerah Jogjakarta 
telah mulai membuktikan usahanja dgn mendirikan pelbagai 
perusahaan, seperti perusahaan sepatu, kaju, perbengkelan pe- 

njamak kulit, 
bis jang semuanja didjalankan 

Demikian . diterangkan oleh 

pihak Tapa BRN Daerah 
kepada Ta 

Rp. 1.090.000, dari. Pusat. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 
wa djumlah uang pindjaman jg 
diterima dari Pemerintah Pusat 
Rp. 1090.000,— dan diharapkan 
bahwa dalam “waktu jang ter- 
tentu setjara berangsur- rang- 
sur dapat dikembalikan. 

Dilihat dari sudut perkemba- 
ngan, perusahaan2' tersebut jg 
sudah berdjalan kira2 setengah 
tahun, harapan2 jang baik. Pa- 
ra pengemudi umumnja masih 
belum faham tentang perusaha- 
-an2 itu, baik jang mengenai 
teknik, organisasi dan tata usa- 
hanja. Tetapi dengan pimpinan 

- sanakan. 

paberik: Mminjak dan perusahan pengangkutan 
oleh anggauta? BRN. 

sudah dimulai sedjak beberapa 
waktu, tetapi untuk usaha tran-f 
migrasi bekas pedjuang, karena 
sesuatu hal, belum dapat dilak- 

Djumlah pendaftar bekas pe- 
Gjuang jang belum memperoleh 
lapang penghidupan bagi dze- 
rah Jogjakarta tidak kurang 

dari 700 orang. 
Demikian pimpinan Kantor 

BRN daerah Jogjakarta. 

  orang2 ahli dalam. tiap2 peru- 
'sahaan tersebut mereka dike- 
mudian hari akan dapat men- 
djalankan sendiri setjara ko- 
operatief, 
Dalam pada itu untuk men- 

djaga kemungkinan2 bahwa pe- 
rusahaan2 itu tidak dapat lan- 
tjar, BRN sendiri telah mem- 
bentuk Biro Administrasi in-dan 
verkoop jang tugasnja memban- 

.tu perusahaan, dalam. lingku- 
ngan usaha BRN. 

Mereka adalah bekas 

.2 pedjoang. 2 
Lebih landjut kita mempero- 

leh keterangan bahwa mereka 
jang Kini sedang mendjalankan 
dan “mengemudikan 
an2 tersebut adalah para bekas 
pedjuang jang dulu diurus oleh 
Kementerian Pembangunan Ma- 
sjarakat. Djumlah mereka ku- 
rang lebih 200 orang. 
“Bekas pedjuang jang diluar 

"BRN, kini sudah mulai didaftar 
dan BRN menjediakan pendidi- 
kan2 vak dan transmigrasi ke- 
luar Djawa. Usaha en 

  

SURAKARTA 
ANA AMAN LAN 

NONA SURJATI DAPAT 
FELLOWSHIP 

Nona Surjati, Bidan-Kepala 
“dari Djawatan Kesehatan Rak- 
jat Kotabesar Surakarta kema- 
rin tg, 1 Djanuari telah mening- 
galkan “kota Solo untuk menu- 
naikan tugas fellowship ke ea 
derland. 
Sementara itu dapat diioabad 

kan, bahwa Djawatan Keseha- 
tan 'Rakjat Kotabesar Surakar- 
ta akan mengadakan poliklinik- 
mobiel kepelosok2 daerah Su- 
rakarta, jang dipimpin oleh Dr. 
Mohamad. 
Didapat keterangan lebih Ia 

“@jut, bahwa mulai tg. 1 Djanu. 
tari Kemarin Polikliniek tjabang 
Balaikota Surakarta untuk Ke- 
tjamatan Pasar Kliwon jang 
herdda di Djojosuran dipindah ' 
ka. a ding. . Peresmian 
pembukaan  Polikliniek Gading 
tersebut akan dilangsungkan 
besok pada tg. 17 Djanuari ja. -@, 
H 4Kor). 

SOLO AKAN PUNJA $ 

perusaha- | 

  

    

mutupi Lambang tersebut.   

  "PLANTENTUIN'"? . 
Oleh Pemerintah Kota Hot 

Surakarta — telah /dikandur, 
maksud untuk an Su- 
atu ”plantentuin” bertempat di | d   Partinahboseh jang le ira 
dekat KE OK en Y 

dipakai | 

  

| sehingga tidak akan mengaki- 

  

Gamb 

  

Dari Silan K abinet: 

  

un 
1s 5 & 

“Dewan Menteri pada sore Re- 
bo. dan Kemis siang jang lalu 
telah mengadakan sidangnja, jg 
“berlangsung masing2 dari djam 
17.30 21.30 dan dari djam 12.00- 
19:00. Pengumpulan resmi dari 

pihak pemerintah tidak ada di- 
berikan tentang sidang2  kabi- 

net selama dua'hari itu. “Tetapi 
dengan melihat bahwa Kolonel 
Bambang Sugeng telah dipang- 
gil kesidang kabinet dan kebe- 
rangkatan fg. KSAD itu ke Ma- 
kassar siang kemarin dulu te- 
lah ditunda, dapat diduga, bah- 

wa pembitjaraan” adalah meli- 

puti persoalan  berkendan de- 

ngan tindakan2 pemangku 

KSAD mengenai penetapan pim- 

pinan selandjutnja dari T.T, VII. 

Oleh KSAD jang baru seka- 
rang ini, Letnan: Kolonel Wa- 

rouw hendak ditundjuk sebagai 

fg.. Panglima TT. VII meng- 
gantikan Kolonel Gatot Su- 

'broto. 5 
Berhubung dengan mutasi jg. 

demikian itu adalah dipandang 
harus sedjaldn dengan kebidjak- 
Sandan pemerintah untuk me- 

njelesaikan peristiwa 17. Oktober | 
serta akibat?nja, maka tindak- 

an2 pemangku KSAD itu oleh 

kabinet dianggap. perlu untuk 

ditindjau lebih djauh, jaitu utk. 

menentukan apakah hal itu da- 
pat dianggap persoalan jg. chu- 

sus“maliputi lapangan ketenta- 

raan sadja ataukah ia tidak da- 

pat “dilepaskan “ dari politik 
pemerintahan, dimana persetu- 

Gjuan terlebih dahulu harus ter- 

dapat dari kabinet sendiri. 

Tampaknja soal ini telah men- 

djadi mendalam, sehingga meng- 

akibatkan pula kepada keduduk- 

an kabinet sekarang, terutama- 
nja mengenai posisi Menteri 

Pertahanan, Demikian djaga de- 

ngan posisi Ig. KSAD sekarang. 

Keputusan kabinet mengenai 

hal ini sampai sidangnja kema- 

rin dulu malam itu masih. be- 
lum terdapat dan sidang. kabi- 

net untuk membitjarakan soal 

ini diadakan lagi pada mulai 

djam “09.30 kemarin. 

Beberapa orang Menteri dim. 
pada itu masih menundjukkan 

pandangan jang optimistis akan 

dapat tertjapainja djalan-keluar, 

batkan timbulnja krisis kabinet. 

Sidang kabinet siang kemarin 
dulu itu telah berdjalan selama 
7 dj. dimana 3 kali telah diada- 
kan istirahat utk memberikan 

kesempatan:' kepada beberapa   

lamengku Buwono menje- 
1 

rahkan porto-polionja 
Pengangkatan Warrow menjalahi 

“. dasar penjelesaian ? 
Kabinet bersidang 7 djam 

| Bambang Sugeng itu, telah me- 

| rintah untuk menjetudjai ' 

| pemerintah 

| BEDAULATAN RAKJAT” 
Mma anne Le EA 

x 

bitjaraan dengan pimpinan par- 

tainja “dan 1 kali untuk mem- 

berikan. kesempatan kepada pa- 
ra Menterj untuk makan ditem- 
patnja bersidang itu. 

Dapat dikabarkan pula, bah- 
wa pada siang Rebo dikantor 
Perdana Menteri, telah diada- 
kan pembitjaraan mula? dianta- 

ra Wakil Perdana Menteri dgn. 

Menteri2 ' Hamengku Buwono 

serta Leimena dan kemudian di- 
antara Wakil Perdana Menteri 

dengan Menteri Pertahanan ser- 
ta Kolonel Bambang Sugeng. 

Menteri Pertahanan 

meletakkan djabatan- 

nja, 

Mengenai.sidang?2 kabinet se- 

lama 2 hari berturut? itu, dapat 
dikabarkan lagi bahwa menurut 
Suara?2. jang dapat ditangkap, 

ternjata bahwa pembitjaraan di- 
lalam kabinet mengenai soal 

penundjukan Letnan Kolonel 

Warouw mendjadi fg. Panglima 

"FT VIF sebagaimana direntjana- 

kan oleh fg. KSAD Kolonel 

ningkat demikian rupa, sehingga 
Menteri Pertahanan Hamengku 

Buwono IX telah meletakkan 
djabatannja. 

Alasan Menteri Pertahanan 
meletakkan djabatannja itu ia- 

lah oleh karena tindakan peme- 

pe- 
nundjukan Let, Kol, Warouw se- 
bagai fg. Panglima TT YVH itu 

telah meninggalkan ketetapan 

kabinet jbl., sebagaimana dinja- 
takannja didalam pengumuman 

ttg. 22-11-1952, 
jaitu: 

Bahwa pemerintah tidak da- 

pat membenarkan pelanggaran? 

batas lapangan tugas tentara 
dan akan mengambil tindakan? 
jang semustinja dimanapun pe- 
langgaran?2 itu terdjadi. Dan 
bahwa putusan itu adalah utk. 

mendjaga disiplin dikalangan 

tentara pada chususnja dan 

alat2 negara pada umumnja, 

Bagaimana perkembangan se- 

fandjutnja didalam kabinet de- 
ngan ketetapan Menteri Perta- 
Kanan meletakkan djabatannja 

itu, jaitu apakah hanja akan 
ferdjadi suatu kabinet reskuffle 
atau suatu kabinet krisis, masih 
belum diketahui, — Ant. 

Si 

  

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tang- 

gal 4 Januari 1953 apotheek   orang 1 Menteri mengadakan pem- 

en, 

  
' edaran, LAMBANG KOTA RADJA “JOGJAKARTA. Lambang Kota-Pradja Jogjakarta telah diresmik 

temuan tahun baru di Gedung Negara malam 
Gambar. kiri: Waktu Wali kota 

Djum'ar jang 

rabaja dikatungi kaling bunga 'oleh, NI, Dr. Ne 

“bukk usahanja pertama ke- 
arah itu, telah ditjoba dengan 
penanaman Ik. 200 pohon kaju 
putih, 

Selandjutnja akan diadakan 
hubungan dengan Kebunraja di 
Bogor untuk minta petundjuk2 
lebih landjut, pohon2 apa jang 
sekiranja tjotjok untuk ditanam 
si PO aga di Solo itu. — 

(Kor). 

BN. 447 DILANTIK 

Pada ta 30 jang baru lalu ini 
  
- Oleh Panglima Tentara & terri- 
torium IV Div. Diponegoro telah 

dilantik Bn. 447 bertempat di 
stadion Klaten, Tepat pada dj. Y 
pagi setelah oleh Panglima diadg. 
kan pemeriksaan barisan, maiza | 
selandjutnja diadakan upatjara 
ipenaikan “bendera dan penjum- : 
pahan para perwira merrut 
agamanja masing2, Fungerend | 
Cdt. bataljon Kapten Ruisstomo 
membatja Sapta Marga jang dii. | 
kuti oleh segenap anak puah. 

