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| wab dalam mangjaakan peme- 

. orang pun menduga, 

| itu, sukar dapat dipahamkan, 

rab let. kol, Warrow, 

  

    

     
        

        
    

    

    

  

   

         
       

    

   

No 

rincahan, 

Bagi kami jane merupakan 
soal pokok ialah bahwa kabinet 
bertindak sebagai pemerintah 
jang sesungguhnja, chusus 
lam menjelesaikan persoalan 
tentaraan atas dasar interglali- - 
teit dan perasaan adil. 

. Pengumuman resmi jang di- 
keluarkan setelah sidang abi- 

net itu ar berbunji seen 
kapnja : e 

net. 

Sen 

    

   

  

Keterangan Menteri 

: Untuk Mess pake | 
putusan? jang Berulang ba : 
benar 

  

   

  

    
      

  

      

    

    

   

     

      

  

udi pemangku djaba- 
a T.T, VII telah PN 

a menjebhlikan Sri Sultan meleta- 
kan djabatannja sebagai. men- 

    

teri pertahanan. 
a Tai @ seat berita itu tersiar, 

tentu 

menterj P.S.I. (Dr Sumitro, Mr. 
Lukman) pun akan meletakkan 

djabatannja pula, karena menge 
nai pengangkatan Warrow pasti 
pandangan mereka sama pula 
dengan pandangan menteri per- 

ea : 
ernjata kedua menteri PSI 

itu tidak meletakkan djabatan- | 
nja! Sebabnja, karena telah 
diangkat kol. Sadikin mendja- 
di panglima T.T VII, sehingga 
pengangkatan Warrow mendja- 

di fungerend panglima Sega 
nanti ditiadakan. 

Sikap kabinet jang pada sua- | 

tu s“at nampak membenarkan 
pengangkatan Warrow: mendja- | ! 
di fg. panglima dan disaat lain 
mentjabut kembali pembenaran | 

  

“Tidak boleh tidak orang Tatu | 

ciplinair ataukah tidak ? 
Pernjataan ini sungguh amat 

pentingnja. Seperti diketahui 
. Warrow, Sudirman dan Kretar- 
to dalam kedudukan jang sama 

“3 didalam ramai2 disekitar peris- |. 
/ tiwa 17 Oktober itu. Hanja be- | 

danja, tindakan2 — Sudirman, 
Kretarto sudah lebih dulu dile- 
galiscer oleh Pemerintah. Akan | 
tindakan Warrow terhadap kol. | 
Gatot, pengangkatannja men- 

trah djadi fg. panglima divisi boleh- 

  

   
   

  

lah dipa g legalisasi, 
£ Te setelah pengangkatan 

— itu djadi dibenarkam, ma- 
$ ka tidak tahu lagi bagai-   

  

na akan sikap Pemerintah 

. Maka berhubung dengan itu 
kedua orang menteri. 

itu are Kabin ea 

bertanja : Bagaimanakah sikap 5 
kabinet jang sebenarnja terha- | 
dap figuur Warrow ? Adakah ia | 
dipandang telah “berbuat indis- 

gi pe maa jang. telah dibebas- 

Djakarta F. Kai Sabtu 
dengan pesawat te: 
kat ke New Delhi u 
hadiri - konperensi 
   

    

      

sapa bagian Asia 
bea Sa dirga Aan Negeri 1 Dj 

“Sjahruzah, Sugondo dan Djuir 

takan, 
Sutan: Sjahrir, berangkat tgl. 4 

Isa a dan bakti seluruh rakjat 

| se ala pembaktian dan sumba- 

  

Nk Wa di 
—. Semarang 

Dalam perdjalanannja ke 
Djakarta bekas Panglima Div. 
TT, VII Kolonel Gatot Subroto 
Achad jl. singgah di Semarang. 
Ikut serta dari Makasar kec 

| Djakarta itu Overste Warrow, 
K |"Overste Bustomi, Overste Su- 

gu kedatangan Kolonel kowati dan beberapa perwira 
$ “lainnja. 
pimpinan T.T, VII di- | Tatang menjambut dilapa- 

(ngan terbang Kalibanteng, Se- 
marang, Gupernur Djawa Te- 
'ngah Budijono, Overste Suharto 
dan beberapa perwira lainnja. 

| Tampak pula anggauta2 dari 
Persatuan Isteri Tentara. 
Dalam sebuah pertjakapan 

bekas Panglima Div. TT VII, 
'| Kolonel Gatot Subroto, antara 

lain menerangkan, bahwa se- 
landjutnja ia akan mendjadi 
orang preman sadja. Dimana 
ia akan menetap tinggal, ma- 
Sih akan ditentukan kemudian. 

Operasi halilintar mende- 
kati penjelesaiannja. 

Dalam suatu intervieuw Over- 
ste Warrow menerangkan, bah- | 
wa operasi halilintar dewasa 
ini telah mendekati penjelesai- 

-annja. Mengenai soal Kahar 
Muzakar dikatakan, bahwa me- 
nurut statistik. maka kini per- 
sendjataan mereka tidak sebe- 
sar semula lagi. Dan dengan 
adanja penjerahan dari bebe- 
rapa bataljon, maka kinj telah 
ada tanda jang menundjukkan 
bahwa - mereka akan mengun- 
durkan diri. — RS: 

SIDANG INTERNASI- 
-| ONAL RUBBER STUDY 
|. GROUP 

| 

  

I, penetapan tugas baru ba- 

Pa pemang- 
tersebut. 

Ja sesuatu se dilapor- 
epada Presi Panglima 

— 

   

  

         . pera ng 
Dibitjara 
konperensi 

pang. 2 
Konsol djenderal D 

  

   

   

  

        

     

     

    

    

       

    

   

    

    

   

    

    

    

      

    

    
Delegasi Indonesia 
telah berangkat. : 

Hari Sabtu jl. dengan pesa- 
" Iwat udara berangkat dari Ke- 

majoran ke London kepala ba- 
| gian ekonomi dari Kementerian | 

# Luar Negeri Dr. Ismail dan ke- | 
pala bagian planning eri K - 

Teerjan Tenawa & 

    

     

  

“Ke konperensi Sosialis 
.di Rangoon. 

Maba orang anggota dele. 
gasi Partai. Sosialis Indonesia 
'kekonperensi partai2 Sosialis di 
Ranggoon Mr. Manu, Diohan 

kota Inekana mulai tgl. 5 ini. 
Anggota2 lainnja dalam dele- 

gasi Indonesia kekonperensi ka- 
ret internasional itu ialah wakil 
Thesaurier Djenderal Kemente- 
rian Keuangan 'Mr. Subiarto, 
ketua darj Rubberbond di Indo- 

nesia Dr. Farrow, kepala ba- 
gian ekonomi dari kedutaan In- 
donesia di Washington Mr. Is- 
mael Thajeb dan sekretaris 
delegasi Tomasoa dari Kemen- 
terian Pertanian. 

Mr, Subiarto, Dr. Farrow dan 
Tomasoa telah berangkat . dari 
Djakarta ke London beberapa 

hari jang lalu, sedang Mr. Is- 
mael Thajeb terbang dari Wa- 
shington ke Lordon. Sidang 
Working . group International 
Rubber Study Group itu adalah 
landjutan dari sidang bulan 

| Djuni jang lalu. — Ant. i 

Muhammad telah berangkat 
Saptu jang lalu ke Rangoon 
dengan pesawat terbang. 

Subadijo Sastrosatomo menja- 

bahwa ketua delegasi, 

Djanuari ini, sedang ia sendiri 
berangkat tgi. 7. Konperensi di- 
mulai tgl. 6 hingga 15 Djanuari 

Dari piltak dunia persurat - 
kabaran jang “akan mengikutit 

“djalannja konperensi Sosialis 
di Rangoon itu adalah Sudjat- 
moko wartawan Siasat / Pedo- 

| man jang berangkat Sabtu ini 
djuga. — Ant. 

      
“Timbang terima di: Makasar 

Warrow 
Letkol Bustomi : Laksanakan keamanan dan 

: Letkol Warrouw: Aku untuk 

3 ESUDAH kurang lebih satu tahun memegang pimpinan 
atas komando TT. 7, tg. 3|l jang lalu kolonel inf. Gatot 

' Subroto telah menjerahkan tugas panglima itu kepada pemang- 
— ku jabatan panglima TT. 7 jang baru, letkol. Warrow, dengan 

disaksikan oleh letkol. Bustomi sebagai wakil pemangku djaba- 
tan KSAD, jang berhubung dengan urusan? - penting di aa 
karta, berhalangan menghadiri upatjara timbang terima tsb. 

Dalam amanat Kolonel Gatot 

Subroto menjampaikan terima 

|kasihnja kepada masjarakat 

umum dan warga angkatan pe- 

rang dalam Territorium 7 atas 

laksanakan keputusan pemang- 
ku djabatan KSAD itu, jang 
berarti suatu kepertjajaan ata- 
san terhadapnja, jang tidak 
patut disia-siakan, 

@jerih pajah dan korban bakti Adapun tugas angkatan -pe- 

| selama masa tanggung djawab- | rang di Territorium 7 ini tidak 

nja dan dengan taat serta setia |akan terlaksana, 'djika tidak 

menjumbangkan tenaganja utk 

kepentingan nusa dan bangsa. 

' Bila selama waktu itu ada Se- 

Panas manfaat, demikian Kolo- 

-nel Gatot Subroto  seterusnja, 

maka itu adalah usaha kerdja- 

ada bantuan dari segala fihak, 

baik dari luar maupun dari da- 
lam angkatan perang, demikian 
let.kol. Warrow jang achirnja 
menjampaikan sebuah sembo- 

jan: Aku untuk bangsa dan 

aku bukan untuk angkatan pe- 
Tang aa 

Sambutan wakil KSAD 
Bustomi. 

Pada kesempatan ini let.kol. 
Bustomi sebagai wzkil pemang- 
ku djabatan KSAD telah me- 

njampaikan pula sebuah amanat 

Singkat, dalam mana antara lain 
|dikatakan, bahwa mutasi2 se- 
TN adalah suatu hal biasa. 
Jang terpenting ialah bagaimana 

serta para peradjurit. 
| Achirnja - menjerukan, agar 

n usaha dan kesediaan itu 

pat ne direlakan oleh semua 
Jet. kol. Warrow 

u djabatan pa- 
jang baru, karena 

k seorangpun jang “merasa 

engan sesuatu apa jang     t PN Le de i 
tjara mengambil  tjontoh dari 
pada. kebaikan2 jang telah di- 
perbuat oleh pendjabat jg lama. 

Djuga diserukan, supaja pe- 
mangkt djabatan panglima TT. 
7 jang baru let.kol Warrow da- 
|pat melaksanakan tugas jang 
berat ini dengan sungguh2, te- 

butannja menjatakan, | |rutama dalam lapangan keama- 
tenuh rasa tang- (nan dan pembangunan angkatan 

media Tris, darat, — “RM 4 

ebih dathaoonir kita untuk 

usaha, lebih giat guna men- 

(mr, VI Warrow. 
gku djabatan panglima 

baru let.kol Warrow, 

  

           

“dia untuk dikirimkan itu dan 

|diantaranja djuga mempeladja- 

- pada waktu ini ialah bagaima 

dy Group jang diadakan diibu- | 

'ini sudah mengatakan, 

  

-0 Pola Tampa 
. bilisan Na 

"Ke Djepang. 

' Diantara 260 orang peladjar 
demofilisan idari berbagai tem- 

| pat di Indonesia jang oleh pe 
merintah akan dikirim ke D 
pang, ada 60 orang jang akan 
dikirim dari Bandung. 
Berhubung dengan itu, sera 

achir bulan Desember di Ban- 
dung telah dilakukan pemiliha: 
diantara peladjar? jang berse 

pada bulan Djanuari ini dih 
rapkan sudah terdapat sedjum- 
lah peladjar2 jang memang me 
menuhi sjarat2 untuk beladjar 
di Djepang tersebut. Selandjut- | 
nja “harapkan pada bulan Pe- | 
bruari mereka sudah akan da- " 
pat berangkat meninggalkan | 
tanah air untuk mempeladjari 
soal2 perikanan, perkapalan, 
electro tehnik, peternakan, ke- | 

ramik, pemotongan kaju dan 

ri industry katjamata, arlodji, 
pembikinan kertas, pembikinan (Ff 

Be     
   

vulpen, obat2an dil. 

Seperti 

demobilisan itu akan berangkat 

djuga 'dajj Djakarta, Surabaja 

dan Jogjakarta. — Ant. 4 

Iendral Majar Abdul 
   

  

  

  

   

      

      

    

  

    
      

    
   

  

pusat. Demikian diperoleh kete- 
    

      
     

    

  

(edipertjaja. 

   
   

F3 
diketahui, peladjar2 |“ 

Kadir 
Tiba di 
dari Cairo. 

Duta Republik Indonesia di 
: Djendral Major Abdul- 
adir Achad kemarin tiba de- 

ngan pesawat terbang di Dja- 
karta. Ia dipanggil oleh Kemen- 
erian Dalam Negeri untuk me- 
ngadakan pembirjaraan2?. - RD. 

Djakarta 

  

PEMBANGUNAN ATJEH | 
Disediakan “ 
Rp. 20.000.000,—, 

Chusus untuk pembangunan di 
tjeh, pemerintah daerah baru? 

ni telah menerima sedjumlah 

“yangan darj kalangan jang lajak 

Dari djumlah uang tsb., 8 dju- 
akan dipergunakan buat 

emperbaiki djalan? raja, 7 dju- 
untuk memperbaiki land- 

schapswegen dan 5 djuta sele- 

ihnja diperuntukkan membuat 

au memperbaiki bendungan? 

r (irigasi) sebagai usaha me- 

bah hasil pertanian, — Ant. 

  

- Pendapat dahan 

Keing inan di 
bang sa Asic 
sa dan Tiongi 
ERHUBUNG dengan akan 
Sosialis Asia di Rangoon js 

Sosialis Indonesia Sutan Sjahrir 
bahwa jang mendjadi persoal 

dalam segala lapangan. Jan 

diri sendiri itu tentu sadja a 

' di Asia itu sendiri, 
: « 

  

   

  

   

    Sebab kalau kita pada waktu 

bahwa 

kita tilak mungkin untuk  me- 
njusun diri sendiri lebih baik itu, 

an kehandak 

            
   

  diabaikan 
ok mempunjai arti 
iadakannja konperensi Partai? 

ng akan datang ketua Partai 
dalam interview menjatakan, 

untuk negeri2 seluruh Asia 

menjusun dirinja lebih baik di- 

enting dalam usaha penjusunan 

ija kesanggupan pada bangsa? 

uasaan), memang kedudukan 
egara2 Asia tidak ada artinja. 

ipandang dari sudut politik 

ekusaan itu, maka jang agak 
erarti di Asia ialah Djepang 

n Tiongkok. Tapi kita adalah 
nusia jang hidup dan mem- 

unjai kemauan dan itu jang 
kita perdjuangkan. Dan tidak 

me 
    

  

  
adalah untuk menentukan ke- 
inginan kita sendiri. Walaupun 
kita lemah, kita mempunjai tji- 
ta2 dan itu jang kita perdjuang- 

kan. 

  

akan dipetjahkan. 

Atas pertanjaan bagaimana 
pendapatnja tentang suara? dari 

Washington tentang maksud utk 

pembentukan pasukan? melawan     
maka 

djuangan kita dimasa2 jang 

lampau. Inti perdjuangan kita 

adalah memang menjusun diri 

sendiri dan menjempurnakan ke- 

'hidupan kita. 

Kalau dipandang dari katja- 

mata ,,power politic” (politik ke- 

— Gatot menjerahkan tugasnja “pada 

pembangunan A.D. i 
bangsa. 

  

Daerah otonomi ketiga 
Tjeramah di Klaten. 

Walikota Jogja Mr. Sudaris- 
man Purwokususmo dalam tje- 
ramahnja di Klaten kemarin 
jang dihadliri Bupati, para pa- 
mongpradja dll. seluruh Kabu- 
paten memberikan pendjelasan 
tentang pembentukan daeran 
otonomi berdasarkan undang2 
pokok No. 22 tahun 1949 Sam- 
pai sekarang jang ada baru 
daerah otonomi propinsi dan 
Kabupaten/Kotabesar. 

“otonom belum “ada “diseluruh 
Indonesia, 
memang belum dibikin. 

sesuatu daerah otonomi 
Gimaksudkan belum 100x ada, 

partai2. Djuga 

kedudukan ini penting. 
Sudah - itu 

memberikan 

mereka terhadap Indonesia. -— 
Djuga tentang maksud mendi- 

rikan museum perdjuangan di 

Jogja didjelaskan maksud da 

artinja bagi pend han an 
kita,   

      eeaka ne kema 

  

tidak ada gunanja per- | 

Sedang mengenai Gesa jang 

karena undang2-nja 

Dalam prakteknja kekuasaan 

jang 

karena belum diserahkan selu- 
“ruhnja oleh pusat kepada pro- | 
pinsi, dan propinsi kepada ka- 

bupaten/kotabesar. 
Mr. Sudarisman mengakui, 

bahwa, pembentukan DPD: me- 
makan tempo jang lama, kare- 
na memang ini merupakan su- 
atu perebutan dalam kalangan 

penundjukan 
sekretaris DPRD, DPD, Kepala 
Daerah agak sulit djuga, sebab 

sdr. Hutauruk 
uraian mengenai 

beberapa negara di Eropa jang 
dikundjunginja dan pendapat | 

    
     

    

    

   

komunisme di Asia dan penari- 
kan pasukan? Amerika Serikat 

| dari Korea dan dengan demikian 

|akan mengadu orang? Asia me- 
lawan Asia didjawab oleh Sutan 

Sjahrir, bahwa memang jang 
mendjadi pokok dari politik jang 
didjalankan di Asia oleh masing2 
blok didunia pada waktu ini 

adalah bagaimana menggunakan 
orang? Asia dan tidak : apa jang 
dikehendaki dan dingini oleh 

bangsa? di Asia. Politik jang di- 
djalankan oleh kekuasaan be- 
sar itu tampak njata misalnja 

di Djepang, Korea dan djuga di 
Djerman di Eropa. 

