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pekerdjaan-bersama jg sebaik- 
“ wbaiknja untak melaksanakan 

      

   
   
    
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

  

    

   

      

   
    

    

   

  

   

  

   

  

   

Tami, Partai - Sosialis 
dan lain-lain, 

  

   

  

   

        

   
   

  

     

  

   

    

E GAI RP vr DA 
. WESI SELATAN. Ta 
BEL DAPAT MEI 

  

  

“kasar jang mengambil putusan 
| diatas itu termasuk PNI. Masju. 

Indonesia. 

  

ng Sugeng tetap ja- 
pemangku djabatan KSAD, 

Presiden Sukarno sebagai Pang. 
ulima Tertinggi, akan .terdjamin | 

.usaha2 penjelesian. sekitar: pe- 
ristiwa 17 Oktober. 
Bag . Lowongan Ment Ng 

se 0 Pertahanan. 
Mengenai Soal pengisian lowo- 

Kabineg Sena Sidik Djojosu- 

| Masji L 

  

  

   

ding” itu, Sidik tidak bersedia 
1 memberikan keterangan, 

menjata- | ia tidak: Nara 
bahwa PNI. Dana 

Lamate bana perlu sekali Pertah: 

be 
X hingga dengan adanja beker- | kar 
Gja-sama antara Bambang Su- 

“ageng sebagai pemangku djaba- | 
“utan KSAD, Wilopo sebagai Men- : 

“teri Pertahanan ad. interim dan : 

Prawoto Mangkusasmito jang 
kini merangkap djabatan Men- 
teri Pertahanan “ad interim ti- 

| dak bersedia mendjawab per- 
tanjaan pers tentang pendirian 

| pemerintah pusat terhadap ke- 
3 itusi artai2 di Makasar itu. ngan Menteri Pertakanan dalam ' e -. 

    

PEMULIHAN 

telah tertjapai antara P.M. dan 
an Pimpinan P.N.I, 

. Bagaimana sifat ,,understan- 

    

djuga 
mendjawab 

1 Tangan Menteri 

datang 

   

    

      

Belum ada perubahan. 
Dalam “pad Wakil PM 

“Atas pertanjaan para warta- 
wan, ia mendjawab bahwa un- 
tak Pan waktu ini masih 

erubahan dalam soal 

enteri Pertahanan 

g kini dirangkap 

  

tang “pengisian lo- “ 
wongan Menteri Pertahanan itu. 

“laporan jang akan disampaikan : 
oleh pemangku djabatan KSAD 
Bambang Sugeng mengenai pu- 

lakukan dengan panglima? ter- 
Ja Aan Indonesia...   

  

  

a “letak 
£ bo 1 

digaierah 
. Sedjak tg. 
  

  

putik dan sudah dibersihkan”. 

isa Sebagaimana diketahui, Kar- 
| tosuwirjo jang sudah lebih Gari 
30 tahun bertempat tinggal di 
'Malangbong, mempunjai penga 
ruh besar sekali atas daerah2 
disekitar Malangbong itu. 
-Usaha2- pihak tentara untuk 

  

: Mn daerah tersebut 
“dari anggota2 gerombolan D.I. 
masih berlangsung. 5 , : £ 

Pemimpin gerombolan 
jang Bae Madja. 

. laja. mati. 

“ektas akibat . Bgn ge- 
, Ga mngan bersendjata terhadap 

  

ota Madjalaja tg. 7 jang baru 
lalu, djumlah anggota pihak 
gerombolan jang mati dalam 

  Ta 

| Pemuda m3 di 
'Umbang Tirta. 

  

   
   

  

   

    

    

Seorang pem at umur | 

SE
RA

 
S 

FE 

ad —“Sanding daerah suk dan 
sudah dibersihkan” 

' Konsentrasi gerombolan bersendjata 
Ca Nan sebanjak 1800 

INI terdapat suatu konsentrasi 
sekanjak Lk. 1809 orang didaerah Gesa Sanding, jang ter- 

pegunungan sebelah barat-daja dari Malang- 
3 jang baru Jalu daerah "“ tersebut dianggap 

. oleh kerombolan itu sebngai ,,wilajah Sufah”, 

3 SPN? Nak: : an 

pung tersebut tentara mensita   
p 

-la-mula mengepung komande 

| dari 

bahwa dikampung Tjianten, ke- 
tjamatan Mande baru2 ini telah- 

arya . 

gerombolan bersenajata 

Seitu daerah jg 
ea 4 

tentara, adalah 7 orang. Dian- 

taranja terdapat seorang pe- 
mimpinnja jg bernama Atjep. 

Tentang serangan gerombo- 
lan itu diterangkan lebih dja- ' 
uh, bahwa gerombolan itu mu- 

pos, dan pos CPM tidak djauh 
situ. Tapi balabantuan 

“dengan brencarrier datang se- 
hingga gerombolan itu bisa 
terusir lagi. 

3 Gerombolan - lari dan 
tinggalkan bini - bininja. 

Dari Tjiandjur dikabarkan, 

terdjadi tembak-menembak an- 
tara tentara dan gerombolan 

'dan meninggalkan tiga 

Ketiga perempuan ini sekarang 
masih dalam tahanan. Dikam- 

1 brengun, 1 senapan lee en- 

   

  

Mangkusasmito. — Ant. 

! "tuduhan melanggar ' peraturan | 

selama I.k.. setengah djam. Ge- | 
| romibolan kemudian melarikan 
| diri 
“orang perempuan binj mereka. 

3 Pan putusan Dua panglima. 
panglima territorium : 

SIDIK DJOJOSUKARTO DALAM INTERVIEW. ME- 
WA IA BELUM MENERIMA LAPORAN RESMI DARI 

TENTANG PERNJATAAN PARTAI? DIKOTA TSB. JANG 
3MERINTAH PUSAT, SUPAJA LET. KOL. WARROW: 

UNTUK MENDJALANKAN TUGASNJA SEBA- SOAL KEAMANAN DIDAERAH SULA- 
(TAKAN OLEH SIDIK, BAHWA KARENA- ITU IA 
SRIKAN KETERANGAN TENTANG SOAL TSB. 

Aa kita kabarkan | berdasar atas sunderstading” jg 
He diantara partai2 di Ma- | 

  

“Dalam pada itu menurut kete- 

rangan daripihak jang dekat de- 

ngan pemerintah pusat, diduga 
dalam sidang kabinet jang akan 
datang itu dibitjarakan pula 

tusan sidang jang baru? ini di- 

   

    

   
   

aa aa Sana Sa LN SANA 

. Sri Sultan - berusia 
242 tahun ' 

Berkenaan dengan hari ulang 
tahun jang ke: 42 dari Sri Sul- 

tan menurut perhitungan tahun 
Djawa, maka kemarin malam | 
bertempat dirumah  Purwadi- 
ningratan/Kadipaten Jogja te- 
lah dilangsungkan upatjira 
peringatan, dengan didahului 
Suara gending Prabu Mataram. 
"Sesudah diadakan 
kemudian Mperdengarksa gen- 
ding golong, 

- 

Upatjara peringatan tersebut 

2. 
| 
1 

| 

  
selamatan | 

diramaikan dengna pertundju- | 

kan bedojo. dan beksan eteng. 

Selandjutnja hari ini dipesisir 
Kidul (Parangtritis). dilakukan 
upatjara labuh, begtu pula ke 
G. Merppi dan G. Lawu. 

MENTERI MONONUTU : 

Pemerinteh tidak Naa 
mengabaikan 

Vonnis hakim Belanda 
dalam perkara atase mi- 

     

liter Indonesia Harjono. 

Atas  pertanjaan bagimana 
pendapat pemerintah mengenai 
yonnis hakim di Den Haag jg 
didjatuhkan atas perkara Meine 
Pot cs, Menteri Penerangan Mo- 
honutu, mengatakan bahwa pe- 
ristiwa tsb karena mengenai ju- 
risprudentie negara lain, belum 
mendapat perhatian pemerintah, 
oleh.sebab soal? dalam negeri 

meminta perhatian sepenuhnja 

dari kabinet pada waktu ini, 

Menurut pengetahuan saja, 

kata Menteri Penerangan selan- 

djutnja, belum pernah dalam 
sedjarah hukum, suatu pertjo- 

baan melakukan pembunuhan 
dengan niat terlebih dulu (po. 
ging tot moord met voorbedack- 
terade) mendapat hukuman jg 
begitu enteng, Oleh sebab itu   saja hanja dapat mengambil 
suatu kesimpulan, ialah bahwa 
hakim Belanda itu mendjatuh- | 
kan bukan satu vonnis atas da- 
sar Hukum Pidana, tetapi, su- | 
atu vonnis politik mengenai diri 
seorang atase militer dan nega- 
ra jang ia wakil Saja jakin, 
bahwa pemerintah . Indonesia 

dengan menghormati kemerde- 
kaan hukum lainnegara, tidak 
dapat mengabaikan vonnis ha- 
kim Belanda itu, jang merupa- 
kan suatu peristiwa penting da- 
lam hubungan Indonesia dan Be- ' 
landa. Demikian kata - Menteri 
Penerangan Mononutu, menurut. 
—. Ant. 

  

: Moh: Natsir: 

  

Pengangkatan Sadik 

“kan tekanan Mz 
Tak ada djeleknja gadis? kita 

ENGANGKATAN Ko fnel 
Masjumi kepada Pi oto, 

sir dalam pers interview. satu 
Besuki. Pengangkatan 

- pemerintah untuk mt 
   

    

  
lam sidang kabinet beberapa 
waktu jang lalu akan dirang- 
kap oleh PM Wilopo, tetapi ka- 
rena PM Wilopo pada waktu itu 
sakit, djabatan tersebut dirang- 
kap oleh Wakil PM Prawoto 

  

Direktur2 perusahaan 
besar jang ditahan 

Dimerdekakan kembali 
tapi tuntutan terkadap 

x mereka diteruskan. 
Beberapa) orang Girektur dan 

kuasa dari perusahaan? besar 
dalam kota Djakarta| jang se- 
jak tg. 7|L dittihan polisi atas 

  

kalkulasi, pada tg. 10jl dikelu- | 
arkan “dari tphanan, tapi tun- 
tujan terhadap perkara mere- 
ka masih diteruskan. Demian 
menurut keterangan Seksi Pe- 
ngendakian Harga Reserse Kri- 
minil Djakarta Raya. — Ant. 

DUA TENAGA DOKTER 
LUAR NEGERI 
Ditempatkan di Sulawesi. 

  

Mengenai adanja NN in, 

    

1 bahwa Islam di Masjumi jelah 
NG Pa na Na AEKIAm, etiket" Natsin mengais 

Pertahanan 4 bahwa djabatan kan, PN Masjumi le ye 
Teka o kpartai “politik berusaha an 

tersebut sebagai diputuskan da- memperdjuangkan  terlaksana- 
nja adjaran Islam, sejiang jang 
mengenai pendidikan dalam la- 
p an agama adalah mendjadi 
t ggota istimewa dari 
Masju : 

Kemudian mengenai soal 

olahragaan diterangkan, 
ada djeleknja gadis 

Ke- 

tidak 

dak melanggar kesopanan Is- 
lam. Sebagai bukti diterangkan, 
bahwa wanita Islam 

memakai tjelana pandjang ber- 
tali dibagian bawah (pofbroek), 
sehingga pakaian itu tidak men- 

djadi rintangan, malah mereka 
kelihatan lebih ,,menarik”, Un- 

tuk sport berenang dapat diada- 
kan tempat tersendiri, kata Nat- 
Sir, — Ant. 

  Bulan depan ditunggu dikota 
ini dua orang dokter, masing2 | 

buat kota Menado dan Maka- 
sar. Mereka adalah ahlj dalam 

penjekit dalam, dan penjakit | 

kerongkongan, hidung dan teli- 

a. 
ERepuMi sudah diberitakan, be- 
berapa waktu jang lalu Sula- 
wesi sudah menerima beberapa   “field, 2 pistol dan 3 ransel jang 

je Pa, Pn Ant. 
f 

.njata serta botol2 berisi spiritus 

jang terdapat dipegang oleh 

Ilorang jang dituduh melakukan 
( pembakaran, dan jang kemudian 
dipukui oleh rakjat. 

“Tetapi sampai saat ini polisi 
belum bisa mendengar - Sesuatu 

| keterangan dari orang jang di- 
pukuli itu sebab ia masih berada 

aa keadaan pajah dirumah 
sa,   
Bukti2 ' itu berupa barang me- 

orang dokter dari negeri Be- 
landa, Painan 

Sd 

Kebakaran di Galur memang 

ada jang melakukannja ? “4 
| Jang dirikan bangunan sonder izin harus 

pikul sendiri risikonja 
ERDASARKAN suara? jang setjara 1 

adanja orang (atau beberapa orang) jang dengan sengadja 

|. me ulkan kebakaran besar 
2 Hat Keteraafan dari Kepala Reserse Krimini Sa 

Raya, bahwa pihak polisi mempunjai bukti2 jang memperkua 

| dugaan, bahwa bahaja api Itu memang 

: sengadja, artinja ada orang jang membakarnja. 

  

s tersiar tentang 

di Tanah Tinggi Galur baru? 

ditimbulkan dengan 

Terdapat persesualan 
faham. 2 

Dalam pada itu menurut 
terangan djurubitjara Kotapra- 
dja Djakarta Raya diketahui, 
bahwa antara Kotapradja de- 

3 ngan Panitia Korban Kebakar- 
fan Kp. Galur, terdapat persesu- 
aian faham dan pendapat ten- 
tang tjara penjelesaian dan pe- 
makaian tanah dibekas tempat 
kebakaran di Glur, bahkan Pa- 
nitia Korban Kebakaran akan 
membantu Kotapradja menga- 
wasi,agar diatas tanah itu tidak   

   

    

didirikan sesuatu bangunan. se- ' 
e- | tjara serampangan dan dengan | 

Y Kn izin Pn TN SATA, 

4 
i 
1 

! 

  

kita ber- | Tek 
olahraga dengan tjara jang ti- | : 

na 'edafah suatu penglaksanaan konsepsi 
an pal njelesaian integral. 