Sehabis upatjara pelantikan 
jang disaksikan djuga "oleh Resi- ' 
:den Salamun, Kepala Pulisi Ka- 
residenan Sadikun, Jan kepala2 

-J Djawatan setempat, lalu diada- 

  

   
am defile. 

antikan batajon 447 ing di- 
paha 2 engan sekardar pertemuan 

rtier 'bhataljon/ sam- 
" 11 siang, Perlu diketahui" 

ti hwa, Bn. # Ga adalah Pendjil: 

  

| ,Rathkamp” djam 09.00—12.09, 

| Wita DIAWA TENGAH | 

  

  

TENTANG KURSUS 

Utk, guru? SMP, SGB 
dan-sebagainja, 

Kursus jang diselenggarakan 
di Jogjakarta oleh Kementerian 

PPK untuk memperdalam pe- 
ngetahuan guru2 SMP dalam 
berbagai vak sebagaj telah ki- 
ta kabarkan beberapa waktu 
jang lalu, adalah English La- 
xsuage Centre ' (Balai Bahasa 
Inggeris). Demikian didapat 
kabar lebih landjut dari 'Ke- 
menterian PP dan K, Kursus 
tersebut. diikuti oleh guru? 
SMP .- SGB dsb. selama 5 ming- 
gu bergiliran Guru2nja terdiri 
atas guru2 Inggeris dari Ame- 

rika Serikat dan negeri Ing- 
geris 
Diterangkan, bahwa Kursus 

Science Teaching adalah kursus 
untuk peladjaran . Ilmu Kimia 
dan Ilmu Alam. Kursus tersebut 

kini diadakan di Bandung dan 

dimaksudkan untuk  mengada- 
kan kursus serupa itu di Sura- 
baja dan Medan pula. 

Jang dapat mengikuti kursus 
itu ialah guru2 SMP -SGB dll. 
darj seluruh Indonesia jg mem- 
berj peladjaran dalam mata pe- 
ladjaran tsb. diatas. Tiap2 rom- 
bongan mengikuti peladjaran2 
itu selama 4 minggu. — Ant 

  

UNTUK USAHA2 BRN 
Untuk usaha2 B.R.N. dalam 

tahun 1952 jang lalu telah dike- 
Iuarkan beaja I.k. Rp.88.000.000. 
Djumlah jang ditampung ada- 
lah 44.000 orang. Djumlah jang 
dipindahkan ada 14.683 orang. 
Djumlah beserta keluarganja 
adalah Lk. 22.500.0rang. Usa- 
ha2 pemindahan seluruhnja itu 
memakan beja Rp.77.000 000.-. 

Object2 transmigrasi ialah di 
Lampung, Bukittinggi, dan la- 
in-lainnja. Dilapangan perindus- 
trian B.R.N. mengadakan objec 
di. Sumatera Utara — Tengah, 
Djawa Barat, Djawa Tengah 
dan Djawa Timur, Kalimantan 

KURSUS B I BAHASA 
INDONESIA 

Dibuka pertengahar 
Djanuari. 

  

  

Didapat kabar, bahwa Kursus 
BI bahasa Indonesia jang dise- 

lenggarakan oleh Jajasan "Sa- 
raswati” diketuaj oleh Pangeran 
ifadiwidjojo, ternjata Mendapat 

sambutan baik oleh jang berke- 
pentingan. Kursus tersebut akan 
dimulai pada pertengahan bu- 
lan Djanuarj ini, sedangkan pen 
daftaran untuk peminat Kur- 

sus tersebut masih dapat diteri- 
ma pada tiap hari Achad di Ra- 
dijopustoko, Sriwedari, Solo. 

Sebagai diketahui jang dapat 
diterima untuk mengikuti Kur- 
sus BI bahasa Indonesia itu 
jalah mereka jang telah lulus 
darj AMS, SGA, SMA dan jang 

sederadjad, 
Mata peladjaran terdiri dari 

3 bagian, jalah: 1 Tatabahasa, 
2. Kemampuan bahasa dan 3. 
Kekuasaan bahasa passief dan 

actief. 
Daftar peladjarannja meli- 

puti : a, Sanskreta, b. Taal ver- , 
gelijking (perbandingan bahasa), 
c. Djawa modern, d, Bahasa In- 
donesia, c, Paedagogie, f. Sedja- 
rah Kebudajaan dan  g. Bahasa 
Arab. 

Lebih landjut didapat kete- 
rangan, bahwa Jajasan "Saras- 
wati” pada waktu2 jang akan 
datang akan mengusahakan ada 
nja Kursus B I Bahasa Ingge- 

ris, selain Kursus BI bahasa 
Djawa dan Kursus BI bahasa 

  
  

Kampiun djatuh 
Baru2 ini penduduk desa 

Beloran kapanewon Pram- 
banan digemparkan oleh 
suatu peristiwa "jang agak 

luar biasa, “dan sangat 
mengherankan. Seorang 
anak. muda bernama Dje-' 

mingin berumur & 16 tahun 

pada waktu itu memandjat 

pohon kelapa jang tinggi 
nja kira2 15 meter, Bagi 
anak desa memandjat po- 
hon kelapa itu adalah me- 
rupakan hobby dan dja-. 

rang sekali terdjadi ketje- 
lakaan, Tapi Djemingin ru- 
panja waktu itu sedang ma- 
lang nasibnja. Entah kares 

na kurang hati2-nja atau 
barangkali litjin pohonnja, 
tetapi waktu ia sudah sam- 
paj diatas dan hendak me- 

metik ' kelapa sekonjong2 
ia terlepas dari pohon dan 
djatuh kebawah,-Aneh dan 
adjaib, sebab” sebelum 
orang2 jg ada dibawah dan 

melihat ia djatuh sempat 
menolongnja, ia sudah ber- 
dirj kembali dan 'berdjalan 
sebagaimana biasa, Waktu 
ia ditanja apakah ia perlu 
dibawa ke dokter, djawab- 
nja : Tidak sah, saja tidak     Indonesia itu. — (Kor). 

  

PEMBANGUNAN PASAR- 
BESAR 

Bagian dalam dimulai. 
Pembangunan kembali Pasar- 

besar dj Solo untuk bagian 
"Juar” kini telah selesai, si- 
dang beaja sebesar Rp.153.000 
telah “disediakan untuk mem- 
perbaiki bagian "dalam. 

merupakan kemegahan . kota 
Solo sebelum clash telah dibu-   Barat dan Sulawesi, jang selu- 

ruhnja meliputi 30.000 orang. 

Sebagai diketahui pasar jang | 

menderita apa2, 

  

lasinje antik pegawai2 
Kotapradja 

Ketua Panitya Lambang Ko- 

tapradja Jogjakarta Dalhar 
Maksum ' menerangkan, bahwa 
dengan diresmikannja Lambang 

Kotapradja Jogjakarta pada tgl. 
1 Dijanuari jang lalu, bukan 

berarti, bahwa Lambang itu bo- 
leh digunakan oleh umum dan 
pada setiap sa'at.   mi-hanguskan, — (Kor). 

  

Keuangan Negara: 

membawa keuntungan seperti 

Garam. 
Djawatan Regie Garam dan 

Perusahaan Garam  Kaliangat 

mulai 1952 didjadikan satu men- 
djadi Perusahaan Garam dan 

Soda Negeri, dan dimasukkan 

dalam satu anggaran sebagai 
perusahaan IBW mulai 1953. 

Dalam tahun 1952 Djawatan     
  

“an kepada. chalaiak ramai dalam per- 
lalw, 

Ur. S8, Purwokusumo me mbuka selubung jang me. 
ar kanan : Pentjipta Lambang sdr. Muljadi dari Su- 

(Gambar : IPPHOS). 

     

  

maan dari Bn, 417 dan dipimpin 
Oleh Kapten Rustomo. (Kor). 

SRAGEN 
sCHITANAN ANAK 

JATIM PIATU 
Baru? ini Kantor Sosiar Kab: 

Sragen telah diadakan chmitanan 
bagi T anak perawatan jatim/ 

"Aga atu diasrama - Pantirahardjo, 
Sragen, dengan sederhana dun di 

| Kundjungi oleh semerftara wa- 
kil2 instansi Setempat. (Kor). 

KLATEN 

Pan OTONOMI KE- 
TIGA 

Men Mr: Kato. | 
kusumo, 

  

|, ninggalkan 

an mitha terhadap negeri kita 
oleh sdr, I. Hutahuruk, warta- 
wan ,/Kedaulatan Rakjat” jang 

baru2 kembali dari sana, 

TJILATJAP 3 
PERTEMPURAN SENGIT 

Didesa Sarwadadi. 

Baru2 ini dalam gerakan ope- 
rasi “didaerah ' Kawunganten, 
T.N.I. telah menjergap groimm- 
bolan pengatjau hingga terdjadi 
pertempuran sengit mulaj jam 

0.800 hingga djam 16.30 6 Ang- 
gauta pengatjau tertembak. ma- 
ti dan Seorang anggauta, ' teri- 

tara mendapat. luka2 ringan di- 
arah tangan kiri, Dengan me-! 

6 Korban itu, pe- 
ngatjau melarikan diri. 
Dalam pada itu hingga saat 

ditulisnja “berita inj djumiah 

  

    
. Atas usaha Djapen Kabupaten 

| akan diadakan tjeramah dikan- 
tor pemerintah daerah pada 
Minggu tanggal 4-1 jang” akan 
datang, dimulai djam 10 pagi 
oleh Mr. Sudarisman Purwoku- 
sumo, Walikota Jogjakarta, Po- 
kok pembitjaraan ialah. tenta 
Daerah Otoncmi ketiga”. 

Sesudah itu akan diberi. 
uraian mengenai keada/' 

“gara Prog rat dan Pe 

pengatjau jang ditahwin dari da- 
erah. operatie Gandisingmanguin 
dan Kawunganten/ 47 orang, 
jang 25 diantaranja telah di- 
periksa dan “terdapat 9074 
Oranag jang aktip membantu 

TE dan seorang mengaku se- 
, kepala desa, seorang bau 

te 7 je bajan Darul Is- 
| Tungangun ser- 
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Regie Garam menderita rugi 

karena pembeajaan mendirikan 
paberik soda didekat Wonokro- 
mo. Mesin2nja akan didatang- 
kan dari Djepang, dan menurut 

perkiraan pada pertengahan th. 
1954, paberik sudah berdjalan. 
Menurut rantjangan untuk 1952 
dibutuhkan belandja modal Rp. 
42,65 djuta, tahun 1953 Rp. 9,5 
djuta. # 

Pos, Telpon dan Telegram. 
Djawatan P.T.T. disamping 

kenaikan pengeluaran explboitasi, 

menundjukkan #ambahnja pen- 

dapatan, disebabkan bertambah- 

nja pendjualan benda2 pos, pen- 

Gapatan tilgram, pembitjaraan 
telpon dsb. Saldo untung 1953 
sederhana, tapi memberi harap- 

an baik terhadap perkembangan 
perusahaan ini. Pada djawatan 

ini belum dilakukan penilaian 

kembali atas aktiva lama jang 

berasal dari masa sebelum pe- 
rang. 

Perusahaan pembangkit tena- 

ga. listrik termasuk perusahaan 

Gistribusi dan sekalipun maksud- 
nja bukan untuk mendapatkan 
untung, namun diusahakan  su- 
paja Japat membeajai sendiri 
atau djangan sampai menderita 
kerugian.besar. 

( Tambang batu-bara. 
Tamban batu-bara  Umbilin 

dan Bukit Asam kekurangan te- 

Lemowesnanesanen henna 

3 ORANG DIBUNUH 
46 Buah rumah dibakar. 

Pada. tanggal 28-12 malam 
jang lalu, antara djam. 20.00 Ik. 
100 orang grombolan pengatjau 

nersendjata dan 'berpakatan se- 
ragam . telah memasuki desa 
Penulisan (daerah :Madjenang) 

serta melakukan kekedjaman. 

