
   

    

Sesudah pidato Preside 
pandjangnja 30 m nit, c 

4 « Dgarkan lagu keba A 
nesia jang dideng: 

. berdiri. Presiden « 
|siden lalu meninggalk in. 
dang, dan kemudian : 
aa menjatakan         
185 Orang Sina 
sbinet tampa 
P.M. Prawoto, 
kabinet lainnja. 

hadir Ketua Mahkamah 
Djaksa Agung, 

    

  

  

“TERL AMBA T 
... Bagi orang jang mengharap- 
“kan dalam pidato pembukaan 

13 Kang jang diutjagkan Pre- 
kemarin akan mendapat- 

n keterangan2 jang agak me- 
ea ke-detail mengenai soal 

Oktober tahun lalu, pidato 
7 in “itu mengetjewakan : 

5: en Spa mengutarakan, 
bahwa soal jang amat meng- 
Yontjangkan suasana itu akan 

gt “dapat diselesaikan sebaik2-nja. 
Sa Nan Pan mudah- 

    

    

  

        

     

    
   
   

    

persoalan ini tidak djuga beres2, | 

| sama jang baik te: ah 

| KMB jang: merugikan 
“dan negara Kita, sedang diada- 

    

j Mantan Pasonesia Bea Belanda 
atas dasar perdjandjian inter- 

“pertentangan? dapat lebih ma-   kan dalam lagi. 
1. Tetapi tertunja Presiden - — 

dalam hal “Ini Kabinet — amat 
| hati2 sekali dalam keterangan2 | 

—- jang: dikeluarkannja mengenai 
“Soal 17 Oktober itu, selagi ma- 
sih didjalankan usaha2 untuk 
mengatasi segala kesulitan2. Si- 
kap hati2 itu kita setudjui sera- | 

2 Gaga persen, “asal djangan ke- 
. 'Inginan hendak hati2 mendjelma 
.mendjadi ragu? dan tidak be- 

«rani menarik garis jang tegas. 

“Kita telah kemukakan dalam 
tulisan terdahulu, bahwa peng- 

angkatan kol. Sadikin. La 
“panglima TT VII adalah 

| tindakan jang dilahirkan oleh 
23 | keragu-raguan, dan tindakan? 

jang sematjam itu tidak mung- 
bin dapat melahirkan akibat? 

jang menjenangkan. 

:Kita sudah pula “kemukakan, 
“belum lagi kol: Sadikin berang- t 
kar ke Makassar, figuurnja su- 
dah diadi buah pembitjaraan di 

7 “Sulawesi, sehingga Sadikin jang 
Ea “mula? tidak an dibitjardkan | 
TE Genta aan | jang tidak baik, 

3 22 “Ana aja terkait “dalam pem- ' 
iitjaraam jang kurang baik ba- 

91 dirinja. Hal ini merugikan ki- 
“ta semua, selagi kita harus he- 
mat benar dengan tenaga2 kita 
jang baik, jang ajumlahnja ha- 
.nja sedikit itu. 

, karena 'itu pernjataan 
. PM, Wilopo jang mengatakan, | 

    

        

   

    

      
     

  

   

   
       

   
     

. kembalj pengangkatan Sadikin 
. masih . terbuka,” m embangkit- 
kan harapang. baik. Pajaeran 

    

    porn itu sikap kot, Sa- 

dus tiatake mau meno-. 

  

pat saenotak seba 
Pi An Naa ia 

bahwa kemungkinan menindjan | 

nlah Mn itu | 

   

    

  

rium. jang akan | menghadiri per 
temuan dengan KSAD. 

, Perhatian Dana sangat be- 

2 | Pidato P esiden. 

“| dan dengan mengingat 
| bangan dan kemung! 
dewasa ini, dan masa 

antara Indonesia dan negara2 
| Asia dan Afrika, baik didalam | 
maupun diluar PBB. Kerdja 
sama itu, antara lain ternjata 
dalam memberi bantuan kepa- 
da negeri2 pan catau se- 
tengah djadja 

. Tetapi aah Tk negara2 
lain, kerdjasama kita baik dan 
pertalian kita diperluas. 

Antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah 
Amerika Serikat. telah ditjapai 
persesuaian untuk mengganti 
persetudjuan jang mengenai 
MSA tertanggal 5 Djanuari "52, 

Guna menghilangkan  hasil2 

kan Aa an untuk i yaaa 

nasional biasa. 
Mengenai MMB telah ditjapai 

| persetudjuan untuk membuka 
perundingan dalam waktu se- 
belum achir bulan Maart jang 
akan datang. 

. Selandjutnja hasrat kita un- 
tuk : meneruskan perdjoangan, 
memasukkan Irian Barat: dim 
wilajah de. facto Indonesia se- 
tjepat2nja, tetap akan menda- 
“pat perhatian Den dari Pe: 
merintah. $ 

— Soal? jang. mengenai 
situasi dalam negeri. 

Dalam politik dalam negeri, 
Presiden menerangkan bahwa 

pemerintah melandjutkan usa- 
“ha pendemokrasian pemerinta: 
han daerah untuk melaksana- 
kan azas dan dasar pemerinta- 
han sebagai tertjantum dalam 
Undang2 Dasar kita. 
Dilapangan agraria beberapa. 

rantjangan UU jang perlu2 su- 
dah siap, sedang usaha pengem 
balian tanah2 pn dite- 
ruskan. 

Soal keamanan mendapah per 
hatian. penuh dari pemerintah. 
Meskipun telah tertjapai ke- 

. madjuan dalam hal itu, akan 
tetapj pengeluaran negara un- 
tuk mendjamin keamanan da- 
lam negeri masih perlu enmda- 

“pat prioriteit dalam menjusun 
Sinai belandja 1953. 

Ka PRESIDEN Tekan SER- 
TA TIBA DIGEDUNG PARLEMEN 

SA BARISAN KEHORMATA 
: H WAKII?2 KETUA PARLE. 

3RTA WAKIL KEPALA NEGARA MENUDJU KE- 
DIPERSILAHKAN DUDUK DISUATU TEMPAT DI. 

I TEMPAT JANG CHUSUS DISEDIAKAN UNTUK 
IDEN DAN DIKANAN KIRINJA DIHIAS OLEH 

1 3DANG DIATAS TEMPAT DUDUK TAMPAK 
INNEKA TUNGGAL IKA", 

kusumo dan panglima? territo- 

apai | 

rakjat 

   
      : 2 sak 

wak mselakA Belum kepula- 

    

- 

       
    
    
    
    

  

| 

| 
| 

  

   
    

  

    
   
   
   

  

1 ja angkatan 
| dikurangi sampai 

an, “pemerint: tah 

  

korps Hok aan peladjar. 
Selandjutnja mengenai ang- 

katan perang, pemerintah me- 
rasa perlu 'menjatakan kejaki- 
nannja bahwa soal .17 Oktober 
akan dapat diselesaikan dengan 
sebaik-baiknja. ' 

Dim merndjau usaha mem- 
perbesar - kesedjahteraan rak- 

jat, soal transmigrasi harus di- 
La, dengan 

  

    

  

   

  

    

uan Indonesia. 

“Pelbagai perusahaan 
, didirikan. 
Usaha dan tindak untuk 

meridirikan “perusahaan besar 
dan ketjil akan dilandjutkan 
di tahun 1953. : 
Dalam lapangan pertanian 

.rakjat akan diusahakan perlua- 
san areal sawah, sehingga im- 
port “beras akan diperketjil da- 
ri 600 ribu ton hingga 400 ribu 
ton setahun, 

Achirnja Pres. menjatakan 
bahwa suatu negara hanja | 
dapat berdiri diatas kerdjasa- 
ma segenap rakjatnja, berta- 
ihun-tahun dan selama bebera- 
pa generasi: "7 $ 5 

' Prof. Drs. s | 6 ag 
Akan beri aa 

Atas inisiatip Djawatan Pe- 
nerangan Agama Pusat dan Dja 
watan Pendidikan Agama pada 
tanggal 9-1-'53 djam 20.00, 
bertempat digedung Adhuc Stat 
Prof, Drs. Sigit akan memberi- 
kan tjeramah tentang pendidik- 
an dan pengadjaran di Eropah 

Barat, Chususnja jang berkena- 

an dengan agama. Tjeramah 
tersebut akan dihadiri oleh utus 

an2 organisasi umumnja dan 
pemimpin2 Islam serta lainnja, 

djuga utusan2 dari instansi pe- 
merintah. — Ant. . 

  

  

| Waras 

| Djakarta, kefjuali 

“itu masih 
Ba eat KE NA 

   
   

    

   
       

    

   

  

   

   
  

Panglima2 
. ditunda : 

Dari Markas Besar Angkatan 
Darat didapat keterangan bah- 
wa konperensi para Pa ima 
teritoria jang menurut 
na diadakan tg. 8/1 ini, 
sampek tg. 9/1 ini. Tidak did 
pat keterangan apa alasan pe- | 
urdaan “itu. Semua Panglima 

jang akan “mengikuti konpe- | 
rengi itu sudah nda semua di 

Panglima | 
Terr, 7 jang diwakili oleh kepa- | 
la stafnja. 

JAJASAN 17 AGUSTUS 
Adakan undian barang. 

T-Agustus di 

    
    

     
   

  

ah ansensonad 

       

    

“Jonel Bambang Sugeng, p 
permintaan berhenti itu Pat 
belumlah selesai begitu sax 
djuga menarik kemudi , 

Soalnja malahan mening at, 
-hingga Perdana Menteri Wilor 
menjatakan, bahwa mniniatad 

kembali pengangkatan Sadiki 

R.I terbuka. aka 

Dalam hubungan ini kolone! 
Sadikin sendiri menjatakan ke- 

pada wartawan ,,Merdeka” Dja- 
karta, bahwa pengangkatannja 

itu tidak akan menambah be- 
resnja keadaan didaerah TT-VII, 

tetapi sebagai anggota tentara 
ia tidak dapat menolak keputu- 
san jang telah diambil oleh pe- 
merintah, walaupun ia meneri- 

manja dengan hati jang berat. 

Selandjutnja ia mengatakan : 
»Sebagai warga negara jang 
menghendaki keutuhan dan ke- 

rukunan dari Angkatan Darat, 
saja tidak segan untuk mengi- 

kuti djedjak kolonel Gatot Su- 
broto belakangan ini”, 

Lowongan menteri 

pertahanan. 

Dim keadaan seperti sekarang 
inj dirasakan benar oleh kala- 

ngan pemerintah, bahwa djaba- 

tan menteri pertahanan sangat 

sukar dirangkap atau disemen- 
tarakan (ad interim). 

| PNI menghendaki, supaja lo- 

wongan itu diisi dengan orang 

Isin dan partai ini telah mem- 
punjai tjalon untuk itu. 

Tjalon2nja ialah Ki Mangun- 
sarkoro, Suwirjo (bekas Wakil 

PM) dan Sudiro (gubernur Su- 

lawesi). 
Dari kalangan Masjumi  di- 

dapat kabar, bahwa mereka 
menghendaki Sa supaja lo-   

  

ap Sugeng minta ketegasan 
' 

- 

YuNGAN pesawat terbang terachir abi Mie bada bownseptar 
dulu malam Kol. Bambang Sugeng telah tiba kembali di 

Tiseonna setelah menengok ,,keadaan keluarganja” di Surabaja. 
| Bersama dia tiba pula di Djakarta Panglima Divisi Brawidjaja 

| Letkol Sudirman dan komandar PMT V Major Slamet A. Junus. 
Mereka akan hadir dalam konperensi komandan? territorial jg 

| dikin jang menjatakan sebagai | 
ig militer han tunduk kepada an | 

rintah — 

menemui P.M, Wilopo. 

Sampai 'kemarin dulu malam 
IPM, Wilopo masih belum dapat 

- | memberikan keterangan2 ten- 
   

     
    
   

  

   
     

       

     

  

   
    
    
   
     
    
       
      
     

      
      

"e | 

tamu ni at 
Makassar . hanjalah Jet, kol.   j tang pendapatnja terhadap per- 

Ikembangan2 jang terachir ter- 

| utama setelah pemerintah meng 

ambil keputusan untuk memin- 
|dahkan Kol. Sadikin dan setelah 
Kol. Bambang Sugeng mema- 
djukan permintaan berhenti. 

Seperti diketahui wakil P.M. 
| Prawoto “dalam  kedudukannja 

| sebagai Menteri Pertahanan a.i. 
“telah menolak permintaan itu. 
PM, Wilopo hanja menerang- 
kan ia setelah sembuh dari sa- 
kitnja sekarang ini sudah dapat 
memimpin sidang Kabinet jang 
akan datang. Dengan demikian 

| maka sudah akan dapat bertin- 
Ddak selaku Menteri Pertahanan 
lai djabatan mana selama ia sa- 

t Kana oleh wakil P.M 

| diadakan di Djakarta. Malamnja Kol. Bambang Tugeng telah 
gai klas Hat Pa 

Bilamana kabinet akan ber- 
sidang masih belum diperoleh 
kepastiannja akan tetapi mung- 
kin sekali diadakan sesudah 
atau selama konperensi pangli- 
ma2 berlangsung. 

. Kemungkinan besar soal, 

|. kin ditindjau. 4 
' “Dapat dikabarkan rapat pa- 
nglima2 territorium dimulai ke- 
.marin dipimpin Kol. Bambang 
Sugeng. Rapat seluruh panglima 

ini adalah pertama kalinja se- 
mendjak Bambang Sugeng di- 
angkat sbg pemangku KSAD. 

Kalangan2 pemerintah dalam 
pada, itu menerangkan ada ke- 
mungkinar: “untuk “ menindjau 
putusan tentang pemindahan 
Kol. Sadikin masih tetap ter- 
buka, 

. Dikatakan perletakan djaba- 
tan Kol, Bambang Ph sekas   

pengangkatan Kol. Sadi-.| 

tertulis dari pemerintah 
| Konterensi Penglima-panglima telah di mulai 

1 . Penetapan Kol. Sadikin ditindiau kembali ? 2 

rang ini akan menambah kesu- 
litan2 dalam penjelesaian soal 
angkatan perang. 

Sikap Kol. Bambang 

Sugeng akan ditetapkan 
sesudah ada, ketegasan 
Pemerintah. 

' Dalam pada itu mengenai per- 
.mintaan berhenti Kol. Bambang 
Sugeng, lebih landjut di Sura- 
baja didapat keterangan - dari 
kalangan jang berdekatan dgn 
Kol. Bambang Sugeng, bahwa 

Kol. Bambang Sugeng  meng- 
| hendaki keterangan tertulis da- 
iri Menteri Pertahanan 2d ka- 
rena penolakan (Prawoto baru2 
nj hanja disampaikan. dengan 
lisan. g 

Kol. Bambang Sugeng akan 

batas-batasannja dan setelah 

-nja dan dipeladjarinja akan ba- 

kah 'ia bersedia mengerdjakan 
konsepsi pemerintah itu atau- 
pun tetap akan minta dibebas- 
kan dari djabatannja. 
Berdasarkan undang? darurat 

pemerintah akan dapat menolak 
sesuatu permintaan berhenti te- 
tapi ini adalah soal lain, demi- 
kian pihak itu, — Ant,   

“ankukr   

  

     

   

  

  

  

Djurubitjara TT VIT : 

Peristiwa Pare-Pare 
Hanja dapat diselesaikan 
figuar Warrow. 