Prinsip jang harus didjalan- 

kan antara bangsa2 didunia se- 

harusnja, bahwa negara2 jang 
miskin dan jang kaja harus 
mempunjai suara jang sama da- 

lam usaha2 menjelesaikan per- 

soalan2 dunia. Tapi tidak demi- 

kian jang didjalankan dalam 

politik blok2” “besar, baik blok 
Amerika Serikat maupun blok 
Sovjet Rusia jang mendasarkan 

  
.politiknja atas kekuatan  ten- 
tara, kekajaan atom dsb. 

Soal2 jang dihadapi sama2 
oleh negara2 di Asia itulah nan- 
ti jang mendjadi persoalan da- 
lam konperensi di Rangoon 
nanti. — Ant. f 

    

Soal2 jang dihadapi Asia | 

  

Peringatan Djaksa 

Djangan memperdagang- 
kan lisensi 

Dzarsa AGUNG pada Mahkamah 
pengumumannja minta perhatian 

ramai terhadap hal? seperii tersebut dibawah ini : 

1. Dengan pelbagai djalan dan 
tjara, Pemerintah telah ber- 
usaha untuk membantu para 
importir bangsa Indonesia 
dalam pekerdjaan mereka 
guna mendatangkan barang2 
dari luar negeri. 

Setelah berdjalan beberapa 
waktu lamanja, maka dalam 
prakteknja ternjatalah, bahwa 

usaha Pemerintah jang sutji 
murni itu, tidak mentjapai tu- 
Gjuannja jang ditjita2dkan se- 
mula, bahkan kerapkali mene- 
mu kekandasan. 

Dengan sangat menjesal, ka- 
mi harus njatakan disini, bah- 
wa kegagalan usaha tersebut 
adalah disebabkan, karena good- 
will Pemerintah tersebut oleh 
para importir. Indonesia tidak 
dipergunakan semestinja. 

Kenjataan membuktikan, bah 
wa lisensi2 jang mereka peroleh 
itu kerap-kali tidak diperguna- 
kan sebagaimana mestinja, me- 
lainkan mereka djual lagi ke- 

pada saudagar2 bangsa lain, 
walaupun hal ini menurut un- 
dang2 tidak diperkenankan 

(dilarang). 
| Akibat dari perlakuan jang 
sedemikian ini, sudah barang 
tentu, bahwa keuntungan jang 
seharusnja diperoleh importir 
bangsa Indonesia itu, terus me- 
ngalir kedalam kantong bang- 

sa lain. 
2... Pemerintah insjaf, bahwa 

keadaan buruk sedemikian 
ini, tidak dapat dibiarkan 
berlangsung lebih lama lagi. 

Berhubung dengan ini, maka 
kami memberi peringatan ke- 
pada para importir bangsa In- 
Gonesia chususnja, bahwa per- 
dagangan lisensi itu dikemudi- 
an hari akan diberantas sekuat- 
kuatnja, sedangkan tindakan 
keras akan diambil bukan sadja 
terhadap mereka jang mendju- 

  

al lisensi tersebut, melainkan 
pula terhadap mereka jang 

membelinja. — Ant. 
  

Nehru sesalkan be- 
berapa negeri tak 
mau mengakuinja. 

“ Perdana menteri India, Shri 

I penting. bagi dunia |   Nehru, menegaskan tentang 
pentingnja RRT bagi dunia de- 
wasa ini dan selandjutnja menja- 

takan penjesalannja terhadap 

beberapa negeri jang tak mau 

mengakui akan kenjataan tsb. 

“Dikatakannja, bahwa dalam 
dunia dewasa ini terdapat 4 ne- 
gara besar, dua diantaranja ia- 

lah Amerika Serikat dan Sovjet 

Uni jang-telah madju dalam 
lapangan industri, dan dua lain- 
nja, jalah India dan RRT jang 

masih terbelakang, tapi mem- 
punjai sumber? potensiil jang 

dapat mempengaruhi perimba- 

ngan kekuatan. Dengan menge- 
mukakan betapa pentingnja utk 

mentjapai suatu pengertian de- 

ngan Tiongkok Baru, Nehru me- 
nerangkan, setelah mengalami 

perang saudara selama 30 atau 
40 tahun dan kekuasaan radja2 
perang, Tiongkok kini untuk 

pertama kalinja. mempunjai su- 
atu “pemerintahan pusat jang 
kuat dan keamanan serta ke- 
tenteraman dalam negerinja. — 
Ant. - AFP. 

KONSUL - DJENDERAL 
INDONESIA BARU 

Tiba di Hongkong. 

R Tarbidin Suriawinata, Kon. 
sul-Djenderal Indonesia untuk 
Hongkong jang baru diangkat, 
telah tiba di Hongkong. Demi- 
kian dikabarkan oleh Reuter da- 
ri kota tsb. : 

R. Tarbidin Suriawinata da- 
tang disana akan menggantikan 
Kwee Djie Hoo, jang akan be- 
rangkat pulang” ke Djakarta pa- 
da pertengahan Djanuarij ini, — 
Ant, 

  

Pertahanan Timur 

sukkan dalam or ganisasi 

Saran tersebut telah ditjan- 

tumkan atjara rundingan jang 

diadakan di London diantara 

pembantu meriteri luar negeri 

Amerika urusan Timur Tengah 

dan pembesar2 tinggi kemente- 

rian luar negeri Inggeris se- 

djak hari Rebo jl. Menteri luar 

negeri “Turki, Fuat Koprulu, 

telah menjatakan pendapatnja, 

bahwa dalam organisasi perta- 

hanan Timur Tengah hendak- 

nja. dimasukkan Pakistan dan 

Iran serta negeri2 Arab lainnja 

jang menjatakan kesediaannja. 

Sebagai diketahui  Koprulu 

itelah berusaha selama dua bu- 

Ian untuk membudjuk negara- 

negara Arab agar ikut serta 

Gada organisasi tersebut dan 

enurut  laporannja jang di- 

seikem—ke London, ia telah   
sehansan” 

      
Kun dn 

rank. Ketan ana    

Tengah 

Pakistan & Iran turut serta 
URKI telah menjarankan supaja Iran dan Pakistan dima- 

pertahanan Timur Tengah jang 

telah diusulkan oleh Inggeris, Perantjis, Turki, Amerika Seri- 

kat dalam bulan Oktober 1951. 

sedikit berhasil dalam wusaha- 
nja itu, kata kalangan tadi. — 
Ant. - UP, 

SADCHIKOV TIBA KEM- 
BALI DI TEHERAN 

Dutabesar Sovjet untuk Iran, 

Ivan Sadchikov, telah tiba kem- 

bali di Teheran setelah bertjuti 

3 bulan lamanja di Sovjet Uni. 
Diduga, bahwa dengan kem- 

balinja Sadchikov itu perundi- 
ngan2 tentang penangkapan2 
ikan dilaut Kaspia akan segera 

dimulai 
Seperti diketahui, persetudju- 

an antara Sovjet Uni dan Iran 

  

  mengenai penangkapan2 ikan 

tersebut . akan berachir pada 

achir bulan, Djanuari, — Ant 

  

moge an 

Dalam dan Luar Kota. 

Bebulan . ........ Bp. Il — 

Etjeran sc... im 060 

  

ADPERTENSI: 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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Agung 

Agung Indonesia dalam 
sepenuhnja dari chalajak 

SPANJOL MINTA DJADI 
ANGGOTA PBB 

8 Negeri Amerika Selatan, 

kemarin dulu telah minta ke- 

pada Spanjol, supaja mema- 

djukan permintaan resmi kepa- 

da PBB untuk mendjadi angg0- 

ta brganisasi tersebut, demikian 

didapat kabar malam Saptu jg 

lalu, 
Permintaan itu, disampaikan 

oleh "duta besar Nicaragua di 

Washington kepada duta besar 

Spanjol di Washington, M. De 

Leguerica. Permintaan ter sebut 

ditanda tanganj Oleh wakil2 di 

PBB dari Peru, Paraguay, Eku- 

ador, Sosta Rica, Nicaragua 

dan Salvador. 
8 Negeri jang menanda tanga- 

nj itu katakan pula, bahwa me- 

reka menjetudjui djuga supaja 

Portugal, Italia dan Irlandia di- 

terima djadj anggota PBB — 

Ant. AFP. 

CHURCHILL TEMUI 
EISENHOWER 

Churchill akan menemui djen- 

deral Eisenhower, pada hari 

Selasa dan Rebo jang akan da- 

tang demikian diberitakan di 

London. 

Pada harj Kemis, ia bertolak 

ke Washington untuk mengun- 

djungi presiden Truman. — AFP 

  

  

DJENDERAL PURKA- 
Ytv WAFAT 

Radio Moskow hari Saptu 

Detak pakan. bahwa djende- 

ral Maxim Purkayev, seorang 

komandan terkemuka Sovjet 

selama perang dunia jang lalu, 

telah meninggal dunia. Purka-     yev berusia 58 th — PEP: 

pembijaraan Aron 
“Spanjol 
-Mentjapai tingkat 
terachir, 1 

Tingkat  terachir, kini telah 
tertjapai dalam pembitjaraan2 
antara Amerika Serikat dan 
Spanjol, mengenai soal memper- 

gunakan pangkalan2.udara dan 

laut Spanjol oleh pasukan2 A- 

merika. 
Diduga, bahwa soal2 jang 

masih harus diselesaikan ada- 
lah mengenai jurisdiksj serta 
kedaulatan didaerah pangka- 

lan2, dimana kesatuan2 angka- 

tan laut dan udara Amerika 
akan ditempatkan. Kalangan2 

Amerika jang berkuasa menga- 

takan, bahwa tidak akan terda- 

pat rintangan jang besar untuk 

mentjapaj persetudjuan menge- 

nai soal2 ini. 
Tetapi kalangan2 tersebut 

tidak mau memberikan ramal- 

annja, kapan persetudjuan Spa- 

njol — Amerika itu akan ditan- 

da-tangani, sebelum atau sesu- 

dah pemerintah Eisenhower di- 

lantik. — Ant. - AFP. 

   

KONPERENSI SOSIALIS 
ASIA 

Dimulai hari Selasa 
di Kangoon. 

Partai Sosialis India akan 

mengirim suatu utusan ter diri 

atas 60 orang, dan dipimpin oleh 

Dr. Lohia dan Dr. Jayaprakash, 

ke konperensi Sosialis Asia, jang 

akan dimulai di Rangoon pada 

hari Selasa jang akan datang 

dipimpin oleh U- Ba Swe 

pemmpin partai sosialis Burma. 

Utusan Indonesa akan dipim- 

pin oleh Sutan Shahrir, bekas 

perdana menteri Indonesia. Dje- 

pang akan mengirim baik 

utusan sosialis sajap Kiri Mmau- 

pun utusan sosialis sajap kanan. 

Negara2 lain, jang akan mengi- 

rim utusan jalah : Pakistan Ti- 

mur dan Pakistan Barat, Ma- 

laya, Libanon, Daerah2 Dja- 

djahan Inggeris dan Perantjis 

di Afrika, dan Nepal. 

Bekas perdana menteri Ing- 

geris Clement Attlee, meni teri 

      

   

  

negeri Israel Moshe Sharett, dan 

seorang utusan Jugoslavia akan 

menghadlirj konperensi ter sebut 

sebagai penindjau. — Afp. 

  

 Gerilja. Mesir melawan 
Inggeris ? 

Duta Stevenson temui menteri LN Mesir 

an mereka itu. 

Beberapa harian Mesir. me- 

ngemukakan - dugaan bahwa 

pembitjaraan antara Fawzi dan 

Stevenson tersebut mengenai 

statement, jang telah tersiar 

oleh pers, dari seorang  OPSIr 

tentara Mesir tentang kemung- 

kinan mengadakan perang 8e- 

rilja melawan kesatuan2 Ingge- 

ris di Mesir. Kolonel Djamal 

Abdul Nasser,. seorang penase- 

hat djenderal 'Naguib telah me- 

ngatakan kepada seorang Wat- 

tawan harian A.S. bahwa djika 

Mesir tidak bebas dari pendudu- 

kan Inggeris maka pemimpin2 

revolusi akan mengundurkan di- 

ri dari pemerintahan Mesir utk 

memimpin rakjat Mesir dalam 

perang melawan Inggeris. 

Musuh? dari tindakan? 

tentara”, 

Perdana menteri djenderal 

Mohammad Naguib, dalam Ssi- 

dang pembukaan ,,Dewan Na- 

sional Rentjana 5 Tahun” pada 

hari Sabtu menegaskan bahwa 

,musuh2 dari tindakan2 tenta- 

ra” mentjoba memetjah keutuh- 

an pemerintahan dengan djalan 

melakukan propaganda, jang 

tendensieus, dan berusaha meru- 

sak ekonomi negara. 
Ia menjerukan supaja rakjat 

tetap waspada dan menegaskan 

bahwa pemerintah kini sedang 

merundingkan hari “datang Me- 

sir bersama dengan soal2 Sudan 

dan Terusan Suez. — UP. 
Pawelke menemui Naguib. 

UP kemudian mewartakan 

bahwa duta besar Djerman Ba- 

rat untuk Mesir Gunther Pawel- 

ke pada hari Sabtu telah menga- 

dakan pembitjaraan tentang 

soal persetudjuan  Israel- Djer- 

man Barat mengenai pembaja- 

ran pengganti kerugian perang 

dengan perdana menteri Naguib, 

menteri luar negeri Fawzi, dan 

duta keliling Aziz al Amili. 
Pembitjaraan ini dilandjutkan 

hari Minggu. 
Gerakan pembersihan. 

Selandjutnja diwartakan bah- 

wa menurut harian »Akhbar al 

Yom” pada hari Sabtu maka 

akibat gerakan membersihkan 

pemerintahan dari anasir2 kor- 

roup, jang dilakukan oleh perda- 

na menteri Naguib, sampai kini 

sudah ada 800 orang pegawai 

pemerintah telah dipetjat atau 

tefah mengundurkan diri, 
Menurut harian tersebut ma- 

ka orang2, jang dikeluarkan dari 

pemerintahan itu mendjabat 

dari wakil menteri sampai djuru 

tulis biasa. Gerakan pembersih- 

an itu setjara resmi akan bera- 

chir dalam bulan ini,   
TN 

   

teri luar negeri Mesir, Mahmoud Fawzi. 

Stevenson menolak untuk mengumumkan sifat dari pembitjara- 

Be DB Saka ema AS sn 

pe BESAR Inggeris di Kairo, Sir Ralph Stevenson, pada 

malam Sabtu telah mengadakan pembitjaraan dengan meh- 

Baik Fawzi maupun 

    

100 Ton dihamburkan 

P.B.B. 
Benteng - benteng udara 

Amerika kemarin dulu telah 

mendjatuhkan sedjumlah 100 

ton bom2 peituak kepusat per- 

bekalan Utara, didekat kota 

Pyongyang jang mempunjai per- 

tahanan jang kuat 
10 Buah B-29 dari pangkalan 

Okinawa telah  berhatsil me- 

njerang daerah per bekalan se- 

luas 30 acre di Selatan Pyong- 

yang, sekalipun ibukota Korea 

Utara tersebut dilingkarai oleh 

sendjata2 penangkis serangan 

udara. 
Didaratan, serangan2 Utara 

ditudjukan kepada 3 keduduk- 

an2 Serikat jang penting di- 

front pusat sebelah Utara, Kum- 

hwa, Semua serangan2 tersebut 

dapat dipukul mundur. — Ant. 

UP, 
  

RRT AKAN HANTJUR- 

KAN KESATUAN2 
KUOMINTANG 

Tiongkok. 

Harian resmi RRT mewarta- 

kan bahwa hampir 4.000 ser- 

dadu Tiongkok Kuomintang te- 

lah tewas atau ditawan dalam 

gerakan, jang telah dilakukan 
oleh kesatuan2 tentara RRT di 
propinsi Szechwan, Barat Laut 

Chungking, selama 2 bulan da- 
lam musim panas jbl. 
Dikatakan, bahwa menurut 

statement seorang pembesar 
RRT di Tiongkok Barat Daja, 

di telah mentjari perlindungan 
di pegunungan Heishui dalam 
propinsi Szechwan, setelah ten- 
tara Kuomintang 'hantjur dim 

musim semi tahun 1950, Daerah 
Heishui djuga disebut ,,Formosa 
Ketjil” dan serdadu2 Kuomins 

tang didaerah ini tetap menda- 

“pat, 
Formosa. Pn 

" perintah2 langsung “ dari 
AFP. 

