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“Status Kantor Penjuluh ' 
| Perburuhan Daerah. 

    

“ANaberintah Pusat, apa soal 
- status Kantor “Penjuluh baal | 
ruhan 1g ini “termasuk 

Tang satu Tenan penje- | 
— lesajannja. 

Dalam hubungan ini 
| ta DPD Daerah seksi Perk 
han Susan 

“0 Aa: 

uru- 
NO menjatakan pen- 

| Gapatnja, bahwa pemetjahan 
| status kantor itu tidak dapat 
— dilepaskan dari pada tindjauan 

jang 
. timbul dari udjud perekonomian | 

: aa negara kita. Untuk da- 
pat melaksanakan dasar2 gelei- | 
Ge dhami salah satu factor 

A3 g penting ialah adarga kesa- | 
azas dalam menjalurkan 

idaproces. Hal 
nja kesatuan politik- 

  
ini berarti | 

 menugju ke lanang 
rta, W: Kepala Da- 

anak dengan : itu akan 
Hebih tepatlah, djika Pemerintah 
daerah mengambil bagian dari 
pada arbiedsprocesnja darj pada 
politik geleide ekonomi. 

“Dengan demikian, status dinas 
Perburuhan daerah Jogjakarta 
jang meliputi“ beberapa urusan 
gaga prinsipnja lajak diserah- 
kan kepada daerah, berdasarkan 
Ine PAN. $ At 
T Demiki . Susanto. 

Inspeksi KPP Djawa Te- 
ngah ke Jogjakarta. 

Sementara itu -“ kemarin 
telah tiba. di Jogjakarta - dari 
Semarang, rombongan dari In- 
peksi Kantor 
Yuhan Propinsi 
jang maksudnja 

  

Djawa Tengah 

  

supaja mengadakan tinibang te- 
rima Kantor Penjuluh Perburu- 
han Daerah Jogjakarta, didja- 
ikan Kantor Pembantu Penju- 
'luh Perburuhan jang 'termasuk 
-Wilajah daerah Semarang. Rom- 
bongan itu telah menemui acting 

| Kepala Kantor Perburuhan KRT 
' Notojudo, tetapi menurut kete- 
rangan, timbang terimi itu be- 

lum dapat dilangsungkan, kare-- 
ina daerah “Jogjakarta sendiri 
“sedang F - men perdjuangkan sta- 
tus 3 Perburuhan 

  

Yateke jang pertama pada tgl.   perburuhan « dari Tang Kat | 46 Djanuari jang 

43 Buah ak digarong 

    

Jalu. : 

  

GrromBoxcan mobrig jang berkendaraan power dari 

13.45 waktu 
Setjang telah 

ke Grabag pada tanggal 11 Djanuari sekira djam 
Jan didesa Kuwaluan, antara Pajaman dan 

ditjegat oleh gerombolan MMC jang telah me- 
rampok desa. Pajaman malam Saptu jang lalu. 

Tentang djalannja 
peristiwa. 5 

5 Buka Mobrig tersebut 
dalam perdjalanan kembali, ke 
Grabag membawa bensin dan 
rantsoem, berdjalan: dibelakang 
otobis Adam”, jang djuga me- 
nudju Grabag. Mungkin sudah 
mendjadi rentjana gerombolan 
untuk mentjegat otobis itu, ta- 
pi karena ada power dibela- 
kangnja, maka otobis tersebut 
terdapat selamat dan berdjalan 
terus, sedang power tersebut 
dihentikan. Karenanja segera 
MEANA tembak menembak ig 

“Oleh karera ' Mobrig hanja | 
terdiri 5 orang, sedang gerom: 
bolan 100 orang sedikitnja,/'ina- 
Ka kendaraan tersebut citing- 
galkan dan 5 orang itu larr'me- 
nudju Magelang untuk (“minta 
bantuan. - 

|. Segera serombongan Tebar 
dan mobrig lainnja menudju 
ketempat pertempuran semula 

    

- dan pada djam sekira 15.30 ter- | 
djadi pertempuran sengit anta- | 
ra militer/mobrig dan gerombo- 
lan didesa Bengkal, tidak djauh 
dari Setjang. 
Dalam pertempuran 6 orang 

gerombolan tewas, 5 or 
tangkap masih hidup dan ba- 
njak sendjata dan TA jang 
dirampas. 3 
Dalam pe 

Pena anang 
t 

  

   apan | dengan 
“ Ha seorang 

rtempur itu mene- 
wa besar ke 

ter- 

ajam 16.00 terdjadi pertem- 
puran didekat kali Progo dide- 
sa Bengkal (Temanggung) an- 
tara mobrig dan gerombolan. 
Kurban mereka jang tewas se- 
ketika. ada 3 orang, 2 masuk 
kali 
keadaan luka tertangkap, Me- 
nurut keterangan diantara me- 
reka itu ada seorang kapten. 
Dipihak mobrig seorang luka2. 

Keterangan lebih landjut me- 
njebutkan bahwa mereka itu 
gerombolan jang menjerbu Pa- 
jaman tempo hari. Dan didekat 

. djalan kereta-api dan terpetjah 
mendjadi dua bagian. Dikata- 

pat meloloskan diri ke Klum- 
bon (Tembarak) dan jang se- 
“kira “40 kembali kedjurusan 
Teng — (Kor). 

  

PARLEMENTARIA 

baru Bahagian2. 

“Bahagian2 dlm, Parlemen ha- 
“Ti ini mengadakan pemilihan pe- 
ngurus baru, jang hasilnja sbb : 
"Bahagian TT: ketua Gondosu- 

'wandito, wk2 ketua Moh, Sad- 

dak dan Z.A. Achmad. Bahagian 
U : ketua Z. Baharudin, wk, ke- 
tua K.H. Tjiwan. Bahagian III : 
ketua Andi Gappa, wk. ketua 
'Manaj Sophiaan. Bahagian IV : 
ketua Kusnan, wk. ketua Pel- 
laupessy. Bahagian, V: ketua 

Asraruddin, wk. ketua Su- 
kmartojo, Bahagian VI: ketua 

| Abulhajat, wk2. ketua Manuaba 
Udan Ardiwinangun. — Ant. 
8 
” 

    
| Salah satu mesin wlam bikep” ker 

Nederta dari Bindhoven id. Tiap   

“Penjuluh Perbu- | 

“berdasarkan | 
| keputusan Menteri Peshuruhan, 

: Idilahirkan 

“pun bagi pih 

dan hanjut dan 5 dalam | 

Kuwaluhan “mereka meliwati 

kan jang sekira 60 orang da- 

Pemilihan pengurus 

Nanang UMUM 

  

. DTERETKAN OLEH BA DAN PENERBIT. ena BATAN RAKJAT" Lang $ GAUTA S.P. S.) 

  

  

ar temui Mukarto ' 
2 - Bitjarakan MSA 

Kemarin duta besar Amerika 
Serikat, Merle Cochran menemui 
Ment, LN Mukarto, untuk me- 
njampaikan nota resmi, jang | 

menjatakan — kesediaan pem. 
Amerika Serikat, untuk meneri- 
ma usul duta besar RI di Wa- 
shington, tanggal 5 Djanuari 
1953, jang berarti penggantian 
perdjandjian MSA tanggal 5 
Djanuarj 1952. 

Dengan demikian, maka mulai 
hari ita berlaku perdjandjian 
baru mengenai bantuan ekonomi 
dan tehnik atas dasar TCA dan 
mengenai penggantian sisa 

grant dari constabulary agre- 
ment (perdjandjian keamanan)   mendjadi bantuan reinmbur- 
sable (dengan  pembajaran 

| uan). 5 
Hingga sekarang bantuan jg 

diterima dari Amerika Serikat 
| memberikan hatsi!2 jang bergu- 
na bagi pembangunan Indonesia 
Dengan dasar? baru tadi dapat 

Giharapkan bahwa tjara pembe- 
rian bantuan tersebut lebih se- 

laras dengan politik luar negeri 
“jang dianut oleh pemerintah, se- 

dang boleh diharapkan bahwa 

bantuan inipun akan berguna 
bagi pembangunan . Indonesia. 

Demikian keterangan Kent. LN 
jang dikeluarkan kemarin. 

UNDANG2 DARURAT 
No. 16 AKAN DI- 

—T JABUT 
Undang2 Darurat no. 16 jang 

dalam tahun 1951 
oleh kabinet Sukiman untuk 

mengatasi gelombang pemogo- 
“kan jang sangat  meradjelela 
'pada waktu itu, tetapi dalam 
irrakteknja membawa kedong- 

5 -p 13 

  

  
   

   
Giganti dalam tahun ini djuga. 

Menurut keterangan I Tesia- 
sukmana Menteri Perburuhan 

|jang bertanggung djawab dalam 
soal ini, bahwa konsep Unsang2 
baru itu telah siap diker dja: kan- 
nia. 
Dan dalam wakti sesingkat- 

singkatnja akax diadjukannja 
pada kabinet. 

Tentang udjud dan Isinja 
Undang2 baru itu, Tedjasukma- 
na belum bersedia lagi memberi 
Ne aa jang pandjang le- 

Sementara itu- kita mendapat 
keterangan dar: Dewan Partai 

Buruh jaitu partainja Menteri 
Perburuhan, supaja Undang2 
baru itu di perbintjangkan ter- 
lebih dahulu. dengan semasak 
masaknja dalam partai sendiri, 
sebelumnja Undang? itu diadju- 
Kan pada kabinet. (PR). 