Komisi tehnis penjelidik peris- 
tiwa Pare-pare, jang dibentuk 
beberapa waktu jang lalu oleh 
komando TT. . VII dengan tu- 
gas mengadakan  penjelidikan 
sekitar kepearak! jang timbul 

| didaerah tersebut kini telah 
| selesai dengan 
dan telah menjusun suatu -pro- 
sesverbal pendapat, jang akan 
diadjukan kepada panglima TT.- 
VIL, jang masih ditunggu ke- 
datangannja kembali  let.kol 
Warrow jang akan mengambil 
sesuatu keputusan,   

     

  

   
   

  

   

    

“dan untuk ke- | 

minta ketegasan tertulis akan 

ketegasan tertulis itu diterima- 

ru ditetapkan lebih landjut apa- 

EA MAAN Lha BAME ENYA Ha La 

Adapun pendapat bulat dari 
komisi tersebut ialah bahwa ha- 

| njalah figuur let.kol Warrow jg 

| dapat mengatasi kesulitan? tsb. 

| demikian diterangkan dalam se- 
buah konperensi pers kemarin 
oleh djurubitjara TT, . VII kap- 
ten Rahasia, 
Ditambahkannja, Bahwa ada- | 

Hah sangat keliru, bahasa kedja- 
! | dian itu adalah suatu peristiwa 

| pertempuran antara bataljon? 

|719 dn 711, akan tetapi insi- 
| deng individueel belaka, jang 
setjara kebetulan terdjadi an- 

tara anggauta? dari kedua ba- 

taljon tersebut, dan jang achir- 

|nja telah menimbulkan kegem- 

| paran di Pare-pare. Dan kini 
keadaan serta suasana telah 

| reda kembali. — R.M, 

utama permintaan berhenti 
kol. Bambang Sugeng 

ENGANGKATAN kolonet Sadikin panglima TT - VII meng- 
gantikan kolonei Gatot Subroto disebut di Djakarta alasan: 

utama dari permintaan berhenti pemangku djabatan KSAD, ko- 

Jachir minggu jang lalu. Meskipun 
k 

sebab Bambang Sugeng belum 

Intaannja itu, 

oleh pemerintah, persoalannja 

1 wongan itu diisi dengan setje- 

patnja. 

Tetapi apakah mantinja  ter- 

dapat perimbangan dalam ka- 

binet kalau salah satu partai itu 
jang "menduduki kursi pertaha- 
nan? Sebagai diketahui PNI 

dan Masjumi dalam kabinet ini 
mempunjai masing2 4 menteri. 

Djuga dalam pembentukan 'pe- 
merintahan. Wilopo ini, kursi 

pertahanan itu tidak mendapat 

ketjotjokan, hingga diserahkan 

kepada seorang jang bukan ber- 

partai. 

Dalam hubungan ini ada ka- 
langan2 jang mengingini, supa- 

ja sekarang djuga pertahanan 
diduduki oleh seorang jang par- 
tijloos. Hingga dengan ' begitu 

Angkatan Perang djangan samm- 

pai dipengaruhi sesuatu partai. 
  

HARIAN ,WAARHEID” : 

PUTUSAN HAKIM 
BELANDA 

Edjekan terhadap rakjat 
Indonesia. 

Mengenai hukuman ringan jg 
didjatuhkan hakim kepada atas 
Meine Pot dan pembebasan Cal. 

son serta semua terdakwa lain- 
nja, jang beberapa waktu jang 
Hu melakukan pembunuhan 
tak berhasil atas dirj Overste 
Harjono, atase militer Indone- 
sia di  Nederland, - harian 

ngannja menulis bahwa ,,pem- 

bebasan kontjo2  Westerling 
itu, membuka masa baru tjara 
Belanda mengadili perkara”. 

,Sedjak bila,” katanja, ,,ke- 
turunan Coen dan van Heutz di- 
larang menembak manusia jg 
tjokolat kulitnja ?” 
Pembebasan ini,”  katanja 

pula' ,,bersamaan datang saat- 
nja dengan semakin menjata- 
kan peranan kalangan Belanda 
dalam komplot militer terhadap 
'Parlemen Indonesia, jaitu pada 
waktu perdjuangan perebutan 
Irian Barat mendjadi hangat”. 

"Pembebasan ini suatu edje- 
kan terhadap bangsa Indone- 
sia”, demikian achir tulisan di 
»Waarheid”, — Ant. 

KERUGIAN DITAKSIR 
Rp. /» DJUTA 

Sebagai akibat kebakaran. 
Tentang kebakaran besar jang 

terdjadi di Panah Tinggi, Galur, 

  

kabarkan, mengakibatkan mus- 

nahnja beratus2 rumah dan per- 

lu ditolongnja I.k. 10.000 djiwa 
jang kehilangan tempat tinggal- 

nja, lebih djauh diperoleh kete- 
rangan, bahwa kerugian seba- 
gai akibat kebakaran ini, sedi- 
'kitnja ditaksir meliputi djumlah 
Y, djuta rupiah. 
Beberapa orang jang menurut 

penglihatan rakjat telah mela- 
kukan pembakaran rumah2 de- 
ngan sengadja, sebagai akibat 

dari dipukui beramai2 kini bera- 

da dalam keadaan pajah, dira- 
wat dirumah sakit umum, Polisi 
dapat mensita beberapa botol 

(| ketjil berisi spiritus jang menu- 
rut tuduhan, dipakai oleh semen- 
tara orang dalam menimbulkan 
bahaja api besar ini, 

Penjelidikan sampai sekarang   
—..m.iMdsih. terus dilakukan, »« Ant, 

Lembaga Kebudajaan Indonase 

Ken. Bata Meet ian has 
nan Vdetnasehaonan     

»Waarheid” dalam induk kara- 

Djakarta, jang seperti telah di-' 

kewadjibannja | 

  

JLATAN RAKJAT" "MANGI Peta SPS) 

  

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

   
  

Bebulan .......«« Rp. Il.— 
Etjeran “oo... 0.60 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 7. 

  

Iruman peringatkan Stalin 
Perang dunia ke-3 kehantjuran Sovjet & Barat 

RESIDEN TRUMAN pada hari Rebo mengadakan seruan 
langsung kepada Stalin, supaja Stalin mierobah spikiran? 

Komunis jang sudah kolot”, setelah kenjataan?2 baru kini di- 

bawa kepada dunia oleh ilmu pengetahuan atom. 

    

Truman jang mengadakan se- 
ruannja itu dalam ,,State of the 

Union Message”, jaitu pesan ta- 

hunannja kepada Kongres, me- 

njatakan,” ramalan Lenin bahwa 

salah satu tingkat dari perkem- 

bangan masjarakat komunis ia- 

lah perang antara dunia komu- 

nis dan dunia kapitalis, adalah 

»pikiran jg kolot”, karena me- 
nurut Truman, Lenin ialah ..se- 
orang sebelum abad atom jang 

melihat masjarakat dan sedja- 

rah dengan mata-sebelum abad 

atom pula”, 

Ledakan? Bom H. 

Kata Truman, perang seka- 
rang telah berobah, baik aspek2- 

nja maupun ukuran?2nja. ,,Pe- 

rang pada saat ini tidak mung- 

kin berakibat, ketjuali kehan- 

tjuran pemerintah dan negara 

Tuan”. Demikian Truman dalam 
kata?nja jang ditudjukan lang- 
sung kepada Stalin. 

Truman selandjutnja mempe- 

ringatkan, bahwa pertjobaan2 
atom dipulau Eniwetok jang di- 
adakan oleh Amerika baru? ini, 

telah membuka tingkat baru dat 
lam perkembangan tenaga atom, 
dan menurut Truman sekarang 
Gapat diadakan ledakan2 jang 

dahsjatnja djauh melebihi ,,zum- 

palan2 asap berbentuk tjenda- 
wan jang terdjadi di Hiroshima 
dan Nagasaki diwaktu jg lalu”, 

Ia memperingatkan Kongres, 

bahwa pada waktu ini perang 

antara dunia Sovjet dan dunia 
Barat akan berarti menggali ku- 

bur baik untuk lawan2 Sovjet, 

masjarakat dan dunia mereka, 

maupun untuk masjarakat dan 
Gunia komunis sendiri. 

Pengawasan sendjata? 

atom. 

Truman seterusnja  menjata- 

kan, bahwa perang dunia ke-II 

telah melahirkan suatu keada- 

an didunia jang berobah  mer- 
djadi katjau dan tak-seimbang, 

dalam mana Sovjet Uni dan 

Amerika Serikat timbul seba- 

gai dua negara jang terkuat di- 
seluruh dunia. 

Truman mengatakan, bahwa 
ia tidak tahu bilamana para 
pemimpin Sovjet akan mengin- 
sjafi bahaja2 dari perang dunia 

ke-III, tetapi andaikata saat itu 

tiba, Amerika Serikat ingin me- 

ngadakan persetudjuan dengan 
Sovjet untuk melindungi dunia 

dari bahaja2 jang mengantjam 

dewasa ini. Ditambahkannja, 

bahwa usaha2 Amerika untuk 

mengadakan suatu persetudjuan 
internasional mengenai penga- 

wasan sendjata2 atom akan te- 
rus dilandjutkan, selama masih 

ada kemungkinan, betapa ketjil- 

pun, jang dapat membawa ke- 

madjuan kearah itu. 

Pergolakan Asia dan 
Afrika. 

perdjuangan bangsa2 Asia dan 

Afrika untuk persamaan, kemer- 

dekaan dan perbaikan keadaan 

hidup mereka, Truman menge- 
mukakan, bahwa politis, ekono- 

“mis, maupun dari sudut sosial, 
keadaan2 dibagian2 dunia itu 

tidak mungkin tetap tidak ber- 

gerak mengingat struktuur2 jg 

ada sesudah perang dunia. 

Menurut Truman kewadjiban 

Amerika Serikat sekarang ialah 

untuk mentjegah djangan sam- 

pai pergolakan2 di Asia dan: A- 

frika itu digunakan sebagai ke- 

'sempatan untuk menguntungkan 
pemimpin2 Sovjet. — AFP, 

  

PERKARA SULTAN 
HAMID 

Tidak mungkin diadjukan. 

Berhubung tersiarnja kabar 
mengenai “akan dimadjukannja 
perkara Sultan Hamid II di- 
muka Mahkamah Agung di Dja- 
karta, pembela Sultan Hamid, 
Mr, Surjadi, menerangkan ke- 

pada wartawan kita, bahwa ia 
tak tahu menahu mengenai soal 

itu, 

Dinjatakannja, bahwa sangat 

mustahil perkara itu akan da- 
pat diperiksa dalam bulan ini. 
Hal ini 
tor2 bahwa untuk mengadakan 
pemeriksaan itu  persiapannja 
dibutuhkan waktu sekurang?- 
nja satu bulan, untuk mempela- 

| djari soal2 jang bersangkutan 
oleh Mahkamah Agung sendiri 
maupun oleh pembela. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
ia baru datang dari Djakarta 
pada tgl. 6-1-'53: waktu ia 
ada di Djakarta perkara Sultan 
Hamid masih berada ditangan 
Mahk gung dan ia belum 
Pe 'mepeladjari- 
nja. Demkian al. keterangan 
Mr. Surjadi, — R. Sb.   

Berbitjara mengenai tjita2 dan : 

  

" PEMERINTAH INDO- 
NESIA SETUDJU 

Dengan pengangkatan 
duta Inggeris baru, 

Pemerintah” telah 
djui pengangkatan Mr. Oscar 
Charles Morland sebagai dut: 
besar Inggeris Raya untuk In- 
donesia buat menggantikan Sir 

menjetui- 

  

Derwend Kermode. — Ant.. 

PESAWAT TERBANG 
PELATIH 

Dalam minggu ini 
dipergunakan. 

Beberapa hari jang lalu telal 

,tiba di Djakarta 2 buah pe 

akan 

   

    

    

   
   

  

        

      

-— 

wat udara pelatih tyoe A 
Aiglet, buatan Inggri 
pekan ini djuga kedu a 
itu akan melakukan 
penerbangan. Seperti 
guna melatih  murid2 
bang sipil didalam. nege 

Auster Aiglet dan 6 bus 

sawat de Havilland 3 
gri:, serta 3 buah pesa 
Safir dari Swedia, Pesawe 
setjara berangsur2 ak 
Indnesia hingga per 
bulan ini. Dewasa in 
derii penerbangan Inc 

Kemajoran Gempol, Dja 
sedang dilatih 125 tjalon p 
wai penerbangan sipil. — RD. 

PENGANGKATAN2 
BARU DI A. S.   

didasarkan pada fak- | 

Bakal presiden Amerika Se- 
rikat EBisenhower telah 1 
angkat Donald Lourie dai 
nois sebagai menteri-mi 
A.S., sedangkan Carl Mcc 
kepala biro harian Phi 
"Evening Bulletin” di W 

    

   

        

  

ton, telah diangkat m 

pembantu menterj luar n 
Lourie. sekarang mend 

presiden "@uaker Oats 2 
ny”. Sebagai menteri-muda lu- 

ar negeri urusan adn p- 
ia akan mengurus soal 
sasi dan reorganisasi, McCa Ie 

terutama ' akan mer ea hal2 

jang bersangkutar 
btik “mengawasi $ S 
of: America” dan dir 
rangan Amerika. 

  

    

    

  

  

  

Tki. KETUA DPR : 
KEAMANAN DI SUMA- 

TRA BAIK 
Semangat beladjar 
meluap. $ 

Wakil ketua Parlemen, 
Arudji Kartawinata jang baru 
kembali dari  penindjauannja 
ke Sumatera ' menerangkan, 

| bahwa pada umumnja keamanan 
disana baik. Jang perlu menda- 
pat penjelesaian dari pemerintah 
pusat sekarang ini diantaranja 

tahan tetap di Sumatera Utara, 

dan masalah pembekuan Dewan 
Perwakilan Rakjat sementara 
Propinsi Sumatera Tengah. 

Selandjutnja Arudji menjata- 
kan, bahwa semangat beladjar 
di Sumatera umumnja sangat 
besar, tetapi sajang tenaga? 
dalam lapangan pengadjaran 
dan pendidikan sangat tidak me. 
madani keperluan masjarfakat. 

Achirnja ditegaskannja, bah- 

wa dalam pertjakapan dengan 
pelbagai kalangan, ia mendapat 
kesan, bahwa orang disana ma- 
sih melihat tindakan? dari pusat 
jang bersifat  Djakartasentris, 
tetapi tidak melihat adanja pro- 
pinsialisme seperti jang digam- 
barkan orang. Demikian antara   lain Arudji Kartawinata. — RD. 

  

Kalun SakestiN. OR 
  

Bantuan2 dari luar jg tak 
mengikat akan diterima 

ETUA Seksi Luar Negeri Parlemen Mr. Djody Gondoku- 
sumo menerangkan bahwa tiap2 bantuan luar negegi ke- 

pada Indonesia 
ma dengan baik. 

Keterangan ini diberikan ber. 
hubung dgn pernjataan mentri 
luar negeri Australia Richard 

Casey jang mengatakan bahwa 
pemerintah Australia mengha- 
rap supaja  selekas mungkin 
dapat diadakan rundingan de- 
ngan pemerintah Indonesia jg 
telah mengambil keputusan un- 
tuk ikut dalam rentjana Colom- 
bo. Dalam rundingan tersebut, 

demikian Casey, diharapkan su. 
paja dapat  diperbintjangkan 
soal bantuan jang dapat diberi- 
kan pemerintah Australia kes 
pada Indonesia dalam usaha 
pembangunannja dalam rang- 
kaian rentjana Colombo, 

Mr. Djody menjatakan selan- 
djutnja bahwa hingga kini pe- 
merintah kita belum mempu- 
njai soal ikutnja Indonesia da-   lam rentjana Colombo kepada 
Parlemen, 

  

jang tidak mengikat negeri ini, akan diteri- 

Keterangan kalangan Pe. 
merintah. ' 

Dalam pada itu darj pihak 
pemerintah pusat didapat kete- 
rangan bahwa hingga kini be- 
lum ditetapkan bilamana da- 
pat diadakan rundingan dengan 
negeri2 jang bersangkutan de- 
ngan Colombo bebagai jang di- 
njatakan oleh mentri luar nege- 
ri Australia, 

Soal ikutnja Indonesia dalam 
rentjana itu, jang didjalankan 
dengan diadakannja perdjan- 
djian bilateral dengan negeri? 
commonwealth Inggeris, akan 
dikemukakan lebih dulu kepa- 
da Parlemen. 