  

x Dalam tjeramahnja tentung 
otonomi di Klaten kemarin Mr. 
Purwokusumo telah menemukan 
pepatah Djawg jang baru, ' Kas 
reng belum ada undang-undang 
nja, demikian katanjo, muka 
kedudukan desa sebagai daerah 
otonomi kedll “masih. Aa Gua 

manau , Tu #jamtelanfh   
Jang masih ada andaratan 

maka serdadu2 Kuomintang ta- 
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—Pelba 

djumlahnja dari pada tahun '51, 

      

senapanaraaan Let spin nenen 

Dparan 
Kantor 

sebut dal: 

pa       
ire ika n 

Pa 

ka pidato itu telah disiarkan 
dengan pemantjar2 radio, se- 
hingga dapat diikuti oleh sege- 
nap warga P.T. dari seluruh 

Indonesia. 5 
Sesudah Mr. Sukardan, maka 

djuga kepala Bedrijf Pos Dijar 
mengutjapkan sepatah dua Ka- 
ta sambutan. 
Dalam uraiannja itu Mr. Su- 

kardan menerangkan : 

—1 0 Dinas eksploitasi. 
Hasil2 sementara keuangan 

bedrijf menundjukkan bahwa be- 

ban eksploitasi ditahun 1952 

hampir berlipat dua kalinja dari 
pada ditahun sebelumnja. Djika 
djumlah pengeluaran ditahun 
1951 ada kl. Rp. 119 djuta, dita- 
hun 1952 djumlah itu sebesar kl. 

Rp. 228 djuta. : 
Gadji2 dan tundjangan2 ke- 

pada pegawai merupakan .penge- 
luaran jang terbesar, jang : 
Rp. 147 djuta atau kl. 6475 dari 
beban eksploitasi seluruhnja. 
Dalam djumlah ini belum terma- 

suk beaja2 penginapan dan per- 
djalanan sebesar “kl. Rp. 214 
djuta dan tundjangan beras ba- 
gi para pegawai dipermulaan ta- 
hun 1952 sebesar kl, Rp. 6.5 dju- 

ta. 
Dengan demikian maka be- 

ban2 eksploitasi lainnja,. seper- 
ti ongkos pengangkutan pos, 

tenaga listrik, pemeliharaan, 
alat tulis menulis dsb. seluruh- 
nja hanja kl. 1/3 dari pengeluar- 
an - pengeluaran. 
Untuk mengimbangi penge- 

luaran2 jang hampir dua kali 

maka terpaksa diadakan bebe- | 
yrapa kenaikan tarip2 pos uda- 
ra, tarip telegrap dan telepon, 
masing2 mulai bulan Agustus, 
Mej dan Djuli 1952. 

Hasil dari kenaikan tarip2 itu 
ialah bertambahnja pendapatan2 
pos seluruhnja dari kl. Rp. 57 4 
Gjuta di 1951 mendjadi kurang 
lebih Rp. 90 4 djuta di 1952. 
Pendapatan telegrap sebesar kl. 
Rp: 21 1/3 djuta di 1951 naik 
mendjadi Rp. 4714 djata di 1952, 
sedangkan penghasilan telepon 
kawat dan radio seluruhnja me- 
ningkat dari kurang lebih Rp. 
50 4 djuta mendjadi kl. Rp. 82 

14 Gjuta di 1952. : 
Sunguhpun demikian djumlah 

beban eksploitasi berhubung de- 
ngan pengeluaran2 jang terse- 

  

PA ba pai Ir O 
an apaan apaan? 1 . Rara - i , a | 25 

gai usaha PTT sampai 
Mi aa 05 
Mn Pe Na dai 

ara pegawainja, kepala Djawatan PTT Mr. Sukar- 

uraian mengenai keadaan djawatan ter- 

: a membanding?kan keadaan ta- 
hun itu dengan tahun 4951. 00 MAh 

| Menurut kebiasaan PTT, (keadaan Ialu-lintas pos “ialah 

    but diatas ternjata masih lebih 

besar dari pada pendapatan. 
" Setelah ditambah dengan pe- 
ngeluaran berupa sumbangan 

kepada pemerintah untuk  be- 

ban pensiun sebesar Rp. 4 dju- 

ta, pembajaran kembali modal 

pemerintah jang didjalankan di- 

P.T.T. serta pembajaran bunga- 

nja sebesar Rp. 5,8 djuta, . eks- 
ploitasi bedrijf dikirakan akan 

menundjukkan saldo kurang se- 
besar kl. Rp. 10 djuta. Ditahun 
1953 Djawatan P.T.T. sudah di- 

harapkan dapat menutup selu- 

ruh pengeluarannja dengan pen- 

 dapatan2nja. 
Lalu - lintas. 

Djika kita menindjau angka2 

statistik dari hasil? ditahun 1952 

nampak pada kita bahwa lalu- 

lintas pos, telegrap maupun te- 

lepon ditahun j.l. lebih ramai da- 

ri pada ditahun sebelumnja. 

Kemadjuan ini, jang mulai se- 

djak permulaan tahun 1950 dan 

terus menerus meningkat, ada 

hubungannja dengan stabilisasi 

dan kemadjuan dilapangan Pper- 

ekonomian didalam negeri. La- 

in? faktor jang mempengaruhi 

£ 

  

80 TH. HUKUMAN 
PENDJARA 
Diputuskan dalam 
satu hari dan 9 pen- 
djahat mendapat ba- 

|. hagiannja masing2. . 

Dalam sidangnja, Penga- 
dilan Negeri Djakarta telah 
mengeluarkan putusan hu- 

kuman pendjara sedjumlah 
80 tahun terhadap perkara2 
perampokan dan  pembu- 
nahan, dimana tersangkut! 

diri 9 pendjahat. Ha ah 
Terdakwa2 jang menda- 

pat hukumannja itu, ialah 
Mad Rais alias Pak Manis, 
jang dipersalahkan mendja- 
di kepala rampok 12 tahun 
pendjara, Mad Tabrani 16tn 

Suparman 11 tahun, Teer- ' 
linkk 5 tahun,” Nastra 4 
tahun, Miat 3 tahun, Mian 2. 
tahun, Abdul Rachim 2 th. 
2 bulan dan Riman bin Mai 
5 tahun pendjara, 

Semua, terdakwa diatas,. 
tersangkut dalam peram- 
pokan2 di Djatinegara, Bu- 
kitdurj Puteran dan Djl. Ma. 
traman Raya 

. Selandjutnja djuga pada 

hari ito telah dikeluarkan 
“putusan hukuman,pendjara | 

18 tahun atas dirr Mappa,:, 

jang dipersalahkan membu'i 
nuh seorang 'b ma, 

didaerah Bekasi. Dua 

»pentjoleng” jang dipersa- 

@iajatani mak 

     ari itu 
endja- 

tahun 4 buls     
& Di- 1 

    

   

   

   
    

tahun Djawatan PN, di 
di- 

bertambahnja penduduk serta 
meningkatnja djumlah orang 
jang dapat membatja dan me- 
nulis, djuga sebagai hasil “dari 
kursus2 pemberantasan buta hu- 

ruf dimana-mana, dan bergan- 
dengan dengan itu bertambah- 
nja surat menjurat. 

Bilangan kiriman? biasa dan 
tertjatat, bukan pos udara  di- 
tahun 1952 ada kl. 361575 lebih 
banjak dari pada 1951, sedang- 
kan kiriman2 pos udara menun- 

djukkan kemadjuan, dengan kl. 
80740. 

Selama bulan Djanuari s/d 
September 1952 dengan kapal2 
terbang G.ILLA. diangkut kl. 1Y4 
djuta kg pos, dan ongkos peng- 

angkutannja jang dibajar oleh 
P:T.T. ada kl. Rp. 7 djuta, atau 
Rp. 2 djuta lebih banjak daripa- 
da ditahun-1951. 
Dipertengahan tahun pertama 

1952 dikirim dengan kereta api 

kl. 84 djuta kg pos, sedang 
dalam djangka waktu jang sa- 
ma di 1951 djumlah itu hanja 
kl. 215 djuta kg. Kemadjuan ini 
ada hubungannja pula dengan 
perluasan dan perbaikan perhu- 
bungan2 kereta api, misalnja 
perhubungan kereta api - tjepat 
antara Djakarta — Bandung pp. 
Surabaja — Malang p.p. dan 
pembukaan kembali perhubung- 
an kapal antara Merak dan Pan- 
djang, jang sangat mempertje- 
pat lalu-lintas antara Djawa dan 
Sumatera . Selatan. Disamping 
adanja kemadjuan dalam lalu- 

lintas pos sajang sekali masih 

(tama didaerah? diluar Djawa, 

  dialami gangguan2 dari gerom- 
bolan2 pengatjau, jang sangat 

mempengaruhi penjelenggaraan 

perhubungan jang teratur, pada 

beberapa tempat2 didaerah jang 
belum semuanja aman. 
Pengangkutan pos “dengan 

otobis makin madju pula, teru- 

Keuangan Negara: 

£ 

# (Sambungan hari 

Penataran Angkatan Laut me- 
lakukan pekerdjaan2 untuk AL- 

RI serta djawatan2 dan perusa- 
-|haan2 pemerintah atas dasar 

harga pokok, oleh karena itu 
saldo biaja exploitasi dinjatakan 
dengan memorie. 

Diterangkan, bahwa angka2 

tsb. diatas hanja menjatakan bi- 
aja exploitasi sadja. Hasil2 ex- 

Uraian 
Hasil kotor sertipikat devisen 
Bagian keuntungan de Javasche 

Bank : 

Bea tetap dan padjak konsesi 
tambang dan padjak izin 

s0ococ##moo.oncoco.#ama 

busi, izin lain2 tentang 
penggalian batu pelikan, 

| berdjenis2 tanah dsb. ......... 
Bagian keuntungan N.V. Neder- 

landsch Indonesische Aardo- 
He Mi). sevesenanenanernsnnnsalanan 

Bagian keuntungan N.V,- Ge- 
meenschappelijke Mijnbouw 
Mi. Bilitom” mcoooo ori 

Bagian keuntungan perusahaan2 
kereta api partikelir: Tjire- 
bon — Kadipten dan Sema- 
rang — Tjirebon — Stoom- 
drag M3: seanaii Pe EN 

Bagian keuntungan Ned. 
Spoorweg Mjj. dari lin Se- 
marang Vorstenlanden 

Pemberian oleh Ned. Ind, Spoor- 
“. weg Mij. kepada negara ber- 

dasarkan pasal 89 perdjan- 
djian konsesi dari lin Sema- 
.rang — Vorstenlanden. ...... 

Uang pemanduan & perambuan 
Lain -lain penerimaan 

1952: 450.000.000) 
1953: 1.199.969.000) 

Indusemen : ) 

Denda dan penjitaan pengadilan ' 

ai 

Sekarang tiap minggunja pos 
diangkut dengan Otohis pada 

(djarak kl. 110.000 km, 
Pos untuk tempat2 ketjil dja- 

huh didaerah2 pedalaman masih 
diangkut dengan naik sepeda, 
bahkan ada jang harus dengan 
“djalan kaki. Pengangkutan se- 
tjara ini sekarang meliputi dja-, 
rak kl. 7000 km. : 

Sedjak permulaan 1952 dinas 
pospaket dalam negeri diperlu- 
as dengan dibukanja kesempat- 
an mengirimkan barang2  da- 
gangan dengan pospaket. Ber- 
hubung dengan itu dinas pospa- 
ket mendjadi berlipat 2 kali luas 
nja dan meskipun djumlah jang 
boleh dikirimkan oleh seorang 
pedagang terbatas sampai 3 bu- 
ah sehari, bilangan pospaket jg 
dikirimkan tiap bulannja men- 
tjapai djumlah kl. 60.000 buah. 

Berhubung dengan kesukaran2 
tehnis pada lapangan2 devisen 
pengiriman pospaket keluar ne- 

geri belum dapat diperluas. Se- 
baliknja penerimaan  pospaket 
dari Juar negeri tidak terbatas 
dalam arti dapat diterima pos- 

paket dari semua -negara jang 
mengerdjakan pengiriman ' pos- 
paket kelain2 negara. Untuk se- 
mentara jang boleh diterima 
hanja pospaket berisi barang 
hadiah sadja. ' 

Seperti diketahui kantor2 pos 
tidak hanja memberi pertolong- 
annja dalam hal surat-menjurat, 

tetapi djuga untuk . mengirim 
atau menerima uang dengan 
poswesel, penerimaan uang pen- 
siun, uang mandat, uang tabung- 

an, pembajaran2 pelbagai  pa- 

djak, d.LI. 3 
Djumlah perputaran uang jg 

dikerdjakan dikantor2 pos dari 
kl. 9 miljard rupiah di 1951 me- 
ningkat mendjadi kl. 114 mil- 

jard- rupiah di 1952. Djumlah 
uang padjak jang diterima ada 
kl. 2,1 miljard rupiah, djumlah 
jang dibajarkan sebagai uang 
pensiun, uang mandat dsb. me-. 

ningkat mendjadi 2,2 miljard. 

(Bersambung). 
  

Dari 17.000 buah speda jang 
diminta oleh guru2 Sekolah 
Rakjat Djawa Tengah untuk 
melakukan  bugasnja, hingga 
achir tahun ini telah “diterima 
16.000 dengan harga Ik. Rp. 8. 
000.000,—. 

Pelbagai hasil perusahaan? 
. Pemerintah: 

Sabtu habis). 

ploitasi itu menurut perhitung- 

an pemerintah adalah bagus, se- 

ipun masih dapat-diharapkan 
lebih tinggi jgn Dalam- pada 
merantjangkan saldo untung itu 
sudah diperhitungkan atas da- 
sar harga buku penjusutan alat2 

produksi serta bunga sebesar 
312 Jo. 

Rupa? pendapatan. 
| Perintjian rupa? pendapatan diterakan sbb : 

1952 
2.070.000.000 

3.078.000 

1953 

3.000.000 

penjelidikan tambang, retri- 
» 

50.858.000 53.618.000. 

25.000.000 25.000.000 

12.000.000 
7.000.000 

—g 

18.000.000 
7.000.000 

Memori Memori 

Memori Memori 

Memori 

21.500.000 
58.011.000 

Memori 
17.000.000. 
58.011.000 

1.649.969.000 
  

         

SURAKARTA 

DEWAN PENASEHAT 
D.P.T, Lokaal diresmikan. 

Di Balai-Kota Surakarta ba- 

ru2 ini telah diresmikan Dewan 

Penasehat. Djawatan Penempa- 

.tan Tenaga Lokaal Daerah Su- 
rakarta, dihadiri oleh antara 

lain Kepala Insp€ksi D.P.T 
Djawa “Tengah, wakil2 in- 

'stansi, kalangan buruh dan. ma- 

djikan dll. jang erat hubungan- 

ia dengan D.P.T. 18 

'nasehat D.P.T. lokaal tersebut 

bantu D.P.T. daerah setempat 
dalam melakukan tugas2-nja. 
Pertemuan dibuka oleh Ke- 

pala Djawatan Penempatan 
ITenaga daerah Surakarta sdr. 
I&ulkafli, jang dengan pandjang 
lebar mengemukakan tugas2 
dari D.P.T. serta hasil2 jang 
telah tertjapai. 5 

Walikota Moh. Saleh selaku 

Ketua Ya Dewan Penasehat 
D.P.T . dalam kata sambutan- 
nja antara lain menjatakan, ber   Sebagai diketahui Dewan Pe- 

| diadakan | dikota2 besar guna. 

memberi nasehat2 serta mem- 

2.248.947.000 1.830.098.000 
    

penghematan besar-besaran jg. 
dimulai pada tg. 1 Djanuari ini, 
namun ia optimistis akan ter- 
tjapainja tjita2 D.P.T., jang da- 
lam usaha2-nja seharusnja di- 
dasarkan "tepo seliro”, 
Dewan Penasehat D.P.T. Io- 

kaal jang diresmikan oleh Ke- 
pala Inspeksi D.P.T. Djawa Te- 
ngah itu mempunjai susunan 
sebagai berikut : 2 . 

Ketua : Walikota Moh. Saleh, 
Wakil Ketua : Karnadi, Kepa- 
la KUDP. Surakarta, Anggau- 
ta2 dan wakil2 anggauta: Su- 
giri, Kepala Djawatan .Perin- 
dustrian dan Keradjinan dae- 

'rah Surakarta,  Sjamsuri dan 
'Tan King Tjay dari kalangan 
pengusaha dan Saronto serta 
(Kadismargono darj kalangan 

buruh. — (Kor). 

SEMARANG 

DUNIA PERS DI 
SEMARANG 

Pertjetakan ,,Unit” Semarang 
jang sedianja dibuka resmi tgl. 

-I diundur sampai pada tgi. 
7-1 jad, Menteri Perekonomian 
'Mr, Sumanang diduga akan ha-   slkenaan dengan akan adanja 

# sh 

4 
y 

    

dir pada hari pembukaan itu 

    

'' menjatakan bahwa 
adaan sekarang ini, bagi Sultan | 

SUARA PERS : & 
Penarikan diri Ha- 

. mengku Buwono 
Mengenai suara pers disekitar 

penarikan -diri Hamengku Bu- 
wono dari kabinet dapat dika- 
barkan bahwa tulisan harian 
MERDEKA jang dengan kepala 
Untuk “membersihkan diri ?” 

dalam ke- 

adalah s tindakan jang psycho- 

kan diri, karena, kata -harian 
itu, dengan tindakannja terse- 
but'ia akan meninggalkan ke- 
san bahwa ja mengundurkan 

diri berdasarkan hal2 jang prin- 
sipil. f 

Dengan demikian ditjobanja 

untuk ',,menolong kembali re- 
putasinja jang “hantjur lebur, 
karena sikapnja jang sudah2”. 
Itu jang diharapkan, kata Mer- 
deka achirnja. 