  

GEROMBOLAN SERANG 
“ TJIPARAJ: 

6 Penduduk dibunuh dan 
30 rumah dirampok, 

bunuh “dan isi dari kl. 80 ru- 
mah telah digarong oleh sebuah 
gerombolan 'bersendjata jang 
tadi malam menjerang kota Tji- 
parai. Kerugian akibat pengga- 
rongan-ditaksir kl. Rp. 50. 000,-. 

Menurut keterangan, djun:ah 
gerombolan itu kl. 150 orang di- 
antaranja 'banjak anak2 di- 
bawah umur, Serangan dilaku- 
kan dari djurusan Selatan dan 
Tenggara. Gerombolan sampai 
mentjapai. djarak kl. 50 ra dari 

pos polisi. Karena perlawanan 

tentara dan polisi selama KL. 
1/4 djam, gerombolan tak sam- 

pai tengah kota. Tapi waktu 

mundur mereka melakukan pe- 

rampokan pada 80 rumah pen- 

duduk a.l. dikampung Andir dan 
Tjipaku. — Ant.   

. 

tas Tinting sigaret iniantat baru 
"menit mesin 

    

  

  
ak madjikan akan | 

.dagang2 Indonesia jang ter- 

6 Orang penduduk telah di- 

Dari siang PARLEMEN : 3 

Pemilihan Konstituante | 

20 dan DPR 
Dibitjarakan oleh 5, 
anggota. ik 

45 Orang Hn Panimuk! 
minta bitjara dalam 1390 menit 
pada pemandangan umum babak 
pertama mengenai rentjana UU . 
pemilihan konstituante dan par- 
lemen jang akan diadakan Rebo, 
Kemis dan Djumw'at Perintjian 
pembitjaraan itu sbb. : 

8 Dari Masjumi 250 menit, & 
PNI 75 menit, 6 PIR 190 menit, 
2 PSI 60 menit,-4 PKI 125 menit, 
1 Demokrat 45 menit, 2 PRN ? 

menit, 2 Katolik 60 menit, 2 Par- f 
tai Buruh 30 menit, 1 NU 309 me- 

nit, 1 PSII 30 menit, 1 Parkindo 
30 menit, 2 Murba 75" menit, ai 

SKI 15 menit, 4 Progresif 145 
menit, 6 tak berfraksi 150 menit. 
Mungkin masih akan ada jang 

menusul. 

- 

Sidang? Bagia 
Bagian Parlemen hari ini dan 

kemarin telah bitjarakan 3 ren- 
tjana UU jaitu persetudjuan an- 
tara Indonesia dan negeri? lain 

dalam lapangan ekonomi dan 
keuangan, tentang perubahan. 
bea berburu dan tentang pera- 
turan ekonomi dan tabungan | 
pos. — Ant. " 

  

   

    

   Pombrintah Indonesia 
. menjesal, 

Terhadap putusan pe- 
ngadilan di Den Haag. 

Pemerintah Indonesia telah 
menjatakan penjesalannja kepa- 

da pemerintah Belanda terhadap 
“keputusan pengadilan dj Den 

Haag jang.mendjatuhkan huku- 
man ringan kepada Mainepot 
dengan kawan2nja jang telan 
melakukan pertjobaan pembu- 

nuhan terhadap atasche militer 
Indonesia dinegeri Belanda Let 
Kol. 

lan tersebut dikirimkan pada 

hari Saptu jang lalu oleh ke- 

menterian luar negeri melalui 

kuasa Indonesia di Den Haag. 

Demikian keterangan jang dipe- 

roleh harian Pemandangan dari 
kalangan resmi. — RD. 

RUMAH2 DINAS AKAN 
DIBUAT 

Antara rumah gubernur. 
Didapat kabar bahwa dalam 

tahun ini pihak jang berwadjib 
telah merentjanakan pembuatan 

rumah2 dinas untuk tempat 

tinggal bagi para pembesar. 
Demikian maka Gubernur, Resi- 

den serta Walikota akan men- 
dapat rumah dinas. — (K.R.). 

  

DP Partai Buruh : 

Hanja partai politik jg berhak 
madjukan tjalon 

Perusahaan penting harus segera 
dinasionallsir 

Dz PARTAI BURUH pada tanggal 10/l dan 11/1 telah me- 
ngadakan rapat pleno di Djakarta untuk “ membitjarakan 

antara lain ekonomi, situasi politik dalam negeri dan luar ne- 
"geri. Sebagai hatsil perteriuan 

dalam negeri, dinjatakan supa. 

tersebut ialah : mengenai soal? 

ja pemilihan umum j.a.d. diada- 
kan Tenan memakai Hjstenste) sel. 

  

KAUM PENGUSAHA 
NASIONAL 
Di Makassar menge- | 
luarkan Statement. 

Dalam perteing tara Des 
' Tiens” KONSU- | 

lat Makassar dengan pengusa- 
ha2 Indonesia telah dikeluarkan 
sebuah statement jang meminta 
agar pemeriatah mendjatankan | 
politik pemberian. modal jang 
luas kepada pengusaha2 na- 
sional. Politik jang amay sem- 
pit sekarang inj memaksa peng- 

usaha2 Indonesia membikin 
transaksi2 keuangan dengan pel 
bagai djalan dengan financier 
asing. Dalam sektor2 perekono- 
mian jang sudah dapat didjalan- 
kan oleh pengusaha2 nasional, 
vestigingen asing dan aktiviteit 
asing harus dlarang. Bagi pe- 

f 

  

njata tidak dapat melangsung- 
kan usahanja dilapangan im- 
port, supaja dibuka kesem- 

patan untuk bergerak dilapang- 
an perdagangan menengah dan 
interinsulair. 

Selain itu pertemuan telah 
pula memperbintjangkan soal2 
perdagangan export - import, 

kedudukan pengusaha Indonesia 
dan politik perekonomian de- 
wasa ini. — Ant. 

    PENGANGKATAN PADA 
PERGURUAN TINGGI / . 
Dengan surat putusan Menteri | 

P.P.K. telah ditetapkan, bah- 
wa : Prof. Dr. G.E. van Gils Ke- | 

pala Bagian Fisika dan Kolloid | 
Kimian pada Lembaga Penjeli- 
dikan Karet Indonesia di Bogor 
-terhitung mulai tanggal 1 Ma- 
ret 1952 disamping djabatannja 
jang tersebut diatas untuk se- 
mentara diangkat sebagai guru 

besar luar biasa dalam mata pe- 
ladjaran Kimia Kolloid Tehnis 
pada Fakultet Tehnik Universi- 
tet Indonesia dj Bandung. . Ant. 

SIAPA JS TENGGELAM 
Di Umbang Tirto ? 

Tentang anak peladjar jang   
i dapat 'menge- . 

kertas linting 'sigaret tjap Cheveaux Blanc, jg. 
Bu ruhg wanita tersebut beladjar 
ki mesim 23 belum, Da ba pa 

AG 

! tenggelam dipemandian Umbang 
Tirto Jogja hari Minggu sore 
jang lalu lebih landjut diper- 
oleh kabar, bahwa anak tadi 
adalah peladjar dari S.G.B.I I 
bernama Sudijono, dari Ledok- 
ratmakan Jogja. 

Sebelum dia menudju kembali 

dari Tempel memberi tahukan, 
bahwa dia akan mandj dulu di 
Umbang Tirto, Dengan mengi- 
kuti rombongannja dia mandi 
hingga mengalami ketjelakaan 
ditempat 2,5 meter dari kolam 
Umbang Tirto. 

  

PERSAHABATAN IN- 
DIA & JUGOSLAVIA 
Anggauta2 utusan Jugosla- 

via jang kini mengundjungi In- 
dia kemarin dulu diterima oleh 
PM Nehru. Mereka “kemarin 
terbang kembali ke Jugoslavia. 

Di New Delhi diumumkan, 
bahwa pemerintah India di Ju- 
goslavia sedang menjelidiki ke- 
mungkinan untuk mengadakan 
pertukaran Mahasiswa dan 
wartawan Ka kedua nega-   

Partai Buruh berpendapat 
bahwa hanja partai2 politik jang 
berhak mentjalonkan sedang or- 

| g#nisasi2 massa dan perseorang- 

tan tidak boleh memadjukan 
21 tjalon. Dengan demikian maka 

| ada hak recall dari partai. Ang- 

'gauta2 angkatan perang - dan 
polisi berhak memilih dan ber- 

"hak dipilih, tetapi-pelaksanaan- 
nja harus diatur tersendiri. 

Sesudah konstituante terben- 

tuk haruslah segera dilaksana- 
kan pemilihan anggauta2 DPR 

dan uang djaminan untuk me- 

menuhi sjarat sjah mendjadi tja- 
lon dihapuskan, serta memper- 
tahankan satu kamerstelsel. 

Partai Buruh menghendaki 

djuga Djakarta Raya mendjadi 

daerah pemilihan tersendiri se- 

hingga dengan demikian maka 
Indonesia terbagi dalam 16 dae- 
rah pemilihan. 

Tentang keadaan ekonomi di- 
keluarkan sebuah resolusi jang 
mendesak kepada  Pemerintan 
supaja  menasionalisasi : tam- 

bang2 minjak di Sumatera jang 
kini dikuasai rakjat, beberapa 
pabrik gula jang sudah dibiajai 

negara, perusahaan air bersik, 
perusahaan gas dan listrik ini 
tahun djuga. 

Partai Buruh menjetudjuj dju- 
ga diadakannja rundingan  In- 
donesia/Belanda asal soal KMB 

: dirundingkan bersama dengan 
|rundingan penjerahan Irian Ba- 

rat kepada Indonesia. — Ant. 