2g 'ATJARA" DPRD BATAM 

| 
| 
| 

Djanuari ing 

Pakistan | 
bermain olahraga pula dengan | 

   

     
   
    

   
   

           
      

   
   
   
   

        

       

     
          
       

     
     
    
    
          

  

     

| 
j | 

| 
| 

“Sadikin bu 
Gemikian ke 
djam lam manja dg 

ra tekanan ' 
Moh. Nat- | 
wartawan? | 

  

TAHUN 1953 

Dari kalangan DPRD Jogja- | 
karta didapat keterangan, bah- | 
wa dalam sidangnja terachir 
Panitya Permusjawaratan te- 
lah mengambil keputusan un- i 
tuk  melandjutkan pekerdjaan2 
dalam tahun 1952 jang belum 
diselesaikan Disamping itu 

akan terus bekerdja. 
Hg dalam bulan | 

DPRD tidak akan 
Pee ban sidang, tetapi se- 
landjutnja telah. ditetapkan 
masa Siaga Jaitu berturut2 
(dalam bulan Pebruari, Maret 
dan April, bulan Djuni tidak | 
ada sidang, “bulan Djuli masa 

Menurut 

sidang ke- 5, bulan Agustus ti- 
dak ada sidang dan masa 
dang ke-III “berturut? 
bulan September, 
Nopember. 

si- 
dalam 

Oktpber dan 

  
dengan 

   
         

   ain Tinta 

1 Emnontsehag     

| wakil2 

' djurkan 

|itu, 

|dan akan 
| sekretaris-djenderal 
| orang sekretaris, jang walaupun 

    

  

  

Putusan konp. Sosialis Pe 

Biro anti - kolonial" di- 

P 
Berbitjara utusan dari Par- 

tai Buruh Pan-Malaya, Lee Mo- 
ke Sane, jg 

adaan sosial, ekonomi dan poli- 
tik dewasa ini di Malaya, Utu- 

san dari Uganda mengatakan, 

bahwa  hak2 dan kebebasan2 
penduduk sipil dikoloni Afrika 
itu sekarang bertambah teran- 
tjam, 

Utusan dari Kongres Pemuda 
Sosialis Internasional dalam pi- 
Gdatonja mentjela tiap matjam 

kolonialisme dan menegaskan 

bahwa masa imperialisme kini 
telah silam. 

Sidang  achirnja menundjuk 
sebuah sub-panitya terdiri dari 

Aldjazairah, Tunisia, 
Kongres Pemuda Sosialis- Inter- 
nasional, Uganda, Kenya, Ma- 

|laya, Indonesia, India dan Bir- 
ma, untuk mempeladjari soal- 
nja lebih djauh lagi. Sub- -pani- 
tya ini diketuai oleh Mr. Ma- 
ria Ultah Santosa dari Indone- 
sia. 
Dalam sidang pada sore hari- 

| nja panitya ketjil ini menjusun 
| sebuah resolusi jang mengan- 

pembentukan sebuah 
'Biro Anti-Kolonia?” untuk me- 
Tawan pendjadjahan dan imperi- 
alisme, 

”Biro Sosialis Asia”. 
Konperensi itu selandjutnja 

memutuskan untuk mendirikan 
sebuah 'Biro Sosialis Asia” jang 
tidak akan merupakan bagian 
darj Sosialis Internasional jang 
dikuasai oleh negara2 Barat 

Akan tetapi para utusan 
partai2 Sosialis dalam pada itu 
menegaskan bahwa organisasi 
baru ini tidak akan merupakan 
saingan dari badan internasio- 
nal tersebut. 

Biro Sosialis Asia akan mem- 
punjai markasbesar di Rangoon, 

1 mempunjai seorang 
dan tiga 

belum dipilih, mungkin sekali 
akan diambil dari India, Birma, 
Indonesia dan Djepang. 

Djepang dan “ Israel selain 
|mendjadi anggota dari Biro So- 
sialis Asia ini djuga masih men- 
djadj anggota Sosialis Interna- 

| sional, 

Delegasi Libanon ting- 
galkan Sidang. 

Delegasi Libanon dalam kon- 
perensi sosialis Asia, Nazim Da- 

lani, hari Sabtu jl. telah me- 
ninggalkan sidang panitia ten- 

tang perdamaian Asia dan du- 
|nia sebagai protes terhadap ha- 
dirnja delegasi Israel. Djuga de- 

legasi Mesir tinggalkan sidang. 

Menurut Hussein, delegasi 

Israel itu, menteri luar negeri 

Israel Moshe Sharett. sedang 
berusaha memperoleh sanksi 

kaum sosialis Asia bagi dite- 
ruskannja agressi Israel AFP. 

(selandjutnja lihat hal. NI). 

BEKERDJA PADA 
PEMERINTAH 

Ahli pemerintahan Si- 
pil asing. 

  

Beberapa hari jang lalu telah 
tiba di Djakarta T.R. Smith utk. 
bekerdja pada Biro Perentjana 
dari pemerintah Indonesia se- 
bagai ahli pemerintahan sipil. 
Smith datang dari New Zealand 
dan didatangkan oleh PBB un- 
tuk bekerdja dengan kontrak 
pada pemerintah Indonesia. 

T.R. Smith mendjabat kedu- 
dukan tinggi pada Kementerian 
Pengadjaran  darj pemerintah 
New Zealand dan memberikan 
peladjaran sebagai assisten pro- 
fessor dalam ilmu pemerintahan 
sipil pada Victoria University 
Colloge dari University of New 
Zealand. Ia akan bekerdja pada 
pemerintah Indonesia 18 bulan 
lamanja. Beberapa minggu lagi 

isteri dan dua orang ' anaknja 
akan menjusul ke Indonesia. — 
“Ant. 
  

Sidangg Parlemen untuk tahun 
1953 telah 
8-1-1958 oleh P.J.M, Presiden 

dibuka pada | tg. 

dihadliri oleh Wk. Pre- 
siden Hatta para Menteri, Corps 
Diplomatik dan anggauta2. 

   
UPPHOS). 

    

    

    
                   
       
      

    

          
            
    

            

    
    
   

   
      
      

          
       
       

                

    

   

mengutarakan .ke- | 

bentuk 
ARA utusan dari India, Indonesia, Malaya dan. Birma pada 
hari Sabtu mendesak kepa da Konperensi Sos'alis Asia di 

Rangoon supaja menjokong bangsa? jang didjadjah dalam per- 

djuangan melawan imperialsme. 

ROSENBERG MINTA 
PENGAMPUNAN 

TRUMAN 
Suami-isteri Julius dan Ethel 

Rosenberg jang telah didjatuhi 
hukuman mati karena spiona:e 
atom, pada hari Sabtu telah 

mengadjukan permintaan pe- 
ngampunan kepada presiden 

Tiuman, 

| 
| 
) 
| 

presider Amerika Serikat sen- 
diri adalah satu2nja langkah 
jang masih terbuka untuk da- 

di kursi listrik . jang menurut 
putusan hakim telah ditetap- 
kan untuk tanggal 14 Djanuar! 
nanti. — AFP. 

RAPAT PANGLIMA 
Menimbulkan kesan 

baik dikafangan pe- 

merintah, 
Menurut keterangan, ha- 

s2. pembitjaraan dalam 

rapat. panglima jang di- 
adakan di Djakarta tg. 
9-1 jl. menimbulkan kesan 

jang baik dikalangan Pe- 
merintah. Apa jang dika- 
takan oleh KSAD Kolonel 
Bambang Sugeng pada 

pers setelah konperensj pa- 

ra panglima itu selesai, me. 

nurut keterangan jang di- 
dapat dari kalangan resmi, 
memberikan kesan, bahwa 
Gari pihak KSAD dan para 

panglima ada goodwill jg. 

besar untuk menjelesaikan 
soal2 sekitar pengumuman 
Pemerintah tanggal 2 Dja- 

nuarj jang lalu atas dasar 
jang sebaik2-nja. Sikap jg. 

demikian dari pada pemim- 
pin Angkatan Darat sa- 

ngat menggembirakan dan 
dijakinkan, bahwa dihari2 
jang akan datang, Peme- 

rintah akanyberusaha be- 
natr2 supaja “atas dasar 
hormat menghormati per- 
tanggungan djawab Peme- 
rimtah disatu pihak dan 
pertanggungan - djawah 
KSAD dilain pihak, dapat 

didjalankan kerdja - sama 
- jang memuaskan. Demi- 

kian keterangan kalangan 
resmj itu. — Ant,     
  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

“Bebulan ss... .. Rp. Ii.— 
Ktjeran ia, 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

Permintaan klemensi kepada | 

pit mentjegah hukuman mati | 

  

0.60 
  

TAHUN IX — NOMOR 9. 

mama anna 

? M. GROTEWOHL 
DIPETJAT ? 

Menurut kabar jang didapat 
dari sumber2 Sosialis ' Berlin 
Barat, perdana menteri Dj jerman 
Timur Otto Grotewohl mungkin 
akan dipetjat dalam pembersih 
an terhadap anasir2 bukan-par- 
tai jang sedang dilakukan di 
Djerman Timur sedjak  bebera- 
pa waktu ini, 

Menurut sumber2 
,Orang kuat” Djerman 

| Walter Ulbrieht sekar: 
| dang berusaha meni 
| tewohl dari keduduka nja untuk 

| nanti mengoper djabatan perda- 
Ina menteri sendiri. 

Ulbrieht pada waktu ini men- 
djabat wakil perdar ment 
dan mendjadj sekreta 'is Jjende- 
ral partai komunis Djerman Ti- 
mur 

|. Sumber2 Berlin Barat itu me- 
|ngatakan, bahwa Grotewoh! te- 
| lah menolak desakan untuk me- 
ngundurkan diri, dan pertenta- 
ngannja dengan Ulbricht kim 
katanja telah di adjukan kepada 

— UP. 

   

  

tersebut 

Timur 
  

   

    
er CT 

| Kremiin, 

DULLES GANTI SMITH ? 
Sebagai direktur dj: 
watan penjelidik A.$. 

Allen Dulles, saudara 
Foster Dulles, akan mengg 
djenderal Walter Bedell 
sebagai direktur djawatan 
njelidik A.S. i 
rut berita2, jang belum 
benarkan oleh pihak 
jang tersiar di W 

Seperti telah diwartakan 
deral Walter Bedell Smitt 
pernah  djuga mend jadi 
besar A.S. untuk Mayer 
mungkin akan diangkat n 
di pembantu menteri luar n 
A.'S. dalam pemerintahar 
senhower. Dalam perang 
ke-2 Allen Dulles telah » 
Pin dinas penjelidik A.£ 
Swis, — AFP. 

300 PESAWAT AMERIKA 
Serang garis perhubu- 
ngan Utara, 

300 Pesawat pemburu 
pembom Amerik ka, Sabtu jl. te- 
lah mengg empur 9 buah djem- 
batan digaris perhubu ngan pa- sukan2 Utara jang terpenting 
dari Manchuriakebagian barat- 
laut Korea, 

Serangan besar- 
dilakukan setelah pada D 
malam jang lalu pesaw at2 
bom B-29 Amerika menge 
garis perbekalin U tara 
penting didekat Sinanju, 
Didarat gerakan2 pasukan? 

kedua pihak disepandjang front 
tetap ringan, ketjual: pertem- 
puran2 patrol, jang terdjadi di- 
sektor" bukit Segi- Tiga difront 
tengah. — UP, 

    

   
   Si 

pe- 

       

   
   

    

dan 

besa 11 

  

   

    

    
Perundingan di Tokio : 
  

midama 30 menit, 
Sepesti telah diberitakan, 

Menurut dugaan, 
menemui Yoshida. 

  

KOL, BAMBANG UTOJO : 

Para Penglima minta 
Kol. Bambang Sugeng 

Tetap dalam keduduk- 

annja sekarang, 

Panglima Terr. HH Kol, Bam- 

bang Utojo jang telah mengha- 
diri konperensi para panglima di 
Djakarta, menerangkan, bahwa 

konperensi tersebut memberikan 

hasil jang sangat memuaskan. 
Dinjatakan, bahwa dalam kon- 
perensi itu, para panglima telah 
mengadjukan permintaan kepa- 
da pendjabat KSAD Kol, Bam- 
bang Sugeng supaja ia tetap 
memangku djabatannja. 

Menurut Kol. Bambang Utojo 
selandjutnja, para panglima jz 
menghadiri pertemuan itu, se- 
luruhnja memberikan kepertja- 
jaan kepada pendjabat KSAD, 

dan akan memberikan bantuan: 

nja. Setelah melihat djalannja 
pertemuan tersebut Kol, Bam- 
bang Utojo jakin, bahwa keutu- 
han dim angkatan darat dapat 
didjamin, dan Kesukaran2 jang 
ada akan dapat dipetjahkan. 

Dalam pada itu dapat dika- 
barkan bahwa Terr. VI Kol Sa- 
dikin telah meninggalkan Dja- 
karta menudju Kalimantan, sc- 
dang Let, Kol. Bachrun, telah 
kembali ketempat kedudukan- 
nja di Djawa Tengah. — R.D. 

TERANTJAM PLADU 
15 Desa di Blitar di- 
chawatirkan. 

Menurut tjatatan pihak jang 
berwadjib di Blitar terdapat 15 
buah desa jang dikawatirkan 
akan tertimpa bentjana pladu 
atau lahar dingin. Desa2 terse- 
but berada diketjamatan Pong- 
Gok dan Udan-awu, Maka kini 
sedang dilakukan penjelidikan 
didaerah itu dan pembitjaraan2 
antara pihak2 jang bersangku- 
tan jang bertudjuan untuk me- 
nolong penduduk didesa2 terse- 

    
dari menghadiri Sidang Umum PBB, singgah 

  

  bur Sa ke akan tertimpa pladu 
itu, 

  

Rentjana luaskan perang? 
Soal2 Timur Djauh ditindjau 

ENTERI LN Tiongkok Nasionalis,-George Yeh. telah me- 
ngadakan pembitjaraan dengan P.M. Djepang, Yoshida, 

Yeh sewaktu pulang ke Taipeh 
dulu di Tokio. 

Yeh telah diminta oleh Eisenhower supaja 

Kalagnan resmj di Tokio da- 
lam pada itu tidak mau meng- 
rangkan, apa jang sebenarnja 
telah dibitjarakan oleh Yoshi- 
da dengan Yeh itu, tetapi pen 
dapat orang, mereka telah me- 
rundingkan soal keadaan di 
Timur Djauh dewasa ini. 

Menurut U.P., dalam pembi- 
tjaraan itu Yeh disertai Holling 
ton K. Tong, duta besar Tionga 
kok Nasionalis di Tokio. Selain 
itu, Yeh menemui djuga meu- 
teri LN Djepang, Katsuo Oka- 
zaki. Dalam pertemuan 'ini 
nampak djuga duta besar Dje- 
pang di Taipeh, Yoshizawa. 

»Komplot di Tokio”, 

Berhubung dengan ini A.F.P. 
selandjutnja j beritakan dari 
Moskou, harian ' ,,Pravda” da- 
lam karangannja jang berke- 

pala »Komplot di 'Tokio” hari 
Sabtu jang Malu menulis, bahwa 
kundjungan Syngman' Rhee 
dan George Yeh ke Tokio, 
adalah suatu Jangkah baru gu- 
na melaksanakan ' rentjana 
Amerika jang bertudjuan mem- 
perluasiperang agressi di Timur 
Djauh, denggn djalan memper- 
pandjang perang Korea. 