Harian INDONESIA RAYA 
mengenaj soal berhentinja Ha- 
mengku Buwono sebagai Men- 
teri Pertahanan ini antara lain 
menulis bahwa putusan Bam- 
bang Sugeng untuk mengang- 
kat Letnan Kolonel Warouw se 
bagai pedjabat Panglima TT 
VII itu adalah ,,amat tidak ma- 
suk diakal” dan adalah tragis 
benar bahwa kabinet Wilopo jg 
sedjak mulanja mendapat good- 
will begitu besar dari masjara- 
kat mengenai putusan Bambang 
Sugeng ini memperlihatkan ke- 

lemahan jang amat berbahaja. 

Dikatakan oleh harian ini se- 
landjutnja bahwa putusan ka- 
binet ini akan membawa selu- 
ruh tentara kedalam situasi jg. 
berbahaja dimana perwira dan 
pradjurit akan kehilangan pa- 
tokan2 apa jang halal dan ha- 

ram dalam. pengertian keten- 
taraan. « 

Putusan kabinet tersebut ada 
lah putusan jang pengetjut” 
dan « berupa  ,,pengehianatan 
politik” “terhadap “Hamengku 
Buwono dengan mengorbankan- 
nja begitu sadja. 

Demikian Indonesia Raya da- 
lam tadjuk rentjananja jang di- 
achiri dengan pertanjaan : 

»Bagaimanakah kabinet ini 
bisa memerintah terus, djika dia 
sendiri tidak dapat berpegang 
pada putusan?nja sendiri ?” 

Sementara itu harian SUM- 
BER berpendapat bahwa sekali 
pun akan dibatasi pada reshuf- 
fle sadja tapi kabinet Wilopo 

Lini akan bubar djuga. Kalau ber 
hasil dipaksakan reshuffle, de- 
mikian Sumber, nanti dalam 
menghadapi urusan anggaran 
belandja dan soal minjak akan 
dihadapinja kemungkinan krisis 
lagi, sedang semuanja ini ada 

  
ras jang hendak menjingkirkan 
Simatupang . Ali budihardjo 

dan ada pula sangkut pautnja 
dengan tekanan agar Indonesia 

melepaskan politik bebasnja. 

ABADI -. mengatakan . tidak 
h€ran mendengar berita, bahwa 
dalam sidang kabinet tanggal 1 
Djanuarji 1953 itu Menterj Per- 

tahanan telah meletakkan dja- 
batannja. Harian itu menjata- 
kan, davat mengerti, ' bahwa 

logis tepat untuk. mengundur- $ 

.menjetudjui, tetapi saluran2 jg 

“instansi jang bersangkutan utk 

jang “akan 

iKotapradja sendiri tidak mem- 

Yukan. Harga komplex 

"3.500.090, — 

'Markas 

irpertanjaan, apakah 

sangkut pautnja dengan niat ke: 

“Menteri masih menunggu ke- 

'terangan lebih landjut dari Pe- 

merintah Daerah Istimewa se- 

kitat maksud Pemerintah Kota- 

pradja Jogjakarta, sebab walau 

pun pada  prinsipnja ia telah 

memang harus dilalui, terlebih 

dulu djuga harus memberikan 

persetudjuannja. 
Seperti diketahui, Pemerintah 

Kotapradja telah berusalia se- 

dapat mungkin kepada instansi- 

minta bantuan2 dengan batas2 

kemungkinan tentang keuangan 
digunakan untuk 

membeli Hotel - Garuda Jogja: 
karta, karena kas Pemerintah 

punjai tjukup uang jang diper- 
Hotel 

Garuda lengkap dengan perleng 

kapannja, termasuk pula ge- 

dung jang kini digunakan untuk 
Markas KiM.K., besarnja Rp. 

Djika Pemerintah Kotapradja 

dapat membeli Hotel. tersebut, 
dikandung maksud untuk terap 
mendjacikannja . sebagai peru- 
sahaan kotel Kotapradja, untuk 
didjaaikan salah 'satu “sumber 
penghasilan kas Pemerintah 
Kotapradja, sedangkan gedung 

K.M.K. kemungkinan 

besar akan didjadikan Balai 

kota. 

    

Menteri Pertahanan tidak dapat 
menerima pengangkatan Wa- 
touw sebagai pemangku djaoa- 

tan Panglima TT VII, kalau di 
ingat, Warouw telah menolak 
kedatangannja. dj Makasar. 

Kepergian Menteri Pertahan- 

an ini dapat.kita artikan, bahwa 

.kabinet menjetudjui beleid 

KSAD untuk menghadapi ke- 

adaan di Makasar dan bahwa 

sebagai konsekwensinja Menteri 
Pertakanan mengundurkan diri, 

kata ABADI. 
| Achirnja harian itu mengata- 

kan, bahwa kini jang mendjadi 
akan ada 

Menteri2 lainnja jang solider 
dengan Menteri Pertahanan ini, | 
misalnja Menteri2 PSI. 

1 

Harian PEMANDANGAN ber 
pendapat, bahwa meskipun de- 
ngan perletakan djabatan Men- 

terj Pertahanan, djika diikuti 

pula oleh Menteri2 PSI, krisis 

'kabinet masih dapat ditjegah, 

"tetapi perkembangan ini tidak 

ketjil arti dan. .pengaruhnja, 
hingga sangat meminta kebi- 

-djaksanaan dari partai2, peme- 
rintah. Karena terdjadinja 1o- 
wongan harus diichtiarkan dja- 
ngan sampai mengakibatkan 
timbulnja ,,politik djual sapi” 
diantara partai2 pemerintah. 

—     Ant, 

  

Kundjungan K.S.A.D, Kol 
Gambar atas : Kol. Bambang Sugeng bertjakap2 dengan Kol. 

Gatot Subroto. 
Gambar bawah : Kol. Bambang Sugeng bertjakup? dengan   Letkol. Warouw. 

  
(IPPHOS): 

Bambang Sugeng di Makassar. 

  

  

  

(WILAJAH  DJAWA TENGAH | 
  

Pelbagai Mutasi 

Di Semarang telah terbit ha- 
rian ,/Kuang Po” ditjetak pada 

Lpertjetakan ,,De Locomotief” 
dengan Liem Hap Ping dan 
Tjoa Tjie Liang masing2 seba- 
gai pemimpin umum dan pe- 
mimpin redaksi. 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa mulai 2-1 wartawan 
Tjan Uhwan Soen dari ,,Sin Min' 
telah pindah ke , Suara Merde- 
ka”, Sumadi dari ,,Tanah Air” 
ke Kuang Po”, Suprio, dulu dari 
,Utusan Nasional” ke Tanah 
Air”, sedang Agus Sujudi dari 
»Sin: Min” jang dikabarkan su- 
dah diterima di ,/Suara Merde- 
ka”, tetap berkedudukan di ,,Sin 
Min”, — Ant. : 

PANITIA GERAKAN KA- 
RANG KITRI 

Terima hadiah. 

Seperti telah pernah dikahar- 
kan, oleh Panitia Gerakan Ka-   

4 
5 
( 

Xi 

rang Kitri Kabpt. Kebumen jg. 
diketuai oleh Bupati, telah di- 
rentjanakan 1250 ha. tanah bera 

kepunjaan Rakjat, diantaranja 
943 ha, telah selesaj dikerdjakan 
setjara gotongrojong, untuk di- 
tanami Karang Kitri, a.l. randu 
lamtoro “dil. guna mentjegah 
erosi. : $ | 

Baru2 ini panitia tsb. meneri- | 
ma uang sebanjak Rp 91.500 
dari Pemerintah | untuk biaja 

gerakan itu, jang perintjiannja 
saban 1 ha,: Rp. 60, terima. 
hadiah, Rp. 2,50 untuk selamat- 
an, Rp. 10.. untuk pengawasan 
dan Rp. 5,. untuk perlomhaan. 

Menurut keterangan jang ber- 
wadjib, uang sedjumlah itu ti- 
dak akan diberikan langsung 
kevada orang-seorang, tetapi 
akan dipusatkan di Kabupaten 
dan akan dipergunakan untuk 
hal2 jang betul2 bermafaat bagi 

para petani, umpamanja pem- 
belian pupuk, alat2 pertanian 
dll, Dan dimana perlu akan di- 

keluarkan uang untuk selamat- 

« 1 

Sekitar pembelian Hotel Garud 
Menteri DN hargai inisiatip pemerintah 

Kotapradja 

NGGAUTA DPD Kotapradja' Jogjakarta Dalhar Maksum, 

jang baru? ini mengadakan kundjungan ke 

mengadakan pembitjaraan sekitar 

Garuda dengan komplexnja oleh Pemerintah Kotapradja, mene- 

rangkan kepada wartawan SKR, bahwa dalam  prinsipnja 

Menteri menghargai dan mengerti tentang inisiatip dan mak- 

sud tersebut, tetapi Menteri belum dapat meriberikan ketegas- 

an sekitar kesediaannja utk memberikan bantuan keuangannja. 

      

Djakarta dan 
maksud pembelian Hotel 

  

TJALON PENGGANTI 
Ir. SURACHMAN 

Adalah Ir, Subiarto. 

| Dari sumber jang mengetahui 
didapat keterangan, bahwa utk 
menggantikan . Ir. Surachman 
almarhum dalam kedudukannja 
sebagai komisaris . pemerintah 
dalam berbagai perusahaan 

tjampuran jang bekerdja di 
Indonesia, maka oleh pihak pe- 
merintah telah ditjalonkan Ir. 
Subiarto, kepala “bagian per- 
ekonomian dari Kedutaan In- 
donesia di Brussel. 

Sebagai diketahui Ir, Surach- 
man beberapa waktu jang lalu 
telah meninggal dunia di Neder- 
land. 

Ir. Subiarto jang mendapat 
panggilan pemerintah untuk da- 
tang ke Djakarta tidak lama 
lagi ditunggu kedatangannja 
dari Brussel. — Ant. 

Ar RENA 

gjasbarta. 
SIDANG DPD KOTAPRA- 

DJA JOGJAKARTA 

Dengan tiada menghasil- 

kan keputusan. 

  

Hari Sabtu jang lalu DED 

Kotapradja Jogjakarta Menga- 

dakan sidang untuk membitjara 

kan soal urusan pasar2,kotapra- 

dja, tetapi karena. sidang itu 

hanja dihadiri oleh 2 anggauta 

DPD dan kepala2 -djawatan jg. 

bersangkutan dengan urusan PA 

sar, maka sifat sidang itu se- 

perti rapat biasa dan tidak mem 

berikan hasil sesuatupun 

Menurut keterangan anggauta 

DPD  Prodjohandoko, sidang 

itu hanja membitjarakan seki- 

tar maksud “pemerintah Kota- 

pradja utk membangun bango2 

jg permaneg,dan kuat di pasar2 

dim kota ketjuali pasar Bering- 

hardjo, jg pada umumnja kea- 

daannja sangat djelek. Sebelum 

bango2 pasar jang sekarang ini 

dibongkar, para pemilik bango2 

itu diberi 1dZin untuk waktu ter 

tentu. 
Pembangunan bango2 itu ke- 

mungkinan besar paling sedikit 

akan meliputi 10 pasar dalam 

kota, sedangkan beajanja untuk 

tiap2 pasar Kira2 Rp. 10.000, 

  

  keuangan negara. 
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Baru2 ini 

tjetakan Negara, Djakarta 

melihat2 dibagian Zettery. 

daerah Kedu.. 

Rentjana beaja tersebut me- 

liputi ongkos pembikinan  $e- 

dung untuk paberik jang seka- 

rang sudah selesai dibangun dan 

ketjil sadja, serta beaja pembe- 

ian mesin2 dan alat2 jang di- 

perlukan untuk 

alai2 tersebut jang dipesan te- 

lah datang dan oleh karena 

maka keadaan paberik masih 

belum ,,in tact”. 

Lagi pula aliran listrik seha- 

gai tenaga penggerak mesin2 

merupakan djuga pokok kesuli- 

tan, oleh karena adanja pemba- 

tasan, hal mana berdasarkan 

keterangan Residen Kedu sela- 

ku ketua Panitya Pembatasan 

Aliran Listrik dalam. sidang 

Dewan Perekonomian Rakjat 

baru2 ini, tempat penjamakan 

kulit di Mertojudan tersebut ti- 

dak mendapat keketjualian. 

Aliran listrik jang dibutuh- 

kan untuk mendjalankan mesin- 

mesin direntjanakan antara 60 

sampai 15 KVA. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan .tersebut 

maka akan dipergunakan aggre 

gaat sebagai pembangkit tena- 

ge listrik. 
Untuk memperbaiki 

kwaliteit. 

Berdirinja pusat penjamakan 

kulit.di Mertojudan tersebut jg 

diselenggarakan oleh Djawatan 

Perindustrian dan Keradjinan 

daerah: Kedu sangat penting ar- 

tinja terutama dalam usaha, un- 

tuk memperbaiki. kwaliteit pe- 

njamakan kulit dan selain itu 

ana nana 

  

2 

KLATEN 

DAM .SABETTAH PON- 

TJOTALI HANGGO" 

Dibuka dengan resmi. 

Pada hari Djum'at tgl. 2-1-53 

baru? ini, oleh Bupati Klaten 

Mochtar telah dibuka dengan 

resmj dam besar di Kalurahan 

Borongan, - Ketjamatan Polan. 

hardjo, Kawedanan Djatinom 

Klaten. 

Dam tersebut diberi nama 

,Sabettah Pentjotali Hanggo”. 

Nama Sabettah di-ambilkan dari 

nama Ir. Sabettah dari bjawat- 

an Pengairan Karesidenan Su- 

rakarta jang membuatkan Pro- 

ject dan memimpin pembuatan 

dam tsb, Sedang menurut per- 

hintungan Sangkala selesainja 

dam tsb, berarti Tri Budjonggo 

Hangesti Urip, (1883). 

Indardjo Wedono ' Djatinom 

menerangkan, bahwa dam, baru 

tsb, idapar mengontjori sawah 

seluas 176,974 HA. di Kalurah- 

an9 Borongan, Kapungan, Gla- 

gahwangi dan Kuntjen. Menurut 

perhitungan dam tsb. dapat mes     'an, (Kor), 

Bp ram Ipa Wana Ak be 

an, pengawasan. dan perlomba- 

& 

" 4 

Ne baki 

nambah hatsil panenan padi 

an 
$ Y 

! 

sai t LH 
Be KENA, Di Fo 

& 

Presiden Sukarno mengadakan penindjauan di Per- 

Gambar : Pemandangan ketik ad 

hanja tinggal beberapa bagian | 

penjamakan | 

kulit, Sebagian. dari mesin2 dan | 

djumlahnja belum mentjukupi,.| 

  

   

            

   

  

   

  

    

     

pengiring Presiden dengan 
“i UPPHOS). 

Rp.2.2 djuta untuk pusat pe- 

njamakan kulit 
(OLEH : KORES PONDEN ”K.R.”). 

- ENGAN rentjana beaja-sebesar 

judan — Magelang kini sedang 1 o k 

kulit jang kelak akan merupakan pusat penjamakan kulit bagi 

Bp. 2.200-000,—.di. Merto- 

dibangun sebuah paberik 

untuk menjamak kulit jang di 

daerah2 “umumnja masih sukar 

didapat seperti misalnja Java- 

box dsb. 

Pusat penjamakan kulit ter- 

| sebut nantinja akan merupakan 

djuga tempat tuntunan penja- 

mak kulit setjara ,,wetenschap- 

pelijk”, dimana para pengusaha- 

| pengusaha kulit dan peminat2 

dapat: memperoleh pendidikan 

kearah itu. 

Dimasa jang lalu di Merto- 

judan oleh Djawatan Perindus- 

trian.dan Keradjinan telah dua 

Rali diadakan kursus penjama- 

kan kulit jang diikuti oleh pe- 

ngusaha2 kulit dan para pemi- 

nat dari seluruh Kedu, dengan 

tak dipungut beaja, ketjuali be- 

aja untuk pembelian kulit guna 

praktek. Dan menurut rentjana 

dalam tahun 1953 ini akan di- 

buka lagi kursus sematjam itu 

Chusus untuk para ex-pedjuang 

jang tergabung dalam C.T.N. 

Diseluruh Kedu menurut 

tjatatan pada dewasa ini ter- 

dapat sedjumlah 39 tempat pe- 

njamakan kulit partikelir dan 

sebuah kepunjaan B.R.N. Dian- 

taranja dikabupaten. Magelang 

terdapat 26, Temanggung 4, 

Wonosobo 4, Purworedjo 2, dan 

Kebumen 3 tempat penjamakan 

kulit.dengan djumlah produksi 

rata2 sebulan 6 ton kulit. z00l 

(kerbau dan sapi), dan 12.000 

voet kulit kambing. 