UUD Sudan 
pera 

Harjono. Pernjataan sesa-: 

| kan semula. 

  

sekali akan dimulai 

United Press sementara itu 
mewartakan dari Washington, 
bahwa menurut sumber2 resmi 

diibukota Amerika Serikat, ba- 

ru2 ini memang telah tertjapai 

beberapa kemadjuan kearah 

mendekatkan pendirian2 Ingge- 

ris dan Mesir mengenai organi- 
sasi pertahanan Timur Tengah 

itu. 
Hasil pembitjaraan?2 
di London. 

Menurut sumber2 di.London, 
menteri luar negeri Inggeris 

Anthony Eden kabarnja telah 

minta kepada dutabesar Ste. 

venson di Kairo supaja ia ber- 

usaha memulai perundingan2 

mengenai reritjana pertahanan 

Timur Tengah, segera setelah 

terlihat adanja kemadjuan jg. 

njata kearah suatu pengertian. 

antara Inggeris dan Mesir da- 

lam masalah Sudan. 

Pada hari Djum'at jl., Eden 

telah mengadakan pembitjara- 

an2 dengan pembantu menteri 

luar negeri Amerika untuk 

urusan Timur Tengah, Henry 

Byroade, dalam pembitjaraan2 

mana menurut sumber2 di Lon- 

don telah tertjapai persetudju- 

an mengenai suatu rerstjana jg. 

telah dirobah untuk mendiri- 

kan Organisasi Pertahanan Ti: 

mur Tengah (MEDO — Middle 

East Defence Organization), 

jang mula2 diusulkan oleh Ing- 

geris, Perantjis, Turki dan A- 

merika Serikat pada bulan Ok- 

tober 1951. 
1 

i 

| Perob'ahan sikap negara? 
| Arab ? 

Dikemukakan, bahwa sedjak 
rentjana semula untuk pemben- 
tukan MEDO jang disusun oleh 
Inggeris, Perantjis, Turki, A- 
merika Serikat, Australia, A- 
frika Selatan dan New Zealand, 
ditolak oleh pemerintah Wafd 
Mesir Padawbulan Oktober ta-' 
hun 1951, menteri luar negeri 
Turki Fuad Koprulu telah ba- 
njak berusaha untuk mejakin- 
kan negara2 Arab akan perlu- 
nja bagi mereka untuk meng- 
ambil bagian dalam organisasi 
pertahanan ini. 

Koprulu telah berusaha mem 
pertumbuhkan kejakinan ini di 
Irag dan“ Syria, dan kabarnja 
telah menggunakan - pengaruh- 
nja di Kairo dengan hasil2 jang 
baik pula. Menurut sumber2 
tersebut, Eden dan Byroade ru- 
panja telah bersepakat, bahwa 
tudjuan sekarang ialah untuk 
menarik negara2 Arab dalam 
MEDO dalam tingkat jang le- 
bih dulu daripada direntjana- 

  
Sengketa daerah 
Terusan Suez. 

Sumber? di London achirnja 
mengemukakan, bahwa perun- 
dingan?2 mengenai ' MEDO di 
Kafro manti- tentu perlu meli- 
puti pula pembitjaraan2 me- 
ngenai tuntuten Mesir supaja 
pasukan? Inggeris ditarik mun- 
dur dari daenah Terusan Suez, 
terhadap tuntutan mana Ing- 
geris telah menjatakan pendi- 

rzanja. 
Dikatakan, bahwa tawaran 

Inggeris jang diadjukan pada 
' tahun 1951 untuk mengundur-   
dalam masa 

lihan 
Disetudjui Mesir & 4 partai politik Sudan 

TUSAN politik Perdana M enteri Muhammad Naguib ke 
Sudan, Major Salah Salem, hari Minggu sudah tiba kem- 

bah di Kairo, sesudah sebulan lampnja 
lanan ke Sudan, dengan hasil 
telah tertjapai dengan 4 partai 
dan, mengenai undang? dasar 
alihan, dalam' mana Sudan akan « mempunjai 
sendiri. 

Dengan pulangnja Major 
Salem, maka perundingan an- 
tara Inggeris dan Mesir, jang 
dilakukan oleh duta besar Sir 
Ralph Stevenson dan PM Na- 
guib, mentjapai babak pengha- 
'bisan. 

Isi Persetudjuan. 
Menurut persetudjuan itu, 

segera sesudah undang2 dasar 
untuk masa peralihan tadi. di- 
proklamasikAan tetapi sebelum 
diadakan pemilihan umum, 
akan”dibentuk sebuah komisi 

pengawas. 
Persetudjuan tadi tetap pe- 

gang teguh prinsip pemilihan 
setjara langsung diseluruh Su- 
dan sedapat-dapatnjas sebelum 
pemilihan konstituante ini di- 
mulai, segala pasukan Mesir 
dan Inggeris harus ditarik. kem- 
bali, Konstituante ini akan me- 
nentukan nasib Sudan dimasa 
jang akan datang. 

Sesudah penarikan kembali 
pasukan2 tadi, keamanaan da- 

'lam negeri akan didjaga oleh 
pasukan2 Sudan dan gupernur- 
djenderal Sudan tidak mempu- 

     ra tersebut, um 
ta sea 

Lembaga 'Kebudaraan 
dan 

3 aKon. Batavidasch Gencotchne. 

NY e - 

    njai kekuasaan atas pasukan2 

s'era.hobt   

mengadakan perdja- 
jang memuskan. Persetudjuan 

politik jang penting dan Su- 
bagi Sudan selama waktu per- 

pemerintahan 
$ 

Pada penutup naskah perse- 

tudjuan ini dinjatakan, penanda- 
tangan2 persetudjuan tersebut 

telah bersepakat, bahwa pasal2 
jang termaktub didalam doku- 
men tadi adalah untuk undang2 
dasar pemerintahan sendiri Su- 
dan dan bahwa mereka berteguh 

hati untuk memboikot sesuatu 
pemilihan, jang diadakan diba- 
wah undang2 dasar lain. 

'Inggeris berusaha adu- 
domba rakjat Sudan”, 

Menurut harian Mesir "Al 

Ahram”, Major Salah Salem ke- 

tika ada di Khartoum (Sudan) 
mengatakan, bahwa pemerintah- 

an Inggeris di Sudan mentjoba- 
tjoba memetjah belah partai2 
Sudan dan ' menimbulkan per- 
sengketaan antara Sudan Sela- 
tan dan Sudan Utara. 
Kata "Al Ahram”", Salah Sa- 

lem mengatakan, bahwa ia telah 
melihat isi seputjuk surat "con- 
fidential” jang diedarkan pe- 
merintah Sudan diantara pe- 
mimpin2 partai2, jang bersifat 
menimbulkan  benih2 perpetja- 
han, — UP.   
  

nurut Dr. 

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan ......... Rp. 1l.— 

Etjeran ......... im 0.60 | 
  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
ADPERTENSI: e 

  

TAHUN IX — NOMOR 10. 

PERTAHANAN TIMUR TENGAH : 

| Pembitjaran Inggeris & Mesir 
segera dimulai 

EMBITJARAAN?2 antara perdana menteri Mesir djenderal 

Mohammad Naguib dan du tabesar Inggeris 

Stevenson mengerpi ikut sertanja Mesias 

periahanan Timur Tengah jang direntjarnakan 

di Kairo didalam waktu jg. singkat lagi. 

Demikian mPnurut sumber? jang berkunsa di London. 

Sir Ralph 
dalam organisasi 

ita mungkin 

kan diri dari daerah Terusan 
Suez kini rupanja masih berla- 

ku, jaitu dengan sjarat2 sbb.: 
IE 'Pangkalan2 didaerah Teru- 

san Suez harus diduduki selu- 
ruhnja oleh serdadu2 Mesir, 

2. Mesir harus beri djaminan 

bahwa dalam. waktu perang 

Inggeris boleh kembali kedae- 

rah Terusan Suez, 3. Mesir su- 

paja menerima missi2 militer 

Barat untuk melatih pasukan2 

Mesir jang akan digunakan un- 

tuk mendjaga pangkalan2 dae- 

rah Terusan Suez, dan 4. Bah- 

wa Mesir mendjadi anggota se- 

deradjat dalam Organisasi Per- 

tahanan Timur Tengah. — UP. 

LATIHAN PERANG DI 
LAUT TENGAH 

5 Buah kapal induk Inggeris, 

sebuah kapal pendjeladjah, Se- 

buah kapal penempur dan 2 

buah kapal perusak, jg paling 

modern, darj angkatan laut 

Inggeris akan turut serta da- 

lam latihan perang musim semi, 

jang akan mulai diadakan pada 

tanggal 26 Djanuari di Djibral- 

tar dan daerah Laut Tengah se- 

belah Barat oleh ,,Home Fleet” 

Inggeris. 

Program dari latihan perang 

tersebut antara lain ialah latih- 
an2 bersama dalam rangka NA- 
TO dan djuga kundjungan2 ke 

pelabuhan negara2 asing. - AFP. 

Barat atau Blok Timur. 

Jiichiro Matsumoto, Sosialis 
Kiri Djepang, mengatakan bah- 

wa pada waktu ini Asia tidak 
ada ditangan bangsa2 Asia. 

Dikatakannja bahwa dalam per- 

djalanannja Ke Rangoon ini ia 

10 DJUTA TON MINJAK 
IRAN DIDJUAL 

Perdana Menteri Iran Moham- 

mad Mossadegh menduga, bah- 

wa soal minjak Iran ,,1970 Su- 

dah selesai”. Demikianlah me- 

Shayegan, seorang pe- 

muka Front Nasional dan ang- 

gota parlemen Iran. 