Selandjutnja dikatakan, pi- 
hak Amerika sedang berusaha 
membentuk suatu tentara anti 
Komunis di Asia guna menes 
ruskan intervensinja terhadap 
rakjat Kores dengan memin- 

djam tangan bangsa Asia, — 
AFP, 

  

xXx. Hatiku remuk rendam", 
»Wahai kakthda jang sangat 

kutjintat', . dan adinda tidak 

mungkin » hidup sonder. kakan- 
da”, demikian bunji surat: sex 
orang gadis kepada pemudanja 
jang dibatjakan hakim. Mr, Sisa 
wadi di Magelang tanggal " 2 
untuk kepentingan keadilan 
lam memutuskan ap 
kara, & 
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Ada 

3 “jang “terdiri “padi 

“Ketiga, 3 | karena ge 
iberalisme ai jang 

aan rambat, jang 

ketelai pohon dan Pakta 
kwintal. Djumlah hasil ini 
11952. De 
Pena a, : 

Sebagai bahan makanan 
| “bahan akan , ditanam ate ng 

  

tanah dan kedelai m 
—.Juas 85.000 dan 105 .000 Ta jang 
| akan menghasilkan . masing2 | ni 
“680. 000 dan 735.000 kwintal Ka- : 

| tjang tanah dan kedelai ose. 
  0 Hasil tahun 1952 

S0 dari ea 
Menurut angk: 

' selama tahun 3 

nan2 “bahan Hala 2 djagur 

    

'tela pohon -dar 
“bat jang masing! snja 
009 ha, 525.000 aa "es DoD 

. dan 43. 000. ha an 20 

| tahun 1952 melebihi" tahun-” : 

“33 | tahun jang Ialu Ne 

Dua tahun ini di Djawa Tengah tinarapkan, hasil tana- 
' man padi sawah dan gogo 

0.000 dan djagung, 300.000 ha 
: akan menghasilkan . 29.050.000. aa 

'kwintal padi Kering, "6.500.000 kwintal f 

    

   

      

  

         
     

   

         

    

Sigit lalu memberikan 
pendidikan agama jg 

egeri Belanda, 
| dan Djerman, “di: 

jaran agama diberi. 
ola. — UMUM 

am seminggu, “Peladjaran 
aruskan, dan dibikin uni- 

Pa dapat diterima Oleh 

aan jang an Bada 
karena kebatinan dan 

aan itu tidak seimbang, 
raikannja analise Prof. 
dalam soal krisis kebu-   

mi pendidikan batin ha- 
8 | rus harmonis dan sedjalan dgn 

ndidikan kebendaan. Guru2 
Gjangan tahu mengha- | agama 

| fal isi kitab sadja, tetapi djuga 
harus dapat menjelesaikan ke- 

2 jang dihadapi 
m buruh sehari-hari. 

ah “harus di- 
pengetahuan umum, 
rid2 jang keluaran 

agama itu  djangan- 
Naa masjarakat, 

olah-sekolah umum 
Takutapan pemerintah diharus- 

n, | Kan pendidikan pan — Ant. | 

$$ Tetah diketemukan oleh sdr. 

1 tg. 10-1 jl. sebuah tas berisi 
bahan pakaian dan roti dimu- 
|ka toko "De Hemel”. Harap 1g. 
Aa ana Ka ane   

  

luasnja 1.525:000 ha, 
sa pohon dan 50.000 ha 

djagung pipilan, serta 
ing2 22.500.000 dan 3.250.000 
tuh lebih besar dari pada ditahun 

mikian inspektur Pertanian aa Dra Tengah. 
Ma 

, esa hasil “bahan makanan 
jahg lebih pesat dalam rentja- 

Ina pertanian setjara 'besar2an 
dimana digunakan alat2 meka- 

2 

   
   

   
2 .bangunan | pengairan. 

alam 'hal ini, demikian Haa   

TN suwignjo ada pula. waktunja 
Iu. |ta sampai pada - titik dimaa 

Dig. harus berhenti karena Juas 
ah tidak mungkin diperluas 

   
19 537 2 : 

Untuk keperluan tahun 1953, 
iwatan & Pertanian Rakjat 

Djawa Tengah menerima beaja 
ebesar Rp. 8.250.000.—:. Rp.7. 
0.000.-— sebagai beaja tetap 

»|dan Rp. 1.250.000 “intuk beaja 
(pembangunan, 

  

   

'sediaan' bibit - “padi dan polowi- 
jo. — Ant. 

  Aib pemba- 

la Token Semar uk : 
telah memeriksa perkara wap 

Ing- 

“dan gerakan2 ' memper- 

ti rigkeh ya A3 

  

“tan Penakangan EA K ibem | Aa & 

| Evers dari AURI, Imawan dari 

| delegasi), Arifin dari Djawatan 
"Perhubungan Udara dan Prof. 

. 
pa, 

| 

ana Wk.2 ketua Mr. Sunar- 
pia dan “Otto Rondonuwu. E 

. 8.250:000 beaja tahun | 

59 dimana termasuk | 
|'beaja pembelian rabuk2 dan per- 

“telah mengadakan 

KH. Tjiwan, Wk2 ketua Siauw | 
oleh | 

“tan: Susunan tetap, 
| Abidin Achmad, an ketua Ib- 
- nutadji. 2 

risandi peladjar BOPKRI pa- | 

| tua GA. Motis, Werdojo dan 
"| Aehbeolamo, (3 

- “Oleh isteri2 pegawai -Djawa 

KE KONPERENSI NAVI- 
SASI UDARA KE-II 

“Di Melbourne. 

wat BOAC ke Melbourge Aus- 
tralia, delegasi Indonesia untuk | 
Konperensi Navigasi Udara 
k-II, “daerah “Asia Tenggara 
dan "Pasifik Selatan. Mereka 
terdiri dari : Kapten Udara CE. 

Djawatan “Latu-Lintas (ketua 

Schmidt dari Djawatan Meteo. 
Konperensi akan dimulai ' pa- | 

Jiatan Rakjat Makassar, 
Megakan rapat bersama antara 

, nga 

  

      
    
    
     
   
    
   
   

  

    

        

   

      

    

   

  

    

   

    

    

  

     
    

     
   
     
     
     

  

   
   

  

3 - " “Partai? Pit menjotuajut dan 
: Ai we guns lang Surat kehen- 

(RBJLR,, Parkindo, Partai Soscia- 
his: Indonesia | n laingnja. 

Se nja dari kalangan jg 

Telah bertolak dengan pesa- | 

anlah Nesdonjabak! 
Y Luna 1g) 

Atas inisiatip. Partai Kedau- 

telah 

  Naa senting di 
ini berhubung” dengan, 

| pemerintah pusat me- 
tapun Panglima TT. 

“ini 

| Sesudah diadakan pembiljara- 

  

| rapat. Jalu memutus- 
| mehjampaikan ke- 

pusat surat jg 

Warrow 
untuk 

dak bersama itu adalah seba- 
injak 16 buah diantaranja ikut 
serta P.K.R., P.N.L., Masjumi, 

   

    mengetahui didapit kabar, bah 
wa djuga telah diadakan rapat 
oleh pamongpradja “kabupaten 
Makassar untuk "membitjarakan | 
keadaan daerah tersebut berhn- 
bung dengan perkembangan? be- 
Jakangan ini mengenai soal TT. 

VII. Rapat para pamongpradja 
tersebut kabarnja juga telah 

n agar kepada Let- 
nan “Kolonel Warrow diberikan 
"kesempatan untuk mendjalan- 
Kan tugasnja dalam seal pemiu- 
Iihay keamanan, demikianlah 

    da tg. 13 TT 1. Ant. 
aa 2 3 mah 

— Parlementaria: 

seksi2" dalam Parlemen 
perubahan 

Kinj 
pengurus, jalah 
kut : 
Seksi Perekonomian: Ketua : 

Giok Tjhan dan Mr. Teuku Ha- 

Mr. Teuku Hasan). 
“Seksi Pertarfian: Ketua TI. 3. 

Kasimo, wakil2 ketua Manuabe 
dan Sardjono (Susunan lama, 

Karnadidjaja). NA 
“Seksi P.P.K., -agama, Kesehtu- 

“ketua Z. 

“Seksi Perburuhan, Urusan pe 
gawai 'dan Sosial: Susunan te- 
tap, Ketua Sumarto, Wk.2 ke- 

Tendokk penguras2 seksi 
| menerangkan, bahwa kan Ati 

sebagai beri- Tt 

san. (Susunan lama, ketuanja 3 

ketua” almarhum  Kadmirah P3 

Para Ant. jang disensur. 

NN 

ma 

“keterangan resmi dari kepala2 
pengadilan dikota2 jang terke- 
nal banjak penduduk turunan 
Arab, seperti Solo, Semarang 
dan Tegal, tidak ada seorang- 
pun dari golongan tersebut di- 
kota2 itu jang menolak kewar- 
ga-negaraan -: nesia sampai 

' te Mn lalu — Ant. 

    Tjukur ,,di- 
5 r bersih”. 

“Sebuah gerombolan grajak 
jang mempunjai kekuatan se- 
kira 100 orang, jang sebagian 
'bersendjata dan sebagian tidak,   

“Seksi Dalam 
nmerangan : Ketua Sutan Mak- 
mur, Wk.2 ketua Ardiwinangun 
dan S. Hadikusumo, 

| Seksi Kehakiman dan Keama 
| nan Dalam Negeri: Susunan 
tetap ketua Mr. Iwa, Wk.2 ke- 

— (tua Mr. Kasman dan 'Abulhajat. 
(h- Seksi Pertahanan : Susuan te- 

- tap, ketua Zainal “Arifin, WR 
ketua Z. 'Baharuddin. 

Seksi Luar Negeri: Ketua Mr. 

Pemilihan pengurus baru un- 
2 | tuk Seksi Keuangan dan Seksi 
| Perhubungan, P.U, dan Tenaga 
| diundur, karena Ma na rapat 

| tidak tertjapai. 
KR Tentang kartu . tanda 
| warga negara. 

' Menurut A.R, Baswedan, ang 
“gauta Seksi Dalam Negeri dan 
“Penerangan, dalam rapat Seksi 

| tersebut hari ini “dikemukakan 
“pula tunggakan2 pekerdjaan 
Seksi pada sidang jang lalu, 

| antara lain tentang reaksi golo- 
ngan 'minoriteit terhadap kartu 

|juarkan oleh “Kantor Urusan 

(U.P.B.A.) sebagaimana jang 
“telah didapat oleh Seksj dalam 
',hearing”-nja dengan golongan 

lalu. 
Tertundanja rapat2 Kerdja | 

dengan Menteri mengenai per: 
'soalan tersebut menurut Bas- 
'wedah karena 'terdjadinja pe- 
ristiwa2 genting achir2 ini, ma. 

| Ka sekarang oleh Seksi sedang 

aja itu dapat lekas diadakan, 
Sa tambahan pengerti- 

an terhadap reaksi golongan 
mihoritett “terutama. dari pi- 

ternjata, 3 ni itu mengan- 

dung air 254 dan dalam hal 

ihak2 bersangkutan 
Pena Rp. 600000. 
Atas aa Pa “tersebut 3 

orang dari pihak j pertisahaan 
rokok Motnpa” Sin Pengadi- 
lan dituduh sebagai pendjual 
jang menipu : nbeli. sara 
Nae dan. atau banjak nja ba- 

  

   
okok Menag, sam 

KONGRES ai p. PEN. 

Pat can “berlangsung ha 
| | Bandung. , 

  

    i Baba an anik   
Neperi-tat Pes | 

| tanda warga negara jang dike- $ 

Peranakan dan Bangsa Asing. 

minoriteit dibulan Djuli jang 

“diuSahakan supaja rapat ker- 

  

wa eat na Cet 

w— , 1 

“|. Menurut Ind hena Habora 

| torium Djawatan Perindustrian 

ini Kerugian. jang diderita “oleh. 
se- 

| "Bersidangan jang @inastiri 
| banjak or 'dari “kalangan | 

bahwa ikongres 

Iis sdr. 
“bendahara sdr. Wirjosumarto, 

  

1 aamosao, bag. Suara sd 

pada malam Achad jang lalu se- 
kira Gj: 22,30 - telah menia- 
tangi desa Pajaman, jang terle- 
tak didjalanan besar antara 

Magelang dan Setjang. Karena 
|aksinja itu maka 5 buah rumah 
mendjadi kurban. Berapa heru- 

gian mefeka, masih didalam pe- 
njelidikan, Tapi jang mengharu- 
kan ialah bahwa seorang tukang 
tjukur, jang tergolong orang 
jang tidak punja, telah kehi- 
|langan segala alat pentjukuran- 
IRR ja 
Rombongan Mobrig dari Ma- 

gelang jang menerima berita 
“terlambat, segera menudju ke- 
tempat tsb. tetapi gerombolan 
telah sempat melarikan diri. 

Menurut keterangan pemim- 

njatakan bahwa sangat mung- 
'kin sekali gerombolan itu adalah 
gerombolan MMC dan desa Pa- 

“jaman adalah terletak diluar 

nana, MNC. — (Kor). 
Loan 

PEMBURU JG. KALAP 
Menembak orang. 

“sebrakibi pemburu babi bang- 
| sa Tionghoa di Titikuning, T km 
darj Medan menudju Deli Tua 

| dalam keadaan gelap mata te- 
lah menembak mati seorang In- 
donesia jang mengjadi tetang- 
ganja dan membakar habis ru- 
mah korbannja itu. Kemudian 
dengan membawa obor ia berla- 
ri-lari .dan membakar pula dua 
rumah penduduk lainnja. Sete- 
lah itu pemburu jang gelap ma- 

-ta mengachirj djiwanja dengan 
menembak dirinja sendiri. Se- 

melakukan penembakan, pemba- 

dirinja sendiri itu belum djelas 

(committee mengenai 

pin rembongan Mobrig itu di- 

babnja ia mendjadi kalap dan 

karan dan achirnja membunuh 

3 

Tanzer mener babak bahwa 
“-konperensi itu akan terdiri atas 
rangkaian lari rapat2 bagian? 
Ecafe, seperti mengenai sub- 

committe jang akan membitjara 
kan soal2 perhubungan djalan 
kereta api dan perhubungan lalu 

lintas disungai - sungai. 
Sub -committee ini akan ber- 

rapat dari tanggal 14 sampai 
tangggal 17 Djanuari. jang ke- 
mudian akan disusul dengan ra- 

pat2 sub-committee mengenai 
perhubungan lalu-lintas dida- 

rat sampai tgl. 23 Djanuari, 
Bagian konperensi mengenai 

perhubungan itu akan 
oleh Menteri Perhubungan Re- 
publik Indonesia Ir. Djuanda. 

Setelah beberapa hari istira- 

rat, maka mulai tanggal 26 
Djanuari sampai tanggal 4 
Pebruari akan mulaj rapat2 sub 

Perindus- 
trian dan Perniagaan jang akan 

dibuka oleh Menteri. Perekono- 
mian Republik Indonesia, Mr. 
Sumanang. 

Pembitjaraan2 mengenai ba- 
gian2 tersebut akan dilakukan. 

oleh para ahli dari negara2 jg 
mendjadi anggota Ecafe itu, 

Mr. Wilopo akan bukai 
: sidang Ecafe ke-9.“ 

Rapat2 jang terpenting dari 
konperensi Ecafe itu ialah me- 
rupakan sidang tahunan Ecafe 
jang ke 9. Sidang ini akan di- 
buka oleh Perdana Menteri R.I. 
Mr. Wilopo pada tanggal Ge 
bruari. Dalam rapat2 ini aan 
turut serta, 
Menteri2, para pembesar dan “di- 

plomat dari negara2 “peserta. 
Konperensi Ecafe, jaitu konpe- 

rensi internasional terbesar ig 
pernah - diadakan di Indonesia 
ini, “akan ditutup “tanggal 14 

Pebruari. 
Siapa hadirinnja. 