Sebagai diketahui pada wak- 
tu ini pemerintah sedang me- 
musatkan perhatiannja kepada 
penjelesaian sgal2 dalam nege- 
Ti, — Ant, 

Ah Ip Maa 

   

ialah soal otonomi dan pemerin- | 

  

Inflasi & persendjataan di Barat 
EORANG doktor dalam ilmu ekonomi Sovjet, bernama 
A. Skachko, memaparkan pendapatnja 'tentang 

bah besarnja uang jang diedar kan dinegeri? Blok Barat, utk 
menutupi pengeluaran? negara. 

bertam- 

Menurut Skachko, di An 
ka Serikat. sekarang bere 
uang jang djumlahnja hamy 
5 kali sebanjak sebelum 
rang. Djumlah uang franc k 
tas jang kini beredar di Pera 
tjis, telah meningkat lebih dari 
20 kali djika dibandingkan de- 
ngan sebelum perang. Tetapi 
hasil industri kurang dari 304 
dan perdagangan dalam negeri 
hanja 255. Timbulnja inflasi, 
sangat memperkaja kaum  ka- 
pitalis, sedangkan rakjat 
Ilata mendjadi sangat m 

Kenaikan harga berarti laba 
lebih besar bagi kaum peng 
saha pabrik, saudagar dan “ - 
an tanah, karena mereka mener 
rima uang lebih banjak 1 
barang2 mereka. Dari djuml Di 
uang jang mereka peroleh ini, 
pemerintah menarik keuntun2- 

an pula. 
Inflasi djuga merupakan sen- 

djata daiam perdjoangan untuk 
merebut pasar2, kata SkacI 

Sebagai akibat daripada 
merosotan nilai uang dan 
kurangnja real wages (be 
nja upah djika diukur dengz 
harga barang2), maka berku- 
ranglah pengeluaran2 dari pro- 
duksi kapitalis. 
Kaum monopoli dinegara jg 

nilai uangnja lebih banjak me- 
rosot, dengan demikian dapat 
merdjual barang2 mereka dipa- 
sar dunia kapitalis dengan har 
ga jang lebih rendah, daripada 
pesaing2 mereka dari luar ne- 
geri. Oleh sebab ini, maka in- 
flasi 'memperhebat pertentang- 
an antara negara2 kapitalis. 
Menurut Skachko, kaum ah- 
ekonomi  bordjuis berusaha 

menutupi sebab2 jang sesung-. 
guhnja dari pada inflasi, dgn 
pernjataan bahwa jang bersa- 
lah ialah kaum buruh, 

Sesungguhnja, kalah satu se- 
bab jang , menimbuikan inflasi 
sekarang ini, ialah patjuan per- 
sendjataan diri, jaig dengan 
segala tenaga sedang dilakukan 
oleh kalangan? jang berkuasa 
dinegara? “ kapitalis, sebagai 
persiapan untuk paongobarkan 

      

    

              

   

perang agresi, — Tass. 

  

x Pada suatu peralatan per- 
kawiman jang dilakukan di Jos 
gja kemarih sore, menurut tja- 
ra Jogja aseli dengan pidato? 
bahasa Djawa sedang para ta- 
mu pun berpakaian tjara kra- 
tonan  Djawa, sekunjung-ku- 

njung. terdengar Sudras musik. 
swing jang mengiringi njanjian 
Doris Day. Tentu sadja para 

hadlirin djadi tertjengang dan 
heran tiada Pe “203 

    

     

             
    

 



          

   
     

   

  

lagi dicwmah Gu 3 
nja bertolak kem! 
ta. — Ant, 

D.P.P.N.I. DAN MENTERI- 

MENTERINJA BER- 
RUNDING 

Kemarin dulu siang dewan 
pimpinan PNI telah ' mengada- 
kan pertemuan dengan menteri2 
PNI. Menurut keterangan pihak 
dewan pimpinan, pertemuan ter- 
sebut hanja merupakan perte- 
muan silaturachmj setelah PM. 
Wilopo sembuh dari sakitnja. 

Tidak didapat keterangan apa 
kah soal2 hangat 
katan darat merupakan ajuga 
pembitjaraan penting dalam per 
temuan itu untuk memperoleh |. 
pedoman dalam menghadapi si- 
dang kabinet jang akan : tega 

ati ks Biar 

    

GUNUNG DJABO AKAN 
DIPERIKSA 

— G: Sinabun perla 
diawasi. 2 

Tanggal 10 jang akan datang 
Chatib dan Djajawinangun, 2 
pegawai Dinas Gunung Berapai 
akan pergi kepulau Woh untuk 
memeriksafkeadaan gunung Be- | 
lirang Djabo “dipulau tersebut 

. dan memeriksa getaran2 gem- 
“pa enteng jang dalam waktu be- 

lakangan ini sering terdjadi di 
Sabang dan sekitarnja. 
Dikabarkan selandjutnja, bah 

wa mereka itu, setelah melaku- 
Kan tugasnja dipulau - Woh, 
akan terus ke Sumatera Timur. 

: Mereka akan mengundjungi 
Kabandjahe, Balige dan Prapat 
untuk memeriksa dan memilih 
tempat mana jang sebaiknja 
guna penempatan sebuah pos 
senajasnan dengan memasang 
seismograaf. 

Usaha menempatkan pos- 
pendjagaan dan seismograaf itu 
adalah berhubung dengan kegi- 
Peta gunung  Baapan dalam 

    

Br. Pan 

“Telan 

   

     

    

| lihat2 be : 
Sae tempat 

Dari Media | Hid . 

2 1
 

| Didakwa melarikan 
ILAN NEGERI di     

   
“Tuduhan E berdasarkan atas 

  : | .atsa" 3832 ajat 1 mengenai hu- 
to- | Kuman terhadap seseorang jang 

| melarikan perempuan jg belum 
dewasa tidak dengan kemauan 
orang tuanja/walinja, tetapi dgn 
kemauan perempuan itu sendiri 

f dengan maksud akan mempu- 
th nga perempuan itu dengan ni- 

TAMA HNGK dengan nikah. 

  

  

sidang tsb menjatakan sama se- 
melarikan perempuan 

R. tsb pada tgl 24/8-1952 jl se- 
perti dituduhkan padanja, tetapi 

  

  

pada tgl 24/8 Ik djam 11 pagi 
itu, waktu dia sedang bitjara 
didepan rumah R. di Sablongan, 
Magelang, bersama R. itu, men- 
dadak datang Ibu P, (Ibunja Raih 

jang marah2 dan memukul dia, 
sehingga dia dengan segera per- 
gi dengan sepedanja, akan te- 

|tapi sekedjap kemudian tahu? 

perempuan R. itu lari2 mengi- 
s| kutinja dan terus membontjeng 
menudju rumah S. di Malang- 
gaten. Menurut pengakuannja, 

. tsb ada dirumah S. lamanja 
sampai 12 hari. 

Ibu P. jang djuga dihadapkan, 
menerangkan, bahwa R. sudah 
ada tjalonnja, ialah seorang pe- 
muda ng sekarang masih me- 

nuntut peladjaran di Jogja, se- 
hingga aa sama sekali tidak 
setudju djika S. itu mendjadi 

| menantunja. 
Djuga J.P. kakak laki2 dari 

R. dalam keterangannja mengu- 
atkan tuduhan jang diadjukan 
oleh Ibunja itu. 

Achirnja R. tsb didengar ke- 
terangannja oleh Hakim, dalam 
mana diterangkan, 
semula memang tjinta pada S., 
tapi sekarang sudah tidak. Ia) 
akui, 12 hari lamanja ada diru- 
mah S. itu sedjak tgl 24/38 di- 
atas, tapi ia menjangkal waktu 

kemauanmja sendiri, 
atas kemauan S. 

Oleh Hakim kemudian diba- 
tjakan tidak kurang dari 40 ma- 
tjam surat pertjintaan antara 
kedua pemuda-pemudi tsb jang 
didengarkan dengan penuh per- 
hatian oleh ,,segenap” hadiirin. 

Atas pertanjaan Hakim, me- 
ngapa mula2 R. merasa tjinta 

melainkan   djawab oleh R. 
   

  

Kursus. B- N 
Menggambar diresmikan 

ARU? ini di Madiun telah dibuka kursus BI (Menggam- 
bar) dengan disaksikan oleh pembesar? al. Kepala Dja- 

watan Pengadjaran dari PP dan 
Katamsi, Kepala? SMA dan SMI 
topi hidjauanja. 

Dalam kata pembukaannja 
sdr. Sugardo menerangkan bah- 
wa berdirinja Kursus B.I. Meng 
gambar (Madiun), adalah hasil 

perundingan antara dia dan 
sdr.2 Jack West dan Katamsi. 
Usaha ini dilakukan selama sa- 
tu tahun, dan berulah kini mun. 
tjul hasilnja. Pada permulaan, 
Kursus ini akan dilaksanakan di 
Jogja, tetapi karena kegiatan 
usaha dari Sdr. Jack West, ma-. 
ka Kursus dapat dibuka Mena 
resmi di Madiun. 
Pada penutupan pidatonja, ita 

menggunting pita jang mana 
“dengan sekali gus terbuka pa- 
pan nama (naambord) dari 
Kursus B.I. Menggambar jang 
mulai menjinarkan tjahaja, dan 

jang akan mentjiptakan Guru2- 
Gambar jang bevoegd. 

Keterangan pemimpin 
kursus. 

Pantjaran disambung oleh 
Sdr. Jack West, jang menerang- 
kan arti dan tudjuan Kursus 
B.I. Menggambar. Ia mendje- 
laskan bahwa ,,Rasa-ingin men- 

tjipta” jang pernah dimiliki dan 
. dirasakan oleh Rakjat Indonesia 
harus dibangunkan kembali dan 
dipupuk sehingga subur. £ 

Sdr. Katamsi dalam sambut- $ 
annja selaku Kepala Djawatan 
Keran dan selaku Direktur | 
A. 8. R. E. askar    

      

  

   
   

  

       

    

  

   
   
   
   

   

    

  

Lath adik dari Hp & R.I. 
dari lain Ibu tetapi 
pak. Untuk meme 
Guru- Gambar j € 
da tiap ol: 5M.P./S. 4 
maka seharian a aa 500 Guru 

K Sugardo, direktur Asri Jogja 

P serta siswa kursus itu dengan 

  

FRONT NASIONAL" 
BERDIRI 

Hari Minggu jang lalu telah 
dibentuk sebuah organisasi ber- 
nama ,Front Nasiona?”, dengan 
maksud ,,menggalang kesedjah- 

teraan masjarakat jang meli- 
puti seluruh kotapradja- Dja- 
karta Raya”. Demikian diumum 

kan pengurusnja jang terdiri 
dari M, Emran sebagai ketua, 
Alimusa sebagai sekretaris, Tji- 

ong Tjin Soei bendahari dan be. 
berapa pembantu. 
'»Front Nasional” bersifat or- 

ganisasi massa dengan keang- 
gotaannja terdirj dari perse- 
orangan dan -atau wakil2 or- 
ganisasi. Sekretariat bertempat 
di Gang Laksa no, 52, Djakarta- 
Kota. — Ant. 

SURAKARTA 
35 DALANG DJAPEN 

DJATENG 
Akan menambah Pe- 
ngetahuan di Solo. 

Didapat kabar, bahwa se- 
djumlah Ik. 35 orang dalang da- 
ri Djapen seluruh Djawa Te- 
ngah jang telah mengikuti Kur- 

| sus Padalangan di Semarang 
Sepat beberapa bulan, pada 

ngahan bulan inj akan ber- 
larmawisata ke Sold, dengan 

maksud menambah pengetahu- 
an mereka mengenai padalang- 

|an dan soal2 Kebudajaan jang 

  

  

| ada hubungannja dengan tugas- 

Intara lain akan menindjau 
eraton dan tempat2 sekitar- 

te nja jang dapat memberi bahan2 
dalam mendjalankan tugas ,,pe- 

pat.| dalangan” 
uatu | Tidak ketinggalan akan me- 

    

    

   
    

  

    
   

   
   

      
   
   

    
   

    
   

Ta uindjau Radyopustoko (museum) 
y achirnja | akan mendengar- 

1 n tjeramah jang diselengga- 
Pa oleh Himpunan Budaja 
suraka 'ta ' mengenai: Tugas 

vadjiban Dalang, — (Kor.). 

  

| PPI PERSIAPKAN KON- 
PERENSI BESAR 

: Sa. persiapan2 untuk men- 
, ja Konperensi Bestr, 

2 baru2 ini IPPI seluruh 
Surakarta telah menga- 

konperensi kerdja jang 
oleh Tjabang2nja di- 

ah Surakarta dan 
antara lain: 

 menjetudjui sikap IPPI   
  

     

    

| merta, dalam membela par 

4 Siswandi pada tgi. 7 Djanuari 1953 jbl. telah memeriksa. 
perkara seorang pemuda (budjangan) bernama S., bert 
tinggal di Malanggaten, Magelang, dan berusia Ik. 25 tahun jg 

. didakwa telah membawa lari anaknja perempyan 
. berusia Ik. 16 tahun. 

8. jg bekerdja sebagai peng- 
1 an meubel dan betjak dalam 

bahwa dia 

turut kerumah S. tgl tsb atas | 

.pada S. tapi sekarang tidak, di- | 
mungkin dia | 

ada achir bulan Janu-p 

nLwarte magie"" mendjadi | 
peranan ? | 

gadis umur 16 tahun 
Magelang dibawah pimpinan Mr. 

at 

alias kena pengaruh ,,zwarte 
magie” (didukunake ? Djawa) 
oleh fihak S. itu, tapi sekarang 
sudah sedar kembali. 

Sidang tgl 7/1 tsb berdjalan 
dari djam 10 pagi sampai Ik 

ditunda pada ti 1 jad. (Kpn), 

DJAWA TIMUR MINTA 
10.000 SEPEDA 

Dari pihak resmj didapat ke- 
keterangan, Djawa Timur telah 
minta kepada pemerintah pusat 
10.000 buah sepeda untuk ke- 
perluan dinas2 propinsi Djawa 
Timur. Dari Gjumlah ini telah 
didapat kepastian akan didapat 
3.787 buah, diantaranja 3.276 
buah telah diterima. Sebagian 
dari. sepeda-sepeda ini sudah 
ada jang dibagikan kepada pe- 
gawai negeri jang memerlukan- 
nja didaerah2. 

  

terima dan dibagi?kan kepada 
kantor2 pemerintahan 8.920 bu- 
ah staatsiefoto Presiden beserta 
8.920 lembar bendera Merah- 

2x3 meter. — Ant. 

  

    

Ie karta, tg. 7-1 jl. rumah Ko- 

djam 2 siang dan oleh Hakim || 

Dalam pada itu djuga telah di 

Putih maisng2 dari ukuran . 

ri iko ni, tapi 
dikabarkan 
Kol. , Bambang Su 

   
rapa pemberitaan. “| 

Sebelum kembali ke Dja- | 

lonel Bambang: « Sugeng 
| kembali ”diserbu'ni! oleh : 
wartawan2 Surabaja, jang: 

| telah menjesalkan dan me- ! 

:yasa mendjadi “korban” 

dari pada ketaatan pada 

djandti jang diberikan oleh 
wartawan2 itu untuk tidak | 

   

  

menjiarkan keterangan? | 
Bambang Sugeng jang di- / 
berikan “of the record” 

dan setjara ramah sadja. 

Kolonel Bambang Sugeng 

menjatakan, ia tidak mau 
menimbulkan kesan, sea- 

kan-akan dari Surabaja — 

setelah djauh dari Djakar- 

ta — ja akan berpropagan- 
da untuk diri sendiri. Oleh 

karenanja, ketika ia tg. 6-1 
"diserbu” oleh hampir se- 

mua wakil2 harian2 dan 

| kantor2 berita telah meno- 

tetapi bersedia setjara ra- | 
mah-tamah meneropong 

bersama persoalan sebagai | 

sesama warga-negara R.I. 

Para wartawan menghor- 

mat permintaan KSAD itu, 
tetapi rupanja tidak dapat 
ditjegah, bahwa ada se- 
mengjara harian jang telah 
memuat sementara pernja- 
taan2 KSAD itu. KSAD 
menjatakan, bahwa warta- 
wan jang bersangkutan itu 
“mungkin telah tidak me-     

lebih djelas. 