Beberapa rumah penduduk me- 
reka gedor, dan setelah itu, ti- 
Gak kurang dari 46 buah rumah 

mereka bakar, 

Sebelum meninggalkan desa 
itu,  pengatjau  mentjalankan 
pembunuhan terhadap 3 orang 
penduduk, masing2 nama : SU- 
KARNO, REKSA dan SALWA, 

sedang seorang lagi bernama 
RASAD dibawa pergi jang sam- 
pai. saat ing belum diketahui 
akan nasibnja. Kertigian akibat 
peristiwa ini ditaksir lebih ku- 
rang Rp, 443450,— 

Gedoran didesa Tipar. 
Djam 24.00 baru2 ini rumah 

hadji KASAN didesa Tiyar (ke- 
sugihan2 didatangi 8 orang ber- 
pakaian preman, 2 orang dian- 
taranja bersendjata karahijn, se. 

dang lainnja berseudjata ta- 
djam. 
Dengan paksa mereka mem- 

buka pintu depan dan berhasil 
merampas barax#2 tuan rumah 
(berupa perhiasan). jang djum- 
lahnja ditaksir sebesar Rp.1084. 

Perlu diterangkan, sebelum   bagai O.P.R.-nja 

4 K 

£ 

(Ma guru2 S.R., S.M. dan S.G.. 

Pelbagai hasil perusahaan2 
Pemerintah 
(Sambungan kemarin). 

ENTANG penerimaan perusahaan? tsb, antara lain diterang- 
kan pada pokoknja sbb: Djawatan Pegadaian mengalami 

kerugian ditahun 1951 Rp. 1.089.500, tapi ditahun 1952 dan 1953 
tsb. diatas sebagai akibat usaha 

memperluas uang pindjaman dan mempertinggi effisiensi peru- 
sahaan. Untuk pembangunan kembali bangunan? 
serta perlengkapannja dibutuhkan biaja ditahun 1952 Rp. 

djuta ditahun 1953 Rp. 1,6 djuta. 

rusak 

1,8 
jang 

naga pimpinan, kader pertengan 

an dan ahli. Alat2 jang rusak di- 

perbaiki sedapat mungkin, diu- 

sahakan pemesanan .alat2. baru. 
Hasil tambang Umbilin waktu 

ini hanja tjukup guna menutup 

kebutuhan batu-bara sekitar 

Padang. Alat2 tambang Bukit 
Asam kapasitetnja terbatas, pe- 
mesanan alat2 untuk memper- 

besar produksi sudah dilakukan, 

djika sudah datang, tambang 

berangsur2 akan dapat  mem- 
perbesar produksi. 

Kereta Api. 
Djawatan Ketera Api dalam 

perbelandjaan modal tahun '52 

dibatasi pada pengeluaran2 jang 
tidak bisa dielakkan, pengeluar- 

an lainnja dipertangguhkan da- 
lam tahun 1953, dengan begitu 

angka angaran 1953 akan men- 

Gjadi agak lebih besar. Angka 

exploitasi meningkat, tapi ha- 

siinja ' pun bertambah . pula, 
berkat penambahan perdjalanan 

kereta api, sehingga dapat  me- 

ngangkut lebih banjak penum- 
pang dan barang, dan berkat 
penindjauan kembali tarip2. 

Sungguhpun begitu perkiraan 
menundjukkan saldo kerugian. 
Djawatan. Kereta Api masih 

mempergunakan banjak benda 

milik jang berasal dari masa 

sebelum perang, harganja belum 

dinilai kembali. Djika diputus- 

kan untuk menilai kembali akti- 
Ya itu, maka perusahaan tsb. 

harus dikenakan penjusutan dan 

bunga lebih tinggi. Penggantian 

aktiva lama dengan jang baru, 

jang dibeli dengan harga seka- 
|rang, mengakibatkan ' mening- 

katnja lagi penjusutan dan bu- 
nga itu, 

  
Mena aanaaaaananno Lean nana 

mah2 tetangga. hadji KASAN 
didjaga oleh beberapa orang. — 
(Kor). 

TEGAL 

TJERAMAH TENTANG 
PENDIDIKAN NASIO- 

NAL 
Baru2 ini di Tegal telah dia- 

dakan pertemuan jang dihadiri 
oleh para peminat akan pendi- 
dikan dan pengadjaran teruta- 

  

“Serta dipimpin “oleh nj, Suwar- 
no, untuk mendengarkan tjera- 
mah tentang arti pendidikan na. 
Sional, jang diuraikan oleh sdir2 
S, Bradjanagara dan Kartasu- 
brata, keduanja dari Jogja, 

(K.R.).   MAGELANG 

KONPERENSI. DJAPEN 
DAERAH KEDU 

Dikantor Djawatan Penerang- 
an kotapradja Magelang pada 
hari Rabu jang lalu telah di- 
langsungkan konperensi Djapen 
daerah karesidenan Kedu, jang 
dihadiri kepala2 Djapen dari 
masing2 kabupaten, dan membi- 
tjarakan soal2 pekerdjaan dan ' 
mengadakan persamaan. tinda- 
kan mengenai situasi keadaan   garong2 ini njasuk rumah, ru 

z 
4 

# 

/ 

/ 

pada. dewasa ini. — (Kor), 

SOBOHARSONO: 

Lambang jg. berisi djiwa dan 
tjita2 keluhuran kota inj digu- 

nakan hanja pada sa'at2 resmi 

sadja atau dalam upatjara2 jg 
dipandang perlu. Umum tidak 
diperkenankan menggunakan 
lambang2 itu semua - muanja 
sadja dan djika memang mere- 
ka memerlukan harus terlebih 
dulu meminta idZin kepada Pe- 
merintah kota. 

Dalam pada itu menurut Da- 

lar Maksum, dalam waktu jg. 
pendek Pemerintah Kotapradja 
akan membuat insinja2 gambar 

dimaksudkan supaja dibagikan 
kepada para pegawai agar da- 

pat digunakan diwaktu2 yang 
dipandang perlu. Demikian dju- 

ga akan dibuatkan pandji gam- 
bar lambang untuk keperluan 
upatjara2, sedangkan untuk di- 
pasang di Balaikota djuga akan 

tsb. 

DOKTER DJASA 

Dinas djaga pada hari Saptu 

tanggai 3-1-1953 djam 18.00 
“sampai hari Senin tg. 5-1-1953 
djam 6 pagj adalah dokter Su- 
ratiman alamat Setjadiningra- 
tan 11 tilpon no. 603 Jogja. 

Kendaraan pada malam hari 
disediakan oleh P.M.I. Tjabhang 
Jogja Gondokusuman 14- Tip. 
206. 

ATJARA KEBAKTIAN GE- 
REDJA2 KERISTEN 

Pada tgl. 4- 1 1953. 

Daerah Istimewa Jogjakarta di- 

peroleh keterangan, bahwa me- 
ngenaj atjara Kebaktian Gere- 

dja2 Keristen pada tanggal 

4 Djanuari 1953 besok, ada 
lah sbb. : Klitren-Lor 34, djam 
07.30 09.00, dan 16.30 sebagai 

penghantar Agama sdr2, Wijoto, 
Ds. J. Darmohatmodjo, dan Wi- 

joto. 
Mergangsan djam 09.00,16.00 

dan Tungkak Kotagede dj. 09.00 
oleh sir2 S. Dwidjaosmoro, dan 
S, Mardidiutomo. 

Ngupasan 21 djam 09.00, 17.00 
dan Kring Muntilan djam 09.00, 
oleh Ds. Then Djien Soej dan 
Tjoa Tjin Touw. : 
Margomuljo 7 djam 09.00 oleh 

sdr, M. Dikky. 
Lempujangwangi djam 09.00 

dan Tugu - Kulon 28 djam 16.30 
oleh Pendeta The Kiem Koei. 
Batanawarsa 22. djarm 09.34 

oleh sir. J.A.L. Tobing. 
Malioboro 6 djam 09.90, 10.00, 

dan 16.30 oleh sdr2. Tjia Khing 
Hwat, Pendeta D. Pattikawa, 

dan Irene Pattikawa. 
Sajidan 7 djam 09-00, 10.00, 

dan 16.30 oleh sdr.2 T'. Unawe- 
kla, Pendeta Joh. B. Jacob dan 
Kumpulan orang Muda: 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan pula, bahwa mutaj tgl. 4-1- 
'53 akan dibuka Tjajbang Gere- 
dja Keristen “ Goridokusuman, 

bertempat di Wirobradjan 61. 
Tentang Kebaktian ditempat tsb 
akan ' diselenggarakan - pada 
tiap2 hari Minggu pagi djam 
09.00 dan untuk pertama kalinja 
jaitu pada tgl. 4-1-53 itu peng- 
hantar Agama dilakukan oleh 

sdr. R.M. Admosudiradjo. 1 

  
  

$ . 

. Tontonan malam ini 
REX: Five Fingers', James 

Mason, Danselle Darrienx.« 
LUXOR: .,Aladdin . and his 

lamp”, La Medina, 
John Sands. KP 

RAHAJU: ,,/Thg Secret Lite pe 
Walter Mitty”, Dn €! 
Virginia Miayo. 

INDRA. Alauddin”, Mariam, 
Alirahman, Jaafar Shah. 

Sons of' the 
Musketeers”, Cornel pena, 
Maureen O'Hara, j 

SENI SONO: ' The Iron Mam, 
Jett Chanidier, Evelya 
Keyes. 5 

  

Lambang Kotapradja itu jang: 

dibuatkan “gambarrja anna, 

Dari Kantor Urusan Agama 
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untuk membentuk - Kesatuan-Er 
pentingan perdamaian bersama. 

(Gerakan Kesatusn Hiropa ini 
sebetulnja sebentar sesudah pe- 
Yang sudah pernah diperdengar- 

“kan oleh Galergie Coudenhove 

    

    

# 

dengan gerakan Pan” Eropa". 
Tapi usaha itu gagal. Kuman- 
Gangnja hanja sebentar: Mala- 
han imbangan daripada gerakan 
itu ialah terpetjah?nja Donau 
Monarchie oleh Inggeris, jang 
akan dihadapkan kepada Djer- 
man. Bahkan ' Hitler muntjur 
dengan tjitanja nasionalisme jg 
sempit, sampai meletusnja pe- 
rang bed See Maen Un 

rang, keluar lagi suara kesatu- 
an itu” Salah satu pelopornja | t 

5 “den bahwa. ,/Pertentangan pi- ialah pemimpin sosialis Belgia, 
hekas perdana menteri' Henri 
:Spaak, - LN eh 
:Dalam sedjarah dari terben- 

»tuknja nationale siaten bebe- 
rapa abad jl di Eropa, dapatlah. 
kita melihat, bahwa pertumbuh- 

Lah itu dibarengi dengan ber- 
'kembangnja kapitalisme. Hal 
itu adalah sebagai konsekwensi 
Garipada perkembangan masja- 
rakat jang individualistis di 
Eropa. Maka tertjiptalah batas2 
negara nasional itu, jang lama 
kelamaan semakin - membikin 
»kaku” perhubungan antara sa- 
tu sama lain. Tidak sedikit kita 
hat pertengkaran batas, hing- 
ga berobah2nja perbatasan se- 
Suatu negara setelah perang. 
Hal itu adalah sebagai kepen- 
tingan kemiliteran, ada jang 
sebagai kepentingan -ekonomi, 
dk 2 : 3 
Kalau kita tindjau perhu- 