Djumlah anggauta2 delegasi 

negara2 peserta jang akan me- 
ngundjungi konperensi itu ada- 

lah kl. 200 orang, Sebagai di- 
ketahui negara2 jang mendjadi 

anggauta Ecafe itu adalah “14 

buah jakni (Australia, Burma, 
India, Indonesia,  Nederland, 
New Zeanland, Pakistan, Peran- 
tjis, Pilipina, Tiongkok Nasio- 
nalis, Thailand, Sovjet Russia. 
Inggeris dan Amerika Serikat), 
sedangkan jang mendjadi asso- 
ciate memberi ialah Cambodja, 

| Ceyton, Horigkong, Korea, Die- 

Nana dan p- 1000 AA buka sidang2 
sub—committee 

R. YANGKR, Information Officer Ecafte telah mengundang 
pers Bandung tuntuk mengadakar pertemuan perkenalan | 

dan untuk memperlihatkan segala "persiapan konperensi Ecafe, 

jang akan dilangsungkan di Bandung itu dari tgl. 14 Nan 
sampai tanggal 14 Pebruari jang akan datang, 

: 1 Rp: 1 Ta 

dibuka | 

  
'Gedung tempat hongerenai 

itu dihias dengan gambar2 mo- 
dern buah tangan Chris Broek- 
huyzen, jang dulu telah meren- 
tjana Paviljun Indonesia dalam | 
Pameran Colombo dan sekarang 
membuat rentjana untuk Pame-: 

ran Perniagaan jg akan dalang 

di Manila. 
Dapat - ditambahkan, pa 

konperensi Ecafe "ini adalah 

atas permintaan Republik Indo- 
nesia, Untuk keperluan itu se- 

mua disediakan  biaja sebesar 
-— Anta 

PENAGIHAN PADJAK 
Di SUMATERA UTARA 

Lebih lantjar dari dalam 
tahun 1951. 

Dibandingkan dengan tahun 
1951, penagihan2 padjak di Su- 
matera. Utara pada tahun 1952. 
berajalan lebih lantjar. Demiki. 
an Inspektur Kepala Inspeksi 
Keuangan Sumatera Utara A. 
Lumban Tobing. 
Kalau ditindjau dari seluruh 

padjak2 jang telah ditagih, 
| achterstand pembajaran2 pa- 
“djak di Sumatera Utara hingga 
achir tahun 1952, 'hanja ber- 
djumlah 11X. Dalam hubungan 
ini Tobing terangkan, bahwa ke 
Jantjaran 'penagihan padjak2 
ini, antara lain: karena diwa- 
'djibkannja Seluruh pedagang2 
untuk mempunjai buku2 jang 
diperlukan, sehingga Inspeksi 
Padjak ada pegangan jang te- 
guh dalam  merentukan dan 
menagih padjak2 tersebut. 
Tentang achterstand dari pa- 

djak2 jang belum dibajar itu, 
Tobing sebutkan bahwa seba- 
gian dari achterstand2 terse- 
but jalah mengenai padjak2 ke- 
tjil, jang penagihannja berada 
didalam tangan pamong2 pra- 

“dja. 
Dinjatakannja bahwa' achter- 

stand padjak2 ketjil ini selu- 
ruhnja berdjumlah 8896 jang 

128 Orang tlh I:nggar | 

Pengendalian Harga dari Kan- 
tor Perdagangan. Perindustrian 
d 
wa Jogjakarta, sedjak 'berlaku- 
nja peraturan factuur bulan | 
Oktober 

bujan Desember jang lalu di Jo- 
gjakarta terdapat 128 pedagang 
jang melanggar peraturan fac- | 
t 

  masih belum dapat ditagih. — 
Ant. 

ga dan kenaikan harga barang. 
Djumiah denda jang masuk kas 
Pemerintah 
(ratus rupijah, sedangkan pu- | 

rang2 bukti 
30 ribu rupijah. 

jang berwadjib, diantara para 

pedagang jang melanggar pera- 
turan2 

pedagang jang 
kuman-selama 4 minggu. 
umumnja pedagang2 jang ter- 
tangkap 
hamnja tentang maksud2 per- 
aturan Pemerintah. 

angan Daerah Istimewa Jogja- 
karta sedang sibuk menjiapkan 
rentjana2 pembagian keuangan 

  

Tonyekarta.. 

  

peraturan factuur 
Dan Kenaikan harga. | 

Berdasarkan tjatatan Dinas 

an Keradjinan Daerah Istime-:   
1952 sampai  achir | 

uur, peraturan pstundjuk har- | 

sebesar 142 ribu | 

ditaksir 

Menurut keterangan pihak 

mesen MEN. 

seharga |$ 

HALAMAN 9, 
Dmna mena Tema 

  

TJOPET ? 
Seorang gadis ketjil pa- 

da hari Minggu jl. didjalan 

Malioboro membeli kain 
batik. Kemudian dia ma- 

suk salah satu toko dide- 
“kat orang jang djual kain 
tadi untuk berbelandja. Se- 

telah anak itu mengetahui, 
bahwa kain batiknja jang 
baru sadja “dibelinja tidak ” 

ada dia pergi keluar perlu 
mentjari barangnja jang 
hilang. 

Serenta dia keluar kain 

batik  iang ditjarinja itu 
dilemparkan orang kemu- 
kanja. Dia tidak tahu sia- 

pa jang berbuat itu. Se- 
dang pentjopet jang berhu- 
at itu menghilang diantara 
orang banjak. 

Orang lain jang menge- 
tahui kedjadian tersebut ti- 
dak beranj berbuat apa2, 
takut kalau2 dikerojok ka-   tsb. terdapat seorang 

mendjalani hu- 
Pada 

itu karena' belum fa- 

PEMBAGIAN KEUANG- 
AN UNTUK DAERAH2 

Sedang disiapkan peme- 
rintah Daerah. 

Dewasa ini Djawatan Keu- 

untuk daerah2 kabupaten dan 
Kota-Pradja, demikian djuga 
untuk Pemerintah Daerah sen- 

Giri sebagai Pemerintah Daerah 
Pusat, berhubung dengan telah 
ditetapkannja keuangan Daerah 
sebesar Rp.45.000.000, untuk ta- 
hun 1953 

Djika rentjana inj telah sele- 

sai segera akan diadjukan ke- 
pada DPD Daerah jang kemu- 
dian akan  dimadjukan djuga 
kepada DPR Daerah untuk di- 
bitjarakan lebih landjut dan 
untuk disjahkan. 

Jang mendjadj kesulitan? da- 
lam menjusun rentjana ini, ia- 
lah daerah2 Iebih memerlukan 
uang banjak dafipada tahun 
jang lalu, terutama untuk usa- 
ha2 pembangunan, sedangkan 

keadaannja malah sebaliknja, ja 

itu keuangan daerah lebih di- 
perketjil. 
Kemungkinan besar akan di- 

adakan usaha2 menambah perg 
hasilan lain, seperti menaikkan 

padjak sepeda dan bea pasar 
diseluruh daerah Jogjakarta. 

  

Jogjakarta Sdr. Sukamto   pang, Laos, Malaya dan British 
Borneo, Nepal dan Viet Nam). 

Disamping itu terdapat djuga 
penindjau2 dari pelbagai badan 

Perserikatan Bangsa2 seperti 
FAO, ILO, International Bank, 

International Fund, Unesco dan 
WHO serta beberapa badan in- 
ternasional jang bukan. dari 

pemerintah2. 
Mereka itu akan tiba di Ban- 

| dung “pada permulaan minggu 
jang. akan datang, sedangkan 
Dr, P.S. Lokanathan, executive 

secretary Ecafe hari ini akan 

tiba. di Djakarta. 
Biaja seluruhnja sebe- 
sar Rp. 1000.900.—. 

Para utusan negara peserta itu 
akan menginap dihotel Homann 
dan Preanger. Utk keperluan 
perhubungan baik dari Gedung 
Pensiun-fondsen dimana koperen 
Si itu akan dilangsungkan mau- 
pun ditempat2 penginapan para 

anggautanja “dipasang telpon. 
Ditempat konperensi itu akan 

diadakan sematjam kantor pos 
spesial dan disediakan iranko2 
“sEcafe” Conference 1953”. 51 

| Buah mesin tik dan 4 buah me- 
sin stensil telah sedia. 15 Orang 
"pegawai, kebanjakan - ahli tik 

isudah dicharter. Untuk melan- 
tjarkan perhubungan lalu-lintas 
pemerintah memberikan 16 mo- 

bi dan 4 buah bus.- 
Kementerian Penerangan akan 

ce guide” kepada para pengun- 

djung konperensi itu dan mulai 
tanggal 2 Pebruari akan mem: 
buka ,Pameran Pembangunan” 
di Bandung. Sementara itu baik 
untuk para pengundjung konpe- 
rensi maupun untuk publik akar   ae au PA 

     

diputarkan film 'PBB, 

mengedarkan sebuah ,,conferen-. 

purhaan organisasi. 

6076 dari modal jang 
digunakan. 

Dinjatakan lebih landjut, bah 
wa sebab2nja tahun 1953 tidak 
mempunjai rentjana2 baru ten- 

tang memperluas perusahaan2- 
nja, antara lain disebabkan usa- 
ha membuka modal jang telan 
didjandjikan oleh pemerintah 

sendiri. 

diberi modal tetap sebesar Rp. 
5.550.508.10 untuk mengusaha- 

kan pembukaan perusahaan2 
tersebut. diatas. tetapi ternjata 

hanja diberi Rp. 3.837.008,10. 

Dengan demikian, maka keba- 
njakan perusahaan2 BIN hanja 

dapat bekerdja dengan modal jg 
ada sadja, jang sebenarnja me- 

rupakan ,,werkkapitaal "belaka. 

Pesanan2 banjak tentang pel- 
bagai barang terpaksa tidak da- 
pat dipenuhi, karena untuk mem 
bikin produksi setjara besar2-an 
tiftak ada modalnja. Keadaan 
demikian ini terasa sekali pe- 

sanan2 barang2 pada perusaha- 
an2 tjor, gaivano, alat2 perta- 
nian dsb -nja. 

-Berhubung dengan itu, dalam 

tahun ini akan diperdjuangkan 
lagi, agar pemerintah memberi- 

kan uang modal kekurangan2- 
nja seperti jang telah disetudjui 
sendiri Jjtu jang djumlahnja ki- 
ra - kira masih Rp. 1.500.000,-—- 

  

  

lar gula. 

nja, perl 
dikitnga, ha :2.000.000.-—. 

KLATEN 

    
“BERDIRI 

Dikota 
didirikan himpunan kebudajaan 
Mardi Budojo” .Gengan SUSU 
nan pengurus sbb.: 

Wk. ketua: sdr. Ismangil, perii- 
“Umar Sworohutomo, 

SS gp sdr. Semedinaatro, 
. Seksi2 : f 

Lgiar karawitan dtptmptm 
adi, bag. beksan (tari- 

sdr.2 Sosromidjojo dan 

      

  ba 

Ful Nabi lain memrtbitjarakan 
soa12. struktur. jang Kini diha- 

'dapi PPGI, menindjau rentjana2 

dan langkah? jang akan didja- 
lankan dan maksud untuk men- 
dirikan bank dan kantor2 make- 

“Untuk. bank tersebut kabar- 

“disediakan modal se- 
Ant. 

/ARDI BuboJo &i 

Klaten tatah dribat 

| Ketua umum sdr. Harsojo, 

    

     IE . pe 
aa “(silat)- ser Dana 'Srihadi. 

(EK). 

BANJUMAS 
NM EREAT TANA- 

: MAN KAPAS DAN 
“KAPOK 

Dana musim tanamannja da- 
lam tahun ini didaerah Djawa 

Tengah akan dimulai menghi- 
“dupkan| kembali tanamah ka- 
pas jar 
na ref ahnja harga bahan2 
tekstil dari luar negeri nampak 
sangat mundur. 

Untuk itu oleh Djawatan Per. 
tanan Djawa Tengah telah di- 
sediakan bibit sebanjak 31.000 

  

  
.erah Demak dan Banjumas, 

Sebelum perang Djawa Te- 
ngah terutama daerah Pati dan 
Semarang (Demak) kapas men- 
tjapai areal seluas 12.000 ha 
tetapi kini hanja Lk. 250 ha jg. 

| setiap musimnja menghasilkan 
"500 Nan kotor, 
  

  

belakangan ini kare- 

batang jang akan ditanam dida- , 

SEE enNran an 

Dalam tahun ini djuga akan 

direhabilisasi tanaman kapok 
jang menemui ' kehantjurannja 
selama revolusi jl. Oleh Djawa- 
tan tersebut telah disediakan 
bibit sebanjak 3.200.000 batang 
untuk ditanam didaerah Sema- 
rang dan Pekalongan dan 320 
ribu batang didaerah Solo, 

Seperti diketahui "Java-ka- 

pok” jang diekport ke Amerika, 
Australia dan lain2 negeri di 
Asia dan Eropa sebagian besar 
dihasilkan oleh Djawa Tengah 
(terutama daerah Pati) jg se- 

belum perang. djumlahnja 50 
ribu ton tetapi belakangan ber- 
kurang tinggal 3600 ton sadja 
Setiap musimnja. — Ant. 

WONOSOBO ! 
esmnnanaksarn PERAN AL 

142: ORANG » LULUS 
K.P.U. A. 

Udjian penghabisan KPU A 
tahun 1952 dalam wilajah Ka- 
bupaten Wonosobo, jang diada- 
kan 'baru2 ini telah menghasi/i- 
kan: 142 orang jang lulus dari 
djumlah. 166 orang pengikut, 

Pendaftaran penduduk, jg 
masih Buta Huruf. 