  

  Shayegan mengatakan seterus 

nja, bahwa minjak Iran seba- 

njak 10 djuta ton Kini hampir 

didjual. 

Tetapi, kata sumber keterang. 

an tadi seterusnja, berhasilnja 

usaha Mossadegh kearah ini, 

oleh pemerintah Inggeris dipan 

dang sebagai serangan terhadap 

prestigenja, oleh seba itu Ing- 

geris melakukan segala daja- 

upaja untuk mendesak kepada 

Amerika, agar supaja dalam 

tempo satu bulan Mossadegh ter 

paksa melepaskan kekuasaan pe 

nuhnja, AFP. 

KONTRAK2 — KOLLEKTIF 
HARUS DITINDJAU 

Kata Walter Reuther. 

Ketua C.I.O. Walter Reuther 

mengatakan bahwa  perhubu- 

ngan antara kaum madjikan 

dan pihak buruh dalam perindus- 

trian mobil  terantjam, djika 

kontrak2 kollektif tidak  ditin- 

djau kembali dengan segera utk 
mengatasi bahaja ketjederung- 
an inflasi. 

Reuther mengemukakan bah- 
wa harus ada persetudjuan me-   ngenai interpretasi pemerintahan 
baru tentang idex harga dan pe- 
netapan upah oleh pemerintah 
menurut ,,sliding scale”, jang di- 
tentukan dalam kontrak2 tsb. 
Kontrak2 kollektif telah diada- 
kan untuk waktu 5 tahun sedjak 
tahun 1950. —. AFP. 

WARTAWAN DJA- 
KARTA 

Adakan malam ramah 
tamah. 

Pertemuan ramah tamah un- 
tuk.menjambut tahun baru jang 
diadakan oleh pengurus Balai 
Wartawan di Djakarta Sabtu 
malam jl, selain  dikundjungi 
oleh para wartawan jang ada 
di Djakarta, djuga dikundjungi 
oleh Menteri2 PPK Dr. Bahder 
Djohan, Penerangan Mononutu 

r dan Perhubungan Djuanda, du- 
ta Ceylon di Djakarta, kepala 
Djawatan Kepolisian Sukanto, 
walikota Samsuridjal, berbagai 
persattase kedutaan asing jang 
ada di Djakarta dan darj kala- 
ngan dagang. Pertemuan ra- 
mah tamah diadakan di Balai 
Wartawan Djakarta, Ant. 

  

  
  

  

.Perantjis dinegerinja 

  

  

“PERDJURIT2 HO LARI 
DARI KAMP TA- 

WANAN 
Kira2 50 orang tawanan pi- 

hak Ho Chi Minh telah mati 

tenggelam dan 100 orang tawa- 

nan dapat ditangkap kembali 

oleh pihak Peranijis setelah 

pada tanggal 12 Desember 

jbl. 200 anggota pasukan2 Ho 

Chi Minh jang ditawan oleh pi- 

hak Perantjis, berhasil melari- 

kan diri: dari kamp di Poulo 

Condor. 
Paulo . Condor ialah sebuah 

pulau jang terletak 250 km se- 

belah Selatan Saigon. Kala- 

ngan2, jang .dapat mengeta- 

hui, mengatakan bahwa orang 

tawanan tersebut berhasil me- 

larikan diri setelah setjara ti- 
ba2 menjerang serdad 
ngawal dan merampas : 

ta2 ringan dari serdadu2 tac 

Sebagian besar dari pa 
nan, jang melarikan « 5 

telah berusaha untuk dapat ) 

sampai disemenandjung Ca- 

mau,, kira2 150 km dari Poulo 

Condor, dengan menggunakan 

perahu2 dan rakit2 buatan sen- 

diri. 

Pihak Perantjis dengan meng- 

gunakan 2 buah kapal ang 

tan laut dan sebuah pesawat 

”Privateer” telah dapat me- 

nangkap kembali 100 orang ta- 

wanan dilaut dan 10 orang ta- 

wanan di Poulo Condor sendiri. 

Menurut keterangan iawanan2, 

jang telah ditangkap lagi itu, 

maka 50 orang diantara mere- 

ka telah mati tenggelam. UP. 

  

    

   

    

    

  

   
    

Konp. Sosialis di Rangoon : 

Kekuatan ketiga di Asia 
£ Lepzs dari blok Barat & Timur 

/ALAM rapat raksasa disetadion sepakbola Rangoon, 

#dikundjungi oleh 30.000 orang, 

partai? Sosialis Asia di Rangoon h 1 

tuk imperialisme Barat dan berseru supaja bangsa? Asia ber- 

satu mendjadi ,,Kekuatan Ketiga”, jang terlepas 

jang 

j rta2 dalam konperensi 

2 Minggu ini telah mengu- 

dari Blok 

melihat, betapa mendalamnja 

berakar imperialisme Eropa dan 

Amerika di Asia. x 

Agar supaja Asia mei kjadi 

merdeka, maka langkah perta- 

ma jang harus didjalankan ia- 

lah mengusir pasukan2 Barat jg 

ditempatkan di Asia : ,,Kaw: 

bersatulah untuk membina Asia 

jang tidak akan menjerang” 

Jayaprakash Narayan dari 

India mengatakan, bahwa bang- 

sa Asia sudah bangun 1 
kesadaran baru, dan mer 

bukan sadja melemparkan 

ban kekuasaan asing, 

    

Ye, 

    

be- 

tetapi 

djuga sifat ketidak-mauan dan 
passivitet jang sudah dianggap 

sebagai kebiasaan itu, dikata- 

kannja bahwa partai2 Sosialis 
Asia kini bertemu dan sudah 

berdjandji akan menghantjur- 

kan setiap sisa imperialisme, da. 

ri muka Asia. 

Narayan mengatakan 

rusnja, bahwa bangsa2 Asia 

harus.mendjauhkan diri dari 

persengketaan dan muslihat ke- 

dua Blok kekuasaan : bang 

Asia harus hidup damai de 

kedua2nja,  bekerdja - bersama 

antara bangsa2 Asia. 

Wakil Aldjazairiah Said Fa- 
rhi berseru supaja kekuasaan 

diac ni 2 

Dikatakannja bahwa Aidj: 

riah, telah ditjaplok Menanti 
dan didjadikan propinsi (,,de- 
partement”) Perantjis : hal ini 
didjadikan alasan oleh Perantjis 

untuk menjeret Aldjazairiah ke- 

dalam: Pakt Atlantik. 

Dikatakannja bahwa baru se- 
sudah berperang selama “0 ta- 
hun, maka- Perantjis berhasil 
menaklukkan Aldjazairiah, dan 

baru sesudah itu maka Peran- 
tjis dipermudah usahanja untuk 
memaksakan »perlimdungan” 
dengan kekuatan sendjata atas 
Tunisia ketika 1881 dan atas 
Marokko ketika 1912. Penjerhu- 
an ini kini dilawan dengan ku-' 
atnja, kata Farhi. 
Diantara pembitjara2 tadi, 

hanja wakil Malaya Muhammad 
Sopii sadja jang menjokong 
pernjataan Attlee dari Inggeris, 
supaja bangsa2 Eropa dan Asia 
bekerdja-bersama  sepenuhnja. 

Sopii, dari Partai Buruh Pan- 
Malaya, mendesak supaja bang- 
sa2 Asia djangan menaruh pra- 

sangka terhadap Eropa, karena, 
terdjadinjarexploitasi oleti ne- 
gara2 Barat dimasa jang lari- 
pau, atas Asia. -— UP. 

sete- 

  

     

  

  

  

xi- 

  

  

  

x Saking mangikalnja karena 
selalu diperingati isterimja dja- 
ngan pulang terlalu malam, Mus 
ka seorang penduduk Jogja tis 
dak kembali pada suatu malam. 
dan pulang kerumah pagi Iris   nja, Sang isteri lantas tidak Tea 
Sy peringatan tagi, 2 

 



     

   

    

, Jang . 
Na peman- 

| sikap hidup jang 
naa SAN hidupnja 

  

       

    

    

  

   

   
    
              

   

    
   
   
      

  

   

    
   
   
   

   

        

           
    
       

        

      

    
    

    

   
   

    

    
    
   
   
   
    
   
      
   
    
   

        

:A. bagian Sastra pe- 
kita diharuskan memba- 

1 »Mahabarata”, Ramajana, 

Dewarutji, Baratajuda dan Ar- 
una Wiwaha, dan lain2-nja. 
alau buku2 ini diselami sung- 

guh2 oleh pemuda kita, dibawah 
I mpinan para guru, jang men-. 

li pendukung kebudajaan 

maka ada pengharapan be- 
sar, bahwa murid2 S.M.LA. akan 
terpengaruh oleh tjita2 jang 

k termaktub dalam buku2 tadi. 
| Seluruh Mahabarata memben- 

- | tangkan soal ,,kepahlawanan” 
| dalam arti jang seluas-luasnja. 

| Bismaparwa memberi tjontoh 
keluhuran buddhi dan seorang 

a |satrija- ela dan pemimpin 
“negara. Baratajudapatwa meng- 
gambarkan sikap seorang sena- 
pati (adipati Karna), jang luar 

“biasa: Pendidikan batin sema- 
| nja Penana j | tjam ini — menurut perasaan 

|. perhatiannja. “| kami — peflu bagi pemuda? ki. 
3 Dengan tjara didik aan ta pada djaman sekarang, pada 

itu, “kita Sapah Bks Fa Sin .djaman mangan kita berhasrat 

. 15000 Buruh batik “setengah 
.. nnganggur” 

Pemerintah Ga Yosi crediet 

  
menaruh px dalan te 
Pa . jang 

    

  

-b NO Setan JK? mendapat | 
: : 5 “bahan? keperluan. Meskipun keadaan 

pada “daa sangat tita mt muaskan, namun Karena bantu. 