Menurut kabar kereta api jang 

berangkat dari Tjibatu pukul 

05.54 pagi kearah Tasikmalaja, 
setiba dikilometer 224, jaitu 
dekat djembatan Tjipaku (Wa- 
rungbandrek) terpaksa berhenti, 
karena masinisnja melihat ge- 
rombolan dalam djumlah besar 
sedang mentjegat kereta api 

ersebut. Kemudian kereta api 

tu mundur kembali ke Tjibatu. 

rangkat-dari Tjibatu pukul 7.39 

terpaksa mundur lagi Karena 
Gjembatar itu masih diduduki 

| serombolan. 1 : 
Express Bandung - Surabaja 

tg. Yjl pagi terpaksa menghen- 
tikan perdjalanannja distasion 
Tjibatu, menunggu tentara jang 

| bertugas untuk membersihkan 
gerombolan dari djalan itu, 

Dikabarkan selandjutnja, bah- 
wa djuga kereta api dari djuru- 
san Tasikmalaja kearah Tjiba- 
tu, kemarin pagi itu tidak bisa 

meneruskan perdjalanannja ke 

Tjibatu, dan hanja sampai sta- 
sion Tjipeundeuj. 

Kabar jang diterima di Ban- 

dung menerangkan djuga, bah- 
wa gerombolan itu tg. 7J/l men- 
duduki kampung Sukanagara, 
sedangkan sedjak tanggal 5 
sampai tanggal 6 pagi pukul 
08.00 gerombolan jang banjak- 
nja kl. 1000 orang itu menduduki 
daerah didesa Sanding (ketja- 

matan Malangbong). Tentara 
dan Pager Desa melakukan se- 
rangan2nja sehingga terdjadi 
pertempuran. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
didekat kilometer 224 itu gerom- 
bolan telah memutuskan kawat2 
perhubungan D.K.A. dan Tele- 

  

Gamaian dunia dan men gerua 
tanbulagg perang baru. 

Memprotes terhadap tindakan 
Pemerintah Belanda “atas pe- 
nahanan dirinja Sunito, Go Gien 
Tjwan, Abdul Madjid dan Is- 
mail. 

Mendesak segera diselengga- 
rakannja konperensi Nasional 

untuk membela hak2 Pemuda. 

Mengadakan konperensi Chu- 
sus utk. merundingkan masa- 
lah Peladjar Demobilisan. 
(Kor). 

MAGELANG 
HASIL KARTJIS PASAR) 

WARUNG 

  

djualan kartjis pasar2 dan Wwa- 

.rung2 dalam kotapradja Mage- 

lang selama thn. 1952 jl. tertja- 
tat Rp. 372.428,10. Djumlah tsb. 

meliputi hasil2 pendjualan kar- 
tjis dipasar Redjowinangun Rp». 
311.395,60, pasar Kebonpolo PR». 
44481,20, pasar Tjatjaban Rp: 5. 
413,15 dan penarikan bea wa- 
rung2 Rp. 11.138,15. 

Hasil tertinggi selama tahun 

(tsb. terdjadi pada bulan Maret, 
hal mana diduga disebabkan ka- 

rena waktu itu.menghadapi hari 
Lebaran, 

Hasil dari Rumah Pemotong- 
an Chewan Kotapradja Mage- 
lang selama thn 1952 ada Rp. 31. 

993,80. Djumlah chewan jang di 
potong ada 4.975 ekor chewan 
besar termasuk sapi, kerbau dan 
babi, serta 3.573 ekor chewan 
ketjil termasuk berbagai djenis     kambing, — (Kor.) 

Gerombolan kuat endudaki 
djalan keretaapi di Wa- 

) rungbandrek 
4 Kereta api tidak djalan 

ULAI tg. 1 pagi kira2 pukul 08.00 dipinggir djalan kereta 
api dikampung Tjipaku (Warungbandrek), 

antara Tjibatu dan Malangbong terdjadi pertempuran antara 
gerombolan bersendjata dan tentara. Tentang kesudahan 
tempuran itu hingga,saat ini belum terdapatiketerangan jang 

Djuga keretaapi jang be-| 

Djumlah penghasilan dari pen- 

  '.mahami maksudnja”. Ant. 
  

jang terletak 

per- 

pon. Seperti diketahui, kilome- 

ter 224 itu letaknja dekat kam: 
pung Tjipaku jalah tempat di- 
“mana 3 bulan jang lalu kereta 
api telah digulingkan 
rombolan ,,Darul Islam” 
Ant. 

itu. — 

PENGURUS PUSAT 

23. 
Ong Liong Sik ketua. 

Dalam Kongresnja ke-II jang 
dilangsungkan baru2 ini di Su- 
rabaja, dan jang dikundjungi 
oleh segenap tjabang2-nja Dja- 
karta, Bandung, Bogor, Sura- 
baja dan Jogjakarta, "Perhim- 
punan Mahasiswa Katholik Re- 
publik Indonesia” (PMKRI) 
antara lain telah menjusun Pe- 

ngurus Pusat-nja jang baru, de- 
ngan sdr2 : Ong Liong Sik se- 
bagai ketua, Drs. B. Purbowah- 
jono wk. ketua, dan Samam- 
pouw mendjadi penulisnja, de- 
ngan dibantu oleh beberapa 

| orang pengurus. 
Adapun jang mendjadi Mode- 

rator, ialah Pater Jos, Ver- 
bong c.m. 

“Untuk “tahun ini, Pengurus 
Pusat tersebut berkedudukan di 
Surabaja dengan ketentuan 
bahwa Seksi Luar Negeri te- 
tap berkedudukan di Jogjakar- 
ta, dipertjajakan kepada sdr. 
Paul Sudarjono dengan stafnja. 
Sebagaimana diketahui, PMKRI 
merupakan satu?nja organisasi 
mahasiswa Katholik di Indone- 
Sia, dan jang mendjadi anggau- 
ta penuh dari ”Pax Romana”, 

Perhimpunan Mahasiswa Katho- 
lik se-Dunia jang berpusat di 
Fribourg (Switzerland). 

    

  

geng sesalkan bebe- || 

| lonial itu segera dihapuskan dan 
diganti dengan peraturan jang 

“tani, Besarnja uang sewa supaja 

lak memberikan interview, JI | 

ne 

oleh ge- 

P.M.K.R.I. i 

  

(OLEH . KORESPON 

ALAM rapatnja B.T.I. Tj 

na ru? ini, setelah mempela 
At peraturan Menteri Dalam N 
sewa tanah untuk tanaman tebu 
tuskan : $ 

| Menuntut kepada Pemerintah 
agar grondhuur ordonantie jang 
masih mengandung anasir2 ko- 

'menguntungkan kepada kaum 

ditetapkan lebih dahulu jang 
tidak merugikan kaum Tani dgn 
perhitungan minimum Rp. 5000, 
tiap Ha dalam waktu 18 bulan, 
dan ditambah kerugian : uang 
dongkelan, pemulihan tanak, 
kasepan, adjon2 dan pemberian 

gratis pupuk ZA 1 kwintal dan : 

gula pasir 1 kwintal tiap HA.- | 

nja. Tidak dapat menjetudjui 
pembajaran uang, sewa setjara 
voorschot dengan uang tam- 

bahan. 
Tuntutan tsb didasarkan atas 

pertimbangan, bahwa peraturan 

Ment. Dalam Negeri No..9/1952 

pada dasarnja tidak berbeda 

dengan peraturan Menteri Agra- 
ria No. 1/Ka/per'52, jaitu, bah- 
wa sewa tanah terlalu rendah, 

kalau dibandingkan dengan ha- 
sil djika petani menanami ta- 
nahnja dengan padi dan polo- 
widjo. Demikian pula systeem 
pembajaran tambahan, berarti 
pengusaha menarik tenaga ka- 
um Tani untuk turut serta men- 
djaga keselamatan tanaman te- 
bu, tetapi hasil keuntungannja 

tidak ada perimbangan antara 
petani dan pengusaha. Terutama 
apabila diingat, bahwa sumber 
penghidupan jang pokok bagi 
kaum Tanj adalah terletak pada 
hasil tanahnja, jang sesungguh- 

nja belum mentjukupi untuk ke- 
perluan hidupnja sehari-hari. 

Perhitungan hasil ta- 
naman padi dan tebu 
dalam waktu 18 bulan. 

Klas tanah dalam areaal per- 
usahaan gula Tasikmadu terdiri 
dari klas I sampai V. Menurut 
B.T.I., kenjataan jang ditanami 
tebu adalah tanah2 klas II sam- 
pai V. Oleh karena itu BTI ber- 

  

Kah musim 1953/1954 mi- 
nimum Rp.5000, — tiap Ha 

  

DEN "K.R.” SENDIRI), 

abang Karanganjar Surakarta 
djari setjara mendalam menge- 
egeri No. 9/1952 tentang uang 
musim 1953/1954 telah memu- 

1 kwintal gula pasir dengan 
gratis. Sedang kerugian2 petani 
jang harus dibajar oleh pengu- 

saha ialah, kerugian tanah dgn 
diganti pupuk 1 kw ZA tiap Ha 
gratis, pemulihan tanah dan 
uang dongkelan . berdasarkan 

upah kerdja, adjon2 dan ka- 
sepan didasarkan atas perhi- 
tungan persewaan tanah, keru- 
gian2 railbaan sasakan - got 
putusan. afvoer-goot) — keru- 

sakan katiran2 (tertiareleiding) 

dengan perdjandjian tersendiri. 

Pembajaran uang kerugian tsb. 

selambat-lambatnja dalam tein- 

po 2 bulan sesudah giling harus 

sudah selesai. 
Atas pertanjaan, bagaimana- 

kah sikap B.T.I., apabila pihak 

pengusaha tidak suka memenuni 

tuntutan tsb., Sdr. Supardjo Ke- 

tua Barisan 'Tanj Indonesia 
Tjabang Karanganjar Surakar- 

ta menegaskan, bahwa kalau 
| tuntutannja jang minim itu ti- 

dak :dipenuhinja, maka akan 
mengadakan aksi. Apakah aksi 
jang akan dilakukan oleh B.T.I. 
djika tuntutannja tidak berha- 
sil, belum dapat -diketahui. 

  

PENDETA2 'MASEHI 
DYEN 

    

  

vent Hari Ketudj 
diadakan oleh 

sia di Bandung Ir 

banjak hadlir per 
ar negeri. 
Menurut all tersebut, 

antara lain2 akan hadlir pen- 
deta2 pengurus Kantor Pusat 
Masehj Advent Timur Djauh di 
Singapura, ketua Masehi Ad- 
vent Daerah Canada serta be- 
berapa pendeta darj Kantor Pu-   pendapat, bahwa perhitungan 

besarnja persewaan tanah harus 

didasarkan atas hasil tanaman 
padi dan tebu, dgn mengingat 
pula kenaikan harga barang2 
keperluan Rakjat sehari-hari. 
Tentang ini BTI memberikan 

perhitungan sbb : 
Tanaman padi dan polowidjo 

dalam tempo 18 bulan tiap2 Ha 
untuk tanah klas II menghasil- 
kan 20 kwintal padi kering x 3 
tanam — 60 kw a Rp. 120,— — 
Rp. 1.200,—. Sedang tanah klas 
HI dapat menghasilkan 12 kw | 
padi kering x 2 tanam — 24 2 
a Rp. 120,— — Rp. 2.880. Djadi 
hasil rata2 ada (Rp. 7.200 si 
Rp..2.880—) dibagi 2 — Rp. 

polowidjo (kedele) satu kali ta- 
nam — 9kw a Rp. 175,— — Rp. 

Mendjadi penghasilan 

rata2 kaum Tani dalam waktu 
18 bulan ada Rp. 5.040,— dan 
Rp. 1.575,— Rp. 6.615,—. 
Djumlah ini dikurangi dengan 
beaja2 tanam sebanjak Rp. 
2.835,— tinggal Rp. 3.780,— me 
rupakan hasil bersih. 

Adapun tanaman tebu tiap 
Ha dapat menghasilkan 1.200 

kw atau 120 kw gula pasir a 
Rp. 175,— (middenprijs) — Rp 
21.000,— dikurangi beaja2 Rp 

10.3800,—, 
tungan sebesar Rp. 19.200,—-. 

Persewaan tanah tiap Ha 
minimum Rp. 5.009,— 

Karena keuntungan pengusa 
ha jang diperoleh tsb adalah 
karena menggunakan tanah da- 

ri kaum Tani, maka besarnja 
uang sewa tanah musim 1953) 
1954 B.T.I. Tjabang Karang- 
anjar Surakarta mengadjukan 
tuntutan sebanjak Rp: 5.000,-- 
tiap Ha dengan pembajaran se- 
kaligus pada waktu perdjandji- 

an ditanda-tangani. 
persewaan tanah tsb masih di- 

        tambah tiap Ha 

  

  

  

WILAJAH DJAWA TENGAH | 
  

MAGELANG BER- 

DJOANG 
Untuk mentjapai 

tus. kota Besar. 

sta- 

Dalam pertjakapan dengan 
koresponden ,.K.R.” Wali Kota 
Magelang menerangkan, bahwa 
perdjoangan kotapradja Mage- 

lang kearah status kota besar 

hingga kini masih terus diusa- 
hakan. Soalnja sekarang sudah 

sampai pada Kementerian Da- 
lam Negeri akan tetapi belum 
diadjukan ke sidang kabinet. 

' 'Berhasil atau tidaknja perdjo- 

angan tsb. nanti, diterangkan- 
nja, bahwa menurut kalangan 
Kementerian Dalam Negeri sen- 

diri ada harapan 9075 dapat ber- 
hasil. — (08or)) 

ISTILAH ASS. WEDANA     DAN. TJAMAT 
Berhubung dengan adanja peri 

rintah dari Gupernur agar pa- 

pan nama- kantor Ass-Wedana 

diganti dengan kantor ketjama- 

tan maka oleh Residen Kedu di-   kemukakan pendapat baliwa se- 
suai dengan pandangan para 

Bupati dan Wali Kota Magelang 
“didaerah Kedu, pemakaian isti- 
lah2 A.W, dan Asistenan sebaik- 

nja diteruskan sadja karena 

hal ini telah mendalam dikalang- 
an rakjat sedang tjap dinas 
umumnja masih memakai isti-   
lah2 itu, 

Mengingat hingga kini belum 

didapat keputusan lebih landjut, 
maka untuk menghilangkan ke- 

ragu2an jang sementara ini tim- 
bul oleh Residen ditegaskan 

agar istilah2 lama tetap diper- 

gunakan selama ketentuan res- 
mi belum ada. (Kor.) 

TEMANGGUNG 
S.K.P.P. MENERIMA 

SUBSIDIE 
Semendjak th. 1952 S.K.P. 

Temanggung jang diselenggara- 

kan oleh sebuah panitya ditetap- 
kan oieh Kementerian P.P.K. 

sebagai sekolah partikelir dan 

diberi sokongan uang sebesar 

Rp. 1537,— sebulan untuk sela- 
ma th. peladjaran 1951/1962. 

Hingga kini sekolah tsb. telan 
mempunjai 76 murid dengan '" 

guru pemerintah/partikelir dun 

klas IL sampai 2. Untuk metne- 
nuhi 'kebutuhan obat2 maka te- 
lah dikeluarkan undian- -barangy 

jang dijual setjara lokeal ke- 

pada masjarakat sebesar 50.UUU 

lembar .& Rp. 2,00,— (Kor.) 

KEPALA BERLOBANG 
KARENA PELURU 

Pertjobaan merampok 
digagalkan. 

Berkenaan dengan berita da- 
lam harian ini mengenai pen- 

duduk desa Gandon Kaloran ber- 
rama Sastro jang mati ditem-   

5-040,— “ditambah dengan hasil | ' 

“djadi djumlah keun- ! 