Guna mempertjepat planning 

  
Pembrantasan Buta Huruf #igar 

9 
Menurut persetudjuannja, BIN | 

Dengan modal Rp. 3.837.008,10 
Bin telah membuka 16 perusahaannja 

—. di Djawa 
IMPINAN Badan Industri Negara Kem, 

sebesar Rp. 3.837.008,10 badan Industri Negara telah " “dapat 

membuktikan dalam th. '52 mendirikan 16 perusahaan?2nja teru- 

tama perusahaan utk keperluan alat2 pembangunan negara jz 

ditempatkan di Djawa Tengah dan Djawa Timur. Untuk tahun 

1953, BIN tidak akan membuka perusahaan? baru, tetapi hanja 

mengadakan konsolidasi dan stabilisasi kedalam, terutama dim 

memelihara kwalitit hasil2 perusahaannja dan tentang penjem- 

as ae kmmmnbn ag sialaks elsa 

Perekonomian di 
rangkan, deng odal 

Paberik minjak kelapa 

belum bekerdja. 
Seperti diketahui, BIN telah 

mmempunjaj paberik2 alat perta- 
nian, limoen, tegel dan beton- 
buizen, perusahaan2 tjor, galva- 

no, verschromen, pertjetakan, 
penggergadjian kaju dari me- 

sin, sabut kelapa dan tampar, 
kulit sepatu, gamping, sabun, 
kertas bungkus, genteng dan 
batu merah serta pendjaitan. 
Dan paberik minjak jang baru 
sadja selesai dibangun lengkap 

dengan mesin2nja jang ditempat 
kan di Ponorogo, merupakan 
saftu2nja usaha jang sampai Sse- 

karang tidak, bekerdja. Sebah2- 
nja karena tidak ada modal 
nja. Keuangan BIN hanja .tju- 
kup untuk membuat paberiknja 
sadja, sedang untuk werkkapi- 

taal masih ditunggu kekurangan 
modal jang masih harus diper- 
Gjuangkan lagi kepada Pemerin 
tah. Sebenarnja sajang sekali, 
mengingat pentingnja  paberik 

minjak kelapa ini. Sudah banjak 

badan2 lain jang akan menjewa 
atau minta digilingkan kopra- 
nja, tetapi BIN berpendirian 
akan menjelenggarakan sendiri 

dengan modal sendjri. 
Untuk membuat, paberik ini 

telah dikeluarkan beaja Rp. 
740.000,— sedangkan kekuatan 

mesin sehari dayat menggiling 
250 ton kopra dgn menghasilkan 
15 ton minjak "kelapa. 

diperoleh hasil jang perlipat- 
ganda besar'nja dari tahun2 jg. 
telah silam, maka dalam bulan 
Djanuari 'ini diseluruh Wwilajah 

Kabupaten. Wonosobo sedang di. 
adakan pendaftaran penduduk, 
jang didyalankan serta dipelopo- 
ri oleh yara Pamong Desa dan 
guru2 F.BH. — (KR). 

TJILATJAP 
D/TJULIK KEMUDIAN 

fo DIBUNUH 
Pada hari Rabu malam jbl., 

gerombolan pengatjau jang ke- 
KWuatannja terdiri dari 50 orang 
bersendjata, telah. memasuki 
desa Karangdjambu (RO Tja- 
rui — Sidaredja). Mereka ini 

    | 
kemudian ' mentjulik 8 orang 
penduduk desa itu jang kemudi- 
an dibunuhnja. 

Korban? itu ialah: 1, Tjadi- 
wirja (petani), 2. Madsapari 
(bau dongkol), 3. Darukj (bekas 
O!P.R.), 4. Mahroni (WK. kajim). 

5. Ngawas (angg. O.P.R.), 6. 
Partosudarmo (tjarik desa), 7. 
Sutoso (petani) dan 8. Samsuri 
(angg. O.P4R.), 

  wanan tjopet tadi. 
  

KELUARGA PELADJAR 
S.T.M. JOGJA 

sungkan timbang terima anta- 
ra Pengurus Keluarga lama de- 
ngan Pengurus Keluarga baru. 

Adapun “susunan Pengurus 
Keluarga S.T.M.. "baru adalah 

sebagai berikut : ketua I dan II 
sir.2-R. J. Rijanto dan HA. 
Djaelani, penulis I dan II sdr2 

sudi, bendahari I dan II sdr2 
Han dan Subagio, 

Rentjana kerdja dari Pengu- 
rus Keluarga  Peladjar S.T.M. 
jang baru ini ialah akan mem- 
perhatikan kesedjahteraan pela- 
djar2 dengan menjusun asra- 
ma2 dan pnodokan2 dalam Kke- 

1lompok2, sehingga dapat dila- 
kukan pengawasan jang se- 
baik2-nja dan akan segera me- 
njusun regu exposisi tehnik, jg. 

akan mempersiapkan bahan2 
guna exposisi tehnik pada achir 

tahun ini. 

RAPAT TAHUNAN 

SB RRI JOGJA 

Pada tg. 9-1-1953 malam jl. 
SB. Radio Indonesia - tjabang 
Jogja mengadakan rapat ang- 

gauta tahunan untuk tahun 
1952 di Baiaj Harsono. 

Dalam rapat tersebut telah 
diambil keputusan sebagai be- 

rikut : 
1, Memilih kembali sdr. Har- 

tono sebagai ketua SBRRI tja- 
bang Jogja, 2meneruskan tabu- 
ngan Jarj tiap anggauta,. jang 
mana telah dihentikan sedjak 
bulan Oktober 1952. 

Ketjuali itu rapat tersebut te- 

jang sebagai berikut : 

I. a. Mendesak kepada. PB. 

S. B. Radia Indonesia guna 

memperdjoangkan premi, tun- 
djangan keluarga dan hak2 la- 

innja jang lajak diterima oleh 

tenaga kesenian. 

b. Supaja sjarat2 perburuhan 
tersebut itu sudah dilaksanakan 
paling lambat pada pembubar- 

an kontrak jang terdekat. 
C. Supaja dalam pembikinan 

kontrak baru itu S:B. ikut ser- 
ta menetapkan. 

II. a. Mendesak kepada P.B. 
SB, Radio Indonesia untuk me- 
laksanakan demokrasi didalam 

organisasi. 

but melangsungkan Kongres 
dalam djangka waktu tiga bu- 

lan. 

Cc: Minta P.B, memberi pen- 
djelasan tentang tidak diseleng- 

garakannja kongres ditahun 
1951 dan 1952. 

P.M.I. DAERAH JOGJA- 
KARTA ADAKAN UN- 

DIAN UANG 

Kemungkinan besar mulai 

minggu ini Palang Merah Indo- 
nesia Daerah Jogjakarta sudah 
mendjual undian uangnja kepa- 
da umumnt jang terutama dimak- 
sudkan, untuk mengisi kas per- 
sediaan organisasi itu. Besarnja 

undian itu Rp.5.000.— dan tiap2 
undian akan ddjual & Rp.1l,—. 
Hadiah2 terbagi atas 74 nomor, 

dan hadiah nomor pertama 
Rp.1.000.— sedangkan jang ter- 
ketjil besarnja Rp.5.—. 

Seperti diketahui, Palang Me- 
rah Indonesia sebagaj organi- 
sasi sosial keuangannja teruta- 
ma tergantung daripada para 
penjokong tetap (donateurs) 
sehingga djika kaum penjokong 
tetap ini tidak aktip dan ban- 
tuan masjarakat sendiri ku- 
rang, maka Palang Merah In- 
donesia terpaksa harus berusa- 

ngisi kasnja. 

Palang Merah Indonesia dae- 
rah Jogjakarta menuntut kete- 
rangan dewasa ini mempunjai 
kira2 80 penjokong tetap, suatu 
djumlah jang sebenarnja ketjil 
sekali, djika dibandingkan de- 
ngan djasa2 Palang Merah Indo- 
nesia daerah untuk masjarakat 
daerah Jogjakarta. 
  

Tontonan malam ini: 
INDRA : »Thigf of Damascus”, 

Paul Henreid, John Sutton. 
SOBOHARSONO: ,,Juarez”, 

Paul Muni, Bette Davis. 

SENI SONO: ,Bud Abott and 
Lou Costello in The Foreign 
Legion'. 

REX "Ouw Peh Tjoa”, ke-I. : 
LUXOR: ,,Mr, Peek . A . Boo”, 

Joan Greenwood, Bourvil. 

RAHAJU., ,Hasy to Wed”, van   “Apa sebahnja, belum dapat   diketahui dengan pasti, (Kor). 
    

Johson, Esther Williams, 

| Pada tg, 11 Djanuari, bertem- : 
pat diaula S.T.M. telah dilang- 

Tachronie Ramlan dan K. Mar- . 

lah mengambil: &byah. resolusi u 

kaum buruh bagi kepentingan ' 

b. Menuntut sup P.B. terse- 

ha sekeras mungkin untuk me- 
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   | dan Roger M. 
(siden General M 
menteri muda. 
/Kongsi raksasa itu, dalam 

(mana Du Pont mmempunjai ke-. 

      

terbesar dalami berani minta Ke 

                

   

    

   
    

  

   
     

       

   

   
        

    
        

     
   
   

  

   

  

    

(negeri, Eisenhower telah meng- 
'angkat John Foster Pbb me 

- laku menteri luar ngg 
: "seorang. »Roekefeller”, kian 

Ne para Dea, di Peking. “Tg 

  

1 Hanna banjak se 
dak diumumkan) 4 elal h “Ean 

|atau Juka2 karena dibom oleh 
| pesawat2 pembom Amerika jai 

1 | menjangka Sasarannda. itu at 
“|lah pasukan Korea Utara. 

Hal 
terdjadi hari Kemis jl. Pasu- 
kan Amerika jang dibom 
adalah pasukan meriam penarg- 
kis serangan udara. : 

Selandjutnja sedjumlah ' mc : 
truck dan perlengkapan telah" 
hantjur karena “kekeliruan afu: 

. Pesawat2 Am 
nja mn TE 

  

  

  

  
- 

  

takan au Ta jar 
Tipe aa Pega hari PDtams 

  

  
   

     
    

  
   

  

     
   

  

     

   
   
   

  

   

    

   

      

12 dan leverancier terbesar. pulak 
lm perang Korea sekarang ini. |. mw 
.Dalam lapangan politik luar | 

2 pe tentang ,Perdjoangan 

ighar 
sake di Asia, ter- 

itu) 

jang menj jedihkan . tu 

  

is 

itu semua- H 

  

   

   

htjis senantiasa menentan n- 
» | djadjahan. Tetapi kaum | 

ne-' Tislis Perantjis 
1 PN aan sulit. Orang Tuni- 

| sia mengatakan, kaum sosialis 
Perantjis tidak berbuat apa2. 

"sedangkan Perantjis menuduh   

  

   

    
    

      
      

   
       

aa SE 

    

Rembongan Gub. 
   

  

    ai pihak F . sebagai : 
. Gap 3-pos pihak Perantjis. | 

5 Pos pertama jang diserang 

terletak disebelal P Timur. “Baut 
pasukan2 Ho de- 
an serangan setja 

es S5 

arap kan membi- 

e dan @ui- | 
   

      

      

   
     

       

    

      
   

  

   
   

    
      

      

    
         
    

  

   

  

    

  

   

  

   
     

  

       

| Hanoi Oa 
| ngan mela 
ra tiba2. Perhasi menawan 
orang anggota milisi Perantjis. 
Suatu. .pos erantjis, jang 'terle- 

mur Hanoi da- 
" pat mengel an serangan2 ku- 
at pasukan2 Ho, sedangi an di-| 
(sebelah Selatan Hanoi $ p' sukan2 
“Ho dalam suatu serangan ber- 

| hasil menawan sedjumlah ang- 
“| igota pasu Ikan2 Uni Peranijis. 

Para tawanan ini “kemudian dpt 
“dibebaskan oleh kesatuan? lapis 

jang ringan, “nihak Pe-| 
2 | rantjis setelah terdjadi suatu 
“pertempuran, jang, Lee lama 

tetapi sengit. 

    

    

- 

   

  

e Tee E3 

— Partai Sosialis'Mesir dengan 
resmi telah . diberi kekuasaan. 
Oleh kementerian dalam negi 
untuk memulai lagi kegiatan? 
politiknja. : 5 

| Pemimpin partai Sosialis Me : 
“sir, “Ahmed Hussein, pada waktu 

: ini sedang berada di Rangoon : 
untuk Mag aa 

     

veng “tewas.” 
“Gubernur propinsi Prei-veng, 

'Shee Ouk Lon, dan 3 orang | 

but waktu dalam perdjalanan | 

kembali dari mengadakan pe- 
   : kut paut ss Ne 

dan pae utan 'kerusuhan2 
        

  

   

   
   

   
   

  

     
   
   
   
   
    

   
   
   

    

   
    

  

   
   

  

      

  

  is. | lah disergap - oleh MEN 
2 Hor Chi an :   

   
N pindjaman tarubahan/ 1 Fa t Indonesia 

Import ah di Washingto Dhan stang 

dalam sid 2 baru? ini,. iputi dj h | 

1 ah tambahan dari $ 52.000.200 
esia dari ea. pindjam.   

ang Baen aa 
berapa projek. 

| berdjaian. dian- 
ansport auto- 

2 pembangkit 
apalah dan 

   ieaya Tan diberi. ah 
Iebih Tandjut, bahwa jg | 

pesenan 40 " a 

  
  
  

   
Denga kaum PORN berkom- 
an 

— Ho tambah $ 
“ Shee sa Lon aer 

gg Na, 201 
melakukar 

,Selandjutnja mengatakan, bat- 

“. Gubernur Propinsi Prei- 

. | pengikutnja telah tewas “kare- | 

hn (na. rombongan “gubernur terse- | 

| meriksaan dibeberapa “desa te- 

“tan dan pengangkutan minjak 

| pada A.LO.C. 

| 800 ton minjak kasar dipelabuh- 

“| mudian disita oleh pembesar2 

  

     
      

  

     
      

  

    

  

    
    

        

   

  

   

    

   
    

    

ras dan adalah milik  kongsi 

| kongsi »Bubenberg” 

en Ti Aden tersebut. — ea : 

1- | terbang presiden 'Truman ,,In- 
dependence” telah bertolak dari 

| Washington hari Djum'at menu- 

| Inggris, Winston Churcill, 

“| nuari jang akan datang dalam 
Iperdjalanan Tn ke Inggris. 

  

As 

  

“dikit2-nja 12 ofang, sedangkan 

Ima 5 djam “antara kaum de- 

  

“BAR Di KARACHI 
Polisi Teptiskan tem- 

bakan-tembakan, 
ntang ketegangan? baru 

ati Man Pakistan, 

  man 
1 3. or ang tewas 

mh edjumla h lairinja Juka2. 
| Dengan korban? baru ni ma- 
aa djumlah orang jang tewas 
lm kekatjauan2 di Karachi 

elama 3 hari ini mendjadi se- 

  

  

    

jang luka2 ada lebh dari 100 
orang, diantaranja & orang 
“anggota polisi. 

Sebagaimana telah Ana 
an, pada 'hari Kemis jl. telah. 

terdjadi perkelahian hebat sela- 

'monstran jang. terdiri dari ri- 
-buan “peladjar dan pasukan2 po- 
'lisi dan tentera jang memper- 
gunakan sendjata api, revolver, 
gas'air mata dan tongkat karet. 
'Demonstrasi2 tersebut dimak- 
'sudkan untiik menuntut perba- 
ikan pendidikan dan. pengadja- 
Yakni Ye. 

  

   

aa 
Ta Ai ba "perdjoangan 

i 

Slim: jang membuka perbin- 

3 Pan Oman dalam 
oon, “Tajeb Slim, men 

  

€ di Afrika” selan- 
3g 1 'atakan, bahwa mere- 

apkan bangunnja 

la ae sosialis, jang 
Tee anaan di 

Delegasi Perantjis dari 'sosia- 
“internasional, M. Andre Bi- 

“det, dalam djawabannja menja- 
an bhw partai sosialis Peran. 

  

  

berada dalam 

ca 

A 

    

n. serangan? terha- 

'Demikian-menurut keteralik. 
an suniber2 resmi di Saigon. 
Prop, Prei-veng terletak ki- 

50” Tam sebelah Timur 
ate 'Sumber2 tersebut 

wa semua anggota “kepolisian, 
jang: "mengawal gubernur tei- 
sebut, telah dapat meloloskan 
diri dari De eaa “tadi de 
ngan selamat. 