Harga pasar kulit didaerah 

Kedu pada dewasa ini untuk Ku- 

lit kerbau masak antara Rp. 13, 

sampai R». 21, per kg, dan kulit 

kambing Rp. 1,75 per voet. 
i 

dari 688 patok masing2 patok 

tiap th. tambaa 1g. padi. Kalau 

diperintji harga padi 1 @t Rp.- 

70.- berarti dafam Waktu seta- 

hun dam tersebut dapat menam. 

bah padj seharga Rp. 47.160. 

Beaja pembuatan dam tsb. 

sebanjak Rp 38.208. atau dalam 

waktu 2 tahun tambahan hatsil 

padi sudah dapat menutup beaja 

pembuatan dam itu. 

Menurut keterangan sdr. Tja- 

mat Polanhardfo dam ,Sabet- 

tah 'Pontjotali Hanggo” terse- 

but mempunjai rentetan riwajat 

jang beraneka warna. Antara- 

nja, karena apabila bandjir ba- 

njak menimbulkan - kerusakan, 

maka di tahun 1946 pabrik gula 
Tjeper bersama Ralsjat. mem- 

      

perbaiki dam tsh, dengan beaja 
separoh pabrik “ala, separoh 

Rakjat, “Tetapi dalam tahun 
1948 dam tsb. longsor. Barisan 
Gerilja didaerah tsb jang ber- 
bentuk dan bernama “Barisan 
Kere” pada waktu itu menjo- 

kong uang Rp. 10.000. uang 

ORI. untuk memperbaiki dam 

itu, inipun belum memuaskan. 
Achirnja dalam tahun 1952 

jang baru silam atas beaja De-   sa, dan gotong nojonp 4 ara 
dapatah “terwud'nd. & sii 

memuaskan, (KW te 

    Tidak sedia djadi Bupati) 
Gunung-Kidui ? 1 ANN 

karta harj Sabtu jang lalu telah ' 
melangsungkan  sidangnja di 
Kepatihan, dan . Menurut kete- 
rangan sidang itu selain membi- 
tjarakan soal2 intern, antara 

"Gunungkidul jang sampai seka- 

rang masih kosong. Nag 

Kabarnia” KRT Brataningrat, 

bupati anom kabupaten Bantul 

|jang tadinja direntjanakan utk 

diangkat 'mendjadi bupati Gus: 

nungkidul " untuk mengganti 

KRT Labaningrat, telah mes 

njampaikan kepada Pemerintah" 

Daerah tentang keberat2nja un-' 

tuk dipindahkan ke Gunungkidul: 

Ada desas-desus, bahwa djika 

memang ' benar Brataningrat 

tidak bersedia sebagai" tjalon 

lain disebut2 nama KRT Atmo- 

dipuro. Ea 

SUSUNAN PENGURUS.. 

BARU S.S.K. JOGJA 
Dalam rapatnja baru2 ini jang 

didatangi oleh segenap anggau- 

ta?uja S.S. Kependjaraan Tja- 

bang Jogja telah mengadakan 

pembaharuan susunan pengurus. 

Dipilih sebagai penasehat 

H.S. Winoto, ketua sdr, R.Bu 

Sumbogo, panitera I dan II sdr2. 

Sdr. Harsojo, Suradal, berdaha- 

ra sdr2 Sujoso dan Redjowidjo-   
mengingat adanja penghematan | | jo, sosialjekonomi sdr “Klidjos: 

penerangan sdr. Sukirdjo A, kes! 

senian/olah raga sdr. Sugito A,”' 

pembantu2 sdr2. Rochijabdi dan ' 

IL Kartidjo. Pa 

P.P 15 MERUGIKAN. PA: : 

RAWACHTGELDERS 
Konperensi besar dari Ikatan 

Pegawai Bekas Djaw. Distribusi 
di Jogja jang dihadiri oleh 417 
utusan dari 32 daerah kabupaten 

seluruh Djawa serta utusan2 da- 

ri pegawai2 Negeri non-aktip 

(wachtgelders) dari Kementeri: 

Ian Pertahanan, Pers. Tambang 

Minjak Negara dan Djaw. Ang- 

Ikutan Motor R.I. berpendapat, 

'#bahwa Peraturan Pemerintah no. 
5 tahun 1951 sangat merugi- 

an bagi para wachtgelders. 
Konperensi besar mendesak 

epada Pemerintah untuk sege- 
a mentjabut dan membatalkan 
P, 15 tsb. serta mengenakan 
P. no. 10 tahun 1949 pada 
ara wachtgelders Djaw, Distri- 

usi, serta wachtgelders umum: 
ja jang mulai diberhentikan 
engan mendapat uang tunggu. 

TIMBANG TERIMA DJA-: 
BATAN SEKRETARIS.I 

Pemerintah Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta. 

Hari Djum'at jang lalu ber- 

tempat di Kepatihan, telah -di- 

langsungkan upatjara timbang 

terima djabatan sekretaris I-dasi 

rj aCting sekretaris Pemerintah: 

daerah Pringgokusumo, kepada: 

sekretaris I Labaningrat, jang: 

telah ditetapkan oleh DPR 
Daerah “siaitooniensin 4 dasi 

Mulaj hari Sabtu sekretaris 1 
Labaningrat menenuaikan kwar 

djibannja dan berkantor di Ke- 
patihan, 

Seperti diketaui, acting: se- 
kretaris jang. dilakukan oleh 
Pringgokusumo telah didjalan- 
kan lebih dari satu tahun, jaiti 
setelah sdr. Wiwoho sekretaris: 
pemerintah daerah dalam achir: 
tahun 1951 terpilih mendjadi: 
Ketua DPR Daerah. 23 

Rp. 11.944,80 UNTUK 
HONGEROEDEEM KAB. 

GUNUNGKIDUL. 
Dari kalangan Pemerintah 

Daerah Istimewa Jogjakarta 
didapat keterangan, bahwa me- 
nurut laporan jang diterima da- 
ri ' Kabupaten Gunungkidul, 
uang sokongan jang didapat 
dari Djawatan Sosial untuk pa: 
ra penderita hongeroedeem da- 
lam wilajah daerah tersebut 
sampai tutupan tahun 1952 
berdjumlah Rp.11.944,80, "Uang 
sokongan mana jakni sebagai 
pelaksanaan plan tahun 1951 
1952) dan mereka para pendes 

rita“ hongeroedeem jang telak 

mendapat sokongan jaitu ber- 
djumlah 2.133 orang, masing2 

sebagai berikut : 

Wonosari 151 orang Rp.845.690 
Nglipar 190 orang Rp:1.604,-. Ka 

rangmadja 120 orang Rp:672.-. 
Tepus 50 orang Rp.280.-. Plajen 
124 orang Rp.694.40. Patuk 17 

orang Rp.43120. Palijan 321 

RN 

orang Rp:1.797.60. Panggang 

4 orang Rp.22.40. Semanu 226 

orang Rp.1.265,60.  Pondjong 
199 orang Rp.1,114 40. Semin 504 
orang Rp.2.822.40. Ngawen 129 

orang Rp:1.722.40. . Dan Rong- 

kop 38 orang Rp.212.380. pad 

MENTJEGAH BANDJIR: 
Kepada jang berwadjib, DP- 

RD Banjumas telah mengadju- 
kan mosi supaja djika ,,rentja- 
na-Kroja” berhubung kesulitan2 

(uang hingga kini belum dapat 
dilaksanakan sebagaimana mes- 
tinja, kali2 Gatel, Bengawan 
dan Djetis segera diperdalam 
untuk mentjegah bahaja bani 
djir. g 

Karena ',aanslibbing”, ke-3 
kali itu telah mendjadi dangkal 
dan dengan meluapnja air dis 
waktu musim hudjan rata2 ses 

tiap tahunnja telah. membawa 
kerusakan padi sedjumlah 20.000 
kwintal, Ant. Sta 
  

13 . aa 

'Tontonan malam ini . 
REX: Golden Girl”, Mitzi Gay- 

nor, Dale Robertson. 
LUXOR: ,,Aladdin and' 'his 

lamp”, Patricia Medina, 
John Sands. : 

    
Walter Mitty”, Danny Keye, 
Virginia Mayo. 

INDRA. ,,Aladdin”, Mariam, 
Alirahman, Jaafar Shah. ' 

SOBOHARSONO: ,,Sons of the 
Musketeers”, Cornel Wilde,   ea O'Hara. £ 

MT ONO: The Iron Man”, 

Yf POndler, Evelyn 
rey kang 

    

lain djuga soal djabatan bupati ' 

sdr 

RAHAJU: ,The Secret Life of 

DPD Daerah Istimewa, Jogja: 2
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N Devisen” jang 

   

  

   

  

   

  

   

          

   

    

      

    

#a'Sgara membitjar 
bajaran dgn luar negeri veruta 

“ini. Menurut laporan tersebut k 
kedudukan Indonesia dalam ra 
nasional ielah semakin mendjad 

dangkan dildin pihak peng: 
sebagai hasil dari pada lalu - 

“Keadaan ini ternjata dari ne- 
ratja pembajaran tahunan jang ' 
melukiskan penerimaan an 
pengeluaran devisen sebagai 
akibat  transaksj - transaksi 
melalui tiga. sektor hubungan. 
ekonomi internasional, jakni! 
1, Jalu - lintas barang, 2. lalu- 

lintas djasa, dan 3. transaksi2 
modal... . Le tb. 

Transaksi2 ini (menurut sifat 
Gjangka pendek dan djangka 
pandjang) dinamakan. a. tran- 
saksi riil dan b. transaksi2 fi- 
nansiil, jang masing2 dimuat 
dalam Rekening Transaksi jang 
Berdjalan dan Rekening - Per- 

geseran Modal dari neratja 
pembajaran negara, 

Rekening Transaksi 

jg Berdialan & unsur 
$ unsur. komponennja. ' 

Adapun“saldo2 dari Rekening 

rekening Transaksi jang Ber- 

djalan jg meliputi tahun-tahun 

1950, 1951 dan 6 bulan pertama 

dari 1952, angka2 menundjuk- 

'kan “saldo kelebihan untuk dua 

cg Jang pertama, masing2 
Sar” Rp. 1.686.000.000 dan 
:”2.150.000.000 dan sz ,.tu 
'0 kekurangan untuk 6 Ne 
lama dari 1952 sebesar?) | 
4.000.000. 1 ing 
Penerimaan2 dan per u- 
12 pada Rekening Trars :ksi 

'. 

menjertai Nota Keuangan Ne- 

rakan masalah perkembangan lalu-lintas pem. 
ma selama 8 tahun jang achir 

eadaan menundjukkan bahwa 

hubungan ekonomi inter- 
| buruk, berhubung persediaan ) 

Indonesia ternjata makin berkurang, se- 

juaran devisen makin meningkat, : 

lintas pembajaran dgn luar negeri. 

“penerimaan2 dan pengeluaran 
(dari trar aksi 2 riil melalui : 

a. lalu-lintas: barang (peneri- 
maan — export, pengeluaran — 

'import), b. lalu-lintas  djasa 

(bgaja pengangkutan, upah te- 
naga ,kerdja. asing dsb.) dan c. 
pendapatan2 kapital (coupon2, 
dividen2 dl). 2 
Bea a. Lalu - lintas barang 

10 (export & import). 
Membitjarakan -saldo2 seha- 

ai hasil dari lalu-lintas barang, 
oran 'Devisen dalam sebagi- 

an dari keterangannja mem- 
perbandingkan posisi 'neratja 
"perd gan (handelsbalans) 

2 

tantara keadaan sebelum dan ke 
adaan sehabis perang. Saldo ne- 
ratja perdagangan ini dalam 
djangka waktu mulai 1941 s/d 
1950 menundjukkan kelebihan 
terus- menerus, ketjuali dalam 
tahun 1921. Sebaliknja perda- 
gangan selama 1946 s/d 1949 
menghasilkan saldo rugi tiap 
“ahunnja, sedangkan tahun 1950 
dan 1951 berachir dengan suatu 
kelebihan lagi. Pragnose (ramal. 
an) dari neratja perdagangan 
Gari 6 bulan jang pertama dari 
1952 memperlihatkan sesuatu 

kekurangan lagi. f 
Angka export dan import se- 

tama 1950, 1951 dan 6 bulan per 
tama dari 1952 (dalam djutaan 
rupiah atas dasar nilai U.S. $   “& Berdjalan dibagi @lam A5 Rp aan: 

Export Import aldo 

Ka 5 tak termasuk minjak. 

1950 Bp, Elog Rp. 4.326 Rp. 2.865 

3 tak termasuk minjak. 

1951 Rp. 12.176 Rp. 8818 Rp. 3.298 

1952 (6 bl.) : 
termasuk minjak. 

Rp. 9.000 Rp. 10.130 Rp. 1.180 

Kedudukan export - 

Ini aport bahan minjak. 
“Perlu ditjatat, bahwa dalam 

ngratja perdagangan 1950 dan 
1951 tidak termasuk hasil tran- 
saksi2 dari maskapai2 minjak 
jang ada di Indonesia,  jaitu 
B.P.M., Standard Vacuum dan 
Caltex Pacific Petroleum. My. 
Keadaan ini adalah akibat per- 
Gjandjian »let “alone sagree- 
ments” sedjak . masa sebelum 
perang, jang menetapkan bhw 
pada satu pihak pendapatan 
export minjak tetap mendjadi 
milik maskapai2 dan tidak per- 
la menjerahkannja kepada Da- 
na Devisen: pada lain pihak 
maskapai2 tersebut tidak dapat 
membeli devisen dari Dana De- 
visen untuk keperluan perusa- 
haannja. Selandjutnja, untuk 
kebutuhan -pasararr Indonesia 
akan bahan2 minjak, bila bahan 
(bahan tersebut “tidak terdapat 
didalam negeri”, maskapai2 itu 
mesti mengimportnja dengan || 
tidak boleh memakai devise: 
negara. 

  

    
& 

BERITA2 SINGKAT SE- 
MARANG 

“Atas: biaja Unesco 3 orang 
guru Sekolah Landjutan Atas di 
Djawa Tengah mulai Djanuari 
jad' akan berangkat menudju 
New Sealand dan Australia utk. 
memperdalam keahlian masing- 
masing selama 9 bulan. Dianta- 
ra mereka terdapat ahli kimia 
Santosa guru Sekolah  Mene- 

ngah Atas bagian B dari Se- 
marang. 

£ & 
sk 

Dengan modal Rp. 250.000.— 
jang diperoleh dari ,Panitya 
17 Agustus" Semarang, oleh jg 
berwadjib di Purwodadi Grobo- 
gan akan dibuka perusahaan 
pertjetakan. Hingga kini oleh 
Panitya tersebut jang diketahui 

oleh Res. Semarang Milono te- 
lah terkumpul uang tabungan 
sedjumlah Rp. 600.000.— jg: di 
peruntukkan pula membuka 
perusahaan jang dipentingkan 
oleh umum, i S 

x 
x Ea 

“Untuk menghabiskan biaja | 
tahun 1952 ini bagian Pendidik- 
an - Pengadjaran pemerintah 

Apabila hasil pendjualan mi- 
njak dipasar Indonesia tidak da- 
pat menutupi ongkos produksi, 
maka oleh maskapai? tersebut 
didjualnja valuta asing kepada 
Dana Devisen uhtuk mendapat 
djunilah rupiah jang mereka 
periukan. £g 

Menurut kontrak jang dibuat 
oleh sim. pemerintah Hindia - 
Belanda, masa berlakpnja ,.let 
alone agreements” itu masing2 
berachir : untuk B.P.M. 1 Dja- 
nuari 1956: untuk .Stanvac 1 
Djanuari 1952 dan untuk Caltex 
1 Djanuari 1954. AS 

Meskipun “Garji sudu beban 

Dana Devisen, kontrak sema- 
tjam itu meringankan keadaan, 
Laporan - menekankan, bahwa 
bagaimanapun djuga ,,let alone 

agreements” itu berarti me- | Barang2 tadj diberikan kepada 

njimpang dari devisen- regiem Indotjina sesuai dengan rentja- 

jang ada dan keadaan seperti | na pemberian bantuan kenegeni2 | 

itu harus dihentikan selekas | asing Amerika Serikat Ant. 

mungkin. AFP. 

Ta at ai Saman BS ng p 

INDUSTRI BERAT DI 
MANTJURIA MADJU 

  

tjuria), pada 'achir bulan De- 
sember selesai sudah pelaksana- 
an pekerdjaan?2 jang sudah di 

tetapkan semula, dalam hal pro: 

jsk2 raksasa utk pabrik2 bes 

dan badja baru, setasiun2 pem: 
bangkit tenaga  hyiroolektrik 
dan theermo, tambang2 batu 

bara vertikal, pabrik2 alat me: 

sin berat dan mesin2 listrik   
horizontal. 
projek2 tadi, misalnja pabrik 
pembangkit tenaga di Fusin dar 

pabrik textil 
sudah mulai bekerdja 

Negara menitik-beratkan Ppe- 
negakin perusahaan2  industr 

berat. Sebagian terbesar daripa- 

da penanaman modal untuk 1n- 

dustri di Mantjuria, tahun ini di 

sediakan bagj perusahaan2 besi 

& badja, logam2 tidak mengan- 

dung besi, tenaga listrik, batu- 
bara, pembuatan mesin dan me- 
sin2 listrik. — Ant. Hsin Hua. 