  

an Pemerintah, an Jan Sin be pembagian bahan yabrics, 90 
| perusahaan batik Gitssrar ba #0AAn snpat beneraja sean 
| pun hanja dengan kekuatan 7075. 1 , 

    
jakan perusahaan2 AN 

 hanja bekerdja dengan bahan? | 
"jang mereka terima dari peme- i 

| rintah pu, teteak (untuk men 

Atas pertanjaan, faktor2 apa 
kah jang menjebabkan kemun- 

| duran dalam perusahaan? ba- 
“Itik, dinjatakan oleh sdr. Wino- 
. fto, bahwa pokoknja karena ke- 

sukaran2 keuangan 'j 
Ingakibatkan Telan per 

' Ra berkurang. pasa) 

| Berhubung dengan kana 
mama tersebut diatas, maka oleh | 
pihak PPBI bersama-sama de- 

| ngan GKBI (Gabungan Kope- 
' rasi Batik Indonesia) telah di- 
,adjukan usul kepada - pemerin- 
'tah, supaja kalau pemerintah 
hendak mengadakan  opkoop, 

maka sebaiknja diadakan se 
| karang. Dengan: opkoop Sa 
rang ini, maka pemerintah 
akan mendapat keuntungan, 

| jaitu harga2nja murah daripa- 
da kalau opkoop itu KAN 
“seperti biasanja, jaitu 

   

  

   
    

      

    

     

    

     

       
    
   
    
   

        

     

   

   

      

      

      

    

   
      
    
   

   
   

  

   

          

   

  

    

    

   

    
    
     

   

   

    

    

  

    
   
   

  

   

                

    
    

      

   

    

z Dietiruh" adah Yorganare 
| ada 525 perusahaan: batik tapi 

| jang” betul2 | £ 
|. boleh dikatakan hanja 'beberapa | 

: “buah. Diantara 525 perusahaan | 
& itu jang minta pembagian ba- 

- han “dari pemerintah tadi 
ada 480 buah: “.. 3 

Send: “satu /usaha untuk me- 
|. nolong anggauta2nja maka PP 

BI kini sudah mulai memberi 
crediet kepada mereka itu. Te- 

— tapi diakui pula, bahwa crediet 

jang diberikan PPBI itu djauh 
5 belum mentjukupi. Oleh kare- 

ina itu dianggap perlu agar pe- 
' merintah segera metana TP 
“Het. K3 : 

  

   

   
   
    

fitri, Kedua kalinja pemerintah 
.dapat menolong perusahaan2 
jang sekarang itu sedang ae 

"Imah keuangannja. 

| Dalam hubungan itu bebera- 
“pa pihak dari kalangan perusa- 

aru2 | haan batik menerangkan, bah- 
€ wa dengan ditutu ja perusa- | 

haan batik itu kini kira2 15000 | 
diantara 20000 buruh batik: js 
cada didaerah ini tidak mempu- 
njai pekerdjaan jang tetap, atau 
bala dikatakan setengah me- 

: nganggur. 
Kalau dilihat sepintas 1atu, 

.nampaknja pada waktu belaka. 
“ngan ini ada beberapa 'usaha2 
“batik timbul lagi, Oleh kalangan 
itu' diperingatkan, bahwa mere-' 
ka itu 'bukan dibuka kembali, 
melainkan menerima pekerdjaan 

d dari perusahaan? bangsa Iain 
jang “dapat diartikan. mere- 

1 | ka itu hanja buruh belaka. Me- 
| reka terpaksa - mendjalankan 
pekerdjaan borongan itu, ka- 

“rena memang tidak kapitaal- 
| krachtig untuk dapat lebih la- 

aja mempertahankan perusaha. 
sendiri. Demikianlah ke- 

- 

engan kalangan perusahaan | 
Date tersOn. 

  

terbesar 
kali tsb. ga 

Kaitan pertjakapan ,,K.R.” 

i Nata Fi Pa Aan 
ahwa dalam. tahun 1953 In- 

L “ Djawatan Pertanian | 
yjawa Tengah akan menerima 

traktor pertanian da- 
r negeri. Tahun jang su- 

telah dite ja 10 -b ah |   
  

    

masa menghadap Hari Raja dal. 5 

    

unakan. ditem: usaha2 
f penduduk, maka paru2 ini oleh 

sewa 307.751 
(ikan 
kian itu dilakukan untuk 7 De- | 

a fa wilaja! pekerdjaan' 'Djawatan | 
- | Perikanan tersebut. — 

Gang Hanana Na ikeba tai 
atau integraal dan integratie 
terlihat Galam tindakan manusi 

  
berpikir, 'berperasaa: 
kemauan, Tindakan (pendjelma. 
an kemauan), jang telah dida- 

| sarkan atas pertimbangan. dari 
pikiran dan perasaan, berarti 
telah dapat: dipertanggung. dja- 
wabkan. Maka dari itu pikiran 

pat bimbingan sebaik2nja dalam 

wadjiban guru2 untuk memberi 
tjontoh, kepribadian guru me- 
rupakan alat didik penting se- 
kali. Akan tetapi buku2 pun | 
dapat mendjadi alat didik (cul- 
tuurpaedagogis). : 

Dalam surat Ardjuna Wiwaha 
kita dapat mendjumpai bebera- | 
pa bagian, jang merupakan ke- 
indahan (schoonheid). Pantas 
mendjadi pedoman kehidupan 

ngunan : 

3 Pada Wakti Ardjuna bers 

ning” tidak dapat digagalkan 
oleh godaan, Supraba jang men- 
djelma mendjadi Sumbadra, dan | 
mendukung anaknja jang masih 
ketjil. Peristiwa ini mengingat- 

| kan kami kepada peristiwa, pa- 
da waktu Mahatma Gandhi dim | 
pendjara dikundjungi oleh iste- 
rinja. Kundjungan tadi ditolak 
oleh Gandhi dengan pernjataan, 
bahwa isterinja harus kembali 

dak perlu memikirkan nasib 
Gandhi. 
2. Perdebatan antara Kerata- 

rupa dan Tjiptoning memberi 
peladjaran kepada-para/ pembela 
dan pemimpin negara, supaja 
selalu bersikap Ksatria pinan- 
dita, pahlawan dgn kesutjian. 

3.Sesudah Ardjuna dapat me- 
ngalahkan-Newatakawatja, dan 

: dipanggil ketempat para dewa, 
dimana Ardjuna merasakan ke- 
nikmatan, : maka Ardjuna diper- 
ingatkan oleh Batara Guru: 
»Ardjuna, djangan terlalu lama 
ada di Kahendran. Kembalilah 
segera kengartjapada, disitulah 
tempatmu”. Para pahlawan ha- 

1 | rus bergerak dalam masjarakat. 
“Keindahan? sematjaih itu-ki- 

Ita dapat dalam  kesusasteraan 
kita. Sajang kalau tidak dikenal 
oleh pemuda2 kita, jang kami 
harapkan kelak mendjadi pen- 

dan. batin (antara maatschap- 
saja dan geestelijk 1 ideaal). 

ambar : 

Soya dengan P 3 pot 

Bantuan Potisi dat Ungaran jg. 
datang dengan segera setelah 

dapat laporan, ternjata sudah ti- 
dak mendjumpahi gerombolan | 

jang telah melarikan diri | itu, 
ke 'ajurusan Bawen. 
Korban manusia tidak. ada, 

dan berapa djumlah kerugian 
Lorang2 jang mendjadi korban- 
nja, masih diperiksa oleh jang 
mena setempat. — (Kor). 

BAGIKAN 
| Untuk singorteen San dan 

erikanan dikalangan 

Djawatan Perikanan Darat di 
Batangan telah diberikan se- 
Mann 'berangsur - angsur kepada ' 

banar berkepentingan | 

'nener), Pembagian se- 

(Kor), 

Bg ORANG DIBEBAS-   
  

     

(de menschelijke handeling) js | :   
  n dan ber- 

“dan. perasaan ini harus menda- | 

pendidikan. Telah mendjadi ke- 

para pendukung tjita2 Pan 

tapa sebagai bagawan »Tjipto- . 

ketempat shukumannja, dan ti- 

dukung kebudajaan baru, kebu- 
dajaan  Pantjasila, jang menu- 

| dju kepada kehidupan, berdasar. 
| kan keseimbangan antara lahir 

jang mengamuk 
a. Angin tuafan 

Sa ng dari sebe-.| 

sial Kabupaten 
ah mulai mem- 
“kepada mereka 

$ nggung kerugian aki. 

shin Jantan Tersebut. — 

  

milihan umum, Ya2 

   

  

1 mulai aktip partai2 politik 
Nama MAenana, teruta- 
ma didasark | kepada keingin- 

lan partai? utk selekas mungkin | 
adanja Dewan Perwakilan Rak-” 
jat jang betul2 atas dasar pi- 
Jihan rakjat.. 
“Seperti diketahui, di Madura 

| ketjuali partai politik PNI Ma- 
'sjumi. Partai Sosialis Indonesia- 
pun masuk partai jang besar 

ab an ter dja- 

$ Han aktif kampanje Pem: 

Tentang akan datangnja Pel 

Suara Pers: 

Pidato Presiden pada pembu- 
kaan Parlemen baru2 ini bukan- 

at disambut dengan hangat 
"oleh sebagian Pers kita di Dja- 
Karta, bahkan sebaliknja, mere- 

“Ika mengatakan bahwa pidato 
itu hanja kesimpulan dari se- 
mua usaha2 jang lampau, jang 

 Foekatane dan jang kemudian. 
1 | Malahan ada pula jang menja- 

takan terus terang, pidato itu 
bukannja suatu staatstuk jang 
berharga. Untuk mengenjam 
Suara2 itu maka dibawah ini 
kami sadjikan suara2 rekan 'di 

: Kenalan 5 
& 

Bukan suatu staatstuk 
jang berharga. 