. Kematian. gubernur tersebut 
“ dianggap di Saigon sebagai su- 
'atu kerugian, jang sangat te- 
rasa bagi keradjaan Khmer, 
karena Shee Ouk Lon sangat 

“populair dan telah dapat men- 
| tjapai hasil2 baik dalam usaha 
“mengembalikan keamanan da- 

Pursat. — AFP.) i 

  

AA Lc. menang 

Mary”. 

“Pengadilan Tinggi Aden da- 
lam sidangnja hari Djum'at jl. 
'telah mengambil keputusan 
“jang menguntungkan pihak 
“A.I.LO.C. dalam -soal pendjua- 

Iran, — Menurut. keputusan . ter- 
sebut, pemilik dan pencharter 
'kapal minjak ,,Rose: Mary” di- 
wadjibkan mengembalikan mi- 
njak muatan kapal tersebut ke- 

 Kongsi 
akan naik appel. 

Be pengadilan tinggi 
Aden dalam perkara kapal mi- 
njak »Rose Mary” itu telah di- 
sambut dengan rasa puas oleh 

| kala Inggeris di London. 
Seperti diketahui,,. kapal mi- 

njak tersebut dalam bulan Djuni | 
- tai “ memuat sedjumlah 

'an Iran Bandar Machur dan ke- 

Inggeris di “Aden. 'Minjak ter- 
sebut menurut rentjana semula 
“diperuntukkan bagi kongsi pe- 
Jajaran Swiss Bubenberg”. 

'lajar dibawah bendera Hondu- 

“pelajaran Italia ,Teresita” jang 
'dicharter oleh kongsi minjak 
Italia ,, 
- Menurut “berita dari Bem, | 

kan akan membanding 
'appel).. keputusan : pengadi 

(n aik 
ilan 

hy 

CHURCHI IL KE 
JAMAICA 

“Dengan menumpang pesawat 

skg ni 

dju Jamaica perdana menteri 

Churchill akan datang lagi di 
New York pada tanggal 22 Dja- 

) i : batuan AAatabutonak 
— di Afrika 

| bantu menghentik an penumpahan darah di Tuni- 
“kemerdekaan di bagian? Jain 

4 plot dengan rakjat 

“| ajumlah organisasi sosial 
4 berdiri sendiri. Dikatakan, bah- 

| wa tudjuan terachir dari 
| mua kaum sosialis adalah sa- 

lam propinsi2 Prei-veng dan .| 

Dalam perkara ,,Rose | 

'Bubenberg” 

»Rose Mary” waktu itu ber. | 

. cmperersi sosfalis Asia di 

erukan kepada kaum sosialis 

jang mer 
numpahkan “darah Perantjis, 

demikian Bidet. 
Permintaan penindjau 
dari Uganda. 

Dua orang penindjau. dari 
Uganda, Milira dan "Musai, jg 
mewakili Kongres Afrika 
Uganda, telah mengemukakan 
soal Uganda dan Kenya dalam 
pertemuan tersebut. Mereka 
mengadjukan permintaan ke- 
pada kaum sosialis jang sudah 
mentjapai kemerdekaan supa- 
ja berusaha sedapat mungkin 
untiik membantu perdjoangan 
rakjat Afrika membebaskan 
diri dari pada belenggu. 

Soal pembentukan orga-. 
| nisasi sosialis sedaerah. 

Sebelum itu, Clement 
dari Inggeris memperinga 
supaja djangan menambah 

    

  

se- 

'ma sadja. Pembentukan orgari- 
sasi sosialis . Na dayat 
es awa & terpisahnja 

hisasi amp 
Asia 'dan Afrika. 
“Dalam pertemuan panitia itu 
dibitjarakan pelbagai usul dan 
dengan ketjualikan delegasi 

Mesir, Ahmed Hussein, delega- 

si2 lainnja menjetudjui, bahwa: 

mereka masing2 harus mem- 

punjai Organisasi sendiri, Teta- 

pi organisasi2 ji harus mem- 

punjai hubungan dengan sosia- 
lis internasionak 

“Ahmed Hussein menjatakan, 
bahwa sosialis Asia harus lepas 

dari pada Sosialis internasional 

jang menurut Hussein bertang- 

gung djawab bagi berlangsung- 
nja imperialisme. — Rtr. 

PERS PAKISTAN MO- 
SOK 24 DJAM 

Pers Pakistan, Djum'at jang 
lalu telah mengumumkan pemo- 

gokan selama 24 djam sebagai 
protes terhadap penangkapan 

atas pemimpin redaksi harian 

Evening Times” “dari Karachi, 
Z.A. Suleri. 

  

30 Desember jang lalu setelah 
memuat kritik2 jang pedas .ter- 

hadap. pemerintah mengenai: s0- 

al “Keseimbangan perwakilan 

bagi Pakistan Timur dan Pa- 
kistan Barat dalam konstitusi 
Pakistan jang baru. — AFP. 

40.000 ORANG BEKAS 
OPSIR "WEHRMACHT" 

Minta diaktifkan lagi. 
Menteri keamanan “Djerman 

Barat, Theodore Blank, menjata 

  

chen, bahwa 40.000 orang bekas 
opsir ,,Wehrmacht” telah minta 

mendjadi anggota. kesatuan2 
tentara Djerman jang akan ter- 

| gabung dalam Tentara Bropa. 
Dikatakan, bahwa berkenaan 

dengan itu perlu diadakan sari 
ngan jang keras untuk memilih 
22.000 orang opsir jang dibu- 

tuhkan bagi kesatuan2 tersebut. 

Suleri ditangkap pada tanggal 

kan dalam pidatonja di Miin- 

| Kabinet Hi Bao ai 

di Eropa, : “5 

- Hendaki Ur Vietnam jg 
merdeka, '- 

Wali negara Viet. Nam Per 
rantjis, Bao Dai, menanda-ta- 
ngani dekrit pengangkatan men- 
teri2 baru guna melaksanakan 
srehuftle” jang diadakan da- 
lam kabinet Nguyen Van Tara. 
PM Van Tam mengumumkan 

program 4- pasal dari pemerin- 

tahnja,- jaitu: 
1. Meng-intensifir Dertombunih 

“amekanyan kaum pemberon- 
tak” dengan djalan menge- 

'Yahkan segala swmber ke- 
kajaan “dan (pasukan jang 
ada di Vietnam. Dikatakan- 
nja, bahwa tudjuan peme- 
rintahnja 'jalah Uni Vietnam 
jang merdeka... 

' Pemilihan2 umum akan di- 
“adakan pada tanggai 25 Dja- 
nuari jang akan datang, se- 
dangkan usaha2 akan dila- 
kukan untuk “memperluas 
pendidikan rakjat djelata. 
Memberj kebebasan “bertin- 
dak kepada 'serikat2 buruh, 
mengadakan “perobahan-pe- 
robahan pembagian tanah, 
jang nanti akan disusul dgn 
djaminan “stabilisasi har- 
ga-harga. 
Mengorganisir pemerintah 
an jang effektif dan lantjar. 

| “Acrirnja PM Van Tam me- 
njatakan kepertjajaannja, bah- 
wa dikemukakan hari akan ter. 
'wudjud suatu negara Vietnam | 
jang merdeka dan bersifat na- 
sional. —— “AFP. 1 

33 ANAK- BUAH KA- 
PAL "AVANTI" 
TERTOLONG : 

Pada malam Sabtu jl djumlah 

anak buah kapal niinjak Swedia 
,Avanti” xjang dapat: Mera 

33 orang. 
'Seperti telah diwarttikan ka- 

pal tsb. telah petjah mendjadi 

dua 'dalam badai pada hari 

Kamis jl., didekat Okinawa. Me- 

nurut pengumuman dinas perio- 

long ketjelakaan di laut Dje- 

pang kini masih belum lagi di- 
ketemukan 8 orang anak buah. 
Diduga bahwa mereka masih 

hidup dan ada diatas bagian 
muka dari kapal tsb., jang kini 

terapung2 di laut. — AFP. 

2 PESAWAT “PEMBOM 
B-50 | 

Bertubrukan Giudara. 

Didapat kabar, bahwa didekat 
Savannah (Georgia A. S.) 2 bu- 
ah pesawat pembom B-50 telah 
bertubriukan diudara. 
Sebuah pesawat telah dapat 

| mendarat kembali di pangkalan. 
nja dengan hanja mendapat ke. 
rusakan ketjil, tetapi pesawat 
laimnja telah djatuh hantjur. 
Kini dichawatirkan bahwa 9 

orang penumpang dari pesawat, 
jang djatuh itu, semua telah 

Kena: — Pn 

jang terketjil di 

wa Timur. 

Menurut keterangan Tn. Bam. 

bang Sajekti, pemimpin  Per- 

wakilan Dewan Pimpinan Pusat 

P.P.GI. Djawa Tengah di Se- 

marang, gula2 dari pabrik2 se- 

luruhnja itu 'pendjualan serta 

pembagiannja diserahkan ke- 

pada N.LV.A.S. jang selandjut- 

nja membaginja kepada dua 

ipuah organisasi jang kini ada 

di Indonesia, jaitu kepada V.C. 

(Verkoopscombinatie dari kaum 

-5-Besar) dan kepada Pusat Per- 

dagangan Gula Indonesia, 

Jang tersebut pertama adalah 
untuk: pendjualannja para peda- 

gang grosir asing, dan jang ke- 
dua adalah chusus untuk para 

“grosir2 Indo TT Fihak V.C. 
setiap bulannja untuk seluruh 
Indonesia “oleh Pemerintah di. 
perkenankan pembagian sebesar 
10.000 ton, sedang utk P.P.G.I. 
djuga buat consumptie se-Indo- 
nesia “sebulannja. 25.000 ton. 

Harga jang perlu.  dibajarnja 
oleh masing2 buat setiap 100 kg. 
bruto “v. netto gula - putih 
Rp. 255.-. sedang untuk gula 
merah Rp. 225.-. 

Topprijs atau harga jang pa- 
“ling tinggi boleh diberikan oleh 
para pedagang2 etjeran kepada 
“kaum consument menurut kete- 
tapan fihak Pemerintah adalah 
Rp. 3,- per kg. untuk gula putih 
dan Rp. 2,60 untuk gula merah. 
- Dari djumiah sekian ribu ton 
untuk P.P.G.I. tadi, jang chusus   — na 

  

    menjata- | | 

an Falls... 
,     I— AFP, 

  
Sa Bis dan Taihwing telah ter djun di Pd 

» mereka akan hantjur 1 

untuk Djawa - eka pa ada 5000 

  
wi 

dilakukan serupa itu djuga olehPP.G.I. Djawa-Barat 

| 

'Bowles selaku di 

rika di India. 

  

Kemang cm a$ »Bengkalis" 

Diharap buka kembali dalam tahun ini 

“ALAH satu dari tiga peru sahaan tambang emas di Indo- 

nesia - jaitu dipulau Bengka lis kepunjaan N. V. Exploratie 
My ,Bengkalis”, bila tidak ada halangan, diharap akan memu- 
lai pekerdjaannja lagi dalam waktu 6 bulan pertama tahun ini. 

Demikian keterangan dari pihak Djawatan Pertambangan, Per. 
usahaan? tambang emas jang Jain ialah ,,Simau” di Bengkulu 

“ kepunjaan N. v. Teja aga My ,Simau” 'dan Satu lagi di Ban- 
tam “kepunjaan N . Ve Mijnbouw My ,Zuid - Bantan?” Maksud 

N. V. Exploratie :Bengkalis” untuk meraibuka Kembali tambang 
cinaSnja di Bengkalis dalam tahun ini beberapa waktu jg latu 
tetah diberitahukan kepada Djawatah Pertambangan dengan 

“perantaraan wakil maskapai di Indonesia, Dr. E. R. Wilhelm. 

Mengenai keadaan tambang: 

emas di Bengkalis diterangkan 
lebih Jandjut bahwa exploitasi- 

nja telah dimulai pada .tahun 
1932 dan kepada N.V, ,,Bengka- 
lis" sedjak itu berturut? diberi 
konsesi untuk seluruh djumlah 
15 lapangan. Terhadap hak kon- 
sesi jang akan meliputi djangka 
15 “tahun pandjangnja pada 
waktu ini tidak mengalami pero- 
bahan. 

Pemerintah memberi 
fasilitet?, 

Tentang hak pemakaian mas- 
  

' DUTA BESAR AMERIKA 
UNTUK INDIA 

Menurut ,,New York Post” EBi- 

senhower “telah - mengadjukan 
permintaan kepada  Peterson. 
bekas .gubernur Nebraska, Su- 
paja menggantikan Chester Bo- 
wles selaku duta besar Amerika 
untuk India. 

Berkenaan dgn, ini U.P. se. 
landjutnja wartakan dari Con- 
necticut, bahwa perkumpulan 

untuk “aksi demokratis telah 
mengadjukan permintaan kepa- 

da bakal presiden Hisenhower 
supaja djangan menghentikan 

a besar Ame- 

"Dikatakan dalam permintaan 
itu, bahwa  Bowles dihormati 
oleh negara2 bukan Komunis di 
Asia. — UP, 

MALAYA PERLU TEN- 
TUKAN SENDIRI - 

Pesan Attle2. 

'Bekas P.M. Inggris Clement 
Attlee menjatakan, bahwa perlu 

sekali Malaya mendjadi suatu 

negara jang menentukan nasib- 

nja sendiri. 
“Attiee mengutjapkan pernja- 

taan itu dalam pesannja kepada 

kaum sosialis Malaya. 

Dikatakannja, bahwa Malaya 

perlu berkembang mendjadi su- 

atu negara jang makmur de- 

ngan rakjatnja menentukan na- 

sib sendiri. — Rtr. 

pe aka gula di Djawa- Tengah 
Lebih ketjil dari Djabar & Djatim 
(OLEH : WARTAWAN - 25x. R” SENDIRI). 

ILIHAT dari adanja pembagian? jang tiap bulannja dila- 

kukan oleh Pusat perdagangan Gula Indonesia 

kepada para grosir, maka Gapat diketahui, bahwa consumptie 

gula didaerah propinsi Djawa. -Tengah 

Djawa bila dibanding dengan pembagian? jg 

(P.P.G.L) 

imenundjukkan angka 

dan Dja- 

ton rata2 sebulannja, dan untuk 

Semarang sendiri kira2 ada 3000 
ton per bulan. Tiap2 grosir be- 

sar bangsa Indonesia jang men- 
djadi anggauta P.P.G.I. maxi- 

mum pembagiannja ' ditetapkan 

45 ton. Sementara itu pemba- 
gian2 jg dilakukan oleh P.P. G4. 

untuk Djawa-Barat rata2 sebu- 

lannja “ada 8 sampai 1000 ton, 
sedang Djawa Timur ada 5 sam. 
pai 10.000 ton. 