Djumlah . 

diberi premi ! 

sat Sedunia di Washington. 
|. Sementara itu pada minggu 

| jang akan datang akan tiba di 
Bandung Dr. Wadell, direktur 
rumah-sakit Advent dj Bangkok 

untuk  menghadliri upatjara 
,capping ceremony” (pemberi- 

an hak memakai kudung penu- 
tup kepala putih kepada djuru- 
rawat2 jang sedang beladjar di 

3 TJERAMAH U.U, 22 
TAHUN 1948 

Dengan mendapat perhatian 
besar, maka dipendopo Kabupa- 

ten telah dilangsungkan tjera- 

mah tentang desentralisasi dan 

otonomi sesuai U.U, no. 22 th. 
1948 oleh sdr. Suprapto dari Kt. 
Gupernur Djawa-Tengah. 

Olehnja diterangkan bahwa 
U.U. 22/48 jang sering dan men- 

djemukan bagi mereka jang men. 

dengarkan atjapkali menimbul- 

kan interpretatie ber-matjam2 

karena ada jang menjesuaikan 

dengan alam 48, sekarang dan 

masa depan, Diakui karena Kke- 

kurangan jang timbul disana-si- 

ni maka pada dewasa ini tidak 
seluruhnja dapat dilakukan. De- 

ngan mengemukakan beberapa 

fatsal disertai tjontoh2  tjara 

melaksanakan dan pandangan 

berbagai sudut dalam menjelami 

undang2 tsb. achirnja dinjata- 
kan bahwa DPR tidak bertang- 
gung-djawab kepada atasan te- 
tapi kebawah. 

Sebelumnja tjeramah tsb. oleh 
Ketua DPR Propinsi - Moeljadi 

Djojomartono diuraikan tentang 

pantjasila dan DPD dengan D- 
PR-nja dipandang dari sudut 

magiek, mystiek, psychologies 

dan politis. Menurut pembitjara 

DPD digambarkan sebagai pen- 

dowo lima dan DPR sebagai.pu- 
nakawan madukoro dalam tje- 

ritera wajang. — (Kor). 
  

AHLI2 ILMU KECHE- 

WANAN BERKONGRES 

Konperensj dinas kechewanan 

i | seluruh Indonesia dipimpin oleh 
kepala Djawatan Kechewanan 
dari Kem. Pertanian Dr. Supar- 
man dan dihadliri inspektur2 

dari inspeksi2 kechewanan dari 

tiap propinsi kemarin pagi telah 
berachir. 

Konperensi ini dilangsungkan 
dari 5 Djanuarj jang baru lalu 
di Lembang. Atjaranja jang ter 
penting ialah mengenai organi- 
Sasi inspeksi kechewanan dan 
usaha2 untuk melantjarkannja. 

Kemarin dulu di Lembang itu 
dimulai Gengan kongres kesatu 
darj persatuan ahli ilmu keche- 
wanan Indonesia (PAIKI). Da- 

lam kongres ini hadir dokter2 
chewan dan utusan2 darj ahli2 
ilmu kechewanan seluruh Indo- 

nesia. 
Maksud darj kongres ini pe- 

resmian pendirian PAIKI itu dan 

membitjarakan anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga 
dari persatuan baru itu. Kong- 

res itu diduga akan selesai Saib-   Bandung. —.Ant. tu jang akan datang. — Ant. 

  

' 

(Oleh : 

7: 

satu tahun. 

| Untuk keperluan ini akan di- 
| pergunakan selainnja 15 ton 

DDT tjampuran 570, jang bila 

obat itu harus, dibeli mempunjai 

harga Rp. 125.000 per-tonnja, 

pun guna ongkos2 jang diper- 

lukan dalam penglaksanaan pe- 

kerdjaan itu untuk selama tahun 

1953 ada tersedia Rp. 65.000. 
Dgn anggaran beaja ini, maka 

menurut keterangan Dr. Supar- 

'to Kepala Djawatan tersebut, 

tiap seorang penduduk untuk 

dapat diselamatkan dari gang- 

guan njamuk anopheles, kutu2 

busuk (tinggi), dan rajap2, da- 

lam satu tahun hanja memerlu- 

| kan beaja sebesar Rp. 1,— (satu 
rupiah). 

  

13 Desa di Semarang mendjadi 
objeknja 15 ton 5pCt.-D.D.T. 

wartawan K.R. sendiri) 

BUAH desa jang mempunjai 16.123 rumah, dengan dju- 
mlah penduduk jang besarnja ada 96.614 orang, jang bera- 

da didalam wilajah Djawatan Kesehatan Kota Semarang, mulai 
nanti hari Senin tg. 12 Djanuari akan merupakan objek peker- 
djaan raksasa jang akan dilaksanakan untuk tahun 1953 ini 
oleh Djawatan Kesehatan Kota Semarang dalam usaha mem- 

brantas njamuk2 anopheles (malaria) dalam djangka kerdja 

Sasaran” pertama se- 
gera dimulai. 

mulaikan pada “hari Senin tg. 
12/1 itu adalah 4 desa didaerah 

Ketjamatan Semarang Kulon, 
jaitu Purwosari, Kuningan, 

Panggung dan Bandarhardjo. 
Empat regu akan dipergunakan, 

dan masing2 regu disertai oleh 
20 barisan penjemprot, jang ma- 

Sing2 penjemprot seharinja da- 
pat melakukan pekerdjaan se- 

luas 900 meter pesegi objek, 

atau 5 buah rumah, sehingga 

seharinja dapat diselesaikan 100 

buah rumah penduduk. Minjak 
D.T.T, tjampuran 54 itu bukan- 

nja ditjampur dengan  minjak 

tanah atau solar, tetapi chusus 

dengan air biasa. 

  MANA DRA TA CEPAT AE IS PARR 2? 

bupaten setempat didapat pen- 

djelasan bahwa orang tsb. hing- 
ga Kini masih hidup dan dira- 

wat di K.S.O: Ia mendapat tem- 
bakan di kepala sampai berlo- 
bang dan sebuah lagi didada 

hingga seringkali djatuh ping- 

san. 

Selandjutnja menurut chabar 

jg diterima, desa Pingit Pring- 

surat belum lama berselang te- 

lah didatangi gerombolan gra- 

jak lagi tetapi berkat kerdja-sa- 

sa jang bertugas keamanan de- 

ngan pos polisi terdekat maka 

dengan beberapa tembakan se- 
tjara mendadak, gerombolan lari 
meninggalkan desa zonder men- 

dapatkan hatsil. (Kor.) 

SEMARANG 

SIDANG DPR DJAWA 

TENGAH 
Pada tg.“20/1 jad. D.P.R.D.S. 

Propinsi Djawa Tengah akan 

mengadakan sidang pleno  de- 

ngan atjara a.l. sbb.: 

1) Sekitar konperensi para 
Gubernur, 

2) Uraian Mr. Wangsonegoro 
selaku ketua Panitya Nega- 

ra jang menjelidiki tugas 

para Residen jang akan di- 
serahkan kepada lain2 “n- 
stansi. 

3) Tanja djawab tentang bah 
“2. 

4) Peringatan ulang tahun ke-2 
D.P.R.D.S. Propinsi Djawa 
Tengah dalam bulan Maret   

bak pengatjau, dari Dokter Ka- 

Y 

£ KN i 
BMA KENA Da BIO MER AGAN 

1953, — (Kor,) 

Biss BAY tan PN 

Tana 

ma jang baik antara pernuda Ge- i 

KEBUMEN 

SIDANG PLENO DPRDS 
KABUPATEN KEBUMEN 
Pada tanggal 12- 1 sampai de 

ngan 14-1 DPRDS Kahupaten 
Kebumen akan mengadakan si- 

dang pleno terbuka dgn atjara 
ig terpenting antara, iain, soal 

pelaksanaan keputusan sidang 
DPRDS tanggal 28 Oktober jg 
lalu mengenai pengangkatan 
acting sekretaris, usul pembeli- 

an tanah2 untu" un Yan 
kaga di Kutowinangun, verslag 
Bank Pasar, laporan sarang bu- 
rung, anggaran belandja tahun 
1951, laporan hasil penindjauan 
ke Sragen, Soto dan Jogja dan 
kongres Desentralisasi di Se- 
marang. — (Kor). 

TJILATJAP 
KERETA API DITEMBAKI 

Masinis dan stoker dja- 

di korban, 

Kereta api pertama jang ber- 
djalan dari Kroja menudju 
Bandung tg. 6/1 jl. Jjam 8 pagi 

Kawunganten mendapat 

bakan2 dari gerombolan penga- 
tjau. Karena itu masinis dan 
stoker mendapat luka2 dan di- 
angkut kerumah sakit di Tjila- 

tjap. 
Berita lebih djauh menerang- 

kan 2 orang pekerdja pemeriksa 
djalan K.A. didaerah terdjadinja 
peristiwa itu telah ditjulik grom- 

bolan dan kemudian dilepaskan 
setelah alat2-nja bekerdja di- 
rampas. Kerugian lain belum di   ketahui, — Ant, 

aa 

Sa aa TU 

Objek pertama jang akan di- 

didaerah antara Kubangkung —: 

15 

  

HALAMAN 2. 

  

    

  

Asrama Gadjah Mada 
ts. “di Sekip 

Dari pihak jang bersangkutan 

didapat keterangan, bahwa kini 
telah direntjaWgkan untuk men- 
dirikan asrama Gadjah Mada di 

Sekip, sebelah utara PTAIN di 

djalan Pakem. Berkenaan de- 

ngan itu maka pada tanggal 27 
Desember jang lalu guna aan- 

besteding (borongan) telah di- 
undang beberapa aannemer'. Ke- 

pada mereka itu diminta supaja 

paling lambat tanggal 17 Dja- 

nuari jang akan datang ini su- 
dah mengadjukan tawaran. Me- 
nurut rentjana pekerdjaan asra- 

ma tersebut akan sudah dapat 
dimulai dalam bulan Februari 
jang akan datang ini dan. me- 
nurut perhitungan akan sudah 
selesai dalam 15 bulan. Sesudah 
selesai asrama itu akan diper- 
gunakan dwu untuk laboratori- 
um fakultit Pertanian dan: Ke- 

hewanan sambil menunggu se- 

lesainja laboratorium dari ke- 
dua fakultti itu sendiri. 

KEMPEN BANTU MUSE- 
UM PERDJUANGAN 

Kementerian Penerangan. da- 

lam suratnja kepada Panitya 

Museum Perdjuangan di Jogja- 

karta menjatakan kesediaan se- 

ha panitya itu. 

Kini sedang diusahakan  pe- 
ngumpulan bahan2 dan alat2 jg 

dimaksudkan antara lain jang 

mengesankan peristiwa penjem- 
belihan 40.000 rakjat di  Sula- 

wesj Selatan, alat2 pada waktu 

pemerintahan Darurat R.I. jang 
dipimpin oleh. Mr. Safruddin 

Prawiranegara. 

Dari Djapenpro Djawa-Timur 

diusahakan zender, wajang su- 
luh dil jang dipergunakan disa- 
na tempo-hari. Dan dari Djapen- 
di diharapkan poster2, klise2 ka- 

yju, madjallah kertas merang. 
Dalam hal ini diadakan ker- 

dja sama dengan djawatan RRI. 

KETJELAKAAN LALU 
LINTAS 

Kemarin sore dimuka toko 
Imoco didjalan Tugu Ki- 
dul telah terdjadi tabrakan an- 
tara sebuah mobil Fiat no, 1147 
kepunjaan Badan Penerbit ,,Pe- 
sat”. jang datang dari djurusan 
selatan dengan sepeda -jang 
dinaiki oleh Suharnj murid 
SMA C. dari Gowongan:. Da- 
lam ketjelakaan ini autonja 

mendapat kerusakan, jaituka- 
tja dibagian muka petjah se- 
dang Suharnj mendapat Juka2 
Gdikepalanja bagiar belakang 

ran kedua tangarinja, “(Menurut 

keterangan pihak polisi, dan 
melihat bekas rem tremspoor) 

maka auto tersebut djalan de- 
ngan ketjepatan paling sedikit 

! 50 KM sedjam. Keterangan dari 
| Rumah Sakit Pusat menja- 
takan, bahwa luka2 jang “dide- 

rita oleh Suharnj tidak berat 
dan tidak membahajakan. Siapa 
jang salah dalam ketjelakaan 
ini masih dalam pengusutan. 

S. R. BERBAH AKAN DI- 
BANGUN KEMBALI ? 
Seperti diketahui rumah S.R. 

Berbah pada cles jang lalu te- 
lah habis musnah akibat pem- 
bumi. angusan. Kini murid2 
tersebut terpaksa beladjar di- 
rumah persewaan jang tidak 
dapat dikatakan meritjukupi 
sarat2nja. 

Untuk keperluan tersebut di- 
dapat kabar bahwa . telah ada 
rentjana -untuk membangun 
kembali rumah  S.R. tersebut 
dan tinggal menunggu penjele- 
saian jang berhubungan dgn 
pembelian tanah untuk gedung 
itu. 

Selandjutnja “ pembuatannja 
diserahkan kepada pemborong 

? Sdr. Prawirosudirdjo dari: Ta- 
manan - Kalasan jang djuga 
pernah memborong pekerdjaan 

| djembatan di Kretek, Klinik di 
Tjangkringan dan Balai Istira- 
hat Buruh di Kaliurang. 

PENOLAKAN -AIDIT DAN 
NJOTO TINDAKAN 

FASCISTIS 
Kongres Tjabang ke satu ,,Pe- 

muda Rakjat” Tjabang Jogja- 
karta baru2 ini di Jogjakarta jg 

dihadliri oleh segenap utusan2 
dari Ranting2 : 

Setelah membatja dan mem- 

peladjari statement D.P.P. Pe- 
muda Rakjat tentang : penolak- 
an Pemerintah Belanda terhadap 

Aidit dan Njoto untuk mengha- 
' dliri Kongres C.P.N. dan pe- 

an dari Negeri Belanda terha- 
dap Sunito dan Go Gien Tjwan, 
telah memutuskan : 
1. Memperkuat pernjataan D.P. 

P, Pemuda Rakjat tersebut. 

Mengutuk segala 

jang bersifat fascis sernatjam 
tindakan Pemerintan Dr. 
Drees tersebut, 

2. 

  

'Tontonan malam ini : 
(LUXOR. ,,Bung Amat pulang 

ke desa”, - Bapet, “Najaty,     tem- Kusmana. 
RAHAJU: Tarzan Eiscapes”, 

Johnny  Weigsmuller, Mau- 
reen O'Sulivan. 

INDRA : ,,Thief of Damascus", 

Paul Henreid, John Sutton. 
SOBOHARSONO: Cry Wolf”, 

Errol Flynn, Barbara Stan- 
wyck, 

SENI SONO: ,/Bud Abott' and 
Lou Costello in The MOrIRI 
Legion”. 

REX: ,,Apartment for' iPepey”, 
Jeanne Crain, Williani : Hol- 
en, 

  

penuh2nja untuk membantu usa- 

nangkapan dan usaha pengusir- - 

ndekan2- 

va.
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  —abung dalam Persatuan Sep 

& aa ahad 

j siphtart 

'skesempatan untuk 
ssstarut bermain dengan kesebela- 

$ Persib terdapat beberapa 
s5 

  

sgt 

  

  

Amerika ditolak. Karena itu 
Tarzi pergi ke Belgia, terus mel 
lintasi Djerman m 

" Spanjol dan     

gagalan mendapatkan ' 
cuntuk masuk ke Mar 
Lybia dan Mesir. : 
ngan melalui 

tanah .airnja 
:Gulu, melintasi : 

tjis dan terus k 
sedang dalam pe 
.nudju kota Roma 

F SEPAKBOLA : 

-“KES, RED STAR — KES, 
MUNICH 2 —0 

Kesebelasan terkuat dari Yu- 
“ goslavia, Red Star Belgrado 
“Galam pertandingan kemarin di | 
Munich, Djerman telah menga- 

“ “Jahkan kesebelasan kota Mu- 
nich angka 2—0, demikian di- 
“kabarkan oleh UP. 