»MIMBAR INDONESIA" 
Djakarta” a.l. menulis sbb : 

Pidato Presiden Sukarno pada 
pembukaan sidang DPR tahun 
1953 dimulai dengan optimisme 
dan diachiri dengan optimisme 
serta andjuran jang berisi. Apa 
jang dikemukakan pidato itu, 

ketjuali bagian belakangnja, | 
adalah merupakan suatu tin- 

# 

di 

| djauan' politik dalam dan luar 
negeri biasa, jang lebih merupa- 
kan suatu hasil pekerdjaan pe- 
'gawai jang radjin dikantor, dari 
pada suatu staatstuk jang ber-   pengaruhnja di Madura. PKI di 

Ta Tera, ada. — Ant, 
harga. Semuanja merupakan la- 

| poran hasil: usaha jang telah, 

  

ma P.AB.LD. (Djawa Tengah) 

Atjara jang akan dibitjara- 
kan antara Jain jalah soal ang- 

|'garan dasar, dan terutama idee 
untuk mendirikan Bank dan 
Assuransi untuk Pa uA per- 

satuan tersebut. 

Mengenai idee ini, lebih djauh 
Tn. Bambang Sajekti dari Pim- 
'pinan PABI) Djawa-Tengah di 
Semarang menerangkan, bahwa 
modal jang diperlukan untuk 
Bank tersebut masih perlu di- 
bitjarakan dalam sidang, tetapi 
sedikitnja perlu ada uang pang- 
kal sebesar Rp. 2000.000,—. 

“Mengenai assuransi itu dite- 
rangkan, bahwa dikemudian ha- 
rinja para pengusaha bis2 dan 

“truck Indonesia jang mendjadi 
anggauta PABI sama diwadjib- 
kan masuk assuransi tersebut 
untuk kepentingan kesedjahte- 
“raan perusahaannja- sendiri. 

PABID (Semarang) 
pekerdjaannja 

-ini masih terbatas kepada pen- 
daftaran2 tjalon2 anggauta, dan 
ditunggu hasil2 laporan itu dari 
tjabang2nja jang sudah ada di: 
Pati, Semarang, Pekalongan, 
Banjumas, Surakarta, masing2 
dibawah pimpinan sdr2: Bakoh, 
Legosuhoto, Moh. Djahid, Dir- 
wan dan Sunarto.   

   Dengan pembukaan sidang? parlemen 1953, maka bari 
Presiden telah diadakan malam resepsi di Istana Merdeka untuk 
anggautaz D.P.R. jang dihadiri djuga oleh para menteri. 
| Tampak Ketua Parlemen Mr, Sartono ketika berdja- 

  

' BIBIT BANDENG DI- 

O bibit bandeng | 

.|lang semuanja ada 

Di Magelang tjabang itu se- 

ini oleh 

4 

Sa (IPPHOS). 

dalam, 
jang. mn 

Konperensi pleno P. A. B. L 
Akan dirikan assuransi & Bank utk trucklbis 

ERSATUAN Angkutan Bermotor Indonesia sebagai organi- 
sasi regionaal jang untuk Semarang dan sekitarnja berna- 

dan mempunjai toporganisasi 
bernama OR(ganisasi) PE(ngangkutan) N (asional) I(ndone- 
sia) jang berkedudukan di Djakarta dibawah pimpinan Tn. 
Prawoto Sumodilogo, menurut keterangan pada nanti tg. 17 dan 
18 Djanuari ini akan mengadakan sidang pleno di Djakarta. 

-dang disiapkan, sedang di Jogja 
PABI berdiri sendiri. 
Tugas PABID jang terutama 

adalah ikut melaksanakan ke- 
putusan Pemerintah mengenai 

Pedoman Kementerian  Pernu- 
bungan disekitar pengusahaan 
bus dan truck, jang antara lain 
menentukan bahwa tiap pengu- 

saha hanja dibolehkan paling 
banjak mempunjai 20 buah bus, 
sedang trajek2rja paling djaun 
hanja 120 Km. parallel dengan 
dengan kereta api. Buat truck 
direntjanakan trajek 175 Km. 
dan tiap pengusaha direntjana- 
kan hanja boleh mempunjai pan 
ling banjak 15, buah truck2. 
(Kor.). 

Daan SEPAK BOLA 
— TAMBAKSARI 

Pembuatannja direntjana- 
n Kap Sa, Rp. 

aj juta. ts 

Oleh Walikota tu DPDS 
bersama-sama kepaia2 Dinas 
Pekerdjaan Kota dan Perkem- 
bangan Kota serta Djawatan 
Penerangan Kotabesar Suraba- 
ja telah diadakan penindjauan 
dan telah memeriksa rentjana 
pembuatan Stadion besar Tam- 
baksari jang ditaksir akan me- 
makan beaja 112 Gjuta rupiah. 
Berhubung dengan keadaan 

keuangan maka untuk tahun 
1953 direntjanakan penjelengga- 
raan dari sebagian rentjana 

tersebut jaitu pembuatan sta- 
dion sepak - bola sadja jang 
mungkin akan meminta beaja 
Lk. Kp.400.000.—, Setelah reri- 

tjana ini diterima dari Dinas 
Pekerdjaan Kota segera akan 
diadjukan . Kesidang DPRDOS 
jang akan datang. — Ant, 

BERITA2 T.T. IV 
Biro Penerangan Staf TT IV 

mengabarkan : 
— Pada tg. 19-1-1953 latihan 

untuk anggauta2 Staf TT IV 
phase ke-II sudah akan dimu- 
lai lagi. Dan bersamaan wak- 
tunja dengan latihan Staf TT 
IV ini, maka di Magelang dju- 
ga dimulai latihan lichting ke- 
III bagi. 80 orang komandan2 
pleton selama 1» bulan. 

Pada tg. 23-1-1953 se- 
djumlah 20 orang Bentara MTO 
(Motor Techniek) dari seluruh 
Territorium IV akan mendapat 
latihan pula selama satu bulan 
di Bataljon Genie Magelang. 
— Pada tg. 8-1 sampai -de- 

ngan 13-1-1953 Biro Penerang- 
an Sie V Staf TT IV mengada- 
kan campagne penerangan de- 
ngan disertai pemutaran film 
dalam kamp2 tawanan S.O.B. 

  

    

  

diwilajah R.1.-15. (Kor). 

  

5 “akin merupakan staatstuk 
lagi dan akan dikerdjakan dlm 
lapangan politik dan diplomasi 

internasional, dilapangan politik 

dalam negeri seperti otonomie 
daerah, perimbangan keuangan 
antara. daerah dan pusat jang 

| memang sudah lama harus di- 
| siapkan dan dilaksanakah,|-dila- 
pangan keamanan jang grafiek- 
.nja pada kwartaal belakangan 
tahun 1952 tambah tinggi serta 
penjelesaian 17 Oktober jang 

belum selesai dalam Angkatan 
Perang. 

Achirnja ,,M.IL” berkata : 
Kerdja adalah kapital nasio- 

nal sesuatu bangsa dan tenaga 

adalah pusaka turun temurun 
jang tak.akan habis2nja selama 
bangsa itu belum lenjap dan ba- 
gi kita selama Merah Putih ma- 

| sih 'berkibar. Kepada pemimpin 
rakjat, djangan hendaknja ber- 
teriak sadja tentang kerdja, te- 
tapi djuga membuktikan dengan 
kerdja, kerdja jang tidak kenal 
'pajah susah dan djam. Kalau 
semangat kerdja keras mem- 
banting tulang, telah meliputi 
seluruh rakjat, mulai dari pe- 
mimpin2 dari atas hingga keba- 
wah, dengan tjontoh2 dan bukti, 
bukan dengan ongkang2 kaki, 
dengan omong gede, radikal2an 
dan agitasi2an, pasti akan hidup 
kejakinan bahwa negara R.I 
ini, akan terhindar dari bentja- 
na dari dalam dan bahaja dari 
luar. Negara Indonesia jang ke- 
“tiga ini akan berdirilah dengan 
megah dan djajanja, sebagai- 
mana dahulu negara Indonesia, 

Sriwidjaja Sjailendra dan Singo- 
sari Modjopahit. ' 

Tahun 1953 dibuka oleh pe- 

mimpin dan rakjat dengan: 
kerdja keras, menumpangkan 
bahu dengan gigih, serta dengan 

tekad tidak mau menjerah pada 
nasib! Barulah Indonesia djaja 
dan makmur ! 

Tidak tegas. 

sPEDOMAN” di 
berkata bahwa suasana jang 
bertjermin dari pidato Presiden 
dimuka sidang DPRS itu adalah 
menjimpang sekali dari suasa- 
na jang meliputi keadaan par- 
tai2 dan pemimpin politik. Bebe- 
rapa diantara mereka misalnja 
menjesalkan bahwa Presiden ti- 
dak lebih tegas utjapannja me- 
ngenai peristiwa 17 Oktober. 