“byagan antara negara2 jang su- 
dah begitu madju dengan teh- 
niknja jang modern, dimana sa- 
tu sama'lain bisa melewati ba- 
tas2, dengan pertukaran kebu- 
Gajaan, maka  peristiwa2 itu 
adalah paradoxal bunjinja. Di- 
satu “pihak batas? itu bisa di- 
lampaui melalui: perdagangan, 
kebudajaan, olahraga, tapi di- 
lain pihak batas2 itu tetap di- 
pertahankan dengan bersema- 
ngat pula, 
“Dan sekarang, setelah perang 

dunia kedua, adakah tjonto2 di- 
mana batas2 negara itu sudah 
»Gilanggar” ?. Perhatikan ada- 
nja penjebaran ideologi komunis 
jang mentjetus . disatu “negeri, 
tapi sudah melampaui batas2 
kegeri itu sendiri” Perhatikan 
djuga-bantuan Marshall kepada 
Eropa, jang dimaksudkan untuk 
membendung komunis. Tidaklah 
heran 'kita, “kalau ada orang 
mengatakan, bahwa batas ne- 
gara Amerika adalah dibehua 
Eropa: : : 

, # 2 ak 2 SN 
: gRarisgerakan Kesatuan Eropa | 
“- Gtadi ada satu garis jang terli- 

“hat, ialah untuk memperfahan- 
kan . perdamaian, supaja satu 
sama-lain tidak ada jang me- 
langgar perbatasan. Suara2 de- 
miikian tidak .hanja sampai se- 

begitu sadja. Masih ada suara 
jang malahan menudju ke ,,One 
World”, Satu Dunia seperti per- 
nah dituliS oleh marhum Wendeli 
Wilkie, tjalon partai Republik 
untuk presiden Amerika tahun 
1940. Djuga nampak pada apa 
jang kita dapati pada pemben- 
tukan League of Nations (Vol- 
kenbondj, jang sehabis perang 

dilandjutkan dengan united Na- 
tions, sedang dilain pihak lagi 
ada suara untuk membentuk 
"Parlemen Dunia, — semua itu 
adalah usah22 untuk menjatu-! 
kan dunia seluruhnja. Djadi bu- 
kan hanja benua Eropa sadja. 
  

TJATUR & MASJARAKAT: 

| KOORDINATOR “— 

. Pemain tjatur pada hake- 
katnja merupakan suatu ko. 

ordinator, jang mengkoor- 

Gineer  bermatjam-matjam 
. tugas dari benda2 'tjatur 

jang banjak djumlahnja. 
Koordindite ini harus ada, 

sebab kalau tidak ada, ma- 
Sing2 benda akan berbuat 
sendiri2. dan akibatnja akan 
merupakan suatu stelling 
jang menggelikan, suatu ke- 
adatn jang akan melebihi 
maha-ruwet. 2 

Andaikdia ada saru ben- 
da sadja jang tidak suka di 
koordineer, entah sebubnja, 

“maka sudahlah pemain da- 
pat menjerah sebelum per- 
mainin di mulai. Pekerdja-.. 

an pemdn sebagay kourdi- 
| nator tidak mudah, memung 
pemain ada klasnja sendu 

| 'dan-hal iii terserah kepada 
pengurus organisasi tjatur. 

LL. Ketjuali rupa2 tugas dari 
. banjak benda, pemain tjatur 
sering”. harus mengkoordi- 

| meer, suatu hal jang lebih 
sukar lagi. Atjap kali per: 
mainin berdjalan aneh se- 

- kali, hingga stelling petjah 
| djadi tiga: kiri, kanan, dan 

tengah. . “Hubungan putus, 

1 seakan-gkan ade tiga tront 
" berdiri sendirib: Klan me- 

"mentingkan kanan, kiri dan 
“tengah akan rusuk, kalau 
mementingkan kiri, kanan 

dan tengah jang rusale, be- 
| gitu seterusnja. 

Bagaimana tjara meng- 

| kordimeernja ? Apakah me: 

IK milih sadja mana jg sekira 
$ | menguntungkan ? Kalau pe 

2
 

5 
f 

“main sudah mulai memilih 
| maka ig lalu “mengindjak 
- dapangun kemungkinan 

| akan berbuat salah. 
Meskipun sukar, kemung. 

| kinam koordinasi tetap ma- 
sih ada, tetapi harus dgn. 
bantuan jang njata dari se-' 

| mua front jang terputus - 
| Putus itW... 

| WIRANINGRAT 

  
      
  

   

1.28 Desember 1952 telah dilakukan upatjara 
2 batas sebagai lanibang untuk pengantar 
zonder batas? negara nasional. Maksudnja 

opa diwaktu Singkat, untuk ke- 

| mungkin dikatakan 

Sekarang, ajuga setelah “pe- 

- maximum jang terhitung dalam 

  

yen 

glia, pada hari 
      

Ii K 

Sampai dimana hasilnja, tak 
sekarang. 

Tapi itu bukan barang mustahil. 
Semua orang mengiendaki ada- 
nja kesatuan dan -persatuan du- 

“nia, 'Tjuma djalannja dan ben- 
tuk jang bagaimana, itulah jg 

“selalu mendjadi pertengkaran. 
Perkara “ini pula jang sering? 
enjebabkan kesengitan perhu- 

bungan satu sama lain. Idee-nja 
begitu paradoxal pula bunjinja, 
jaitu bahwa untuk mentjiptakan 
“perdamaian, “orang bertengkar 
“dulu, dan untuk menjatukan 
ummat seluruh "dunia, orang 
berpetjah2. dulu pikirannja. 

Benarkah kata O. Swett Mar- 

kiran itulah jang akan mentja- 
pai kebulatan ?” 

  

Harian Iran 

bersifat setengah resmi,  me- 
ngabarkan, bahwa duta besar 
Amerika Serikat Loy Hender- 

.s0n telah memberitahukan ke- 

hammad Mossadegh, bahwa In- 
:g€eris dan Amerika. sanggup 
bajar uang sebanjak £ 209.000.000 
setjara kontan kpd Iran, sebagai 
bagian dari pada £ 49.000.000 

jang diminta.Iran dalam “usul 
balasannja kepada Inggeris — 
Amerika, : 2 

Akan tetapi, kata harian tadi, 

kepada Mossadegh, bahwa se- 

baliknja Iran harus tundux 
kepada arbitrasi'. internasional 
“mengenai Soal tuntutannja dan 
harus merobah  pembatasan2 
atas arbitrasi, jang dahulu per- 
nah dikemukakan Iran. — Ant.   UP. 

  

»5aporan Fowler tadi menun- 
djukkan, bahwa rentjana jang 
Gisusun- tadi, belum lagi men- 
tjapai bentuk jang pasti, akan 
tetapi dalam. pada itu Fowler 
mengemukakan, supaja memper- 

hitungkan, bahwa ,,Sovjet Uni 

dengan tjepatnja “ membangun 

potensi militernja “dan setjara 

membuta berpegang teguh ke- 

pada dogma, bahwa Komunisme 

musti menguasai dunia”. Dika- 

takannja pula bahwa Sovjet Uni 
mungkin ,akan “ mendjalankan 
agresi langsung, untuk mentja- 

pai. tjita2nja”. 
ISi rantjangan Fowler. 

Menurut Fowler, rentjana mo- 
bilisasi industri “ini “mungkin 

sekali akan muat hal2 tersebut 
dibawah ini : f 

1. Perkiraan tentang angkaj 
produksi maximum, jang dapat | 
ditjapai Amerika Serikat dimasa 
perang, selama wakiu 3 tahun 
sesudah petjahnja perang : 

2. Perkiraan tentang. angka 

ton, daripada alat2-sendjata dan 
perlengkapan perang dari sega- 
la matjam, jang menurut “pen- 

dapat komando tinggi mungkin 
Gayat ditjapai, :3 

|“ 3Mengirakan taraf hidup mi- 
nimum bagi perekonomian da 
lam negeri Amerika Serikat. 

4. Tindakan2 " jang dibutuh- 
kan, untuk mengatasi kekura- 

ngan2 jang mMungkin-akan- tim- 

bul pada bahan? dan produksi. 
agar supaja. Amerika. dapat 

mentjapai tingkat produksi se- 

tinggi2nja. 5 

: Fowler mengemukakan, bah- 
wa rentjana ini mengandung 

andjuran ,supaja . mendirikan 

paberik2. jang sekarang tidak 

dibutuhkan, Yan mungkin djuga 
tidak akan dibutuhkan”, ,,Teta- 

kp”, kata Fowler, demikianlah 

pembinaan kekuatan dunia mer- 

deka”, — Ant. AFP. 
  

PESAWAT TERBANG 
DJEPANG JG PERTAMA 

Sesudah achir perang. 

Pesawat terbang buatan Dje- 
pang jang. .pertama sesudah 

achir Perang Dunia If, kini su- 
Gah diterbangkan dan tak lama 
lagi Djepang akan membuatnja 

setjara besar2an. : 

Pesawat ini adalah" pesawat 
pelatih jang. memberi tempat 
bagi 2 orang. Bagian2nja  di- 

buat di Djepang, tetapi mesin- 
nja buatan Amerika. 

Ketjakapan djeladjah pesawat 
mi ialah “110 mil dalam satu 
djam, sedangkan range”nja 

400 mil. Kekuatan mesinnja 145 
h.p. Ongkos pembuatannja ka- 
lau sudah - dibuat setjara be-' 
sar2an -kira2 4 djuta yen 
(LK. $ 11.000). Pembuatnja ia- 

'£i, demikian Kim II Sung. 

Rantjangan mobilisasi eko- 
... nomi Amerika 

2. Untuk hadapi kemungkinan perang 
: IREKTUR Mobilisasi Ekonomi 

Fowler, dalam laporan achir-tahunnja 
kepada Presiden Truman, telah membentangkan suatu rantja- 
ngan jang sangat luas dan mendalam, bagi mobilisasi industri 
Amerika, apabila timbul perang, 

Amerika Serikat, Henry 
jang disampaikan 

  

KIM IL SUNG JAKIN 
Akan memperoleh ke- 
menangan lebih besar. 

Djenderal Kim II Sung,  ko- 
mandan tertinggi Tentara Rak- 
jat Korea, dalam utjapan se- 
lamat tahun baru kepada pasu- 
kan2 sukarela Tionghoa, menja- 
takan kejakinannja, bahwa da- 
lam tahun 1953 akan diperoleh 
kemenangan2 jang iehih besar. 

Dikatakan, bahwa kaum im- 

perialis Amerika sekalipun pa- 
sukan2nja menderita kerugian 

besar di Korea, tidak melepas- 
kan rentjananja jang agressif 

dan bermaksud memperluas! pe- 
perangan.' 

Tetapi saja jakin,  pasukan2 
sukarela Tionghoa. dan tentara 

rakjat . Tionghoa jang telah 
memperoleh pengalaman dslam Pnssery 
pertempuran2 jang lampau, da- 
lam tahun 1953 akan mempero- 

leh kemenangan? lebih besar la- 

Ant. - NCNA. 

nKERETA API PERDA- 
MAIAN" 

Menurut berita ,,Hsin Hua” 
dari Mukden. kereta api tjepat 
»Perdamaian” sudah mulai ber- 
djalan antara Peking dan Man- 
chuli (di Mantjur!a, Gekat batas 
Sovjet). 
Menurut  kantorberita tadi, 

kereta api ini sangat mewah: 
lengkap dengan gerbong resto- 
rasidan gerbong tidur, tiap2 
pintu digambari merpati perda- 
majian , pada udjung kereta api 
tampak huruf? ,,Ho Ping”, ber- 
arti ,damai”. — Ant.-- Rtr, 

. 

| ,Bakntar Em- 
Yo0uz”, suatu surat kabar jang: 

pada pertana menteri Iran Mu-| 

Henderson mengemukakan pula. 