Baik dari Djawa-Barat mau- 

pun dari Djawa-Tengah dari fi- 

hak PiP.G.I. masih dilakukan 

djuga perdagangan pengiriman 
gula interinsulair jang teruta- 
ma “ke Medan, Palembang, 

Atjeh, Pontianak dan Makasar. 
Kesemuanja"itu dilakukan via 

pelabuhan2 Tjirebon dan Tegal, 
karena kedua pelabuhan ini ada- 
lah jang. chusus untuk pengiri- 
man2 interinsulair. Pelabuhan 
Semarang kadang2 kali sadja 
karena perlu adanja kesempat. 
an. sadja dari kapal2 asing jang 

datangnja tempo2 hanja 2 ming- 
gu sekali, lagi2 masih harus di- 

perhatikan apakah kapal2 asing 
itu. masih ada tempat atau tidak 
nja. Berbeda dengan fihak V.C. 
jang gula2-nja itu memang di- 

edarkan untuk kepentingan per- 
dagangan interinsulair, mem- 
punjai tjukup kapal2 sendiri, se. 
hingga dari persaingan technis- 
nja angkutan ini P.P.G.I. pun 

merasa masih Kurang mampu     'mengatasinja. 

berdasar permintaan consumptie.   

  

  

kapai N.V. Bengkalis atas hasil 

produksi selandjutnja diterang- 
kan, bahwa hak pemakaian te- 

tap seperti semasa sebelum pe- 
rang. Menurut. peraturan lama 

itu, kepada pihak pengusaha di 
beri hak untuk 'mendjual seba- 

gian besar dari produksi emas 
dipasar bebas. Dalam pada itu 
Sik. ,Telegraaf” dj Amsterdam 
memuat suatu “keputusan dari 

Dana Deviser Indonesia dari tg. 
17 Mei "52 jg antara lain menja- 
takan, bhw 7579 dari produksi 

netto dapat digunakan setjara 
bebas oleh perusahaan N.V. 

Bengkalis, sedangkan 255 sele- 
bihnja harus diserahkan kepada 
Dana Devisen, jang memberi se- 
djumlah devisen kepada maska- 
pai tsb. Berita tsb. selandjutnja 
mengatakan, bahwa arti penting 

dari keputusan pemerintah Indo. 

nesia letaknja pada kebeha- 
san maskapai untuk” men- 
djual emasnja dipasar bebas. 
Harga resmi “dari 1 kilo emas 
(24 karat) adalah Rp. 12.465 

sedangkan selama 6 bulan peng- 
habisan tahun 1952 harga emas 
dipasar bebas rata2 ada antara 
Rp.31.000 dan Rp.42.000 setiap 

kilo (24 karat). Demikian beri- 
ta ,,Telegraaf” itu. 

Berita ,,/Telegraaf” selandjut- 

nja menjatakan, bahwa selain 
Giberj kebebasan dalam meng- 
gunakan sebagian dari produksi 
emasnja, pemerintah Indonesia 
djuga telah mengembalikan 90 

kilo emas kepada N.V. Bengka- 
lis itu. Dua fasilitet inilah jang 

memungkinkan maskapai tsb. 
akan dapat bekerdja kembali 
dalam tahun ini. Demikian ,,Te- 
legraaf”, 

Dalam pada itu sumber ,,An- 
tara” menyatakan, bahwa djum 
kah 90 Kilo tu mungkin adalah | 
sebagian dari djumlah emas 
kepunjaan tambang emas 
»Bengkalis” jang telah diambil 
oleh kekuasaan Djepang sema- 
Sa pendudukan. Atas pertanja- 
an, Sumber tadi : tidak Kapat 
menerangkan apakah pemerin- 
tah telah berhasil dalam me- 
njelesaikan soal claim” atas 
emas itu, jang menurut ,/Tele- 
graaf” ada sebanjak 500 kilo. 
Pun 'tidak “dapat diterangkan, 
beberapa djumlah bagian dari 
seluruh ,.claim” itu akan dise- 
rahkan kepada N.V. Exploratie 
Bengkalis” itu. 

Atas pertanjaan, apa sebab- 
nja djustru kepada Bengkalis 
diberi fasilitet untuk memulai 

lagi pekerdjaannja, dikatakan, 
bahwa usaha pembukaan kem- 

bali terutama keluar darj inisi- 
atip maskapai itu sendiri jang 
melihat kemungkinan2 baik usa. 
hanja. Dari sudut tehnis pembu- 

kaan kembali dapa: mudah se- 
gera didjalankan karena peng- 
galian emas dj Bengkalis dilaku 

kan setjafta tambang terbuka 
(dagbouw). Dalam hal ini tju- 

kup memperbaiki satu2nja ka- 
pat keruk jang Kini masih dlm. 
keadaan rusak. Dari sudut so- 
sial-ekonomis, pembukaan kem- 
balj tambang emas tsb. 'bergkti 
menambah lapangan peter, 
bagi tenaga buruh dipulau Bw 
kalis, Menurut angka2 statistik, 
hasil produksi tambang Bengka.. 
lis sebelum perang ada rata2 
320 kilo setahunnja, atau ham- 
Pir 1 kilo sehari Demikian ke- 
terangan kepada ,,Antara”, 

Mengenai status tambang 
emas ,Simawu” dan .,Zuid-Ban- 
tang” diterangkan, bahwa dari 
para pengusahanja sampai kini 
belum 'keluag  inisiatip untuk 
memulai pekerdjaan  kewabali. 

| Penggalian emas pada kedua 
pertambangan tersebut dilaku- 
kan setjara tambang dalam 
(diepbouw). Diantara - ketiga 
pertambangan emas jang ter- 
dapat &i Indonesia ini, ,,Simau” 
merupakan sumber emas jang 
paling kaja dengan hasil pro- 
duksi setiap tahunnja sebanjak 
1200 kilo emas dan 14.566 kilo 
emas dan 14.566 Kilo perak. 

»Zuid-Bantam” pada waktu 
permulaan usahanja pada ta- 
hun 1941 telah menghasilkan 
606 Kilo emas dan 35.880 kilo. z 
perak dengan harga seluruhnja 
bnlaba ua HK. 1,863,885, 

  

  

  

  

WHAT TO Aa 1 

ak 2 : 

ina dduuh ' Saja tidak tahu apa 
jang harus kuperbuat ! 

KING OF THE ROYAL Hae NN La 
OM DEAR TI 7 DON'T KNOKL, 

  

  

  
   Di Ordstat Dalan     

— Sekdrang sudah djam 81. Gohan 8 ME 
- Pn pemimpin kita jatg gaib 
itu Ha 
Tuan  insinjut” mengatak an, bahwa 

dia akan datang disini, Speedy... 
'bih bailo kita tunggu sadja! 

ie iga 
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  arak dengan : 
g negerinja sendiri sekian ? 

aa apa tidak diadakan Net 
Ha jan tertulis, S 3 

“5 Kalau “ada, kan tidak usah 
“ada jang lalu berasa terpaksa | 

p s tombok untuk melengkapi 

  

aa aihasit jang sekarang ka- 
Tekan: : . murid - muridnja. Lagi | 

5 'setengah 'beladjar, eh hap | 
3 akan. gurunja Un SUSA & 

mBah djadi ingat “dongeng la- 
si “sIbaratnja tuan mau ke | 

rabaja, tapi di Jogja lokomo- 
saja perae kekurangan stoom, 

. aduh, mati aku?” 

  

30 SEPEDA “UNTUK 
—..DJAW. PERTANIAN 

— Dari  Djawatan Pertanian 
Daerah Istimewa Jogjakarta 

'terangan. an bahwa kinj telah di- 
“terima dari Pusat ap 30 

     

    

    

egara “dilangsungkan malam 
enalan loleh D.P. Pemuda 

A5 Jogja dengan urai- 
   

  

    

      

    

   
     

chiri dengan pertundjukan. 

"mn — Selasa pagi 08.00 tgl. 181 
“Sad, diasrama KUP, Dong- 
—'kelan akan dilangsungkan  pe- 
“nutupan K.U.P.D. Puterj dgn. 
-pertundjukan demonstrasi se- 
ham irama, knotsen, senam Si 

“teri. 

TA mena 11-1 malam-jad 
Balai Peradjurit akan dilang- | 

SEMEN peringatan ulang th. 

# 

   

  

" Ke: 1 dari Jajasan Pengantar 
“Pengetahuan & Kesepian Jogja | 
dan akan digembir oleh pe- 

A5 ladjar2 S.M.P.P. P.K. Keputran 
2 “IL Para bekas Sana sekolah 

tersebut diatas diberj kesempat- 
peringatan tadi. 

  

an mengikuti 

  

e. | KEGBLISAHAN PILIPINA : 
Po INDONESIA DIGUNA- 
IN Pe Ep KAN BATU LON- 

: TJATAN 2 
” 25 e 2 Untuk masuknja komu- 
(La. anis she: Pilipina £   

H4 anta San. 
iketahui oleh pemerin- 

“bahwa agen2 ko- 
telah menggu- 
sebagai batu 

asuk setjara 
dakbah Pilipina. 

tas itu dinjatakan 
uman jang dike- 

eh Menteri Pertaha-. 
yna. . aa Ber- 

  

   
   
    
   
     

     
      

   

    

   

    

    

          

   

          

   

        

   

  

   
    
   
    

   

  

eka 

1 rangan — gadji jang ditari K 

: Amerika 
n Peralatan didapat ke- 

- Bujung,. senam Putera dan Pu- 

a AFP dari anila me- KL 

| rahu, tiba2 melihat seekor 

| numbok, jaitu jang berpa- 
tok 

| tombak. 

| lont. 

Bana “an 
rsidja dan Per- 
masing2 kes 8 

gadjukan pasangan 

  

(Bandung). 
Boen Djien 

Wagiman Nandang 
: “Anas  Jahja Atik 

Ken Tenaga .Tanu - Nillis 
Stolk : Amung | 

& 
Hilman 

“Liong Ho Zanger “ Anhar 
. Brahm V.d. Berg Martono 

Kok Bie Sangkue 
e Paringkuan. 

Persidja (Djakarte)., 

NN, ANDERSON BER- 
C0 HENTI Ea 

Gedung Putih harj 
mengumumkan perletakan dja- 
'batan njonja Eugenie Ander- 
son, duta besar Amerika untuk 
Denmark. 
Njonja Anderson adalah wa- 

nita pertama dalam sedjarah 
Amerika Serikat jang diangkat 
mendjadi duta besar. — AFP. 

  

  

| MAC ARTHUR 
Banjak desertie dalam 
A.D. Amerika. 

Presiden Truman, hari Sabtu 
jang lalu meflimpakan kesala- 
han kepada djenderal- Mac 

Arthur bagi banjaknja terdjadi 
desertie dari angkatan darat 

seperti diberitakan 
oleh pers di hari2 terachir. 
Dalam pertjakapan dengan 

wartawan 'Truman katakan. 
Ka djenderal Mac Arthur 

| telah memberi. 

san Truman mendjelaskan, bah 
“wa kebanjakan serdadu jang 
melarikan diri dari dinas itu, 

| berasal dari negara2 bagian, 
dimana harian-harian Seripps- 

. | Howard empunjai pengaruh 

“besar. Harian2 ini mendewa2-. 
(kan Mac Arthur. Bila serdadu2 

ng meninggalkan dinas itu 
ai apa sebagai pembelaan 

diri mereka mengulangi sem- 
hanjan2 jg. didengung2kan oleh 
'harian2 tersebut, demikian 

Fe Truman. — AFP, t 
  

Kepada Nehru. 

PM India Nehru, telah mene- 
rima ketua Federasj Protestan 
'Perantjis, Marc Boegner, jang 
berada “di New Delhi untuk 

' menghadiiri Kongres Dewan Ge- 
i redja2 Protestan jang akan di- 

rapa hari ini. 
Boegner membawa pesan pri- 

| badi dari presiden Republik Pe- 
'rantjis Vincent Auriol untuk 
'Nehru, dalam mana dinjatakan 
harapan, bahwa pertentangan 
mengenai daer ah2 djadjahan Be: 
rantjis di India dikemudian hari 

akan dapat diselesaikan. KA 
Nehru mendjawab dengan 

permntaan kepada Boegner su- 
paja meneruskan pernjataan 
terima kasihnja kepada Auriol 

“| dan menambahkan, bahwa per- 
sahabatan antara India dan Pe- 
rantjis hendaknja diperkuat di- 
segala kepengen. — ang 

| PERI NGATAN TRUMAN 
KEPADA STALIN 

Disetudjui Dulles. 
 Tohn Foster Dulles menjata- 

kan, bahwa ia menganggap pe- 
san tahunan . Truman kepada 

| Kongres baru2 ini sebagai suatu 
analisa jang mendalam menge- 
nai keadaan dunia. 

|. Mengenai peringatan Truman 
kepada Stalin, bahwa suatu pe- 
|rang atom pada waktu ini akan 
| berarti menudju kearah peng-. 
-hantjuran Sovjet, Dulles menga- 
| takan, bahwa menurut penda- 
patnja memang penting untuk 
memperingatkan  Stalin kenja- 
taan2 jang berarti hidup atau 
mati itu. 
Dulles, jang nanti akan men- 

djabat menteri luar negeri da- 

  

: lam pemerintahan Amerika jg 
baru, memberi keterangannja 
itu setelah mengundjungi  pre- 
siden Truman di Gedung iklas 
— Ant. UP: P3 

  

  

“IKAN MAKAN 
|... TUAN" 

Seekor ikan jang mem- . 
“bunuh pemantjingnja ter- 
5 jadi di Papar, Kalimantan 
| Utara, baru2 ini, 

Abdullah bersama 4 orang ? 
| kawannja, jang sedang me- 
 mantjing dilaut dengan-pe- 

ikan jang besar berontak? 
pada kailnja. Ikan itu ke- 
mudian ternjata ikan me- 

  
pandjang kira2 35 cm, 

ntjing seperti Ne 
   

        

    Abdullah bana £ 
ini untuk memasuk- 

Jethaa kedalam perahu, de- 
ngan tiba2 binatang ini me- | 

keudara dan me- 
mbu$ dada Abdullah de- 

pi etika     
     

    

       
      
    

       
  

£ itu 
     

  

Npan | PENA. jang tadjam Dana ng ta 

  

   

      

  
  

SA nek Giharapk: 

Sabtu . 

'TRUMAN SALAHKAN 

tjontoh untuk 
pelanggaran2 itu. Sebagai ala- | 

| PESAN PRIBADI “AURIOL | 

Mulai di Lucknow dalam bebe- 

Minggu 15-2-1953 RAS — On 
|ON (klas Atas), Senin 16-2- 
BROWIDJOJO — SETIJA (klas 
II), 

Dl ma itu dilangsungkan dilapang- 
: an Keldondaa, 1x : 

   

  

  

      

   

    

    | Taaaok Ba ana. Aftrap | 
| lakukan oleh Wk. P.M. x 
| Permainan babak pertama, 
menurut pandangan mata jang | 

| disiarkan melalui RRI Djakar- 
ta, tidak berdjalan sebagai ma- 

an, Permainan, baik | 
| dari pihak Djakarta maupun ! 
Bandung, boleh dikatakan ku- 
“rang beheerscht,  balcontrole 
dan .samenspel tidak nampak 

boleh dikatakan, bahwa trio 
Liong Ho-Zanger dan Anhar 

at apa2 dalam menghadapi 
backstel Bandung Wagiman - 
Nandang. Kiri ' luar Uniputi 
pandai membawa bola tetapi 

ka serangan2nja tidak begitu : 
| membahajakan keeper Bandung 
Boer Djien. Barisan tengah 
Djakarta dapat dikatakan lu- 
majan, demikian djuga back 
Kok Bie, dan, back kanan 
Sangkue kurang tegas. 