Pertandingan tersebut disak- 
oleh Ik. 14.000 penon- isikan 

“ton. Kedudukan diwaktu istira | 
hat 2—0. Ta 

PERSIB AKAN KEHI- 
LANGAN PEMAIN2 

JG. TERBAIK ? 
9 Pendidikan Djasmani Ten- 
tara Garnisun Bandung keluar- 
Kan pengumuman jang menja- 
-takan, bahwa semua anggauta 

turut bermain 
“dalam kesebelasan jang terga- 

ak- 
bola Garnisun Bandung (PSGB) 

z -. ibolehkan turut bermain 
1 am par eiDje 
enurut pengumuman | 
   

gau a2 tentara jang 
bermain “dalam perkumpulan 

“diri dari perkumpulan t ebut. 
“Kepada anggauta2 sipil di- 

s kalangan ketentaraan diberikan 
memilih, 

supaja 

  

  

« san @mnakkawatanaia masing2, 
-atau mengikuti rkum an 

  

: resmi menimbulkan keheranan 

    
1 2 an Sari |! 

5 untuk mendapatkan visa buat     

   

1 Swiss, | 
Dj Ta- 

rngier kembali ia menemui .ke- Ik 

  

   

an diluar PSGB. " Ang- 
auta2 sipil jang mengikuti per- 

kumpulan sepakbola »luar” ti- 
dak diperkenankan mengikut 

: skompetisi PSGB. 
Seperti diketahui, dalam bond 

pe- 
an- 

Toha, 

  

main jang sukar didapat 
. tinja (Fredy Timisela, 

'Wagiman dl.) jang bekerdja 
dikalangan ketentaraan sebagai 
pegawai sipil. — Ant. 

' ATLETIK : 

. PERLOMBAAN ATLETIK 
“INTERNASIONAL 

Di Jamaica. 

.vp mengabarkan dari King- 
ston, bahwa atlit muda, seorang 

» peladjar dari Trinidad, Michael 
' “Agostinj telah membuat sensasi | 

ef pada hari terachir dari perlom- 
“baan atletik internasional jang 
berlangsung sedjak beberapa 

sa “kan dibelakang dalam 
| A- 

gostini bagaikan kilat —melun: 

  

“ftjur kedepan dan berhasil me- 
ngalahkan Standfield darj A- 
merika dengan membuat waktu 
10.6 detik. 
MPa E 

apaan dari 
     

  

   
maa s bagai 
ngan waktu. 21. s “detik, me 

“lahkan atlit (Amerika 
Whitfield. 

' Perlombaan lari 
“mM dimenangkan oleh 
“beli dari: an engan Sa 

Jd 23 1: Ia berhasil .me- 
« ngalahkan djuara. Olympiade 
3 Harta Dillard. — — kpt. 

age MENUTUP KE- 

rawan, 110 
H. ng 30 

  

  

   
   

   

  

   

  

   
    

  

   

   

  

70.000. — Achirnj    

   

«bahwa .dengan sesudah dipotong 
ongkos-ongkos 

ggalan Gi an be: ag Dag sada Feni 
nakan untuk mempertundj juk- 

harj di Jamaica. Dari kedudu-. 

rlombaan lari 400 M 

2 

| uang masuk 'sebanjak Fa 
Ra s 

-lainnja, maka It 

kan film2 lagi. Dalam pada itu | 
calat2 jang telah digunakan 

   

    

.& K dengan harga Rp. 
Ne rakjat jang tadinja 1 

ontonkan 
ndak 

  

3 . Pasi, kabarnja akan “po 1 

ual ual dengan | 

To | dari Djepang jang Serpening. 
1 ialah Nenen dan : Per 

bana dari pada FE 
5 Peran aN Djepang 

takan, bahwa pemerin- 
epang menurut rentjana 

: | Pilipin 

pembajaran kerugian perang 
ini akan dimulai “dekat achir 

, Mas ini. Demikian “UP dari 
Tokyo. 

Meskipun nerka itu tidak 

pa berbagai kalangan di Dja- 
maa baik Nae djumlah 

Y aupun tjara pembagiannja. 

Sebagai diketahui selain Pili- 
' pina penuntut kerugian perang 

  

     

    

       
   

  

    
    

  

Ia itu jaitu 8 miljard. 
p aan tersiar kabar djuga 
gpggnenia Mn 8 mil- 

  

  
di ) 

Lagi insden dikamp, 
— Koje 3 Te 

Tokyo, harj Rabu jl. mengu- 

nan perang Utara dikamp ta-' 
wanan perang pulau Koje (de- 

kat pantai selatan Korea), te- 
lah ditembak mati oleh seorang 

jaga, ketika orang       
tawanan tadi 
paikan seputjuk surat kepada 
seorang tawanan lain, jang ber- 

- pada dihalaman barak lain. 
Surat jang didapat pada 

i |orang tawanan jang ditembak. 
mati tadi, muat laporan menge- 
nai kegiatan2 ”panitYa perdjo- 
ang Komunis” selama 5 hari. 

| Komando PBB UruSan tawanan 
perang mengatakan, bahwa in- 
siden tadi membuktikan adanja 
usaha2 dikalangan orang 'tawa- 
nan perang, untuk terus-mene- 
rus menimbulkan kegaduhan? 
jang dapat membawa kesulitan2 

| bagi P yi Ant. » AFP. 

KONP. DIPLOMAT DJE- 
—— PANG DI INDIA 

  

Pembitjaraan dalam konpe- 
rensi wakil2 diplomasi dan kon- 
suler Djepang, » jang diadakan 
di New Delhi selama 3 hari jl. 
ini, sangat dirahasiakan. Djuru- 
bitjasg, kedutaan besar Djepang 
di India mengatakan kepada 
ha aa UP, bahwa konpe- 

tadi merupakan suatu 
"pembi araan didalam keluar- 

dan oleh isebab itu sangat 
sifat nie | Dikatakannja 

   

  

   
   

  

  
Nang . TAPI #1 

Tadi davisan 

Maening 
(Sambun 

  

: | gambaran dari sel 
Fasipasi .jang telah dilakukan 
tu dan tersusun dari Rekening 

  

en goud - beweging). 

Rekening Pergeseran 
Modal & Posisi Devisen. 

Rekening Pergeseran Modal 
berisi pos2 penambahan dan/ 

atau pengeluaran modal sebagai 
hasil semua transaksi2 ekonomi 
internasional, termasuk hasil 
Saka hi Pa SE In 

Rekening En # dagang mengenai 
pemindahan (lalu-lintas) modal 

partikelir, pemberian sokongan, 

pindjaman, angsuran2 atas pin- 

rangan2 mengenai soal ini. — f pu 
Ant. 

pende transacties) dan Rekening Pergeseran Modal 

  

Pergeseran 
gan ke 

. EPERTI telah diuraikan semula, Na Pembajaran me- 
uruh transaksi? ekonomi inter- 
dalam suatu tahun jang terten- 
Transaksi? jang Berdjalan (Jo- 

(kapital 

djaman, penambahan  devisen 
atau emas (— pengeluaran mo- 
dal) dan pengurangan devisen 
atau emas (— penambahan mo- 
dal). 

Dibawah ini tertera Rekening2 

Pergeseran Modal Jari 1950, 

951, , ja ng. seperti telah diketa- 
'hui Memuat Saldo kelebihan dari 
Rekening Transaksi. Jang ber- 
Gjalan dari masing2 tahun tadi, 
sebesar Rp: 1.686.000.000 dan 
Rp. 2.150.000.000. 

  

  

    

an-keterangan sbb.: 

   

  

“Tentang tambahan2 persediaan devisen dan emas (Dana 
Bevisen, Negara, Bank2 Devisen) Laporan memuat keterang- 

Rekening Pergeseran Modal 1950, 1951. 

Penerimaan 1950 1951 Pengeluaran 1950 1951 

1. Kelebihan Rek. 1. Angsuran2 atas » 
jang Berdjalan 1.686 2. 150 kredit2 pem. st 150 

2. Pemberian ECA 447 25 2. Lalu-lintas ka- - 
— pindjaman ECA BA pital partikelir 93 344 
3. Kredit2 peme- : 3. Tambahan per- 

rintah 16 584 sediaan emas 348 937 
4. Lalu-lintas ka- At 4. Tambahan de- 

pital partikelir . 99 53 visen milik Da- 
. na Devisen 906: — 

5. Tambahan sde- 
| visen milik ne- 

gara dan bank2 
devisen 8179 76 

2.272. 2.812 4 2.337 2.084 
Perbedaan jang 
tak terang 65 — 728 

3 Tn Sea aa 
2.337.2.812 1 2.337 2.812 

1 

Kemadjuan Posisi Devisen 1950/1951. 

    

Djumlah devisen pada 11-59 1-1251 1-1-52 
Emas ” 2.024 , SAE en 3.309 
“Dana Devisen -643 | 263 840 
| Devisen Negara —— PIA “3 
Bank2 Devisen 1.007 1 1.886 1.889 

2 388 4.521 6.111 

| 'Kemadjnan dalam tahun 1950: 2.133 dan dalam tahun 1951: 
1.590 (dlm. djutaan rupiah atau dasar nilai US $ 1 — Rp. 11.40. 

  

Kepada 

(Krekot No. 11 

:Dengan hormat 

x 

di “tidak sembuh djuga. 

“saja pun sembuh sama 

perti sediakala. 
ari itu saja pudjika 

tjap "BINTANG T 
“lupa pula saja untuk 
kasih adanja. 

    

Sipengirim: 
Sud jono 
d/a GEO. Ca &   
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

DJAKARTA-RAYA 

Ma 

TR 

) 

Sa ja jang bertanda tangan dibawah 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusikhan Dagang 
GEO.WEHRY & Co.,. N,V. Pontianak. 

Saja Sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit: ba- 
Ta, sudah banjak saja memakan obat? batuk jang: 

rmat jam-matjam keluaran, “tetapi panjakit saja 

Maka setelah saja mentjdbakan obat 
“batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se-,, 
ikali untuk membasmi penjakit batuk terrsebut, sete- 
lah 3 hari saja terus memakan obat itk, penjakit, 

sekali. 
Hingga badan saja sehat klemba1i Hat 

n sekali lagi, bata obat 
UDJUH" sangat baik Sekali. Dan tak 

mengutjapkan ribua:y terima 

v. 

Pimpinan. pasukan? PBB di 

| mumkan, bahwa seorang tawa- 

eentjoba menjam.' p 

Sangat dirahasiakan. 

| tenteram dan damaipun, 

"4
 

  

  

   

  

   

   

  

   

    

   
   
   

      

Bila pet 
— Blok at 4 

di 

   
   

Amerika 

de 

Menurut pendapat Truman, 
idee jang terdapat sangat kuat 
pada regime Sovjet, ialah bah- 
wa manusia itu tidak mempunjai 
hak: nasibnja sama sekali ada 

ditangan negara. 1 
Tak boleh tidak hal ini ber- 

lanawanan dengan ,,usaha2 ne- 

gara2 merdeka untuk menjusun 
dunia jang adil Jan merdeka”, 
kata Truman. 

Dunia kini terpetjah, ,,bukan 

karena kesalahan atau kegagal- 
an Blok Barat, melainkan kare- 

(na itu adalah keinginan Sovjet”, 
(kata Truman jang seterusnja 

mengatakan bahwa ,,Sovjetlah 

|iang mulai dengan perang di- 
NS : BAN 

: Truman memperingatkan, bah- 
wa karena kemadjuan?2 tehnik 
jang sangat pesatlah, maka pe- 
erangan sudah berobah sifat- 

Ta maka, apabila petjah pe- 
'perangan bersendjata, maka 
'baik Blok Sovjet maupun Biok 
Barat ataupun seluruh dunia 
akan hantjur-lebur. 
(1 Hubungan A.S. - Negeri? 

luar Blok Sovjet. 
Truman seterusnja mengata- 

kan, bahwa dalam masa jang 
tidak 

mudah untuk mengadakan hu- 

bungan2 baru antara ,,bangsa 
didunia merdeka”: tetapi ,,ka- 
rena sekarang pihak jang ber- 
kuasa di Sovjet Uni berusaha 
mengexploitasi keadaan bergo- 
lak ini, maka tugas ini sangat 

bertambah sulit dan sangat 
mendesak pula”. 

Di Timur Djauh, Djepang te- 
lah ,,dikembalikan kedalam ma- 
sjarakat negara2 merdeka” : te- 

tapi, karena didaerah ini ter- 

djadi pula ,agresi Komunis jang 
sangat ganas”, maka lebih sulit 

dakan-bersama oleh ,,dunia mer- 
deka”. 
Walaupun pemerintah ,,Tiong- 

kok merdeka” mendapat bantu- 

an dan sokongan juga dari 

Amerika, tetapi pemerintahan 

tadi ,,runtuh kepada serangan 
Komunis”, kata Truman. Sete- 
rusnja ia mengatakan, bahwa 
berkah bantuan Amerika, ma- 

ka Tiongkok merdeka  dapar 
| membangun kembali dan mem- 

Iperkuat pasukan?nja di 'Tai- 
wan”. — UP, 

BIRMA ACHIRI. PER- 
DJANDJIAN "“FREE- 

MAN" 

3 Dengan Inggeris. 

Birma telah memberitahukan 
kepada inggeris, bahwa sesu- 
dah waktu 12 bulan.nanti, Bir- 
Ma akan mengaChiri perdjarn- 
Gdjian pertahanan ,Freeman” 

antara Inggeris: dan Birma. 
" Menurut sumber2 tersebut, 

pada waktu ini tidak ada mak- 
sud dari pemerintah Birma un- 
tuk mengadakan  perdjandjian 
pertahanan baru dengan Ing: 
geris. 
Perdjandjian pertahanan 
Freeman” telah dirundingkan 
pada th. 1947 antara Inggeris 

dan Birma dan kemudian diper- 
baharui pada th. 1951. — Ant. - 

| Arp. 
  

KAUM SHI'A PAKISTAN 
BERKOPERENSI 

300 Wakil kaum Shi'a di Pa- 
kistan pada tanggal 10 dan 11 
Djanuari ini akan mengadakan 
rapat untuk memibitjarakan Un- 

  
dang2 Dasar Pakistan jang 
baru. 5 

Tudjuan rapat ialah untuk 
' menjusun rentjana guna melin- 
dungi kepentingan2 kaum Shia 
dj Pakistan jang djumlahnja ti- 
dak kurang dari 10 djuta orang. 
Jang terutama ' akan diperta- 

& hankan ialah hak untuk menaf- 
“sirkan @ur'an, Sunnah dan Ha- 
dith menurut faham mereka. — 
Ant. - AFP,   
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dan acuut lagilah masalah tin- | 

F Reasidan A 5, Truman : : 

jah perang 
darat & dunia 'lebur 

ENGENAI pidato Presiden Truman jang diutjapkannja 
Serikat. Rebo jang lalu, seterus- 

an, bahwa Truman: menamakan: -perdjoa- 
arat,dan Blok Timur sekarang ini 

perdjoangan. antara Kemerdekaan dan Penindasan. 
sebagai 

  

Isteri Menteri pendi- 
dikan Pakistan 

Bubarkan bentrokan 
antara 2000 peladjar 
& polisi. 

Demonstrasi di Karachi, jang 

dilakukan oleh 2000 peladjar 
dan 'berakibatkan perkelahian 
melawan polisi jang berusaha 
membubarkan mereka, dapat di. 
damaikan oleh isteri “ menteri 
pendidikan Pakistan, Fazlur- 
rahman dengan menenangkan 
pemuda2 jang terlalu meluap 
semangatnja tadi. 

Para demonstran tadi berha- 
sil menembus pendjagaan po- 
lisi, jang mempergunakan bom 
gas air mata dan pukulan tong- 
kat, dimuka rumah menteri pen- 

didikan, 

Menteri ketika itu tidak ada 
dirumah, Njonja Pazlurrahman 
tampil kemuka dan berdjandji 
bahwa ia akan bertindak atas 
nama peladjar2 jang menuntut 
penurunan uang sekolah, asra- 
ma dan perobahan2 lainnja- da- 
lam sistim  pengadjaran: tapi 
isteri menteri mengadjukan sja- 

rat: supaja demonstrasi-.segera 
bubar dan peserta2nja pulang. 
Mereka tunduk. —UP. 

Bikin marah 

kan kembali 

Akan tetap: tampaknja pem- 
bitjaraan tadi tidak berhasil. 