  

  

    

   

    

    

    

  

  

bus dikota New York mengada- 
kan pemogokan, seperti apa 1g 
sudah direntjanakan sebelumnja, 

Segala usaha . untuk mentje- 

'gah - keberhentian pekerdjaan 
.dan perundingan? “antara sere: 
ikat buruh dan pihak' pimpinan | 
|telah gagal. Supir2 masih tetap , 
"menghendaki, supaja djam be- 
Kerdja mereka dikurangi dari 44 | 

djam seminggu  mendjadi 40 
djam. 1 

Supir2 jang mogok tadi be- 

kerdja pada 3 kongsi partikelir, 
jang rata2 tiap2 24 djam me- 
ngangkut penumpang 8.000.000 
orang. 

5 Djuga dipelabuhan ad 
pemogokan. 43 

Sementara itu, AFP mewarta- 
kan, bahwa 3 serekat buruh jg 
mempersatukan 462 . operator 
mesin timbang dipelabuhan New. 

Djumn'at pagi 

me- 
York, mulai hari 

kemarin mogok : mereka 

nuntut kenaikan upah. 
Djuga beberapa serekat buruh 

pekerdja pelabuhan lainnja te- 
lah menjatakan, bahwa mereka 
akan menjokong pemogokan ini, 

hingga pelabuhan raksasa ini 
terantjam kelumpuhan sama se-. 

kali, — Ant - AFP. 

PENDUDUK AMERIKA 
TAMBAH 2.6 DJUTA 
Penduduk “ Amerika Serikat 

telah bertambah dengan 2.600 
ribu orang dalam tahun 1952, 
suatu pertambahan penduduk 
jang terbesar jang pernah di- 
tjapai oleh Amerika dalam sa-' 
tu tahun, demikian kantor pen- 
tjatatan penduduk Amerika me 
ngumumkan pada harj Kemis. 

Dikatakannja, banwa djum- 
lah penduduk Amerika kini ada 
lah 158.434.000 — Ant. - AFP. 

WAKIL2 NEGARA2 
ARAB BITJARAKAN 

POLITIK 
Terhadap 
Kisenhower. 

- Wakil2 negara2 Arab dalam 

PBB, telah mengadakan perte-: 
muan di New York, untuk mem 
bitjarakan politik terhadap pe- 

  

pemerintah 

merintah djenderal Eisenhower 
jang akan datang. Demikian di- 
kabarkan pada malam Kemis. 
Pertemuan tersebut diadakan 

Giruang tinggal menteri luar 
Saudi Arabia pangeran 

Faisal, dan dipimpin oleh sek- 
djen lembaga Arab Hassouna. 

— Ant: - AFP: 

KEKUATAN INTI TEN- 
TARA DJEPANG | 

Dengan seidzZin d€Wan pena-: 
sehat militer Amerika Serikat, 
maka Dewan Keamanan Nasio- 
nal Djepang mengumumkan per. 
sendjataan ,,Korps Keamanan 
Nasional”, jaitu inti tentara 
Djepang kelak. 
Menurut pengumuman tadi, 

  

Itik permu.“ . tahun 1953, supir? 
jang mengjalankan 3.000 buah 

  

  korps ini pada waktu inj diper- 
lengkapi dengan 165 buah tank, 
30 meriam penangkis serangan 
udara ya ringan, 50 meriam ber- 

   
   

    

      

    

  

  

      

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  

  

    

  

    

    

    

  

    

    

      

  

      

   
Pertandingan kedinaradh tehnis di Bandung. 
Kiwi: Gan Koen Hie. 
Kanan : 

ra Indonesia. 

Nona Tan Kim Seh djuara tennis puteri. 

Sen aan 

Ip Koan Hong sebelum bertanding merebut djua- 

2 

Kepolisian Surakarta djuara 
Sage sp in mate men 

Di-ikuti 
anggauta Kepolisian seluruh Ka. 
residenan Surakarta jang meli- 
puti 13 bagian2 Kepolisian, ba- 
YU2 ini di Solo telah dilangsung- 
kan pelombaan menembak dgn. 
revolver dan serapan. 

Atjara perlombaan terdiri 

dari : menembak dengan re- 
volver. snelvuur djarak 25 m. 

dan menembak dengan senapan, 
snelvuur djarak 100 m, dan dja 

rak 206 m. dengan tjara berdiri, 
djongkok, duduk meniarap. 

Bagian perlombaan menem- 
bak dengan revolver di-ikuti 

oleh Pembantu? Inspektur kea- 

tas, dan bagian menembak “e- 
ngan senapan Gdi-ikuti oleh Kac- 

mandan2. Polisi 
tiap2 bagian Kepolisian terdiri 
Gari 3 penembak revolver dan 6 

penembak senapan. 

Sebagai djuara  romborgan, 
telah muntjul Bagian Umum 

dari Kepolisian “Karesidenan 
Surakarta» “dan djuara perse- 
Orangan menembak dengan re- 
vofgver dipegang oleh Kfarto- 
hardjono, Inspektur I. (Kepala 

sectie II Ska), nomer dua dja- 

tuh pada Sudarije, Femsantu 

| Inspektur dari Kepolisian Kia- 
ten, nomer tiga dipegang oleh 
Jotopranoto, Komisaris II (Ke- 
pala Kepolisian bag, lalu-lintas 
Ska). 

Duara perseorangan menem- 
bak dengan senapan dipegang 
oleh Karsim, Komim: Pol. Mobrig 
Solo, nomer dua Sutrisno, Ko- 
misaris Muda Kep. Lalu-lintas j 
Ska., nomer tiga Slamet dari 
Kepolisian Kab. Karanganjar. 

Untuk kedjuaraan rombung- 

medali dan barang2 lain. (Kor). 
  

kaliber 155 mm dan 150 meriam YK A ST I:“ 
kaliber 105 mm. Darj 165 buah 
tank tadi, jang 90 buah ialah 

“tank sedang, sisanja ringan -— 
Ant. AFP. 

  

sesungguhnja kebutuhan jang : 

“menekan, untuk menjelesaikan Kotp. Sosialis Asia : 

kekuatan ketiga 
ONPERENSI Sosialis Asia pertama kalinja jang akan di- 
adakan di Rangoon dari 6 hingga 15 Januari jang akan 

datang, akan bertudjuan untuk membentuk suatu ,,kekuatan 
ketiga” guna melawan Komunisme kominform disatu pihak dan 
imperialisme Comokrisi kapitalis dilain pihak. Demikian dite- 
“rangkan oleh ketua Partai Buruh seluruh Malaya, Mehammad   lah ,/Tokyo. Aircraft Company”. 

-— Ant, - UP, 1 

Sopice dan sekdjen Lee Moke Sang jg kedua?nja nanti akan 
mewakili Malaya dalam. konperensi di Rangoon. | 

Dikatakan bahwa konperensi 
itu nantinja harus membawa | 

hasil terwudjudnja suatu politik 
umum untuk partai2 sosialis 
Asia dan akan memberi :ke- 
mungkinan untuk mengadakan 
usaha2 bersama guna memper- 
tinggi taraf penghidupan umum 
rakjat2 djelata di Asia, 

Dikatakan, dengan usaha2 ini 
partai2 Sosialis mengharapkan 
dapat memberi sumbangan bagi 
perdamaian dunia, Utusan2 Ma- 
laja 

P.M. Inggeris Attlee akan me- 
mimpin delegasi Sosialis inter- 
nasional, dan 'memimpin rang- 

itu . menerangkan ./bekas' 

kaian tjeramah2 dan pembitjara 
an2 diantaranja mengenai Oorga- 
nisasi2 internasional dan politik. 
nja terhadap daerah2 djadjahan 
dan daerah2 terbelakang. ' 
Pemimpin partai Sosialis In- 

donesia Sutan Sjahrir akan me- 
mimpin pembitjaraan2 mengenai 
nasionalisme dan internasio- 
inalisme. Wakil2 dari partai So- 
sialis Kanan dan Kiri Djepang 
akan berbitjara tentang. sum- 
bangan Djepang untuk mem- 
perkembang sosialisme di Asia, 
sedang wakil2 dari Tunisia dan 
Afrika akan memimpin pembi-   tjaraan2 mengenai perdjuangan2| 
untuk kemerdekaan. - Ant.-Afp. 

    
“ 

  

t DJATUHNJA TOBRUK. 

Dan lain-lain lagi.» 

#3 

£ Apa dan Siapa: Alm. OTO ISKANDAR DINATA. 

# Suka Duka: SEORANG TANDAK. 

# MUSEUM PERDJUANGAN KEMERDEKAAN. 
4 PEMUDA - PEMUDI PELBAGAI NEGERI. 

BINTANG FILM AGUS MULJONO. 

HIROSHIMA KOTA GADIS-GADIS TJANTIK. 1 
t 

k 

| “3 

Sep 
Dee ya 

“Tgl. 4 DJANUARI 1953 

"NTUGU 42 mi JOGJA, 

AAA GW sa Midna uk Sa Make Ia SA 3 Wa 

5g 
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KELOMPOK S.R. DELE- 
: SAN DJUARA DISTRIK 
Dengan dikundjungi oleh Dja 

watan PP. dan K, Penilik Se- 
kolah sewilajah Kab, Sleman, 

Pendidikan Djasmarnj Kab. para 
guru dan ribuan murid, pada 
tgl, 30-12-52 bertempat dilapa- 
ngan Raden Ronggo Kalasan 

telah dilangsungkan pertanding 
an kasti untuk merebut djuara 

distrik. $ 
“Dalam pertandingan terachir 
kelompok S.R. Krapjak dapat 

dikalahkan oleh kelompok. S.R. 
Delegan dengan angka 14-2. 

oleh sedjumlah 104 

kebawah, dan: 

  
an diberikan piala bergilir dan” 

(untuk kedjuaraan lainnja berupa 

  
Mulai tgl.11-1-1953 praktijk Hotei MERDEKA — S o01o. 

AHLI NUDJUM (SWAMIA) 

, PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20- tahun ber- 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEI- 
HI. Mendjawab. Setiap pertanjaan . dari 

Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pergian promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja. Consul Rp. 10.—, Djuga ada sedia spesial obat- 
nja kurang tenaga en linu (Rahasia disimpan). 
Tidak mengadakan surat menjurat. (correspondentie). 

Djam bitjara 8 —1, 4—7. 

Hotel , MERDEKA". 

BARU TERIMA: 
Mesin tulis merk ,,7Z KTA" model standar, bagus dan kuat. 

  

KONP. DAMASKUS 
JANUARI 

Untuk bentuk Uni 
Negara Arab. 

Dua surat kabar Syria Al 

Faiha” dan ,,Al Iwan” mewarta- 

kan, bahwa kepala negara Sy- 
ria djenderal Selo, minggu de- 

pan akan mengundang suatu 
kongres antara negara2 Arab 

untuk membitjarakan soal pem- 
bentukan Uni Negara2 Arab 

15 

berdasarkan pada putusan2 jang 

telah diambil dalam pertemuan 

baru2 ini antara kepala staf 

Syria djenderal Shishakly dan 
perdana menteri Mesir djende- 
ral Mohammad Naguib. 

Diwartakan selandjutnja bah- 

wa. djenderal Selo akan mengi- 
rimkan undangan sendiri kepada 
kepala2 negara2 Arab lainnja 

untuk menghadliri kongres jang 

menurut. sarannja supaja  di- 
mulai pada tanggal 15 Djanuarsi 
nanti. — Ant. - AFP. 