  

PERBAIKAN DJALAN2 
DISEKITAR PEKING 

Pemerintah Kotapradja Rak- 

jat Peking, Kini telah memper- 

baiki lebih 700.000 meter pesegi 

@jalanan dalam tahun ini. 

Lebih sepertiga dari djalanan 

itu telah diaspal, jang berarti 

5 kali lebih pandjang dari 

djumlah djalanan jang dikerdja- 

kan tahun jang lalu. Untuk me- 

mudahkan para “petani jang 

hendak mendjual sajuran, bu- 

ah2an serta. hasil2 pertanian 

lainnja, maka diadakan djalan2 

baru menudju ke ibu kota dari 

Utara dan Selatan. — NCNA. 

  

|3 PENDETA & BIKSUNI 
KATHOLIK 

Keluar dari R.R.T. 

Suatu rombongan jang terdiri 

dari pendetaZ dan biksuni2 Ka- 

tholik bangsa Eropa kini telah 

tiba di Hongkong dari Tiongkok 

darata. 
Menurut keterangan mereka, 

pembesar2 dj Tiongkok mela- 

rang mereka beli bahan makan- 

an dan air, hingga terpaksa 

mereka meninggalkan Tiongkok | 

darat. Ant. AHP. | 
  

M.S.A. BAGIKAN OBAT: 
AN2 DI INDO TJINA 

Mutual Security Agency”, 

mengumumkan di Siagon, bhw. 

selama. bulan November jl, 

obat2an serta hasil2 pertanian 

dan industrj seharga $379.804 

telah dibagi2kan di Indotjina.   
  

“Republik Maldi 

Repubik  Maidiye, merdeka 

dalam soal2 negeri, akan tetapi 

soal2 hubungan dengan luar ne- 

geri serta, pertahanan ada dita- 

ngan Inggeris. Diantara tamuz 

agung dari Lanka, jang meng- 

hadiri upatjara proklamasi Re- 
publik Maldive, tampak pula 

komodor udara Inggeris Cox 

dan wakil dekan Universitet 

Lanka Sir Ivor Jennings. Ketika 

Perang Dunia II, angkatan uda- 
ra “Inggeris mempunjai bangu- 

nan2 dikepulauan tadi. Sir Ivor 
Jennings terkenal sebagai ahli 
hukum konstitusionil, ia pula jg 
menjusun undang2 dasar Repu- 

blik jang paling baru ini. 
Sebagai presiden 

dari republik ini, diangkat Amin 
Didi, bekas perdana   otonomi Djawa “Tengah akan 

mendirikan 11 buah gedung Se- 
kolah Rakjat diantaranja dida- 
erah kota Semarang dan Solo 
dengan biaja Rp. 1.250.000.—. 

Biaja tersebut merupakan si- 
sa-dari rentjana biaja tahun th. 
1952 jang sudah diotorisasi se- 
besar Rp. 5.000.000,—, tetapi jg 
belum seluruhnja dipergunakan 
berhubung 'kesukaran2 menda- 
pat bahan jang didatankan da- 
ri luar Djawa. 

"sa. Dengan selesainja 11 buah itu 

.
 

a
a
 

AN
 

nanti Jgn biaja Rp. 5.000,000,- 
itu di Djawa Tengah akan ter- 
dapat 79 buah rumah sekolah 
baru dan ratusan jang diper- 
baiki karena rusak selama wak- 
tu revolusi jbl. Seperti dikabar- 
kan untuk tahun 1953 akan di- 
bikin 200 rumah sekolah dgn. 
rentjana biaja Rp, 27.000.000,—. 

: sk 

ve diproklamirkan 
Amin Didi djadi Presiden : 

EPULAUAN Maldive, jang letaknja kira2 1.060 

Mobarat -daja Lanka (Ceyion). 

wartakan, telah didjadikan repubik. 

pertama 

menteri 

“Maidive. Seperti telah dikabar- 
kan, Maldive mula2 adalah su- 
atu kesultanan selama 800 th. 
Sultan2nja bergelar ,,Tuan atas 
2.000 pulau”, Kepulauan ini ter- 

km sebelah 

sebagaimana telah, kita 

diri dari 12 atol (pulau2 karang 

| 

Di Tiongkok Timur-laut (Man 

dan sebuah tambang 'batubar: # 
Beberapa diantara $ 

Harbin, malahar f 

kbitjarakan di London sekarang, 

   
   

SR $ 

Baru2 ini di Djakarta oleh 
kan batu jang pertama pada 

pembesar 

Gambar : Menterj Pertanian 
batu pertama, : 

Menteri Pertanian telah dileta- 
bangunan. P.P.N (Pusat Perke- 

bunan Negara) al. dihadiri oleh para ahli bangunan dan laing 

Mr, Sardjan waktu meletakan 
(IPPHOS), 

  

di Teheran Loy Henderson dan 

Sumber2 resmi. Inggeris se- 
mentara itu tidak mau memberi 
komentar mengenai laporan ten. 

tang djalannja perundingan? an 
tara Henderson dan Mossadeg, 

jang kabarnja telah diteruskan 
kepada kementerian L.N. Ing- 

geris, dengan melalui kedutaan 

Amerika di London. 

Kerdjasama  Inggeris 
A.S. mengenai politik 
Oi 

Sementara itu, pembitjaraan2 
mengenai kerdjasama antara 
Inggeris dan Amerika - dalam 
politik terhadap Timur Tengah, 

sedang dilangsungkan di Lon- 
don, antara. kementerian  L.N. 
Inggeris, dan pembantu menteri 
LN.- Amerika untuk masalah2 
Timur Tengah dan Afrika Hgn- 
ry Byroade. 

Menurut kementerian luar ne- 
geri Inggeris pembitjaraan2 ini 
tidak mempunjai arti istimewa 
karena hanja merupakan bagi- 

an dari rentjana mengadakan 
pertukaran pendapat antara ke-: 
dua negeri-itu, tetapi diakuinja, | 
bahwa masalah minjak Iran dan 
soal pengiriman alat2 sendjata 
ke Timur Tengah adalah terma- 
suk masalah? penting jang di- 

— Ant, UP. 

DR. BOMBARD DI NEW 
YORK 

Dr, Alin Bombard, dokter 

bangsa Perantjis jang. seperti 
telah berhasil menjeberangi 

lautan Atlantik dengan sebuah 
perahu dari karet, kini ada di 

New York. 
Selama 6 harj-ia mengarungi : 

samudera kepulauan Canary ke- 
pulau Barbados: ia hanja ma- 

    ketjil2 jang merupakan lingka-d 

ran atau setengah lingkaran), 

jang terbentang sepandjang 700 

mil dari utara keselatan. Ketika: 

masih mendjadi kesultanan, Sul- 

tan Maldive tiap2 tahun mem- 

bajar upeti kepada  gupernur 

Inggeris di Lanka, karena 

Maldive merupakan protektorat 

Inggeris. — Ant, AFP. 

| 

  

KONP. KARET INTERNA- 
SIONAL 

Diumumkan hari Djum'at jl. 
di London, bahwa pada tgl. 5 
Januari ini di London akan di- 
buka konperensi internasional 

mengenai stabilisasi karet. 
Konperensi ini dilakukan atas 

usaha studiegroep karet inter- 
nasional. Kira2 2. negeri peng- 
hasil karet akan diwakili dalam 
konperensi ini Ant. AFP.   

Kan ikan laut mentah dan mi- 
num kaldu ikan laut sadja. Da- 
lam pelajarannja tadi, Dr. 
Bombard dapat berhasil mem- 
buktikan teorinja tentang ma- 
kanan itu, membawa peta2, se- 
buah pesawat penerima radio, 
sebuah camera dan buku ha- 
rian, AFP, : 

Ni. PANDIT DI DA- 
MASKUS 

Ketua delegasi India dalam 
Sidang Umum PBB, Nj. Vijaya 
Lakshmi Pandit, pada hari 
Djum'at jl. tih. tiba di Damas- 
kus, ibukota Syria dari Beirut. 

Nj. Pandit disertai oleh duta- 
besar India di Mesir Sardar 
Pannikar. Ia akan tinggal sela- 

ma tiga hari di Damaskus se- 
bagai tamu pemerintah Syria. 
Ant. AFP. 

  

  

'kabarnja telah menghadapi beberapa kesujitan - kesulitan. 

Henderson-Mossadeg ha- 
dapi kesulitan2 

Mengenai soal kompensasi kepada AIOC 
INI terdapat tanda? di London, bahwa pembitjaraan? jang 
pada waktu ini sedang dilakukan antara dutabesar Amerika 

PM Iran Mohammad Mossadeg, 

  

BEY SUDAH TANDA - 
TANGAN! 
Lebih dari 50 dekrit. 

Bey Tunisia Sidi Mohammad 

el Amin, telah menanda-tangani 

lagi beberapa dekrit mengenai 
perobahan?2 ketatanegaraan jg. 
akan didjalankan oleh Perantjis 

di Tunisia. 
Sedjak tanggal 20 Desember 

jang ialu, Bey teiah tunduk pa- 
da tekanan pemerintah Perantns 

dengan menjetudjuj rentjana2 
perobahan ketata-negaraan jang 
diusulkan Oleh Perantjis, Se- 
djak waktu 1tu Bey telah me- 
nanda-tangani lebih “dari 50 
buah dekrit jang akan menga- 

dakan reerganisasi dalam pe- 
merintah Gan industrj, Tunisia 
dalam mana akan diberi banjak 
kesempitan Kepada orang2 Tu- 

nisia untuk mengambil bagian     Ant, UP. 

  

1 

LALUI SUNGAI 
GANGGA 

Rentjana kini sedang dibuat 
untuk mengetahui, apakah su- 

akan dapat dilajari oleh kapal2. 
Hingga se-abad jang lalu su- 

ngaji Gangga dapat dilajarj hing 

ga Allahabad, tapi karena tak 

ada perhatian serta pemeliha- 

raan lebih landjut, pelajaran di 
sungai tsb, mendjadj buruk. 

India telah minta bantuan pa- 

da Badan Penjelenggara Ban- 

tuan Tehnik (TAA) darj PBB 

supaja membuat projek pertjo- 

baan, agar sungai jang 1557 

mil pandjangnja itu dapat di- 

lajari. Projek tsb. diantaranja 

merentjanakan pembikinan Ka- 

pal2 jang dapat digunakan ba- 

gian2 sungai jang dangkal. Ant 

PTT, 
  

ENAM TUDJUAN KONP, 
SOSIALIS ASIA 

Ketua panitya penerimaan 

Konperensi Sosialis Asia U 

Kyaw Nyein menjatakan kepa- 

da pers di Rangoon, bahwa kon- 

perensi Sosialis Asia mempunjai 

6 tudjuan: 

1. Definisi peranan Sosialis 

Asia dalam usaha untuk perda- 

maian dunia 2. Koordinasi prin. 

sip2 dan program2 dari pelba- 

gai Partai Sosialis di Asia. 3 

Mentjarj djalan2 dan tjara2 utk. 

memperbaiki nasib kaum petani 

Asia. 4, Mempertinggi taraf 

penghidupan di Asia. 5. Mentja- 

rj djalan dan tjara untuk mem- 

bantu daerah2 djadjahan di Asia 

dan Afrika 6. Menambah hu- 

bungan jang baik antara partai2 

Sosialis di Asia. 

Sebagai dikabarkan, konperen 

si itu akan diadakan di Rangoon 

darj tanggai 6 hingga 15 Dja- 

nuarj j-a.d. Ant. AFP, 

  

  

PESAWAT KLM MEN- 
DARAT 
Dipadang pasir Saudi 

Arabia, 

Sebuah pesawat »Skymaster” 

jang membawa 30 orang Ing- 

gris dan 26 orang Pakistan telah 

mengadakan pendaratan darurat 

dipadang pasir Saudi Arabia 17 

mil, sebelah Utara lapangan ter- 

bang Dahran, demikian diumum 

kan oieh kantor KLM dj Am- 

sterdam. 

Pesawat itu jang dicharter 

dari KLM oleh pemerintah Pa- 

kistan sedang dalam penerbang- 

an dari London ke Karachi. 
Ant, UP. 

Kundjungan E.S.A.D. Kol. Bambang Sugeng di Makassar 

Gambar : Ketika Kol, Bambang Sugeng tiba dilapangan ter- 

bang Mandai. dari kiri kekanan: Kapt. 

K.M.K. | C, Kol. Bambang Sugeng dan Maj 

Kepala staf T.T.YII, 

Sumanti “ Komandan 
Magenda wakil 

(IPPHOS) 

  

pemerintah Belanda, 

torberita Sovjet Tass, Lev 

merintah Belanda.   
  

“Pada tanggal 20 Djanuari utk 
- beberapa hari lamanja DPRDS 

propinsi Djawa Tengah akan 
melangsungkan sidangnja jang 
pertama untuk tahun itu guna 
membitjarakan antara Iain ha- 
siI2 ' konperensi Gubernur? di 
Djakarta jang lalu, enerima 
kedatangan Mr. weh sonegoro 
selaku ket. Panitya Negara, dll. 

KIR 
» Setelah menempuh peladjar-- 

an teori selama 2 bulan, 110 pe- 
Sladjar lelaki - wanita dari Ba- 
risan Keamanan Lalu- Lintas 
kota Semarang ggal 29-12 

pra ap "aa aa €! aa S 1 DESA 

dengan 6 tg San sipil la- 
kepolisian, 1. Ba ya berlang-' 

       

    
    

    

  

   

    

ji 4 itu lam : 

ang. dang eaDan itu benara, 
114 djam um diperoleh: 
dipraktef : 

keterang 

                      

   

     

    

   

      

   

   

  

     

  

   

Nota Sovjet jang kedua ini, 

telah disampaikan Oleh duta- 

besar Sovjet di Den Haag GE, 

“Zaitheve pada tgl 31 Desember 

jang lalu kepada menteri L.N. 

Belanda N. Luns, dan untuk ke 

dua kalinja telah ditolak @e- 

ngan lisansgleh Luns. Pengu- 

muman ii) engatakan, bahwa 

dengan pendlakan nota Sovjet 

ini, pemerintah Belanda meng: 

anggap perhubungan antara 

dutabesar Sovjet dan pemerin: 

tah Belanda mengenai soal pe- 

nangkapan Pissarev itu, telah 

selesai. 

Dalam . notanja pemerintah 

Sovjet minta supaja Pissarev 

segera dibebaskan kembali, dan 

supaja diambil sanksi2 terhadap 

mereka jang bertanggung dja- 

ING 

1 

WALK IN THIS SOFT 
S7UFE IJEL ya 

R7   
  

kaki untuk. King !   

Haag atas tuduhan? spionase. Demikian 

M7 AA 1211, 0 ane 
f 

-- Berdjalanlah dibagian jang 
Jug, Kita harus meninggalkan bekas 

Protes Sovjet ditolak Belanda 
Mengenai penangkapan Pissarev 

OVJET Uni telah mengadjukan protes jang kedua kepada 

mengenai penang 

pada tanggal 23 Desember jang lalu atas diri koresponden 

Constantinovich Pissarev, 

kapan jg dilakukan 
kan- 

di Den 

diumumkan oleh pe- 

wab atas penangkapannja jang 

tidak sjah itu. — Ant. AFP. 

DJENDERAL2 SE- 
PANJOL 
Akan ikuti latihan? 
Armada ke-6 Ame- 
rika, " 

Sedjumlah laksamana2 dan 

djenderai2 Sepanjol akan diun- 

dang oleh angkatan laut Ame- 

rika untuk mengikuti latihan2 

perang2an jang tidak lama lagi 

akan diadakan oleh Armada ke- 

6 Amerika di Laut Tengah, de- 

mikian diumumkan di London. 

Manuvre2 Armada ke-6 Ame- 

rika itu menurut rentjana akan 

dimulai pada tgl. 6 Djanuari jg 
akan datang. — Ant.- AFP. 

  

RENTJANA PELAJARAN 

ngaj Gangga, ,.sungai sutji itu” 

'fhankan oleh sebagian besar pe- 

    

LN 

ALAM menghadapi 

na) atas nama. Dew 

perekonomian dalam tahun 195 

Tahun 1952 bagi pengusaha2 

nasional umumnja didalam sega- 

la lapangan adalah tahun jang 

mengandung penuh kesulitan, 

kerugian, kegelisahan... Semua- 

nja ini menjebabhkan para pe- 

ngusaha nasional makin sedar. 