Laporan MSA jang me- 
nimbulkan kemarahan. 

Laporan MSA jang dimak- 
sudkan tadi, jang diberi nama 
"Laporan Hardie”, diumumkan 
ketika bulan jang lalu. Laporan 
ini mengatakan bahwa sistim 

sewa tanah jang sekarang ber- 
laku di Philipina, merupakan 
antjaman bagi kelangsungan 
hidup Republik Philipina serta 

antjaman bagi usaha Amerika 
Ba Komunisme di Asia. 

Blangan, tinggi Philipina de 
naa" p asnja mengkritik kri- 
tikan dari pihak MSA ini: @ui- 
rino malahan pernah mengata- 
kan, bahwa MSA bertjampur 
tangan dengan urusan dalam 
negerj Philipina. 

Konperensi pers singkat. 
Dalam suatu konperersi pers 

singkat, Presiden @uirino me- 
ngakui kebenaran kenjataan2 
azasi jang termuat dalam la- 

poran tadi dan mengakui pula 
kebenaran sebuah laporan lain, 
jang merupakan hasil penje- 
lidikan bersama M.S.A. — Phi- 
lipina, laporan tersebut be- 
lakangan ini mengatakan bah- 
wa “kemiskinan jang terda- 
pat didesa2 Philipina itu ada- 
lah akibat "apathie', sikap ma- 
sa bodoh, pada pihak pemerin- 
tah Philipina. : 
“Laporan tadi, djika ditindjau 

statistik2-nja dan keadaan di- 
desa2, memang tepat, kata @ui- 
PINO. 

  

3 Hal jang timbulkan ke- 
marahan. 

Menurut keterangan ' dari 
orang2 jang menghadiri per- 

temuan @uirino — Spruance 
tadi, @uirino sangat berkebe- 
ratan terhadap 3 hal jang ter- 
sebut dalam laporan tadi, jaitu. 
1. Maksud2 tersembunji, bah- 

wa pemerintah Amerika da- 
pat dipaksa untuk. bertjam- 
pur tangan, apabila peme- 
rintah, Filipina tidak menga- 

dakan perobahan agraria: 
Maksud2 tersembunji, bah- 
wa pemerintah Filipina jang 
sekarang ini tidak berbuat 
sesuatu untuk mengadakan 
perobahan agraria, 
Bahwa laporan tadi disiar- 

kan kepada umum. 
Diperoleh keterangan, bahwa 

@uirino terutama berkeberatan 
terhadap bagian dalam laporan 
tadi, jang mengatakan bahwa 
djelaslah sudah sistim sewa ta- 
nah jang berlaku di Filipina 
sekarang ini mendjadi rintang- 
an jang menggagalkan segala 
usaha Amerika untuk mengu- 
atkan perkembangan  pereko- 
nomian jang kukuh dan demo- 

28,530 Korban in 
. . 

tika di Korea 
Djumlah korban jang diderita 

oleh Amerika Serikat di Korea 
sedjak petjahnja pertikaian ada- 
lah sebesar 28.530 orang, deami- 
kian pengumuman Kem, Perta- 
'hanan A.S. 

Djumlah tersebut meliputi 

korban? jang tewas, luka2, di- 
tawan atau hilang, — AFP. 

AURIOL PROTES KE- 
MUNGKINAN 
Periemuan Stalin — 
Churchil - Eisenhower? 

Mingguan Amerika ”News- 
week” mengabarkan, bahwa 
presiden Perantjis Vincent Au- 
riol telah kirim seputjuk surat 
prive kepada PM Inggeris Win- 

ston Churchill, dalam mana ia 

menjatakan tidak setudju apabi. 

la diadakan pertemuan antara 
Stalin, Churchill dan Eisenho- 
Wwer. 1 
Menurut madjalah tadi, Au- 

riol berpendapat “bahwa perte- 
mMuan sematjam itu hendaknja 
diadakan antara 4 Besar, terma- 
Suk djuga Perantjis. AFP. 

SEK. DJEN. LEMBAGA 
ARAB ' 

Pulang dari New York. 
Abdul Khalid Hassuna, sekre- 

taris-djenderal Lembaga Arab, 
jang berada di Amerika Serikat 
untuk menghadliri persidangan 
Sidang Umum PBB, hari Rebo 

jang lalu telah berangkat  de- 
ngan Kapal Amerika "Indepen- : 
dence” menudju ke Mesir, me- 
lalui Italia. 
Djuga Muhammad Guazzani, 

pemimpin Partai Marokko "Un- 

tuk Kemerdekaan dan Demokra- 
si” dan penasehat2-nja Muham- 
mad Cherkaonj dan Ben Souda 

    

  

  
3 Hal laporan M.S.A. 
RESIDEN @uirino dari Philipina, telah mengadakan pem- 
bitjaraan dengan dutabesar Amerika Raymond Spruance 

serta pembesar? Amerika lainnja, dalam usaha utk menenang- 
keadaan di Manila, jang ditimbulkan oleh lapo- 

ran MSA, tentang masalah perobahan agrgrig di Philipina. 

berangkat dengan kapal tadi 
menudju ke Mesir, — Ant. AFP, 

pem. Filipina 

  

KESATUAN2 ANGKA- 
TAN LAUT PBB 

Serang pantai Barat 
Korea Utara, 

Angkatan laut Amerika Se- 
rikat mengumumkan, bahwa 
kapal penempur Amerika "”Mis- 
souri”, 45.000 ton, telah menje- 
rang kubu? pertahanan pihak 
Utara dipantai barat Korea ber- 
sama2 kapal induk Inggeris 
"Glory” dan kapal pendjeladjah 
Inggeris "Birmingham". T 
Pesawat2 terbang jang ber- 

pangkalan dikapal induk terse- 
but mengadakan serangan2 ter- 
hadap sasaran2 disemenandj jung 
Haeju,. sedangkan. ”Missouri” 
dan ”Birmingham” memuntah- 
kan pelurunja kearah instalasi? 
militer disepandjang pantai. — 
Ant: - AFP, 

  

—Djenderal Sir Geoffey Seoo- 

nes, pegawai tinggi kementeri- 

an urusan Commonwealth Ing- 

gris, telah diangkat  mendjadi 
komisaris tinggi Inggris jang 

baru untuk New Zealand. Ia 
akan menggantikan Sir Roy 

tidak “dapat menjetudjui 

Panitia pekerdj 

  
persediaan dan harga? karet 

Baba soni 

ia dari Rubber Stu- 

  

dy Group bersidang lagi 
ARA ahli dari 19 negeri jang menghasilkan dan memakai 
karet alam kemarin telah mengadakan pertemuan di Lon: 

don untuk merundingkan tjara mengadakan stabiliteit Galam 
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ia 

alam didunia. 

Ada harapan, bahwa akan ditjapai beberapa persetudjuan, 

dan pertjobaan mereka mungkin akan lehih berhasil daripada 
usahanja dalam bulan Agustus tahun jang lalu, sewaktu ahli? 
itu bertemu, ditundjuk sebagai panitia pekerdja darj Internatio. 
nal Rubber Study: Group. 

Pada waktu itu besar perti- 

kaian paham tentang soal 'di- 
kehendaki atau praktiskah pe- 
ngawasan atas karet, baik .di- 
antara pihak jg menghasilkan 
dan jang memakainja. Karena 
dulu didaja-upajakan memper- 

satukan pendapat dua negeri jg 
Lbanjak menghasilkan karet | — 
terutama Malaya dan Indone- 
sia — dan kini diharapkan ne 
geri2 jang memakainja akan di- 

adjak menjertai persetudjuan. 

Dalam rapat ini mungkin 
akan dipertimbangkan usul2 
untuk mengadakan persediaan 
sementara buat mengambil ke- 

lebihan produksi, dan usul utk 
memodali persediaan serupa itu 
Rapat ini akan diadakan: diam2, 
dan tidak akan dikeluarkan pe- 
ngumuman, ketjuali djika sele- 
sai rapatnja selama dua atau 

| tiga minggu. 
Semua jang diputuskan disitu 

tidak mengikat negeri2 anggota 
dari Rubber Study Group. Ha- 
sil2 konperensi ini akan dilapor- 
  

Sosialis Indonesia- 
India-Birma 

Tolak faham Komu- 
nisme Stallin. 

Konperensi Sosialis Asia te- 
lah melandjutkan persidangan- 
nja di Rangoon. Dalam sidang 
kemarin konperensi ' terutama 
membitjarakan asas-asas dan 
tudjuan faham sosialisme, Ka- 
langan wartawan menjatakan, 
bahwa konperensi telah membi. 
tjarakan selengkap- lengkapnja 
tentang theori Marx murni, jg 

selandjutnja akan didjadikan 
dasar politik. 

Sebuah pengumuman ber- 

sama jang dikeluarkan oleh par- 
tai-sosialis India, Indonesia dan 
Birma, telah menolak faham ko- 

munisme jang dianut oleh Sta- 
lin dan menerima analise Marx 

murni. 

Wakil2 Tanah melaju, Israel, 

dan 2 orang wakil utusan partai 

sosialis Djepang mengandjurkan 

kepada konperensi supaja sifat 

konperensi dapat dirobah dan 

tidak mengharuskan partai2 jg. 

pe- 
ngumuman bersama tersebut. — 

BBC. 

CHURCHILL TEMUI 
DULLES 

P.M. Inggeris Winston Chur- 
| -chill, jang kini sedang berada di 
Amerika Serikat malam Rebo 

jang lalu telah menemui bakal 
menteri LN Amerika John Fos- 
ter Dulles. 

Daiam pertemuan itu hadlir 
Wintroph Aldrich, jang nanti 
akan mendjabat dutabesar ba-   Price. — AFP. ru Amerika dj Inggeris. AFP. 

Bantuan istimewa A.S. 
20.000.000, — dollar 

Untuk atasi bahaja kering di Yugoslavia 
ALANGAN jang mengetahui. menjatakan, bahwa Amerika 
Serikat Helah memutuskan untuk c memberikan bantuan 

istimewa sgebanjak $20.099.000kepada Yugoslavia guna meng- 
atasi bahaja : kering. Menurut kalangan 'tersabut, pengumu- 
man resmi mengenai bantuan A merika jang baru 'ini akan dike 
luarkan sebelum :achir minggu fni. 

Dikatakan, bahwa bantuan 
tersebut adatah diluar hantuan 
bersama" jang telah didjandji- 
kan oleh Amerika Serikat, Ing- 
geris 'dan Perantjis kepada 
marsekal Tito untuk tahun pa- 
djak 1952/1953, jaitu jang me- 
Tiputi djumlah sebesar $ 99.000. 
000. Untuk keperluan bantuan 
tersebut Amerika Serikat telah 
mendjandjikan akan menjum- 
bangkan sebanjak $.78.000.000. 
Bantuan tambahan Amerika 

Serikat sebesar $.20.000.000 ter 
sebut diberikan berkenaan de- 
ngan besarnja akibat2 jang di- 
timbulkan oleh musim kering 
jang lalu, jang ternjata mem. | 
berikan pukulan hebat kepada 
program pemerintah Tito un- | 
tuk memperluas perdagangan: 
bebas, jang telah dimulainja 
sedjak tahun 1951. Demikian 

    
kratis, — Ant. - UP. 

  

Ta | 

kalangan itu. — Ant. - UP, 

  

  

PEMOGSOKAN 10.000 
BURUH PELA- 
BUHAN A.L. 

Di Singapura berachir. 

Pemogokan buruh pelabuhan 
Singapura, jang sudah berlang- 
sung selama 10 hari, hari Rabu 
jang lalu telah berachir dan ha- 
ri Kamis kemarin 10.000 buruh 
pelabuhan bekerdja kembali. 

Pihak pemogok menjatakan, 
bahwa pemogokan ini berachir 
dengan kemenangan bagi mere- 
ka, untuk pertama kalinja, ad- 
miralitet di Singapura mengid- 
Zinkan supaja urusan upah 'bu- 
ruh diserahkan kepada arbitra- 
tor dari luar kalangannja, jang 
akan ditundjuk oleh | BURaUk 
Singapura. — Ant. - AFP, 

  

kan kembali kepada Study 
Group sendiri, jang akan mem- 

perbintjangkannja pada rapat 
tahunannja jang akan diadakan 
di Kopenhagen bulan Mei jang 

akan datang. 
Pada waktu itu, sikap peme- 

rintah "Amerika Serikat jang 
baru sudah diketahui oleh pani- 
tia pekerdja.. Karena. Amerika 
Serikat negeri jang. terbanjak 
memakai karet alam, dan pro- 
Gusen jang terbesar darj karet 
sintetis, maka sikap Amerika 
Serikat penting betul bagi se- 
suatu persetudjuan karet inter- 
nasional. 

Statistik sementara jang di- 
keluarkan oleh Study Group di 
London menundjukkan, bahwa 
selama sepuluh bulan pertama 
dari 1952, produksi karet alam 
sedunia 1.445.000 ton pandjang, 
245.000 ton lebih banjak dari 
konsumpsi jang - berdjumlah 
1.200.000 ton. Kedalam djumlah 
ini termasuk karet jg diexport 
ke Rusia 103.500 ton dan ke 
“Tiongkok 18.000 ton. 

Negeri2 jang mengirimkan 
wakilnja kepada panitia peker- 

dja ialah Australia, Belgia, Ing: 
geris, djadjahan Inggeris, Bir- 
ma, Kambodja, Kanada, Sailan, 
Denmark, Perantjis, Republik 
Federal Djerman, Indonesia, 
Italia, Djepang, Liberia, Belan- 
da, Muang Thai, Amerika Seri- 
kat dan Vietnam, - Ant. 

  

EXPORT SUMATERA 
UTARA” 

Dibandingkan tahun 1951 
tandjukkan land:? stabil. 

Kwantum export dari Su- 
matera Utara ditahun 1952 bila 

dibanding dengan ditahun 1951 
menundjukkan tanda2 stabil. 

Disamping export hasil2 per- 
kebunan besar jang stabil, ter- 
dapat pula selama itu export 
hasil2 bum: (bevolkingsproduc- 

ten) jang agak meningkat ber- 
hubung dengan naiknja harga 
diluar negeri. 

Barang2 eXport jang baik mu. 
tunja dapat dikatakan seluruh- 
nja dikirimkan ke Amerika dan 
Eropa, sedang jang kurang mu- 
tunja ke Singapura, 

Dalam eXport ini boleh dibi- 

iang pedagang2 Indonesia ham- 
pir tidak ada mengambil ba- 
gian. 
Mengenai import dapat dika- 

barkan, bahwa hampir 504 da- 
Tj seluruh import ke Sumatera 

Utara adalah darj Malaya dan 
Singapura. Sesudah keluarnja 

peraturan pembatasan import 
mengenai barang2 jang kurang 
diperlukan, import barang2 lux 
ke Sumatera Utara hanja ber- 
djumlah 596 dari seluruh import. 

Mengenai pemberhentian pem 
berian devisen sedjak tanggal 

17-11-1952 diterangkan, bahwa 
pemberhentian pemberian devi- 
sen itu tidak ada akibatnja pa- 
da harga2 barang. Benar pada 
permulaan ada tendens naiknja 

harga barang akibat spekulasi 
para pedagang, akan tetapj ke- 
mudian harga barang or 
turun kembali. — Ant. 

  

  

MEMPERHEBAT TANA- 
MAN BUAH2-AN 

Salah satu kemadjuan dari 
pada daerah Katjamatan Pram- 
banan (Klaten), antara lain da- 

pat dilihat dari kegiatan2 me- 
nanam  buah2an mangga, dje- 
ruk, kates dan pete. 
Tanaman tersebut terdapat di 

KI. Djoho seluas Ik. 7 H.A. Ten- 

tang tanaman kates tidak sa- 
Gja ratusan tetapi puluhan ribu, 
dan selama Ik. 6 bulan sudah 
dapat dipetik hasilnja, dengan 
harga Rp. 0.50 tiap kg. 