Kita anggap, reaksi seperti 
dilukiskan diatas itu menggam- 
barkan semangat jang tidak 
sehat. Sedangkan, sebagaimana 
djuga diandjurkan oleh Presiden 
didalam pidatonja kemarin itu, 
kita semuanja harus menguta- 
makan bekerdja keras dengan 
penuh tanggung-djawab, bebe- 

rapa politicus itu kelihatannja 
sudah kangen akan masa jang 

politik2an sadja dengan leluasa 
dengan tidak menghasilkan se- 
suatu jang positif — misalnja 
berupa “undang2. 

(Bersambung hal 4). 

Djakarta | 

lalu. tika mereka masi nj ngga Li 

   

    

Presiden bantu museum 
perdjuangan 

Dalam suratnja kepada Pani- 

daiam panitya La Pelin- 

Sung 

  

Dari sdr, Suga 

panitya menerima sebuah brosur 
Undang2 Dasar “jang dibuat 

Matan Karangmontjol pada per- 
muldan tahun 1949 dan disebar- 

kan didaerah pedalaman kepada 

pamong2 desa. , 
Ketjamatan . Karangmotjol 

(kabupaten Purbolinggo) dalam 
clash kedua. merupakan pusat 
pemerintahan untuk keresiden- 

an Banjumas/Pekalongan dan 
markas tentara didaerah itu, jg. 
pada waktu itu dipimpin oleh 
overste Bachrun. 

TJERAMAH PROF. 
PRINGGSODISDO 

Hari Sabtu sore jad, oleh Prof. 
Mr, A.G. Pringgodigdo akan di- 
adakan tjeramah mengenaj soal. 
soal jang bersangkutan dengan 
akan dibentuknja konstituante. 
Tjeramah akan dilangsungkan 

di Pressroom untuk para un- 
dangan. Undangan segera me- 
njusul. 

MENINDJAU DAERAH 
ENCLAVE 

Kemarin anggauta2 DPR 
Daerah anggauta Panitya Pe- 
njelesaian daerah enclave, terdi- 

ri dari sdr. Istiadjid, Prodjosu- 
roto dan Notosudarmo menga- 

dakan .kundjungan kedaerah 
enclave untuk menjelidikj ten- 

tang urusan2 agraia, 

desakan dari penduduk disana. 
Menurut keterangan, tentang 

urusan tanah disana memang 
agak ada keistimewaannja. Se- 
orang jang mempunjai hak wa- 
ris tanah disana, djika tidak 

tinggal disana, tanahnja tidak 
dapat dinjatakan sebagai tanah 

warisnja, dan mendjadi milik 
dari daerah itu, sedangkan se- 
orang pendatang, walaupun bu- 
kan penduduk disitu dengan mu 
dah dapat membeli tanah. 

KONPERENSI PALANG 
MERAH INDONSIA 

Daerah Jogjakarta. 
Pada tgl. 14 dan 15 Pebruari 

1952 Palang Merah Indonesia 
Gaerah Jogjakarta akan menga- 
dakan konperensi dj Jogjakarta 

Gan akan dinadliri oleh tjabang- 
tjabangnja di Kabupaten2 dan 
kotapradja Jogjakarta. 

Jang dibitjarakan 
soal2 organisasi. 
Menurut keterangan, Palang 

, MerahyIndonesia, Gaerah Jogja- 

karta kini mempunjaii anggau- 
ta lebih dari 3000 orang dan 

| anggauta Palang Merah Pemu- 

terutama   danja tidak kurang dari 300 
pemuda dan pemudi. 

  

kepada buruh sebagai 

menjatakan terpaksa 
pada tanggal 25 Djanuari 
hadap tindakan 
Tedjasukmana”, 

Selandjutnja DPP Sarbupri 

menuntut kepada pemerintah 
untuk mengambil tindakan te- 
gas terhadap tindakan Menteri 

Perburuhan itu jang dianggap- 
nja ,,terangZan memperkosa 

hak azasi manusia”. 
Kepada seluruh kaum buruh 

chususnja dan rakjat umumnja 

Giandjurkan serta memprotes 

i tindakan Menteri: Perburuhan 

itu, sedang kepada semua ang- 

gota Sarbupri, chususnja di Su- 
matera. Timur, diminta” supaja 

lebih mempererat persatuan dan 
membulatkan tekad, disamping 
lebih waspada dan hati2 terha- 
dap. Kemungkinan2 provokasi 
jang ditimbulkan oleh reaksi 

dan kaki - tangannja”. 
Demikian antara lain pernja- 

taan DPP Sarbupri jang disam- 

paikan kepada pemerintah dan 
semua pihak jang bersangkutan. 

Sebagai jang dinjatakan dlm 
statement itu, pihak Sarbupri 
telah lebih dari ML man   

Sarbupri antjam mogok total 
Sebagai protes keras terhadap tindakan 

Menteri Perburuhan 
ALAM sebuah statementnja tertanggai 10 Djanuari 
mengenai persoalan ,,upah surut buruh perkebunan Suma- 

tera Timur sebesar Rp.30 djuta” jang tidak dibajarkan langsung 
jang dituntutnja 
akan mengadakan aksi mogok total 
1953 sebagai suatu protes keras ter- 

»Sewenang - wenang” dari Menteri Perburuhan 

1952 

itu, DPP Sarbupri 

saha untuk mendapatkan penje- 
lesaian mengenai masalah - itu, 

jang djuga kemudian diikuti 
oleh pihak Perbupri (Mr. Silito- 
nga) dil. 5 

Pokok persoalannja, sebagai 

diketahui, ialah pihak buruh 

menghendaki supaja. upah surut 

(dari madjiKan AVROS dan DP- 
V) jang mendjadi haknja itu, 
dibajarkan langsung kepada 
buruh (sebesar Rp. 30 djuta), 
sedang Menteri Perburuhan me- 
mutuskan (keputusannja tang- 

gal 8 Oktober 1952) supaja upan 
Surut tersebut disetorkan  ke- 
pada De Javasche Bank di Me- 

dan sebagai ,,Dana  Kesedjah- 

teraan Buruh Perkebunan Su- 
matera Timur,” jang ditolaknja 
oleh pihak buruh. 

DPP Sarbupri beranggapan, 

bahwa hal terselenggaranja ba- 
dan2 sosial jang dimaksudkan 
dalam ,,Dana  Kesedjahteraan 

Buruh” itu adalah kewadjiban 

  

  mutlak dari madjikan: — Ant. 

    

| WILAYAH DJAWA TENGAH |: 
  

keputusan untuk "membebaskan 
.sedjumlah 223 orang tawanan 
“dari Goorgangskamp Tegal, Pa- 
|da tg. 17-12-1952 telah dikelu- 
|arkan pula surat keputusan jg. 
“serupa itu untuk membebaskan 
397 orang tawanan dari door- 
gangskamp Surakarta, sedang 
selandjutnja pada tg. 5-1-1953 
Surat keputusan serupa itu te- 
lah dikeluarkan lagi untuk 
membebaskan 4 orang tawanan 
dari ' Nusakambangan jang 
berasal dari Tegal. — (Kor). 

| MAGELANG 

“ADA A LK. 200 ORANG. 
Jang akan naik haaji dari 
Magelang. 

“Menurut kalangan panitya 
Hadji Magelang, maka djumlah 
orang jang telah mendaftarkah 
“dirinja untuk naik hadji dalam 
th, 1953 ini, baik dari kabupa- 
ten maupun Mean Mage- 

150 
SP OA Ski Ted 

  

pada fihak panitya Hadji Pro- 

vincie di Semarang. 

Djumlah tsb. diduga akan ber 
tambah lagi dengan sedikit2nja 
50 orang, sehingga dari kabu- 
paten dan kotapradja Magelang 
djumlah pendaftaran akan ber- 
tambah mendjadi Ik. 200 orang. 

Mengenai kedudukan staf da- 
ripada panitya Hadji Magelang, 
lebih landjut dari kalangan jg. 
mengetahui diperoleh keterang- 
an bahwa berhubung djalannja 
pekerdjaan Panitya selama th. 

19522j. tidak memuas- 
kan maka chabarnja keadaan 
nja tidak akan berobah. Hal ini 
masih menanti pengesahan lebih 
lartdjut. (Kor). “ 

KURSUS SOSIAL DI- 
MULAI 

“ Lichting pertama diikuti 
Te otong oo 

Bertempat di Asrama Rumah 
Anak Negara Meteseh Mage- 
lang, pada malam tgi, 9-10 Dja- 

|nuari jbl, telah dilangsungkan 

  

        

    
   

  

         embit aan ? Paus Social 

watan Social Kab. Magelang, ig 
dikundjungi 
kursisten, 

undangan, 

Menurut fihak San api pe- 

njelenggara Kursus tsb., maka 

dalam lichting pertama jang di- 
mulai tgl, 10 sja 12 Djan. ada 
Ik. 160 orang jang mengikuti 
kursus tsb. Seperti pernah di- 
kabarkan, maka, dalam bulan 

ini, berturut2 diadakan 5 lich- 
tingen dari kursus tsb. dimana 
masing2 lichting lamanja 3 hari. 