Mereka mulai ' menginsjafi, 

bahwa pembangunan perusaha- 

an nasional hanja mungkin ter- 

djadi didalam rangka pemba- 

ngunan ekonomi / industri nasi- 

onal pada seluruhnja. Ini me- 

njebabkan beberapa puluh pe- 

rusahaan nasional melahirkan 

Badan Koordinasi Usaha Nasi- 

onal, dengan singkatan Bakuna, 

jang menitik - beratkan perdju- 

angannja kepada bangunnja eko 

nomi / industri nasional dengan 

chusus mementingkan sektor 

produksi, disamping sektor im- 

port dan export. Dapat diharap- 

kan, bahwa Bakuna akan benar2 

mulai bergerak didalam tahun 

1953. 
Mengenai keadaan perekono- 

mian umumnja, Bakuna menje- 

salkan diadakannja beberapa 

peraturan dan tindakan dalam | 

lapangan perekonomian dan ke- 

uangan ditahun 1952, jang pada 

hakekatnja menurut Bakuna ha- 

nja menguntungkan fihak modal 

besar asing dan merugikan pe- 

ngusaha2 nasional, sedangkan 

masih dapat ditempuh djalan 

lain jang dapat memberikan ke- 

untungan kepada negara dan 

perusahaan2 nasional. Menurut 

pandangan Bakuna, berbagai 

kesulitan / kegontjangan, tidak 

sesuainja beberapa peraturan / 

tindakan perekonomian dengan 

kebutuhan masjarakat Indone- 

sia, dapat ditjari didalam pokok 

-pangKalnja, ialah: tjara me- 

nganalyse sesuatu keadaan dim 

lapangan perekonomian | keua- 

ngan, tjara berfikir dan peme- 

tjahannja jang masih tertjam- 

pur djiwa dan fikiran teori2 ko- 

lonial, sehingga sulit sekali me- 

njembuhkan penjakit jang di- 

derita suatu negara nasional 

merdeka. Menurut Bakuna pen- 

ting sekali untuk diperhatikan 

oleh masjarakat Indonesia dlm 

tahun 1953 j.a.d., ialah : fikiran 

dan djiwa jang dapat menjesua- 

ikan diri dalam alam fikiran dan 

djiwa negara nasional jang Su- 

dah mendjalankan revolusi ke- 

merdekaan. Revolusi djiwa dan 

(fikiran ini perlu sekali didja- 

  

  djabat2 industri negara. 

Tindakan? pemerintah 
dipandang merugikan. 

Tindakan “ mengenai keha 

taris Djenderal Badan Koordinasi Usaha Nasional 

an Pimpinan Bakuna menindjau keadaan “ 

   

Tindjauan Badan Koordinasi 

Usaha Nasional 
tahun baru 1953, Surjonegoro, Sekre- 

(Baku- 

2 sebagai - berikut. : 

dalam perbandingan seluruhnja 

bahkan  menundjukkan suatu 

negativiteit.  Seharusnja suatu 

tindakan dalam lapangan per- 

ekonomian jang mengenai Se- 

suatu segi perekonomian Ma- 

sjarakat Indonesia segera disu- 

sul dengan tindakan2 guna mem 

perbaiki keadaan dilain2 segi 

perekonomian masjarakat Indo- 

nesia, terutama jang menjebahb- 

kan naiknja kekuatan membeli 

jang ada pada rakjat. 

Sekitar soal devisen. 

Mengenai kekurangan Gevisen 

Bakuna berpendapat, bahwa 

untuk mengatasi ini harus di- 

perhebat segi export kita dng 

djalan sbb : Hendaknja pemerin- 

tah menstimulir export dengan 

mempermudah exportlisensi, 

memberikan valuta - contract 

jang menguntungkan, menjedi- 

akan export kredit seperlunja, 

menghapuskan monopoli. export 

jang ada pada beberapa badan | 

jajasan, mengadakan proteksi 

dan pengawasan setjara tegas 

agar supaja export tadi benar2 

didjalankan oleh perusahaan2 

nasional dan memberikan man- 

faat kepada pembangunan eko- 

nomi nasional dan tidak djatuh 

ketangan ,,ecnomische - avontu- 

riers dan  gelegenheidsandela- 

ren'.,,Pula hendaknja pemerintah 

berani mentjari pasaran baru 

jang berani membajar bahan2 

mentah kita dengan harga jang 

lebih tinggi dari pada pasar du- 

nia jang dikuasai oleh dunia 

merdeka”. Pula supaja peme- 

rintah memikirkan soal export 

setjara barter, dimana bahan2 

mentah kita dapat ditukar dng 

kapitaalsgoederen jang Kita bti- 

tuhkan untuk memulai membe- 

rikan dasar kepada industriali- 

sasi kita, memberikan dasar 

kepada perombakan karakter 

perekonomian” kita jang masih 

,eenzijdig - sectorisch” jang 

menudjukan perekonomian kita 

kepada kebutuhan dan kemauan 

membeli ,,pasar dunia merdeka” 

dengan akibat selalu terkotjok- 

nja perekonomian | keuangan 

negara kita karena conjuncteur- 

gevoelig sesuai dgn gelombang 

naik turunnja permintaan pasar 

dunia dan krisis ekonomi jang 

terdapat dimasing2 negara ,,Mer 

deka”. Soal tenaga ahli, Kita 

bisa mendatangkan dari berba- 

gai -.bagai.negeri jang sanggup 

bekerdja diIndonesia serta Men- 

didik kita dengan sjarat2 jang 

sangat redelijk. 

Disamping ini semuanja, Su- 

atu kedjadian didalam lapangan   rusan pembukuan 40» L.C., 

pembagian barang2 mendjadi 

beberapa golongan dengan tam- 

bahan 1007, dan 20076 induce- 

ment, “pengurangan import, 

penghematan devisen, pendjual- 

an persediaan emas dari Javase 

Bank guna menambah devisen 

dilnja pada hakekatnja menurut 

Bakuna memberatkan beban pe- 

rusahaan2 nasional chususnja 

dan masjarakat Indonesia umum 

nja. Benar, disatu fihak pema- 

sukan keuangan bagi negara 

bertambah, tetapi dilain fihak 

menjebabkan  naiknja harga2 

barang konsumsi dengan akibat 

naiknja levenstandaard, mero- 

sotnja kekuatan membeli jang 

ada pada rakjat, dengan akibat 

tertumpuknja barang2, seretnja 

uang berputar, dll, akibat. Dja- 

di bila kita nilaikan, peraturan 

dan tindakan tadi hanja membe- 

rikan hasil jang relatief dan di- 

      
,PRAVDA'"' TENTANG 

DJALAN K.A. 
CHANGCHUN 

Harian ,Pravda” menulis, 

bahwa. djalan kereta api Chang- 
chun adalah suatu ,,djalan per- 
sahabatan” jang sedjati antara 
rakjat Sovjet” dan RRT, demi- 
kian diberitakan oleh radio 
Moskou jang terdengar di Paris. 

Dikatakan, Pahwa diserahkan 
nja djalan Kereta api itu kepada 
pemerintah RRT adalah satu 
bukti, pemerintah Sovjet Uni 

menghormati kemerdekaan Ti- 
ongkok dan hak2 nasionalnja. 

Pada achirnja dikatakan oleh 

harian Sovjet tadi, bahwa dgn. 
mengakui RRT, Sovjet Uni te- 
lah menggagalkan  rentjana 
Amerika jang bermaksud me- 
ngasingkan RRT, Ant, AKP   

perekonomian jang menjedihkan 

menurut Bakuna ialah : Maklu- 

mat Menteri Perhubungan me- 

ngenai perusahaan2 otobis dng 

| pedoman barunja. Bakuna me- 

mandang  kedjadian tsb.  seba- 

gai suatu tindakan jang kurang 

bidjaksana, jang memberikan 

kepada berbagai golongan untuk 

mengadakan interpretasinja SeNn- 

diri2, sehingga memberikan ke- 

sempatan kepada fihak lawan 

modals/ ekonomi nasional untuk 

mendjalankan politik ,,petjah - 

belah dan menguasai” dengan 

menggunakan faktor2 psycholo- 

gisch jang ada pada masjarakat 

kita. — Ant. 

PEMELIHARAAN DAN 
PENDJUALAN IKAN 

Direntjanakan pendirian 

Pasar Perikanan Darat 

jang modern. 

Luasnja sawah didaerah kere- 

sidenan Bogor jang ditanami 

ikan ada kl. 9.530 ha. Dari 5.000 

ha. jang telah dipungut hasil- 

nja 2 djuta ikan ketjil2 jang 

beratnja 50.000 kg. Adapun 

hasil jang dipungut dari kolam2 

ikan ada 40.000 kg., dari sungai? 

6.000 kg dan dari danau? 100 kg 

Sebagai usaha untuk menjedia- 

kan benih2 jangfbaik guna pen: 

duduk dipelbagai tempat telah 

diadakan kolam peternakan 

ikan jalah antara lain di Tjiga- 

dog seluas 1 ha., Tjibalok 1 ha., 

Tjiandjur kota 1 ha., dan | Se- 

karang sedang diselesaikan 

pembelian sebidang tanah di Tji- 

solok dekat pantai Selatan utk 

keperluan peternakan djuga. 

Selandjutnja diterangkan, 

bahwa di Sibaradja (Tjisaat, 

Sukabumi) kini tengah diba- 

ngun Pasar Perikanan Darat 

jang modern dengan begroting 

Rp. 52.000. Ant. 

  

  

    

OYAL MOUNTE 
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HOP UP ON THIS ROCK LEDGE.. 
A PERFECT AMBUSH, EH ? 

   

  
     

      

jesihger, Jae. 
jag Featises Syidrvate, Inc 

sd   

     

    

TS A ONCH THEY BONT KNOW LM FOLLOWING-:: 

TMS 15 LIKE TRAILINGA BULLDOZERP OH-OA 4, 
KHATS THAT 2 

  2 
  

4-- He, Ss 
lah diatas buk 

pat bersembunj 

lunak ini, aja ada akal sekarang ! Naik.. 
akan» « 
bulldoz 

it ini Suatu  tem- 

i jang hebat ! 

: sk Tolol betul, mereka tidak me rasa saja 
...seperti mengendarai sebuah 

er (mesim tractor utk, merata tas 

nah) sadja, H6 apa “tu 2. 

9. 
3 

 



   
   

      

   
   
    

        
    

  

      
        

  

    
        

        

   

  

    

  

     

         

    

  

    
    
     
     
        

   

   

    

   

  

  

   
   N akitnean 1 Hasbi aan! 

malam Sabtu jang lalu menja- 
| takan, bahwa mereka pertjaja 
Rene Mayar (MRP). -akan ber-        

        

   

   
   

   
   

  

     
   

   

     

     
   
    
      

    

    

   
   
   

        

    

       

   
    

    

   
       

     

   
   
    

     
   

   
   

   

  

     
   

   

  

    
   
     

  

   
       

     
   

    

   

     
     

  

   
   
    

   

  

    

   
   

  

    

   

      

     
    
   
   
    

        

        

tuk. kabinet Perantjis - baru. 
Georges Bidault telah tidak 
MeNEb un — Nan - AFP. 

3.000 ORANG ASING 
1 Akan dikeluarkan dari 

Pilipina. 

5 Presiden Guirino tan meme- 

$ aa spj. Tea 
orang2 asing visanja Wu 

'mengundjungi Pilipina untuk 

sementara waktu telah berachir, 
Tea jang tak boleh me- 

lagi. . 

Ne Ne aa jang dadar 

— Gipertjaja menjatakan, bahwa 
ada 3.000 orang asing jang 
akan dikeluarkan, sebagian be- 

Y 

sar bangsa : hoa. 
Selandjutnja @uirino meme- 

Tintahkon, ja diadakan 
screening se Tb: keras ter- 

. hadap semua permintaan2 utk. 
memasuki Pilipina, — — Ant, UP 

“TAFT PEMIMPIN FRAK- 
Dg SE REPUBIIK « 

Dalam senat Amerika. 

Rabert Fa Dal 

  

Da 

      

jang 
beranjak" dalam senat, 

. pertemuan para senator. 
ik. 

Di Jain pihak, para Tenataa 
Partai Demokrat telah memilih 

- Lyndon Johnston sebagai pe- 
— mimpin fraksi demokrat dalam 
senat.— Ant. AFP. 7 

KOTA INDUSTRI BARU 
DI HONGARIA 

' Menurut Radio Budapest, dlm 

tahun ini di Hongaria akan di- 
idirikan sebuah kota industri, 

jang akan diberi nama Staiin- 

varos. 
Sebelum achir tahun ini, sa- 

lah satu pabrik penuang badja 
di- ,kota  Sosialis” ini sudah 

- akan mulaj bekerdja. Demikian 

lah Radio Budapest. Ant. AFP 

— PARTAI BARU DI ITALIA | 
Pembentukan partai baru” di 

Italia, jakn Partai Sosialis 
Kristen dibawah pimpinan Ro- 

lande Maramotti, telah diumum 

kan dalam harian »Giornale ad 

Italia” hari Djum'at. jl.” 
Maramotti adalah bekas ang- 

gota partai Komunis. Ant, AKP. 

  

  

3 
7: ka dan Mervyn Rose (Australia) 

hasil dalam usahanja memben- | 

: h 

(| ngan diantar oleh teman seker- 
djanja telah dikubur di Taman 

5 gelang. 

| atas pertanjaan menduga, 
— | dua orang tersebut ketika se- 

dang mendjalankan tugas kelu- 

(diusahakan oleh PERINTIS te- 

|lah dibuka dengan resmi. . 

Fat dalam K.R. tg” 2-1 jl. mes- 

- | "Browidjojo”, bertempat dibaan 

dan memutuskan a.l. Merentja- 

   

  

Sumbardjo 

|7 - 5 melawan pasangan jang 

'| telah turut serta dalam pertan- 

“diketemukan Saka 
Progo, didae- 

Ia segera di- 

sakit Mage-r 
     

Ma Darmo, Naba aa 
' berhasil — menemukan 
zah Darmo, djuga ditepi 

Kali Progo didesa Sambeng 
3orobudur pada tgl. 31-12 se- 
Ira, djam 06.00 1 PAR, dimana 

    

Kedua Oia tersebut de- 

hlawan Girilojo, selatan Ma- 

Kalangan Kepolisian Kedu 
-ke- 

ar kota, telah kepergok suatu 
gerombolan bersendjata, kemu- 
dian ditjulik dan dianija hingga 
mendjadi tewasnja. — (Kor). 

KONFERENSI PANDU 
RAKJAT 

Baru2 ini Pandu-Rakjat tjab. 
Tjilatjap telah mengadakan kon 
ferensi jang ke II dengan dikun. 
djungi 7 wakil dari klompok2, 

  

nakan adanja latihan pemimpin 
pada bulan Pebruari '53 jad. 
Hal ini ditawarkan kepada tjb.2 

lain dalam Daerah Karesidenan 
Banjumas. Mengadakan hari- 
bakti kelompok2, sesuai dgn. 
andjuran Kwartier Besar Me- 
ngadakan perkemahan KesII jg 
akan diadakan di Kroja. Penin- 
djauan dan pelantikagi klom- 
pok?, 

Dapat dikabarkan, bkn di 
Kota Tjilatjap telah dibentuk 
koordinasi pandu2 dengan su- 
Sunan pengurus sbb. : ketua: 
Soedarko - (Pandu-Rakjat) pe- 
nulis: Solishien (H.W.) benda- 
hara : Liem Tjoe Kwan (Chung- 
Hwa Troup). (Kor), Ha 

  
“PENGGERGADJIAN 
KAJU DEN MESIN 

Dengan mendapat perhatian 
dari pelbagai wakil2 Instansie 
dalam kota, tgl 29-12 jang ba- 

ru Jalu, penggergadjian dan pe- 
masahan kaju2 dengan mesin jg 

“Badan tsb. dipimpin oleh Sdr. 
sedang sebagai 

technis-leider” 2 Suparno 
(Kor). 

- PENDJELASAN 
,»Para tawanan S.O.B. bekas 

anggauta Bn. 426” jang termu- 

  
binga 
- Para tawanan S.O.B. 
tersangkut dalam peristiwa 
(Bm A26 3 
  

  

“TENNIS : 

'SEDGMAN IMCGREGOR 
KALAH 

Vix -Seixas/Mervyn Rose. 

dengan angka 6 - 3, PE 
AFP mengabarkan dari Ade- 

laide, bahwa pasangan Davis 

nia jang terdiri dari Frank 

Sedgman dan Ken McGregor te- 
lah menderita kekalahan 6 - 3, 

terdiri dari Vix Seixas (Ameri- 

| dalam pertandingan exhibition 

nal Lawn Tennis Club. 
  

BULU TANGKIS : 

BROMO — BROWIDJO- 
JO 8 — 4d. : 

Pada tanggal 3— 4-1-1953 te- 
lah dilangsungkan pertandingan 

| bulu-tangkis -persahabatan- an- 
tara PB "Bromo” dengan PB 

”Bromo”. 
Djalannja pertandingan sa- 

ngat seru dan seram, dan ber- 
kesudahan 8—1 untuk 21 
Na 

  

pINGpONG : : 

REGU ENGPONG IN. 
DIA KALAH - : 

- Di Hongkong. 
Regu Pingpong “India jang 

dingan kedjuaraan pingpong se- 

| Asia jang diadakan di Singa- 
pura pada bulan Nopember jang 
lalu, dan. haraydlan mengadakan 
pelawatan...k -N “Hongkong telah 

  |ke Birma. Pemimpin regu tsb. 
IE, Ranga Ramanujan menja- 
“takan hari ini, 

  

mereka akan kembali ke India 

ke Hongkong itu Indai hanja 
memperoleh satu kemenangan | 
jang ditjapai oleh K. Jayant dan 
renderita kekalahan 4 kali, se- 

'hingga stand terachir mendjadi' 
'& — 1, Demikian menurut Reu- 

  

f jang : 

Cup Australia, djuara double du- | 

jang diadakan oleh Internatio- 
— Ant. 

mengurungkan. perdjalanannja, 

20.15 Ah La . A3 LE 2 

20.30 Hiburan malam oleh the world's 
ORJ HI dbp. Sukimin wani exatie 

21.15 Tindjauan tanah air bhs. . beauties! 
—- Djawa. 

21.30 Ujon2 Nian oa Pan 

INTI 
YAN 

    

     
    

     
     

  

(engan studio Jogja. 