Selandjutnja oleh Kepala Dja. 
pen Katjamatan didjelaskan bah 
wa daerahnja kini sedang mem- 
perhebat tanaman pohon turi 
di sepandjajng tepi djalan be- 
sar dan djalan desa. Tidak ke- 
tinggalan bibit lantoro (mian- 
dingan) telah disediakan se- 
banjak 10 kwintal untuk di- 

| tanam dipekarangan2 rakjat. 
| Begitu pula pemeliharaan ikan 
|karper dan mudjaer tidak di- 
lupakan, beberapa “kolam tiap 
kalurahan telah dibuatnja. 

  

  

    
  

OF THE ROYAL MO' INTED (24) 

  

  

  

— Ada orang diikat ia kaju 

itu King ! 
fin   “Tris BEING EA | 

SOMEONE 1S TIED 

TO TMAT LOG/ 

  

— Rupanja dia hendak dilem par dengan 
melalui air terdjun ,Indian Falls”, Wah, 

"TAIL WIND” Come 
BAK YOU LL BE 
KILLED, 700,4. 

  

itu! 

kau akan di 

      

— Tailwind, kembalilah ! Bng- 

-— Saja harus mentjoba, Jo | 

TV GOT 76 5 

  

NoT FAR AWAY. WM SERAH, AND 175 ALMOST 
KELL, MERE WE ARE 
Ar cerah CAVERN, 

MIDMEHT,. WELL SOON ) 
FIND GUT WHO OUR si 

& MYSTERIOUS BOSS TH HN 
P0 ENGINEER 15 8 Fa 

   
   

  

  

bunuh ajuga ! — Nah, 
Dilain    Tami tidak “djauh dari situ. 

kita sudah sampai di Crystal Ca. 

  

vern, Speedy ! 
— Ini sudah hampir tengah malam... ja, 

segera “kita @kan mengeta hut, Sidpm 

A kah pemimpin wita tuan ,,insinjur” itu 4 

Ki 
Dak na   



    

   

  

   
    

   
   

ho ini djuga atas usaha kaum 

  

in dulu taka 15- $ 
ME TIAE bernama K. kira2 ber-. 

Ir .40 tahun, ketahuan telah 
I karena Gjatuh “dari 

2 Duren, KI. 

enurut keterangan, ada dua 
gkinan jang  menjebab- 

tuh itu, jaitu perta- 

ia terlepas dari pi- 
tan dimana jang pada 
kebetulan sedang ber- 
ah truck, atau dia 

, rena keserempet truck 

   

    
   
         
      
   

      

    

        

      

    

    
     

   
   

    

    
    

    
    
    
    
     

  

       

  

    

  

        

       

1 Pa berwaajib. : “4 

3 kabar bahwa Kursus 
n beton dan besi untuk 

1. Kursus diadakan pada wak- | 

“aa 2 3 

BS STM. all-nja jang sede- 
sea Sa ini. 

as ROCKY CASILLO ME- 
|. NANG T.K.O. DARI 

'UP mengabarkan dari Chica- 
go, bahwa petindju Chicago ke- 
las ringan, Rocky Casillo telah 
memperoleh kemenangan tech- 
nisch  knockout darj petindju 
St. Louis, Jocy Hennigsen da- 
lam “pertandingan di Rainbow 

jan lalu. £ 
asit menghentikan pertan- 

dingan dibabak ke-6 karena ke- 
adaan Hennigsen pada waktu 
itu sangat menjedihkan, Ant. 

DEMONSTRASI TENNIS 
“DI DJAKARTA 

Seperti: djuga' di Semarang 
, minggu jl, oleh Pelti 'Tjabang 

£ Minggu sore jang akan datang 
|akan diadakan demonstrasi 

' tennis digelanggang : 
“Stadion Ikada. Dala 
strasi tennis itu N sa 

      
.akan 

  

   nis, antara lain djago Hong- 

Tan Liep Tjiauw dan Ketje Su- 

dan Gan Koen Dj 
dung serta Lyzen    
“Djakarta. 

- Dalam atjara » 

   
diadakan pada 
tara lain ak: 

  

    

       

     
     
    
    

       

mengenai KURSUS SOCIAAL 

NA 

JOEY HENNIGSEN || 

  

Arena, Chicago tg. 6 any : 

arta pada Sabtu hingga | 

“turut serta djago-djago ten- | 5 

kong dan djuara Pelti K.H. Ip, | 

darsono dari Djakarta, TItjas | 

pemain Eropa Le di 

2 Ii aushtk 

  

  

  

angan dju- 3 Ea 

“hn.v. "NIRWANA, Lro. 
“ Bedji No. 4 — etp. Na, 719. 318. 816. 617 — Jogjakarta, 

t dam “Oa 

Kalurahan Ringinputih te- 
dapat didirikan  crediet | 

isi jang modalnja dari | 
g kas desa dan aandeel | 

dari kjat. Crediet koperasi | 
| tersebut untuk memperbaiki) 

: memenuhi kebutuhan2 
rakjat dalam. daerah- Kaluk 
rahan tersebut. 
Untuk memelihara jhaenatati 
Rak oleh Pemerintah te- 
lah didirikan sebuah Polikli- 

| niek Umum di Karangdowo. 
Selain dari usaha Pemerintah 

  

- Protestan telah dapat didi- 
“rikan Balai Pengobatan di 

| desa Djetis (Kalurahan Ba- 
— (Kor) 

  

“RALAT 
Dalam berita di K.R. tgl 7 fA- 

1953. kemarin halaman 4 ada 
beberapa kesalahan zet, ja'ni 

KAB. MAGELANG. 
Dalam alinea pertama kalimat 

jang tidak ikut dizet dan seha- 
rusnja berbunji sbb : “Tia 
SEPERTI djuga dilain? kabu: 

paten daerah Kedu, maka oleh 
Djawatan Social Kab. Magelang 
mulai tgl. 10 Djanuari '53 jad 
akan diadakan Kursus Social 
bertempat dikota Magelang, jg 
akan diikuti oleh para Pamong 
Desa SANA ai si IS 
Djuga dalam berita mengenai 

SEMENTARA DIWAKILI LTS. 
SUKARTO dalam K.R. tgl Tp 
hak: 2 terdapat kesalahan zet, 
jani Bat. Artillerie Lapangan 
M, sebetulnja Lap. NI. 
  

BENAR NRUNe ag MENU 
KETJURIAN ! 1 Mesin Tulis 

portable Merk | REMINGTON | 
E, kleur dof, Seri No. 

CR 241230. Jang tahu, dimana 
mesin tulis tsb., diharap segera 
memberi tahu pada alamat di- 
bawah. Terima kasih. 

Dj. ak 

- A3 

    
   

  

    

  

        

  

    

      
     

     

     

      

      
      
         

       

  

       

menjabat an 
banjak, vita 

membar 3 JtkaD 

tebih 

keluarga — Ag Pn 
minnja, jan 
tenaga: Le 7   

Aug PUSAKA ini 

sbih " anal   
  

   

      
    

   

    

  

       

  

    
    
      

    
      

      

   

    
    

    

  

   

    
   

   

    
   
   
    
    

  

- UNTUK PEMBANGUNAN, Mdabba disediakan TEGEL. 

'KWALITEIT tanggung 
jang paling modern, tekanan 500 Atmospheer. 
POLOS - BASAH - KERING - KLEUR - BERKEMBANG. 

BAIK, dengan mesin PRESS 

| BAGIAN TEGEL 

n MOCH. KUSNAN. 

  

  

Pe. 

Waktu : 

Me i 
: 'karta. z 

'Sekolahnja masing2. 

| Eetranei : 

$ Pendaftaran disertai 

  

  

an 
Pendaftaran Udjian Penghabisan S.M.EP. th. 33 

| di JOGJAKARTA. 

datang sendiri men daftarkan dir 

Ta 8 sjd. tgl. 30 Dgunati 1953. , 
pada tiap2 hari: kerdja pada djam 15 — 17. 

1 SM.E.P. Negeri Ko vOpen "air 5/188 J ogja- 

Peladjar SME.P. Partikelir : pendaftaran melalui Kepala 

& 

uang Udjian Rp. 7,50 untuk pela- 
djar sekolah dan Rp. 12,50 untuk extranei dan 3 buah pas-- 
foto dof dan uang persediaan meterai Rp. 3,—, 

“Kepala S.MEP. Negeri Jogjakarta.     

    

UTJAPAN 
Tatesienoina dengan sukar telak dapat lahir dengan 

TERIMA KASIH 
sela- 

- mat pada tgl. 7 Januari 1953 di Rumah Sakit U. N, Gadjah 
Mada, anak kami : ESPARMANTO 

Ibunja dalam keadaan selama: -berkat pertolongan 
Prof. Dr. Sukiman, Dr. Esnawan dan sdr. - Bidan Floor Rahaju 
serta pembantu2nja. Kepada mereka semua kami mengu- 
tjap terima kasih. 

Tak lupa diutjapkan 

"partinah serta pembantu2-nja jang telah memelihara 

Pemeanga. 

   

  

pula terima kasih kepada Dr. Sa- 
se- 

Sena S. BROTOHAMIDJOJO 
Djetisardjo. 

—PEMBETULAN | PENGUMUMAN SME A. 

NGL. 51-1953. 
23. De PARA TJALON PENGIKUT 

UDJIAN PENGHABISAN S.M.E.A. DITUTUP : 
PADA TANGGAL 25 DYANUARI 1952 
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— 

p L 

ta Na 

jar 

dan empuk, - 
agak PPA 

| " 

Padan 

4:9 
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Pasti ban kuwehnja 
Karena ' PUSAKA kuwehnja mendjadi ai ui 

lagi pula, baunja sedap. 

    

   
benih dan gurih: g 

ai lebih enak. dan lebi'h banjak vitamin dan bahan 
berguna 'jang dika an ang harganja pun 

KEPALA SEKOLAH, 

  

MARGARINE 

kesah 1 
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“Sadap rasa Un 
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| PUSAKA menjunglap roti biasa 
mendjadi santapan djamuan. Anak- 
anak gemar Se Naah itu: djuga 
para tetamu. 

      

  

  
- 

AUSTIN A40 
duto-perusahaan jang enteng. 
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Chassisnja, dilengkapkan dengan rem? hidrolis, satu bak empat pertjepatan 
jang synchromesh dengan hubungan setir, dimuka melenting bebas dengan -3 
sekerup? per dan motor A40 jang tersohor ialah chas untuk AUSTIN 

mengenai KUATNJA, HEMATNJA dan KEPERTJAJAANNJA. & 

“Dilever dari persediaan dengan surat izin perioritetC' 

N.V. JAVA MOTORS IMPORT CORP. 

  

  

  

: : Kramat 17 — DJAKARTA: Teli. Gbr. 200 en Gbr. 500 

BOGOR : Autohandel de Vries, Panaragan 23 ADIOGIA - “PrawiraMulja, Molioboro-43 £ te 

BANDUNG : N.V. Bantrade, Djl. Raya Timur 78 SURABAIA N.V. Java Mators Imp. Corp, 
TEGAL » N.V. Selecta Djl. Dalam 1 MENADO : N.V. Klabat 
SEMARANG: N. V. John Younge Ltd. Pontjol 104 MEDAN : Gutwirth Trading Coy. 
MALANG : Hercules Automobiel My, Tjelaket 7 MADIUN : Firma Liem Hie Sing 

DJEMBER : Firma Kwee Sing Gwan " 
3 $ . 1 

| 3 

PREMIERE — MELULU UNTUK 17 Th. keatas. 

Penuh kegembiraan 
berfaedah untuk masa j.a.d:. 

PAGI djam 10.00 — PETANG djam 5-4. 9. 

E “APARIMENT FOR PEGGY” 
Xx eanne CRAIN William HOLDEN — Gene NELSON, 

pandangan hidup jang 
BERWARNA. 

berisi 
  

EXTRA: Fox-news.a.l. Trygve pa berhenti sebagai Sek- 

djen PBB. 

  98-41. 

UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG? 
DAN ALAT-ALAT RUMAH DARI KAJU : 
DJATI ( MEUBELAIR) dan sebagainja. 
PEKERDJAAN DITANGGUNG BAIK 
DAN HARGA MELAWAN. 
BOLEH TJOBA. 

HORMAT KAMI. 

PRAWIROSUDIRDJO 
'Tamanan-Kalasan 

Jogjakarta, 

  

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 
RAYON III JOGJAKARTA, 

——000-—— 

Pengumuman 
Mengingat: 

1. Berita kota dalam s.k. ,Kedaulatan Rakjat” tanggal 
7 Djanuari 1953 tentang warga KUDP Rayon Ili 
berstatus 

No, 1 Peng |Jo'p'3 

Chusus A jang akan menerima beasiswa, 
2. Bahwa baik dari Pimpinan KUDP Rayon maupun 

dari fihak Staf pegawainja tidak ada jang tahu me- 
nahu tentang soal tsb., 

3. Sesuai dengan P.P. “32/19 berita tsb. adalah djauh 
dari 

Moninbani 
Untuk meredakan serta mendjaga ketenangan harus ' 

. pada Kebenarannja. 

(ada pentjabutan jang bersih tentang berita tsb. 

Maka dengan.iti" .“kubp' "Rayon III mengumumkan, bahwa: 
1. “KUDP Rayon III membantah kebenaran dari pada be- 

rita tsb., 
2. Segala sesuatu jang berhubungan dengan soal itu bu- 

kan mendjadi tanggungan KUDP Rayon ITI Jogjakarta. 
3. Harap jang bersangkutan maklum, 

99-1, 

Jogjakarta, 8 Djanuari 1953. 

Kantor. Urusan Demobilisan Peladjar 
Rayon III Jogjakarta 

A.n, Kepala 

Kepala Bagian Pendidikan | Penerangan 

( WARSITO ). 

  

Maan 

ALA 

Segala matjam alat2 kantor dan sekolah, 

Harga? kami selalu bersaingan. 

Sanggup melajani pesanan2. dari seluruh Indonesia. 

Daftar2 buku dll, dibagi dengan pertjuma bila diminta, 

Keterangan selandjutnja dapat diberikan : 

MAT JANG TA' ASING LAGI | 

  

UNTUK : | 
Segala matjam buku? dari dalam dan luar negeri da- 1 

lam segala lapangan dan tingkat. Harga2 “senantiasa N 

Resmi. 
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SUDAH TERBIT! RADJA BUKU PENGETAHUAN ! 

s PENGANTINAN SEUMUR HIDUP” 
Gubahan 17 Prof.-Dokters oleh : Njoo Cheong Seng. 

Terbit 

.PRAN 
92-1 

Harga Rp. 10.80 Tambah 10”, Porto. 

Maart ,GAGAKLODR A. 1930 — 1953” Rp. 11,60 Fr, 
A” AGENCY SERVICE, Petjinanketjil 5G Malang. 

£ 

  

    
1. Bagian Pemeliharaan Personil Pangkalan Udara Adi 

(Maguwo) Jogjakarta membutuhkan 
keperluan asrama2 untuk kwartaal ke I th. '53 seperti : 
SAJURAN?0, DAGING MURNI, ATI, TELOR, AJAM 
KAJU BAKAR, 

2. .Kep 

ganan diminta supaja mengadjukan surat penawaran 
dengan sampul! tertutup kepada : 
lan 

3. Keterangan2 mengenai hal tersebut diatas dapat dimin- 
ta pada : 
Kepala Bagian Pemeliharaan Personil PU, Adisutjipto, : 
pada tiap-tiap hari kerdja, antara djam 10.00 - 13.00 
ketj 

4. Pemasukan penawaran akan ditutup pdda tanggal 
12 

5. Selesai, 

71 -1. 

PENGUMUMAN 
bahan2 /barang2 

, 

ARANG, BUAH2AN DAN LAIN2. 
ada pedagang2/leveransiers jg ingin mendjadi lang- 

Komandant. Pangka- 
Udara Adisutjipto disertaj dengan daftar harga. 

uali hari Djumat dan Saptu sampai djam 11.00 

Januari 1958 djam 11.00, 

Jogjakarta, 6 Januari 1953. 

A/n. Kepala Staf Angkatan Udara 

Komandan Pangkalan Udara | 
Adisutjipto. bea 
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