OPPROS). 

  

C3 & 
#9     

PN 

Saw. 1 jndoo 
    

   

esia aka 
banjak panennja 

Djika ditanam padi 
Gronang Gjurubitjara Organisasi Makanan dan Pertanian 

dari PBB, Mr, Mulgrue, dalam satu 'i 
nerangkam, bahwa ,,para ahli beras melihat harapan kesar ses 
kali bagi Asia Tenggara dalam usahanja 
banjak padi ditanah jang telah diusahakan penduduknja”, 

  

  

REKORD BARU PU. 
TASA 2 

Seorang fakir? bangsa 
Italia bernama Fakir Rei- 
kan hari Kamis jang lalu 

telah berhasil memperbaiki 
rekord berpuasa, 

Reikan selama 77 hari 
dimasukkan dalam kotak jg 
dibuat dari katja , ia tidak ' 
makar, tetapi selama 77 ha- 
ri tadi ia minum : 222 liter 

air mineral (air belanda”), 

27 liter air bertjampur ga- 

ram, lebih dari 19 liter teh 
dan 7 liter kopi jang tidak 
pakai gula. 

: Pemegang rekord lama : 

ialah seorang: Inggeris ber- 
nama Jack Wafer: 76 hari. 

  

   
       

jang baik eljanisnia 

nterpiu di London me- - 

memperoleh lebih ' 

| Mr. Mulgrue telah beberapa 
kali mengadakan tjeramah ten- 
tang apa jang sedang dilakukan 
Oleh organisasinja bersama dgn 
Rantjangan Kolombo dan Pro- 
jek Pasal Empat untuk meno- 
long rakjat. dari daerah2 ter- 
belakang. 
Berbagai djenis padi jang 

ditanam didaerah Pakistan, In- 
dia, Indonesia dan Malaya jang 
panas hawanja, banjak membe- 
rikan hasil, kata Mr, Mulgrue, 
Tetapi tanahnja rupanja. tidak 
begitu suka dipupuk. Ada pula   

  Ant. - AFP,   
  

INGGERIS HENDAK 
PERBESAR. DAGANG- 

NJA 
Dengan Sovjet Uni 
dan RRT. 

Mingguan ,,@uick” menerima 
berita dari London, bahwa Ing- 

geris dan negara2 blok sterling 

lainnja bermaksud memperbesar 
perdagangan dengan Sovjet Uni 
Gan RRT, 
Menurut mingguan tersebut, 

Inggeris terpaksa memperhati- 

kan pasar2 di Sovjet Uni dan 

RRT, karena pasar2 eksport ia- 

imnja makin Sempit. -- Ant. UP. 

PERMINTAAN APEL 
ROSENBERGS DITOLAK 
Mahkamah Apel Federal, te- 

lah menolak permintaan apel 
Julius dan Eithel Rosenberg, jg 
terlibat dalam peristiwa spio- 

nase atom di Amerika, dan jang 
telah didjatuhi hukuman mati. 

      Ant: S-AFP, 

  

Pres. Tjeko Klement Gottwald : 

Tjeko sangat terbelakang dalam 
laksanakan rentjana 5 th.-nja 
Daan amanat Tahun Baru jang ditudjukamnja kepada rak 

jat TjeKoslowakia, Presiden Klement Goitwaid mengatakan 
al bahwa Tjekoslowakia sangat terbelakang dalam melaksana- 
kan Rentjana 5 Tahunnja, 

Pidato jang disiarkan melalui 
Radio Praha tadi menjatakan, 
bahwa djumlah perusahaan tani 
kolektif selama-11 bulan jl. ini 
sudah meningkat 16X, tetapi 
namun demikian, masih djuga 
dialami kesukaran2 dalam me- 
njediakan bahari makanan bagi 
rakjat. 

j Perkara Slansky es. 

Sebagian. besar dari' pidato 
Gottwald tadi diisi dengan per- 
kara Slansky cs. Seperti dike- 
tahui, keempat belas orang da- 
lam perkara tadi didakwa me- 
lakukan pekerdjaan mata-mata, 
pembunuhan dll. dan -achirnja 
mereka — ketjuali.2 orang — 
didjatuhi hukuman mati. 
Dalam pada itu Gottwald me- 

mudji pekerdjaan polisi Tjeko- 

slowakia, jang disebutnja sa- 

ngat waspada. itu, 

Astroloog Occultist. 

hati. sanubari 

  

  Lon au 2451 

1 
Naa 

Harga reklame, 
Sepeda FONGERS model E, orisinil, kluaran jang terbaru. 

Agent buat Jogjakarta, 

Toko » WIRIOSOESENO” Lodjiketjit 20 — Jogja. 

Tentang 'tanja-djawab 

Stalin.. N. Y. Times. 

Mengenai tanja-djawab antara 
s.k. Amerika ,,New York Times” 
dengan Perdana Menteri Sovjet 
Uni Josef Stalin, Gottwald me- 
ngatakan, bahwa Stalin sudah 
membuktikan bahwa tidak-da- 

pat. dihindarkannja perang itu 
hanja dongengan belaka. Stalin 

telah membuktikan, bahwa $So- 
'sialisme dan Kapitalisme dapat 
hidup berdampingan. Hanja ada 

satu sjarat sadja Harus ada 

pertjaja - mempertjajai pada 
kedua pihak”, ,,tetapi, seperti 
apa jang dibuktikan Stalin, pe- 
rang dingin ini disebabkan ka- 
rena adanja serangan2 terhadap 
Sovjet Uni”, kata Gottwald, — 
Ant.- AFP. 

    

satu .djenis padi jang subur 
#4 tumbuhnja dan banjak memberi 

hasil didaerah jg sedjuk iklim- 
nja, dan mau dipupuk, tetapi 
tidak subur tumbuhnja didaerah 
panas. Organisasi Makanan dan 
Pertanian telah-kerdja bersama 
dgn. pemerintah India utk me- 
ngawinkan dua djenis padi jang 
mau dipupuk dan mau tumbuh 
subur didaerah panas. 
»Kesukarannja sekaran g ialah 

dua djenis padi ita tumbuh ti- 
dak sama tjepatnja dan waktu- 
nja berbunga djuga berbeda. 
Para ahli kini harus menjama- 
kan waktunja berbunga dengan 
memaksanja £ ! ditanam dibawah 
tjahaja jang keras, atau melam- 
batkan tumbuhnja dengan me- 
letakkannja ditempat gelap. Le- 
bih dari 120.000 bunga padi jang 
dikawinkan demikian, 
»Tanaman generasi pertama 

djuga ditumbuhkan dan bibitnja 
dikirimkan kembali kenegeri2 
jang memberikan sumbangannja 
tadi. Dari berbagai matjam padi 
kawinan ini. tiap negeri dapat 
memilih apa jang serasi dengan 
keadaan tanahnja, dan diharap- 
kan tiap negeri akan memper- 
oleh panen jang sebanjak2nja 
dari padi tsb, dan akan: men- 
djadi padi jg kuat buat melawan 
berbagai penjakit dan hama". 
Demikian London Press Service. 

DAGANG DJEPANG 
— RRT DIPERPANDJANG 

Radio Peking mengabarkan, 
bahwa sebuah protokol jang 
memperpandjang  perdjandjian 
dagang” RRT — Djepang de- 
ngan 6 bulan hari Rebo telah 
ditanda-tangani di Peking. 

Dikatakan, protokol itu di- 
tanda-tangani oleh Suzuki, ang 
gota panitia perhimpunan un- 
tuk memadjukan perdagangan 

    

RRT .— Djepang, jang mewakili a 
Tomy Kora, Kei Hoashi dan Ki- 
suke Miyago. Untuk RRT di- 
tanda-tangani oleh Chie Chao 
Ting, sekretaris djenderal pani- " 
tia untuk memadjukan perda- 
gangan internasional RRT. 

Dengan protokol itu perdjan- 
djian datang RRT — Djepang 
tersebut diperpandjang hingga 
30 Djuni 1953. — Ant. AFP, 

PRODUKSI MINJAK 
MENTAH DUNIA 1952: 
Menurut Petroleum Press 

Service” produksi minjak tanah 
mentah diseluruh dunia ketika 
tahun 1952, berdjumlah 618 dju- 
ta ton, atau berarti 5465 ataupun 
31 djuta ton lebih besar dari 
pada ketika 1951 
Djumlah produksi minjak ta- 

nah mentah dinegeri2 ,,perusa- 
haan partikelir” seluruhnja ada 
kira2 562.900.000 ton dan dine- 

geri2 Sosialis “kira2 55.300 000 
ton, Ant, UP, 

  

  

PIL SE 

tambah 1076. 
RAMBUT PUTIH 

Rp. 25,—, 
AGENTEN : 

“ 

agen2 lagi.   
  

IKIN'G OF TH 

      

'ROYAL MOUNTED 
  

Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 
lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa 

NJA semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pendek 

temponja, lekas tjapai, djengkel hati dan zenuwen 
rasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi segala matjam 
KELEMAHAN LAKI, isi Santar2 sjahwat jang sudah ko- 
song dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,— 

ATOM HAIRDYE 
Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR, 

Harga per doos 4 3 gram Rp. 

Rumah Obat ,, KARUHUN” 
Maison ,AROR” Kaliasin 19: 
Baliwerti 29, Ie Djin San Kembang Djepun 15 dan 
Toko REDJO Ps. Besar Wetan 11 di Surabaja.Ba- 
linese Art Works Den Passar Bali, 

PUSAT : ,DC PHARMA” Djl. Ternate No. 12, Bandung. 

TERERG ENAK DOK R ENI 

XANOL 
KEKUATAN- 

(neu- 

Ongkos kirim 

MENDJADI HITAM! 

10,— 5 gram Rp. 15,— 10 gram 

Djokjakarta 
Tabib Abdulhamid 

Masih tjari   

  

“9 
  

  

BELEviNG 
THAT -JUG 
AND SPEEDY 
WILL, UNS 
WITTINGLY 
LEAD HIM 
TO THE 
BLEAK 
OUNTAIN 
ACKETEER 
KNOWN AS, 
THE ENGINEER, 
KINGIS 

ABOUT TO: 
WALK INTO 
ATRAPL 

& 
    

dengan pemimpin 

k akan masuk perangkap.     V. pemimpinnja, 

| 

N 4 4 2 Ci $ 2 Ft, 3 1 2 $ F3 

AA abah AIA ar SME tan PR POLA V2 yaa mahi Sg AAN SN EA OK AW Oh 

w 

1 SPEEDY AND IG LEFTA CLEAR 

Karena kejakinamnja, bahwa Jug dan Speedy 
MTengan tidak sadar akan menghadapkan dia 

kerusuhan di Bleak Moun- 

tdin jang disebut ,sinsinjur”, maka King kira2 

re peedy dan Jug telah terang member" 
arena Jang akam menghadapkan 

HA 

   

  

   

TTIMEN) CATFISH, SPEEDY THAT ARROW 
MESSASE EROM TH' ENGINEER” SAYS 

AAA 
— Minta ampin, Speedy 
panah. ini adalah instruksi dari 
tuan insjimir” jg mengatakan 
bahwa kita diikuri oleh King! 