Dipihak Bkodung jang boleh 
dikatakan baik jaitu kiri luar 
Amung Tanu dan Freddie, te- 

tapi tembakan2nja tidak tepat. 
Barisan tengahnja djuga boleh 
dikatakan lumajan seperti Dja | 
karta dan berkat keuletan 
backstel ' Wagiman - Nandang, 
serangan2 Djakarta dalam per- 
tandingan babak pertama itu 
tidak membawa hasil, Demiki- 
anlah keadaan dalam babak 
pertama dan stand sampai 
achir tetap 0— 0. 5 

' Sesudah 'istirahat. 

Sesudah istirahat baik kese- 
belasan Djakarta maupun Ban. 
dung mengadakan perobahan 
dingan babak ke-II ini tidak 
nampak lagi dan tempatnja di- 
duduki oleh Uniputj sedang | 
Machrum menempati tempat- 
nja Uniputi. Dari pihak Ban-. 

dari barisan penjerang Nillis 
diganti oleh Masdulhak. 1 

diatasi, permainan - berdjalan 
lebih teratur dan seru. Teruta- 
-ma dipihak Djakarta pada per- 
mulaan pertandingan babak ke- 

IT ini nampak perbaikan, se- 
hingga dalam tempo 5 merit 
“sesudah “mulai “Anhar: dapat 
mentjetak goal jang pertama 
bagi Djakarta, stand 1— 0. Se- 
sudah itu Djakarta mempergi- 
at serangan2nja dan 5 menit 
kemudian Machrum menijebol- | 
kan djala Bandung untuk ke- 
dua kalinja, stand mendjadi 
2— 9 untuk Djakarta. Sebetul- 
nja goal jang ke-II ini sudah 
dapat distop oleh keeper Boen 
-Djien, tetapi karena ketjerobo- 
hannja, bola dengan mudah di- 
masukkan djala oleh Machrum 
tadi. Serangan2 Djakarta ma- 
kin seru dan makin berbahaja. 
Pun Bandung tidak tinggal di- 
am dan memperhebat serang- 
an-serangannja. Pada suatu 
ketika keeper Paringkuan ke- 
na kaki Masdulhak sehingga 
djatah pingsan “dan tidak da- 
pat bermain lagi, dan diganti 
oleh V.d.” Water. Sesudah itu 
serangan2 dari pihak Bandung 
mulai teratur dan berbahaja. 
Beberapa menit sesudah peng- 
gantian keeper dari Djakarta 
tadi, Masdulhak dengan plaats- 
bal jang djitu dapat mendjebol. 
kan benteng. Djakarta, stand 
mendjadi 3 —1. Serang-menje- 
rang dengan serunja gilir ber- 
-ganti, sehingga tepuk tangan 
sorak riuh sega terdengar 
Garj para  pemonton. karena 

ngan apain itudai Po 
- hadiri oleh P.M. Wilopo, bekas | $ 

Mentan Kerannan. S.P. an 5 

sama sekali. .Dipihak Djakarta | 

lumpuh dan tidak dapat berbu- | 

karena tidak ada bantuan, »iIma- | 

dung Jahja digantj oleh Toha, | 
sedang Atik oleh Lepel, dan | 

Ternjata dengan perobahan2 | mw 

  

  

   

  

   

    

SERI -1 

(Main 4 X djam 10-17. 19. 21. 
Mulai BESOK PAGI Seri. IK | 
LEBIH HEBAT ! 

     
   

  

   

  

   

  

  

1341. LEBIH SEREM "1 

PHILIPS Record HL 
Changer. 

Model paling baru. 
Buat 10 plat. 

Buat plat dari 7-10 dan 

12 inches. 

Ada schakelaar buat me- 
ngulangi. wd 

PHILIPS Buaran 

. Sangat sederhana. 
Dapat dipasang sama radip 
BIN.     

TUGU 56.TELP 566. JOGJA 

131-1 

  

  

MAU DJUAL: 
10 BUAH BETJA 

Keadaan masih baik harga 
Ha rata-rata 

Rp. 900.- 
Sedia Speda Laki / Prem- 
puan matjam? merk harga 
melawan. 

Toko Speda 

"KIEM GWAN" 
Gondomanan 86 — Jogja. 

hi 130-1. 

  

  

  

  

  

Telah bertunangan : 

Bl. Ks. Tamanan Kb. Bondowoso PA Pee ae PIR 

R. S. Pusat Surakarta. 

Tamanan 3 

1 17-12-1952 

  

  

Solo : 

Bromfiets ALPiI N Oo 

dengan stijgvermogen 22 
speciaal buat daerah pegu- 
nungan, versnelling 2 —i 
vrijloop. 
Kini sudah sedia. Djangan 
tunggu: sampai kehabisan. 
Persediain terbatas, 

A0KO 

: tan - 
Y9G0 xisuL 77-79 

Cari 
JOGJA TLP. 183. 

TA Panen 

Didjual dengan segera. 
Sebidang tanah luas 2960 

M2. terletak -disimpang em- 
pat djalan besar Wirabra- 
djan, Harga berdamai, ke- 
terangan kepada : 

Pertj. PERSATUAN 
| Ngabean barat 43 

106-1  Djokja, Telp. 

  

ta     ermainan makm seru. Tepat 
pada detik. jang penghabisan 
untuk kedua - kalinja Masdul- 
hak berhasil mendjebolkan 
djala Djakarta dan stand men- 
djadi 3 —2 untuk kemenangan 
Pa 5 

  

KOMPETISI PSIM KLAS 
ATAS . 

Didapat kabar, bahwa mulai 

akan mengadakan pertanding- 
an kompetisi dibagian klas I 
dan II, dengan susunan atjara 
sebaggi berikut: 
Djum'at 16-1-1953 MAS “ 

Ps. P.J, (klas I), Saptu 17- 1-53 

GAMA. — SATRIJA (klas I), 

Minggu “aa. 1953 SETIJA — 
HW (klas Atas), Senin 19-1-53 

RAS — MAS (klas II), Djum'at 

23-1-1953 GAMA — CHTH (klas 
HI), Saptu 24-1-1953 Ps. PJ — 
S.O. (klas I), Minggu 25-1-1553 
RAS — BROWIDJOJO (klas 
Atas), Senin 26-1-1953 HW 5 

SM (klas II), Djum'at 30-1-1953 
:ORION .— Ps. Pak tKas Ely: 

Saptu 31-1-1953 GAMA — SO - 
-(klas I), Minggu 1-2-1953, SM — 
ORION (klas Atas), Senin 2-2- 
1953 SO — GAMA (ilas II), 
Djum'at 6-2-1953 ORION 
CHTH (klas II), Saptu 7-2- 1953 
SATRIJA — MAS (klas I), 
Minggu 8-2-1953 Setija — Bro- 
widjojo (klas Atas), Senin 9-2- 
1953 HW — CHTH (klas II), 

| Djum'at. 18-2-1953 SO — BRO- 
WIDJOJO (klas II), Saptu 14-2- 
1953 GAMA — Ps, PJ (klas I), 

  
Pertandingan? bagian perta- 

Ce epud 

tg. 16 Djanuari j.a.d. ini PSIM “ 

PO
LA
 
Tm
 

  

.Sdri. Soelasmi Djojowirono. | 

    

Sdr. Daliman Darmowirjono | 

MULAI MALAM 

IL PAUL. MUNI 
i BETTE DAVIS 

| 
| 

“INI: 
  

CLAUDE RAINS 
JOHN GARFIELD. 
  

MAIN DJAM: 5 . 7.30 . 

  

»R A H A J Uu» 

MALAM INES 

“EASY To WED" 
(Mudah dipantjing). 

dgn. van JOHNSON — ESTHER WILLIAMS 

BALL. : 

HE SINGS — DANCES — ROMANGCES ! 

Main djam 5. 7 - 9. — Teks Bhs. INDONESIA — 17 Th. 
135-1. 

Lucille 

  

  

    

2eFi/ $-5203 

MINUM DULU SUSU 

WAP BENDERA 
BARU BERLOMBA| 

     
    

SUSU MANIS 

tap BENDERA 

    
  

5 

PENGUMUMAN 
Bagian Pemeliharaan Personil Pangkalan Udara Adi 
(Maguwo) Jogjakarta membutuhkan hahan2 /barang2 
keperluan asrama2 untuk kwartaal ke Ith. '53 seperti : 
SAJURAN2, DAGING MURNI, ATI, TELOR, AJAM, 
KAJU BAKAR, ARANG, BUAH2AN DAN LAIN2. 

Kepada pedagang2/ leveransiers jg ingin mendjadi lang- 
ganan diminta supaja mengadjukan surat penawaran 
dengan sampul tertutup Kepada : Komandant. Pangka- 
lan Udara Adisutjipto disertay dengan daftar har ga. 
Keterangan2 mengenai hal ter sebut diatas dapat dimin- 
ta pada : 
Kepala Bagian Pemeliharaan Personis P.U, Adisutjipto, 
pada tiap-tiap hari kerdja, antara “djam 10,00 - 13.00 
ketjuali hari Djum'at dan Saptu sampai diam 11.00 
Pemasukan penawaran akan Pa pada tanggal 
12 Januari 1953 djam 11.00. 
Selesai. 

Jogjakarta, 6 Januari 1953. 

# Ajn. Kepala Staf Angkatan Udara 

-. Komandan Pangkalan Udara 
2 ) Adisutjipto. 

11-1 

3 « dJ UAR E7» | Djangan sampai Ket 

: “ SOBOHARSONO 

   
Pusat Pemai 

- BANSANYOKPANG 

    
17 Tahun keatas, 
  

sangat 
sampai 

terbatas 
Keting- | 

  

133-1. 

  

  

pub KOLEYOM 
TJAP GARUDA Ken BUNYI 

   
KAPASAN 216-220 SURABAIA.BISA DAPAT BELI VISEGALA TOKO2 OBAT. 

Agen Jogja: Toko Obat ENG NGAN HO, ENG TAY HO, 

Toko GIE SOEN, Toko BUAH, Toko HING KUNG, 

Toko TONG AN HO dan Toko ,,FONG'” Malioboro-13. 

aa db 

  

  

T RUCK DI DJUAL: 
1. CHEVROLET Pesek Band Dubbel th. 

1. NISSAN Band Dubbel taun 1939. 
Keada'an masih baik sekali. 

RUMAH DI: DJUAL: 
1. RUMAH GEDEG di Punggawan 600 M2. 

RUMAH GEDEG di Mangkujudan 500 M2. 

RUMAH KOTANGAN di Mangkujudan 2250 M2, 

RUMAH BATU kampung, besar sekali 1500 M2, 

Tjotjok buat pabrik — Ne A 

1945. 

Te 

A: 

1 

Semua banjak: karang kitrinja” dan pohon . kelapanja. 

Keterangan pada: SURATMAN Hotel Rahaju 

Djl. Slamet Rijadi 261/263 — Solo. 129-1. 

  

    
  
2 

| 
| 
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MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 
ADJUDAN DJENDERAL 

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

I. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi ie 
sempatan kepada pemuda2 Indonesia untuk dididik 
mendjadi : 

BAWAHAN PULISI MILITER 
: BINTARA PULISI MILITER. 
jarat2 bagi tjalon2 peladjar : 

A 

    

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

1. untuk tjalon peladjar bawahan PM: sekolah Rakjat : 

6 tahun tamat atau jang sederadjat dengan itu. | 
2.untuk tjalon peladjar bintara PM: beridjazah SM | 

P atau jang sederadjat dergan itu. 5 
f£. Bersedia untuk mengadakan Ikatan Dinas Tentara 3 

sekurang2-nja 3 tahun, terhitung setelah selesai pen- | 
didikan. MET AN Bh 

g. Sanggup ditempatkan dimana sadja didalam wilajah 
Indonesia. 

h. Sanggup tunduk pada semua peraturan dan hukum4 
Militer. 

. Selama beladjar mendapat tundjangan peladjar sbb : 
aa 

1. untuk peladjar bawahan PM: peradjurits peladjar 3 

Rp. 80.— Naa 
2. untuk peladjar bintara PM: kopral peladjarl «- 

Rp. 90,— 

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

2. untuk peladjar bintara PM: Sersan/PM. 

a. Lama pendidikan untuk kedua matjam pendidi- j 
kan adalah 1 tahun. 4 

b. Pendidikan diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pu. & 
lisi Militer Tjimahi. | 

Cc. Selama pendidikan diharuskan berdiam didalam as- & 
rama jang telah disediakan. ) 

I. Tjara melamar : Pn UN | 
Peminat harus mengadjukan surat lamaran jg ditulis 4 
sendiri kepada salah satu dari alamat2 berikut Yang 
terdekat baginja: 

  

/4. untuk Terr, I (Sam. Utara dan Ter “Kmd. Bn. 
I CPM, Dj. Deli My., Medan. 1 

2 uantuk Terr. IL (Sum. Selatan): Kmd. Bn Ji SM, 
“Dj. Diponegoro, Palembang, 

3. untuk Terr. IIL (Djawa Barat): 
Dj. Djawa 15, Bandung, 

Kmd. Bn. 1 oPm, $ 

  

  

4. untuk Terr, IV (Djawa Tengah): Kmd. Bn. v cm 
Tjandi Baru 34, Semarang. 

5. untuk Terr. V (Djawa Timur): Kmd. Bn, v CPM, 
Dj. Guntur 1, Malang . 

6. untuk Terr, VI (Kalimantan): Kmd. Ban, VI cem, 
Dj. Teluk Tiram, Bandjarmasin. : 

7. uantuk Terr. VII (Indonegia Timur): Kmd. Bn, vu 
CPM, Dj. Karibasi, Makassar. 

8. untuk KMKB Djakarta. Raya: Kmd. CPM, Dj. Mer- 
deka Timur 17, Djakarta - Raya. 

dengan disertai lJampiran?: 
a. Daftar Riwajat Hidup. 
b. Salinan idjazah (beserta daftar angka untuk iajasan : 

S.M.P.). 
C. Surat keterangan dari Dokter jang menjatakan 

berbadan sehat, ) 
d. Surar ke terangan dari Asisten Wedanajrjamat atau 

Polisi jang menjatakan berkelakuan, baik dan belum 
pernah tersangkut perkara Polisi, 

e. Dua pas photo, 
. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tersebut sub, TI tin 

VI akan dipanggil untuk mengikuti mdjian2 penjaring- 
an mengenai kesehatan badan, pengetahuan umum 
dan pengetahuan sekolah. 

VIII. Mereka jang tidak memenuhi sjarat2 tidak akan di- 
panggil 

IX. Pendaftaran ditutup pada tgl. 31 Djanuari 1953. 

BANDUNG, 23 Des. 1952.   KEPALA STAF ANGKATAN Da t 

u.b. PP. 

. ADJUDAN DJENDERAL: 
18-1, Sa 
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Typ (Na RAKJAT 1522/53/8.0s144 

  