  

  

Neko SAN Ka 

(Mitra). 

SELAMAT TAHUN BARU 
1953 

S.S. K. D. N, 
Tjabang MAGELAN & 

  

- 

  

Melompat Atletik ...... Rp. 1, 50 $ 
Melempar Atletik ...... 150 : 

Berlari Atletik 1,50 
Pandai Main Bola 

Baku-buku sport : 

PE » 

starring 

mau MEDIKA - JUAN SANOS » Main Bola Volley ,, 2.50 

  

  

Bola Kerandjang ....... 2 aa NN 
Bola Tangan ......... bian ka We RICHARD” ERDKAN 
Softball Rekan Tar, 
Volleyball "ts D WANGER Gua PIMECOLER - 
Ping Pong » 1,25 f PRobucrion 

Peraturan main Bola ,, 450 j A Aa PICTURE 9 
Bola Kerandjang ..... 3 daa Hana ca 

(Ramadhan K.H)... 8, PD. 
Pemain Kasti jang Potted hy WALTER WANGER « orotst 0y Lew Lndrs 

Dijempol ia nansakinara 1,25 Serenlay by Howard Dimsdale ma Millard Kaufman 
Pesanan tambah OaLson kirim 

Teks INDONESIA - Belanda 

TIAP PAGI MATINEE 

djam 10.00. 

107, sedikitnja Rp. L— 

Toko Buku ,,K. R." 
TUGU 42 — Jogja, 

Aa 54-1.   " 

1 ,THE WAY TO THE STARS" 

  

- " SOBOHARSONO — - 
MALAM PENGHABISAN. 

“SONS OF THE MUSKETEERS" 
Mana tiada matine, 

  

hi 

    

Menjus pl 

Sebuah film INGGRIS jang sangat populair: 

  

  

R Tiap hari MATINEE ajam 16. 00 — Teks INDONESIA. 

E Inilah dia! ! — — Dara jang ditunggu- 2 

       IR” PREMIERE 

: : ” 
: (IMPIAN MAS) “3 

membawa irama 13 lagu? baru & merdu, diantaranja ! 

SUNDAY MORNING, NEVER, CALIF ORNIA MOON. 

Stars: Mitzi GAYNOR, bintang termuda & terbaik dalam 

  

tahun 1951: Dale ROBERTSON — Dennis DAY — dil. 

Penuh humor — penuh an -—— HANJA USIA 17 Tk. 

KEATAS BOLEH MELI 53-1. 

Aa aa 

2 mn 
  

bahwa regu 
pingpong India telah lelah dan 

| dari Hongkong pada tg. 5 Dias 

(Inuari ini. Dalam pelawatannja | 

52-1. 

NI 

  

Barang? dari KRAMIK jang kwaliteit tinggi sekarang da- 

spat dibeli dari 

Toko ,.PADI MAS" Mali: oboro 57, 

selamanja sedia vaas bunga, thee-servies, tempat abu,. 

at sambelan d1 
2 

Silutkan saksikan: Pendjuai tunggal untuk JOGJA, KEDU, 

BANJUMAS dipegang olen 

N. V. PADI, 
Djalan Sandiloto 2 Telp. 407 

tem- 

3 

sa — Jogjakarta. 

| UTJAPAN N TERIMA KASIH” | 
Kepada semua sanak - saudara, handai taulan dan te- 

man2 jang telah membuang waktu, memberi sumbangan dan 

bantuan berupa apapun djuga pada peralatan. perkawinan 

adik kami. $ 

Ramalia Dahlan 
dengan - 

Abd. Aziz Gondokusumo | 
dirumah kami, Djetis 24, pada tgl 27 Desember 1952, 

dengan ini kami utjapkan banjak? terima kasih. 

semoga Tuhan membalas segala kebaikan itu. 

Keluarga: 
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      0 ter dari Hongkong, — Ant, 

UNDANGAN RAPAT 
Dengan hormat, 

“Hundjuk bertau, pada ba tgl. 6 'DJANUARI Mena 

tempat digedung S. R. Tiong Hua IL — Pontjowinatan Sa 

Jogja, pada djam 3 sore aa Kami hendak mengaaakan - 

Rapat Pengurus dengan atjara: 1 

Tg Penekanan. batak S.R. Tiong Hua II Si Noto- 

"3 judan jang atas perentah Kementerian P.P. & K. 

$ Pusat, telah ditutup, 
2 Mengambil keputusan serta usaha, ear Gedung 

Jajasan tersebut tak sampai terlibat n melanggar 

keputusan dari Kementerian jang berwadjib, 

3. Usui-usul dan Penutup. 7 33 

Mengingat pentingnja soal jang akan AA 

maka diharap dengan sangat kundjungan Tuan jang her- 

harga, buat mana terlebih dahulu dihaturkan banjak teri- 

ma kasih. 

Terutama para Anggauta Pengurus jang bersangkutan 

jang sedang berada diluar kota, diminta perhatiannja S$e- 

perlunja. Apabila Anggauta jang hadlir belum/tak tjukup 

djumlahnja, maka Rapat diundurkan sementara selama 

30 menit: selandjutnja Rapat Se EkD dan segala kepu- 

stek dianggap Sjah. 
Hormat kami, 

Sekolah Tiong Hua. 
Jogjakarta. 

Wk, Penulis Ti: 

TAN JOE HWIE. 

Ajn, Jajasan Na Milik 

Ketua Umum. 

|. ONG TIONG TJOEI. 

lo unTuK 

       

'taan idZin tertulis kepada Pemerintah Kotapradja 

  

   

  

    
    

     

BH idzin, maka terhadap mereka oleh Pemerintah akan diam- 

     

        

        
     

, —u - 

  

- KOTAPRADJA JOGJAKARTA 
No. 1/ TAHUN 1953. 

PARA PENGUSAHA 
: Mengingat bahwasanja telah berulang-ulang  diumum- 
kan, baik dengan perantaraan surat kabar dan Radio, mau- 
pun dengan perantaraan Kemantren Pamong Pradja dan 

'ternjata masih banjak usaha / perusahaan jang bertempat 

'di sebuah bangunan jang tertentu /tetap dalam dafrah 

Kotapradja Jogjakarta jang tidak | belum dimintakan idzin 
“kepada jang berwadjib, maka dengan ini diperingatkan, 

agar para Pengusaha tersebut segera mengadjukan permin- 
Jogja- 

'karta dengan perantaraan Kemantren Pamong Pradja se- 

. tempat. 2 
Tempo kelonggaran ini diberikan sampai dengan tang- 

| gal 31 DJANUARI 1953. 
Djikalau sesudah tanggal 31 Djanuari 1953 para Pe- 

| ngusaha belum menjampaikan / memasukkan permintaan 

bil tindakan sebagaimana mestinja. 
Pe. Tindakan serupa djuga akan diambil terhadap para Pe- 
| .ngusaha jang idzinnja telah ditjabut atau jang permintaan- 

nja idzin telah ditolak, jang mestinja usaha | perusahaannja 
harus telah diberhentikan / ditutup, akan tetapi sampai sa se 

itu masih dilandjutkan. 

Jogjakarta, 3 Djanuari 1953. 

Y, Ajn. Pemerintah Kota Pradja Jogjakarta, 

WALI KOTA, 

(Mr. S. Poerwokoesoemo). 
  

  

ENGUMUMAN 
F Pendatt. Uajian Penghabisan S.M.E.A. Negeri todiskketk 

Mulai : 

Tempat : 

Waktu : 

5 Djanuari sampai dengan 10 Pebruari 1953. 

S.M.E.A. Negeri Gowongan - kidul 5/188 Jogja. 

Tiap2 hari kerdja, djam 9.00 — 12.00. 

  

  

  
  

  

ATU TA! BENAR... 1 
" MINUMLAH SUSU TJAP” BENDERA 

AGAR BADAN DJADI SEHAT DAN 

DENGAN SENDIRINJA  FIKIRANPUN 

! TERANG 
  

  
  

  

    

£ 

N 

“SUVSU MANIS 

tap ENDERA | 
1 
T 

  

  

       "3 Kepala Sekolah, 
Ph aMIRO am ONE MASTSa LAM KEKEMANNN 

aa   

: KEMENTERIAN PERTAHANAN 
“ MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 

PENGUMUMAN 
No. 199/Peng/A. Djen/52. 

Il MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi 
kesempatan kepada pemuda2 Indonesia untuk me- 
ngikuti Pendidikan2 Perwira diluar Negeri sebagai 

berikut: 2 
1 —.a, Guna dididik di K.M. Ae seri Belanda, untuk. ke- 
Fe asri : Teri “Kava' | 

leri - Genie - Perhubungan dan Lena is iran Mili- 

ter: 
Lamanja pendidikan 3 tahun, dimulai tgl. 1-9-'53. 

b. Guna dididik di S.R.O. (Pendidikan Perwira Tja- 
dangan) Negeri Belanda utk kesendjataan / dja- 
watan Infanteri . Artilleri -. Kavaleri - Gerie - Per 
hubungan - Technische Troepen dan Intendans. 
Lamanja pendidikan 1 tahun, dibagi dalam 2 ang-" 
katan jang masing2 dimulai 1-7-53 dan 1-11-'53. 

SJARAT? JANG HARUS DIPENUHI utk. K.M.A. 
. Warga Negara Indonesia. 
Umur setinggi-tingginja 22 tahun. 

. Belum kawin. 
- Tinggi sekurang - kurangnja 1.58 M dan beyke- 
sehatan baik untuk iklim Negeri Belanda. 

. Beridjazah S.M.LA. Bagian B atau sekolah jang 
sederadjat dengan itu. 

6. Para pelamar harus dapat mengerti bahasa Be- 

  

tra. 

Tt 
P
U
N
H
I
 

  

  

landa. 9 
b. SJARAT? JANG HARUS DIPENUHI utk S.R.O. 

1-4-5 dan 6 lihat pasal II ajat a diatas 

2. Umur antara 20- 28 tahun. 
3. Belum /sudah kawin. 

TJARA2 MELAMAR. 
Para pelamar jang bertempat tinggal disalah satu 
daerah jang tersebut dibawah ini harus mengadju- 
kan permohonannja setjara tertulis : 
1. Di Sumatera Utara dan Tengah kepada Adjudan 

Djenderal T. T. I di Medan. 
2. Dh Sumatera Selatan kepada Adjudan Djenderal 

T.T. U di Palembang. 
3. Di Djawa Barat kepada Adjudan Djenderal T.T. 

UI di Bandung. 
4 Di Djawa Tengah kepada Adjudan Djenderal T. T. 

5 

6 

III. 

IV di Semarang. 
. Di Djawa Timur kepada Adjudan Djenderal T.T. 

V di Malang. 
. Di Kalimantan kepada Adjudan Djenderal T.T, VI 

dj Bandjarmasin. 

4. Di Sulawesi — Sunda Kefjil dan Maluku kepada 
Adjudan Djenderal T, T, VII di Makassar. 

Dengan disertai :   
SOETARIO. | 

  51-1. 

| 

a. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri, 
b. Salinan idjazah dan daftar angka2 udjian 

C. 

| dl 

| Se 

terachir. 

| IV. Pengiriman keluar Negeri sebagai perintah beladjar 
(studie opdracht) dengan ketertuan sesuai peratu- 

jang 

Pradja atau Polisi. 
Surat idzin dari orang tua/wali, 

bagi mereka jang masih bekerdja, 
Dua pas photo. 

atau  madjikan 

Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong- 

ran-peraturan jang berlaku untuk keperluan itu 

V. Para pelamar jang memenuhi sjarat2 sebagaimana 
| jang dimaksudkan dalam pasal? II dan III akan dipang- 
| gil untuk diudji setjara lisan dan tertulis serta pe- 
| meriksaan dalam : 

| 1. Udjian badan. 
| 2. Pemeriksaan PSYORO - TEKNIK. 
| . 8. Udjian PENGETAHUAN UMUM. 
| 4. Udjian Pengetahuan dalam ILMU PASTI. ALAM 

| dan KIMIA. 

5. Bahasa Belanda dan Inggris, 
9 

VI. Udjian2 dan pemeriksaan dalam pasal V diadakan pa- 
| da bulan Pebruari — Maret 1953. ) 

| VII. Surat- menjurat untuk ini tidak diadakan. 3 

| VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15-1-1953. 
| 

BANDUNG, 29 Nopember 1952. 

Kepala Staf Angkatan Dar 
ub. P 

8 

ADJUDAN DJENDEF & AL, 

tg Tel 
45 

1.6 6-K 
  

    
A. 

  

    
: Pe 

PEMBERI TAHUAN. 

Toko duku .JAJASAN PEMBANGUNAN" .| 
: Tugu kidul 23 — Jogja. 

- |pApA TGL. 6 DAN 7 DJANUARI 1953 TUTUP. 

'LILEAHI WAINNA ILLAIHI RODJIUN. 

h ini kami menghaturkan banjak trima kasih ke- 

alijan saudara2, putra dan putri, atas bantuannja, 

baik ten ga lahir maupun batin, sewaktu meninggalnja 

orang tuwa kami : 

Nji DARMOWIJOTO 
Pada hadi Minggu tg. 28 Desember '52 dimakamkan pada 
hari Senen di. Pasarejan Bumidirdjan, Kutowinangun. , 

Semoga bantuan2 jang berharga itu TUHAN memberi- 
kan pahalaNja. Amin ! ! ! 

gx 
(Mitra). 

45-1 

    

Magelang, Ta 1953, 

Kami jang berduka tjita. 

SOERADJI dan Keluarga. 

  

   BADAN Sl DAN Kanan K (ta A- 

PITA 1 TENDATANG, 

KAN 
BAHAGIA. . 

9 KESEHAT- 
AN merupakan 
mustika bagi 

manusia. 
e ORANG jang 
bertubuh sehat 
adalah kenik- 
matan bagi ke- 

hidupannja, apa 
sila anggauta? 

, Sekeluarga se- 
/ muanja bertu- 

buh sehat, ma- 
ka keluarga itu   

kan kenikmatan dan kebahagiaan hidup jang tidak terhingga 

@ UNTUK memperoleh kesehatan tubuh, minumlah dengan te- 

tap ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA. 

8 ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA -BOLA DUNIA dida- 
patkan oleh Shinshe OEI KIM BING menurut kejakinan? dan 
pengalaman?-nja jang lebih dari duarpuluh tahun lamanja, ter- 
bikin dari sari2 obat Tionghoa dan Barat jang bernilai tinggi. 

' e ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA adalah 
Suatu obat mensehatkan tubuh jang paling boleh “dipertjaja, | 

untuk menambahkan : karena didalamnja terkandung bahan? 

semangat, menguatkan otak dan menebalkan darah. Anggur 
ini memberi tenaga baru bagi tubuh manusia, membikin orang 
dapat mentjitjipkan kesehatan sebagaimana jang harus dimili- 
Ki oleh orang muda. 

e ORANG dimasa kemudaannja kebanjakan berbadan sehat 

dan bersemangat tjukup. Pada masa itu orang dapat merasa- 
kan kebahagiaan hidup. Akan tetapi banjak orang mendjadi le- 
mah seliwatnja usia tiga puluh tahun, jang mana mempenga- 
ruhi djuga semangatnja. Didalam keadaan begini orang terdje- 
rumus kedalam kemasgulan, semangat senantiasa letih lesu. 
Diantara suami-isteri tidak berhenti?-nja terbit pertjektjokan, 

Siang hari malam orang selalu timbul Suatu pertanjaan: De- . 
ngan tjara bagaimana dapat mengembalikan kesehatanku? 

@ TJARA jang betul jalah minumlah ANGGUR KOLESOM 
tjap GARUDA-BOLA DUNIA. Saban seloki ANGGUR KOLE- 
SOM akan memberikan tenaga jang baru, dan membawakan 
kebahagiaan hidup kepada peminumnja. 

9 Bagi orang jang berasabat lemah, baik lelaki maupun pe- 
tempuan, baik tua maupun muda, dapat ditenangkan asabat- 
nja oleh ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA. 
Begitupun dapat menjembuhkan orang jang mempunjai sakit 
diotak dan sakit dilambung (tempat makan). Bagi orang jang 
baru sembuh dari sakit, ANGGUR KOLESOM akan mengem- 
balikan kewarasannja : dengan tjepat. 

e ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA sang- 
gup .menjembuhkan penjakit? sebagai berikut: Kurang darah, 
badan lemah, tidak suka makan, peloh (impotency), usia belum 
tua badan sudah mendjadi lembek, datang bulan tidak tetap, 
badan lemah sehabis Deganak, tidak bersemangat, buah tetek 
terkulai, tempat 'k "mengeluarkan manik di- 
waktu tidur, tj dan ' lesu Pa £ h sehahis sakit, 

   
    

    
bah napsu makan, menguatkan gindjel 
djadi muda kembali, datang bulan 
mendjadi padat, menguai kam Aa & tubuh, membi- kin air muke mepatr ee AN TONaginja. 

Ba BV 
Ta Naa Rb ?. & D. 

    

  

Ho 

aa uwEn Na He aa yeah nNG LAN 
Pe bamo RN KEDAULATAN aa | 43-1. 

Typ au , 

seba ta 
3 

Eta 

TERBIKIN OLEH TOKO OBAT BAN SAN YOK PANG LAU 216218220 2BAMTEL8I7U. akan MEraSa- 

KOAL, SA : 

3 

        

    

     