SN / 5 g! 
5 Padan yak 

2 Pa , 

    
  

  No ata 1 

  

penanuaka 

N 

MMI NOWAKT TAI NICE TO KNGKA 
| Iweti sve ima 

Lha WITH AHARD BUMP AT TH END OF IT LI 

paja ig mengikuti kita 
dengan bekas telapak kaki jang 
terang, 

   
TRAIL TO FOLLK -.., 

$ 2. 1 Poduced by Stepiien Stein 

SEN PN an 
— HMM! Senang djuga men- 
dengar itu! Berilah djalan sus 

   

      
   

    

Ne
 

            

 



    
    

   
    

   

  

    

   

    

   

          

       

      

surar undangan begitu. “' 
Berabe s— lihat pen 

Tapi serta t "gga al 

nja dilihat betul ? 
Djebul tjeramah itu. 

| djadi tg. 28 Desember tahun 
| jang lalu (Meskipun baru ..le- 
|. wat 5 hari). 

  

        

   

      

   

   
   

    

   
     

   

    

    

  

    

  

   
    

    

   

     

      

   

  

itu ternjata “kesasar ke R.RI 

terlebih dulu. Sebab alamat jang 

| tertulis dengan tangan memang 

sepintas 'u dapat terbatja se- 

bagai RRI 1 Sebetulnja tertulis | 

S.k. ,K.R”). 
“Maka Berabe tidak dad, Ti- 

hat pentjak silat. Tapi ja tidak 

apa, itu huruf2 pada alamat Be- 
rabe oa « sudah main pentjak 
silat.. PN 

  

OLAH RAGA : : 

 KEDJUARAAN 

Sekolah2 Rakjat | 

Surakarta. 

Pertandingan kedjuaraan kas- 
ti Peapaan. Surakarta. aa la 

  

RASTI 

  

             

     

   

  

    

        
       

      

    

  

      

  

    

Sektor. bana eny, 

n pemenang kedua Regu sek- 
tor Bandjarsari Barat. - € 

Djuara kasti putri Gapat di- 
miliki oleh Regu sektor Djebres 
dan sebagai pemenang kedua 
ialah Mena Ka Pasarkliwon. 

2 sekar — 

Davis CU: 2 en 

AUSTRALIA MENANG 
5 —0DARI AMERIKA 

  

  

Serta Berabe selidiki surat 

  

  

   
AFP. mengabarkan — dari 

Adelaide, tentang hasil2 pertan- 
dingan tenis Davis Cup jang di- 

sungkan dikota Adelaide jg. 
gambarkan hasil2nja seba- 

gai berikut : 
Pemain Davis Cup Kustratin” 

Frank Sedgman hari kemarin 

telah mengalahk Bapa pemain Ame 

   

   

    

   

  

   

  

  

    

rika Tony Trabert dengan ang- : £ 
deni ET SR SOH A2 AGYA dalam 4 kam — A4 
pertandingan salah satu dari Sea 
pada 2 pertandingan Davis Cup | | 79317 
jang terachir. Maka. dengan d 1 ON En 

: SEM. Hana 

    
"|eaan djam 16 

MnePn. Buka — Da at Tutup 

dari pihak Pa- 
tadi didapat keterangan 

Tana tentang pembikinan 

nurut taksiran sedikitnja akan 
dapat mengairi 3 ha tenan Te- 
galan. 

PBH KOTAPRADJA BER- 
HASIL 7070 

Pihak jang berwadjib pada 

ag 

“Pemerintah Kotapradja Jogja- | 
| karta. menerangkan, bahwa ha- 

sil udjian PBH tahun 1952 ki- 
yad telah berhagi) 1470 dark 
djumlah pengikut seluruhnja. 
“Djumlah pengikut seluruhnja ki 
ra2 ada 2.000 orang, tetapi pa- 
da jumumnja ditengah-tengah | 
peladjaran banjak jang tidak | 

Gapat melandjutkan, disebabkan 
Karena soal2 ekonomi, 

Kini sedang diusahakan tjara 
lain, agar hasilnja lebih memuas 
kan, sebab djika tidak demikian 
soal pembrantasan buta huruf 
dalam kota akan memerlukan 
Waktu puluhan tahun untuk da- 
pat diatasinja. 

PERTENUNAN PERMIN- 
TALAN BENANG 

Di Djawa Tengah. 
Dari 488 perusahaan perte- 

  

“Lnunan jang terdapat di Djawa 
Tengah, 'pada 6 bulan te 
ini jang bekerdja hanj    
dan semuanja rata2 setiap bu- 
lannja dengan tenaga 10.800 
orang ' buruh menghasilkan 
4.200.000 kodj sarung dan 143. 
Ta 000 meter kain belatjo, tus- 

lin, handuk dan serbet. 
Untan produksi s sebanjak itu 
telah dipergunakan bahan2 'be- 

a 203. 006 000 kg. ang ka- 
si | Sutera . dengan tjat dan 

| obatnja sebanjak 12.000.000 kg. 
Selain pertenunan di Djawa 
engah djuga terdapat 2 peru- 

sahaan pemintalan benang di 
| Tegal dan Semarang jang se- 
tiap 'bulannja menghasilkan be- 
nang kapas dari pelbagai ma- 
uas Ukuran 140.000 kg, 

- Diharapkan produksi benang 
d Djawa Tengan itu dalam ta 
hun jang akan datang akan ber- 

  

lipat-ganda dengan didirikannja | 
paberik benang di Tjilatjap jg 

5 Dam dalam penjelesaian dengan 
biaja Rp 50.000.000. Paberik 

hitu kabarrja akan dapat meng- 
hasilkan aa 400 kg. benak. 
Pan 
  

   

     

  

       

    

    
   

    

   

   
   

  

      
   

     
   

   

    

KAUMAN:. 32: JOGJA 

Berdiri sedjak tahun 1932. 

GI djam 8 sama TA 
18. 1» 

  

G3 7 

Tia h bertunangan. 

ve) rapti M. Soekarto 

Ariadji Asmoprawiro 

onosobo: 

    

   

    

   

Jogja. 

28 - Desember 1952. 

x 

  

DID UE 
Sepeda motor baru 150 cc: 

| Sepeda motor ARIEL 350 cc: 
Sepeda FONGERS istimewa / 

  

se komplit, 
io Arkadia type 295A. 

“3 Toko ,SOLO” 
Sosrow jajan Om Jogja. | 

    
  

     

Penulis sdr. R. | 
dan Keuangan 

    

   

  

n Tenan beaja 'sebanjak 
: .9.500—, Kelak bilamana | 
'pekerdjaan ini telah selesai, me- 

— 

   
   
   
   

      

   

  

   

Bar K An aa 

      

£ 
AI “ga Ig " 

MINGGU 4 DJANUARI 1953. 

| Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 
| 07.15 Krontjong pagi. 

| Katholik Kotabaru, 

: Hammond. 
09.30 Dari gan untuk Pemuda. 

arga Wajang Orang Stu- 
dio Surakarta, Tjeritera : 
»Parto kromo”. 

| 13.45 Siang meriah. 
| 17.00 Taman Ksatria dbp. Pak 

'K. Bintang Timur. 

21.15 Djawaban surat2. 
22 15 Rajuan tanah 

“Bandung. 

TCUSAN. 
ADRES 
JANG 

BUAT 
TUAN2 

Penatu 

J udonegaran 
78 Telp. Jk. 

853, 

Buka djam: 
8.30 - 13.00, 
16.30 - 20.00 

Djuga 
“menerima 

SPOED 

ORDER 

  

Hari Minggu 

. TUTUP. 

1000 PEMBELI 
TT Ie SE menp " na 
.- 1000 LANGGANAN 
Tian megbrai Linu terus mene- 
rus membikin tiap Pembelinja 
mendjadi Langganan jang tetap. 
Ini disebabkan oleh karena Dja- 
mu Ngeres Linu, dan djuga lain2 
-djamu keluaran Njonja Meneer 
Semarang, dapat membuktikan 
kemandjurannja, Belilah seka- 

rang satu bungkus 

DJAMU NGERES LINU 
(No. 20) 

  

Satu bangkus' Rp. 0.50. 
Mintalah Daftar Harga untuk 

— segala keperluan djamu.   
SE NA Tan 

PSU Aa 
SNN Naa 

SEMARANG 

08.15 Missa sutji dari “Geredja : 

    

| 09.15 Njanjian2 Latin oleh Ur- ||. 
f sula van Diemen dan Joan || ba 

    

    10.15 Wajang orang oleh Kelu- (IN 

A5 Sut, 
17 48 Chotbah: dan  njanjian 

$ Kristen, " 
19.15 Krontjong malam oleh Oo. 

Prlamgan - 

oleh Seni Sunda Studio | 

  

KANTOR, VULPENNE 

  

   

  

   
    

  

& 

      

   
JUWELIER 

   
         

      36-1. 

     

    

    
  

  

      
N Pendjahit & | 

 Kemutiran 30 

Ilmu Aldjabar KI. I Rp. 5.50 
Ilmu Aldjabar KI. II 1515 

Ilmu Aldjabar KI. III ,, 6.— 

Soak? Aldj. Kl IT 4 djb. ,, 4.50 
Soal2 Aldj. Kl. II H- djb.,, 4.25 
Ilmu Ukur KI. I Ae — 
Ilmu Ukur KI. II ». 6— 

Ilmu Ukur KI. III DI — 

Ilmu Tumbuh2an KI. I 1.75   

  

Agen Djokja: Petjinan 78, Tugu 
Kidyl 7, Ketandan 4, Lem- 

“pujangan Wangi 80, Keme- 
tiran Kd. 18A, Kintelan 94. 

Agen Magelang: Djalan Tidar, 
Patjinan 96 -&1 

| en Solo: ea 1at, Nga- 
' peman 15, Djalan Slamet 

Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 
Ssukan 4, Dji. Pasar Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen 
171 dan Djl. Gading Kd. 170. 

? 20-1 

-Ilmu Tumbuh?an KI. II ,, 
Ilmu Tumbuhsan KI. III ,, 2.25 

“Ilmu Hewan KI. I LA 

Ilmu Hewan KI. II/III ,, 2.75 
Ilmu Manusia KI. I/LI/III ,, 2.50 
Sedjarah Umum Kl. I ,, 1.75 

Sedjarah Umum KI. II ,, 2.— 

Ne SI ma KL IT 275 

Ilmu bw mi Eropa » 3— 
Ilmu b i Afrika/Amer. ,, 2.25 

Ilmu bumi Asia/Austr. al 

Ilmu bumi Indonesia 32.50 

Ilmu bumi Pasti Alam ,, 2.50 

      
ih 
  

istimewa untuk wanita 
jang habis bersalin guna 
mendapatkan kembali 
kesegaran serta kekuatan 
badan. 
| stel untuk dipakai sam- 
pai 40 hari terdiri dari: 

3 matjam djamu, 
3 matjam tapel, 

2 matjam bobok, 
2 matjam pilis. 

PN 

PAMA beb Apit 
Malioboro 35 — Jogja. 

Kranggan Barat 128, Semarang. 
tadi 

      

           

  

      

  

Foto Service jt ae Ia 

Petjinan 65 
Aifdr., past foto 3x4 Rp. 0.25 
6x6 Rp- 0.40, 6x9 Rp. 0.50 
Vergroot: 
6x9 Rp»2— 9x12 Rp. 3.15 
Selalu memberi coupon untuk 

  

3 

: | The S 

   

  

Petjinan 30 

  

MAIN DJAM: 

, BARANG? 
RANG LUX UNTUK SUMBANGAN. 
HARGA PANTES DAN SERVICE. MEMUASKAN. 

TOKO MAS INTEN BERLIANT. 

Kan 

  

Dalim FR 

ecret Life of Walter Mit” 
KOTJAK — LUTJU — GEMBIRA ! NON 

De ha — UNTUK SEGALA UMUR! 
MINGGU TANGGAL 4 JANUARI 1953 ' MATINEE 

GLB9. hai DJAM : 10100: PAGI. 
| SAKSIKANLAH MALAM INF'di ——  ,RAHAJU" 

  

lah Tahun 1953. 
Inilah ada adres jang selama ja boleh dipertjaja untuk: 

MAS, INTEN, BERLIANT, HORLOGES LONTJENG ' FEMBOK, LONTJENG 
DARI PERAK, DAN MATJAM? BA- 

ak 5, 1G HORLOGER 

Telp. 533 

Jogjakarta   

  

  

   

      

   

   

17 Th. 4 

  

  

  

  

  

  

AN dogja |   EXTRA. 
Djumbi cCoupon Rp. 30.- 
Vergroot 13 x 18. 

EXTRA 
39-1. 

S. M. P, STENSIL 
  

Hitung Dagang : TT — 

Penget. Hukum Dagang ,, 4.— 

Pramasastra Djawi Na 
Kawruh Basa 4.50 

Ongk. kirim tiap buku 15 sen. 
Diatas harga Rp:7.50 ongk. 104: 

Guru2 S.M.P. pesan 50 bk. ie 
atas tiap matjam/tjampuran po- 

tongan 10Y6 ongkos kirim bebas. 

PUSAT TOKO BUKU ' 

? sEKONOMI" 
a Tugu Kidul 2-P muka Stasiun 

Jogjakarta         

    
|'MARKAS BESAR 

ADJUDAN DJENDERAL 

Il MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi ke- 
sempatan kepada.pemuda2 Indonesia untuk dididik 
mendjadi : 

. BAWAHAN PULISI MILITER 

b. BINTARA PULISI MILITER. 

II. Sjarat2 bagj tjalon?2 peladjar : 
«a. Warga Negara Indonesia. 

b. Berumur antara 18 —25 tahun, 
Cc. Berbadan sehat (tinggi sekurang2-nja 1.60 m). 
d. Belum kawin 
e. Berpendidikan: 

1, untuk tjalon peladjar bawahan PM: sekolah Rakjat 
6 tahun tamat atau jang sederadjat dengan itu. 

2.untuk tjalon peladjar bintara PM: beridjazah SM 
P atau jang sederadjat dengan itu. 

f. Bersedia untuk mengadakan Ikatan Dinas Tentara 
Sekurang2-nja 3 tahun, terhitung setelah selesai pen- 
didikan. 

g. Sanggup ditempatkan dimana sadja didalam wilajah 
Indonesia. 

h. Sanggup tunduk pada' semua peraturan dan hukum2 
Militer: 

III. Selama beladjar mendapat tundjangan peladjar sbb : 
“ 1-untuk peladjar bawahan PM: peradjurik peladjar 

Rp. 80.— 

2. untuk  peladjar bintara - PM: kopral peladjar 
Rp. 90,— 

IV. Setelah lulus udjian penghabisan diberi pangkat : 
1, untuk peladjar bawahan PM: Prds/PM. 

na BAU peladjar bintara PM: Sersan/PM. £ 
y da pendidikan — untuk kedua Na pendidi- | 

VI. 

VII. 

VII. 

IX. Perdaftaran ditutup pada tgl. 31 Djanuari 1953. 

2D 

ANGKATAN DARAT 

PENGUMUMAN 
No. 854/Peng/A. Djen/52. 

  

kan adalah 1 tahun. 
b. Pendidikan diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pu. 

lisi Militer Tjimahi. 

C. Selama pendidikan diharuskan berdiam didalam as- 
rama jang telah disediakan. 

Tjara melamar : 
Peminat harus mengadjukan surat lamaran jg ditulis 

“sendiri kepada salah satu dari alamat2 berikut jang 
terdekat baginja: 
1. untuk Terr. I (Sum. Utara dan Tengah): “Kmd. Bn. 

I CPM,-Dj. Deli My., Medan. 
2 untuk Terr. II (Sum. Selatan): Kmd. Bn, II CPM, 

Dj. Diponegoro, Pale mbang. : 
3. untuk Terr. HI (Djawa Barat): Kmd. Bn. UI CPM, 

Dj. Djawa 15, Bandung. 
4. untuk Terr. IV (Dja wa Tengah): Kmd. Bn. IV CPM 

.Tjandi Baru 34, Sem arang. 
5. untuk Terr. V (Djawa Timur): Kmd. Bn. V CPM, 

Dj. Guntur 1, Malang : 

6. untuk Terr. VI (Kalimantan): Kmd. &n. VI CPM, 
Dj. Teluk Tiram, Bandjarmasin. 

7. untuk Terr. VH (Indonesia Timur): Kmd»Bn. VI 
CPM. Dj. Karibasi, Makassar. 

8 
deka Timur 17, Djakarta - Raya. 

dengan disertai lampiran?: 

a. Daftar Riwajat Hidup. 
b. Salinan idjazah (beserta daftar angka untuk 

8.M.P.). 
Surat keterangan. dari 
berbadan sehat, 
Suraz keterangan dari Asisten Wedana/|Tjam 

€ Dokter - jang 

d. 
Polisi jang menjatak an berkelakuan baik dan belum 
pernah tersangkit perkara Polisi. 

e. Dua pas photo. 
Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tersebut sub. 
VI akan dipanggil untuk mengikuti udjian2 penjaring- 
an mengenai kesehatan badan, 
dan pengetahuan sekolah. 
Mereka jang tidak memenuhi 
panggil 

pengetahuan 

« BANDUNG, 23 Des. 1952. 

| Se 

Kepala Staf Khgkatna Darat 
u.b. 

Kp UDAN DJENDERAL 
u h 

- untuk KMKB Djakarta Raya: Kmd. CPM, Dj. Mer- 

menjatakan 

sjarat2 'tidak akan di- 

idjazah 

art atceu 

II dan 

umum 

71 

  

: 
TINGGAL 

Sebuah spionnage- film Nang BEBERAPA 
Ten HARI 

81-1. 
, S1 

5 Ke 2 Gagar ! | "1 
SI “9 GRLAP 

MENDJADI 

“THE IRON MA 
(Jeff CHANDLER — Evelyn KEYES). 

SENI SONO 
MULAI MALAM INI DI 
—— 13 Tahun   
Teks INDONESIA. 

  

seraga 

TUNGGULAH 

Foto Studio 

  

Diperlengkapi dengan 
pemotret jang serba 

DJUARA TINDJU! 
BERKELAHI SEBAGAI ,BANTENG KETATON"! 

BANJAK JANG MENDJADI KORBAN ! 
"TIDAK ADA JANG MENGALAHKAN 

TANGGAL 
PEMBUKAAN.— y 

SIN” 
Djl. Malioboro 97 - Jogjakarta. 

N 

35-1.   
alat-alat 

Na N. 

7-1.   
  

Toko ada BAN THING LIONG 
PATJINAN No. 141   JOGJAKARTA. 

Selalu menjediakan sepeda? Lelaki | Prempuan berkwa- 
litet tinggi dengan harga memuaskan di antar anja merk2 
jang terkenal : 

FONGERS, ukuran (22 inch/24 inch), SIMPLEX, GAZEL- 
LE, HUMBER, #ALEIGH, HIMA, VESTING, 
PHILLIPS » JUNOKER, TEHA, RUDGE dan 

Bersedip anderdita komplit. 
34-1, 3 

HERCULES, 
lain-lainnja. 

Silahkanlah menjaksikan sendiri, 

  

  
    

  

Dapat menyembuhkan: 
BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 

  

  

    

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TI & 22 
Anggur obat ,,19” adalah suatu pendapat dari 
bahannja sukar di dapat dan mahal harganja. 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' ber 

anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicaliin Handel 

JIE KIM TIE» 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 

Surabaja. 

Agent. KIAN GWAN Afd. Import. 

Solo R. Obat ,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 16 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat Tionghoa 
dan P. & D. di seluruh Indonesia. 

  

ema SEMBILANBLAS | 

  

  

tjampuran jg 
Ini adalah 

guna, karena 

"2g 

dan U, 1316. 

2. 

23-1   
    

  

MUMKAN: Berhubung nanti 

Tjab. Jogjakarta. 

30-1. 

? 

H 

-

 

-- 

“TEUKU 
Gedung Panitya ,,LEKRA" di Alun? Utara akan di perguna- 
kan untuk Rapat Sarekat. Buruh Kereta Api (S.B. 2: A.) 

Maka hari SAPTU tgl. & Djanuari 153 Wajang Orang EKO 
IBUDOJO tidak di pertundjukkan untuk UMUM, mengharap 
chalajak ramai. maklum : adanja. 

  

KEHILANGAN TAS: 
Isi surat? penting, didjalan Klitren ' 

batan-kewek. Jang menemukan diminta menjerahkannja 
ke harian MAA ban, Rakjat' bagian Advertentie. 

»sLEKRA” MENGU- 
hari SAPTU tgl. 3 Djan. '53 

aa Gedung LEKRA. 
TE 

   
Kridosono ." Djem- 

33-1. 7   
  

|” GANTI TAUN. Tambahlah, 

          

5 Fan Mas 22 kr. 

“Perhiasan berharga Berbahagia Rumahmu. MAS INTEN 
menambah kekajaan menambah ketjantikan, 
Trima membikin PERHIASAN ALUS ONGKOS melawan. 

“TJONG" 
EN berharga berpaedah. 

BERLIAN,   MAS INTEN 

31 Malioboro 
Jogja. 

Kaen Batik y 
5 41-1 j |      

SELAMAT TAHUN BARU 
Mudah-mudahan segenap pemakai dan langganan jang 

budhiman, dikaruniai Bahagia Sedjahtera ! 

' Djangan lupa akan hatsil barang tenunan B.T.N. Ku- 
dus, seperti. : 

& Kaing tusores, pijama, 

x Handoek bulu dan wavel, 

& & Taplak medja dan serbet, 

a Matjam2 sarung sutera, dll, 
Peran Tn Pena ringan. 

PABERIK TENUN 

— BADAN TEXTIEL NEGARA" 
KUDUS Telp. 139 

Agen2 

Toko 
Toko SRIKANDI Semarang 
Toko 

Koperasi SUMBER - MADU 

518-12 

PANTJA-SILA Jogja 

SUKA DAMAI Pati 

Magelang 

    

    
  

  
ag IT BESAR Sh al 

    
   
TAI Anccun Up Pep 

4 

    

seorang Samurai. Dengan minum Anggur 

jang dirinja ingin disebut Djantan. 
ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat 
minum Anggur Obat ini, 

at Orang perempuan seperti: datang bulan 
tjok, dapat bulan perut sakit, kepala 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pin 
kit, itu semua dapat disembuhkan. 
ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, 

ini. Segala kelemahan tubuh seperti: 
bekerdja, selalu tjapai, 
dur, suka marah, kurang darah dan 

tidak 

merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 

dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 
kaguguran. 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan. habis ber- 
membikin bersih da- salin): Shasiatnja Anggur ini: 

rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan 

segala demam (meriang) jang sangat 

PUSAT PEND/UAL: Toko Obat YEN AY, 
nan 130 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 
REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA 
SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D, s9 
Indonesia. € 

Typ » ED 

  

AMPUAN 
&h an you 

7 

2 AN 
2 TA, PAN MUDA    

ANGGUR SOM YONG Le Beta Kuat untuk Jaki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 

segala gangguan penjakit bu- 

sering pusing, 

pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 

tidak napsu makan, susa ti- 

terutama, bagai 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 

ikuatirkan 
bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHA 
YOU DIBAWAT PENILIKAN SEORANG AHLI. 

kuat ini, 

): Dengan 

tidak tjo- 

ggang sa- 

tua mau- 

gumbirah 

dapat me- 

menjegah 

NI ' 
— Petji-   

   
     

      

      

     

    

 