Dalam kursus itu, mereka di- 
peladjarkan rupa2 pengetahuan, 
terutama jarg berhubungan de- 
ngan Ilmu Social. (Kot), 

KEBUMEN 
HONGEROEDEEM 
SEBAB "KIKIR" 

' Suatu kedjadian jang aneh 
ialah terdapatnja "hongeroe- 

djuga para. tapa 

  deem” jang mengenakan dua 
ora. penduduk jang ternjata 
"tidak miskin” di Kebumen, 
jaitu Bok Murjodikromo dan 
Reksowirono. Bok Murjodikro- 
mo. tergolong penduduk didae- 
rah itu jang kaja. Baru2 sadja 
ia membeli sawah 3 Ha. dan 
tegalan 21 Ha. serta seekor 

kerbau, Hanja karena dari. ki- 

ketjuali oleh para ' 

aa aaen anna amanah, 

kirnja ia tiap hari hanja ma- 
kan ojek, sedang semua keka- 
jaannja ditimbun. 
Reksowirono - jang umurnja 

ga penduduk jang tjukup, tapi 
setiap hari jang dimakan 'ha- 

nja nasi putih sadja, lain2 ma- 
Kanan tidak suka. Waktu Kke- 

dua. orang “tsb. diperiksa oleh 
dokter kesehatan dan bupati 
Kebumen, terdapat mereka po- 
sitief kena hongeroedeem,. ka- 

kinja bengkak2. $ 
Setelah beberapa hari diberi 

obat oleh dokter dan diberi an- 
djuran menghilangkan  "ke- 
kikirannja” kedua orang terse- 
but kini telah “mulai sembuh 
kembali, — Ant. KIOLL   

(Yu sadja 

BENDUNGAN KALIGEN- 
DING DJEBOL 

Bendungan di Kaligending 
kabwpaten Kebumen, jang ba- 

selesai diperbaiki, 
akibat bandjir achir2 ini dje- 
bok-lagi. Bendungan ' tersebut 
dapat mengairi sawah seluas 
2700 Ha. Dengan kerusakan 
itu, sawah2 jang agak tinggi 

letaknja kekurangan air. Kini 
oleh yang herwadjih sedang di- 
usahakan memperbaiki hendu-   
ngan tersebul. — Ant, 

tya Sementara Museum Perdjur 
angan, Presiden Sukarno menja. 

takan Kemhan LK duduk 

au 

Ie og 2 $ 

oleh Pemerintah Militer Ketja- 

Kundjungan ini terutama atas 

sudah 60 tahun, termasuk dju-' 

  

. . 

Akibat pergi malam, 
Dua orang pemuda mon- ' 

dok pada salah seorang ke- “ 
luarga dikota ini. Mereka 

mendapat satu kamar, Pada 

suatu malam belum lama 

ini, kedua pemuda itu harus 
pergi, jang satu untuk me- 

ingundjungi rapat, sedang 
ig Jain/tidak memberi tahu 
“kemana. (iKira2 tengah mas 
“lam jang mengundjungi ras: 

pat tadi pulang dulu, Setibas:i 
nja dirumah terus tidur.dan'" 

lampu kamar dimatikan. 

Tidak lama kemudian: da: 
tang jang satunja dan' zon? 
der menghidupkan lampunja 
ia djuga terus mentrdju ke-' 

tempat tidur. Karena gelap- 
nja kamar, maka ia harus H 
meraba2 dengan tangannja , 

dan djuga mengira bahwa 
kawannja sekamar 'itu be- 

lum pulang. Tangannja jang 
dibuat meraba2 tadi me- 
njentuh badan temannja ' 
jang sudah tidur itu, Entah | 
karena apa, tapi teman jang | 
tidur terkedjut dan mengi- 
ra bahwa ada pentjuri her 
dak  mendjalankan rolnja. 
Dengan tiada sedar ia terus ' 
memukul temannja tadi dan” 
berteriak2 ada pentjuri. Per 
kelaian hebat terdjadi. Oleh" 
karena itu tuan rumah ba- 
ngun dan terus menudju ke-' | 
kamar tadi dan menjalakan 
lampu. Alangkah terkedjut- 
nja “ketika melihat 2 pe- 
muda jang mondok 'itu se-" 
dang berkelai. Achirnja se-” 
sudah kedua pemuda itu se: 
dar kembali, mereka kes" 
tawa terbahake. Hata 

ASC     
2 WARTAWAN LUAR. 
NEGERI MENGUN. 
DJUNGI JOGJA 

Untuk beberapa hari lamanja 
kini telah tiba di Jogja 2 orang 
wartawan Luar Negeri Karl Es- 
kelund dari madjalah terbesar 
di Skandinavia ,,Hjemmet” dan 
njonja dari madjalah wanita 
»Alt for Damerne”, 

Di Jogja mereka bermaksua 

akan mengadakan penindjauan 

pada beberapa object jang di- 

pandang penting, kemudian se- 
sudah itu akan melandjutkan 

perdjalanannja ke Djawa-Te- 
ngah, Djawa- Timur, Sunda- 

Ketjil, Sulawesi dan Kalimantan. 

Patut dikabarkan, bahwa kun- 

Gjungan mereka ke- Indonesia 
disokong dari Kedutaan Rek" “di 

Kopenhagen. 5 

SUDJIAN K.P.U.A. DIKA 
LANGAN ORANG 
" HUKUMAN » 
Kkat, kerdja sama." 

anta Djawatan Kepen 
Daerah Jogjakarta dan Dja- 
| watan Pendidikan Masjarakat 
" Kotapradja Jogjakarta, mendje 
lang tutupan tahun 1952 dida- 
lam Rumah Pendjara Jogja- 
karta telah dilangsungkan udji- 
an penghabisan K.P.U. A.,. un 
tuk orang2 hukuman. Banjak- 
nja murid 25 orang dan .jang 
lulus udjian ada 28 orang. 

UTUSAN  CHTH MENE- 
MUI PEMERINTAH 

DAERAH 
Kemarin siang utusan CHTH 

telah menemui KRT Notojuda 
sebagai wakil dari Pemerintah 
Daerah untuk membitjarakan 
soal peristiwa penutupan ekor 
lah ra'jat  Tiongroa II Toga 

' 'karta. 
Maksudnja jalah akan Harus, 

ha, agar dapat ditjarji djalan 
keluar Gaiam persengkataan Mi 
menolong murid2 sekolah itu 

djangan sampaj terlantar pelas 
djarannja 

&leh KRT Notojuda kemu: 

dian diusulkan mengadakan per 
temuan antara pihak2 jang ber- 
sengketa, pihak golongan Ti- 
onghoa jang neutraal dan Wakil2 
dari intansi pemerintah daerah 
dan polisi dan menurut rentja- 
na pertemuan itu diadakan: un 
marin. petang. 

PERHEBATLAH USAHA2 
PENGAIRAN DESA 

TAHUN, 1953. 
Wang bantuan Rp. 10615 
diterimakan, 

Untuk . memenuhi djandji 
pemerintah mengenai bantuan 
jajasan pengairan didesa-desa, 
pada hari Saptu jl. bertempat 

  

ditrimakan  uwang 
Rp. 10615.- dari Panitia Jaja: 

Kabupaten kepada Panitia ' 
jasan ' Pengairan Kapanewor" 

Menurut rentjana jang 
djukan kepada pem 
djumlah biaja ada Rp 
tetapi berhubung kes 
uangan hanja diber 
dari rentjana perminti” 
Rp. 10615.. $ 

Selandjutnja dalam pd 
annja sdr, Sumarto dat, 
ngairan mengandjurkan 

Panitia selalu berusaha untk 
memperhebat jajasan2 pengai 

makmurap rakjat daerahnja. 
  

“Tontonan. malam ini : 
INDRA : ,,Thief of Damascus”, 

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

Paul Muni, Bette Davis. 
SENI SONO: ,Bud Abott. and 

Lou Costello in The Foreign 
Legion”, 

REX: ,Pow Peh Tjoba”, Serie 
ke - II, 

LUXOR: ,Sin Ten”, Serie laa, 3 
film Tiongkok. 

RATTA TT Hasv to Wed”, van         Jokson, Iistuer Williams, 

di Kapanewon Prambanan, telah/g 
sebanja & 
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an didesa2 guna menambah ke- “ 

 



    

  

     

         
   

  

   
    

  

    

   

  

   

   

   
        
          

        

  

  

“ hamad Awan 
- dar Peng 

| hendaki tenaga an : 
tidak sedikit, maka 

| berseru. kepada “selu 

  

1 1d iki - 

  

Panitia Me “bd 

dan Pakistan, berkedudui 
at sementara di Djak 
ngan susunan 
we ai ta 

reda Fata “kki ketua 

wakil ketua II: pa 

sasi2 Islam dan pem 
uslimin diseluruh 

beri sokongan d 

sepenuhnja kepada panit 4 
jang: Pa an   

terieel 6 

| Selain bantuan 
jang diharapkan, « 
supaja organisa 
menjampaikan u Uu 

ran2 Jang. mengen 

kita Usul2 dan an 

dari wakil2 dtonea Ja ta 

penguna sebagai 

    

  

   

        

     
   

   

  

   

    

  

   

      

   
   

  

     
        

  

   
     

      

   

   
   

       

      

    

       

  

  
"ane u diumumkan 

dji Sedunia, Pen aan lama 

  

“Chalil Abul Hudud dari Bgm 
ir. o- | 

a | seda. 

akan didjadik
an  baha na 

| villa “di D: Pelan —h 

“bur 

us kan oleh Tomoji Kato, 

    
5 jaitu orang2 

. Gitimah gek 

? Ts m 1951 ada 
k jang Mena tah de- | 

| djalan pemeriksaan dok- | 
da. 3.000 orang. Dalam 

000 orang ini tidak ter- 

eka jang tidak pergi 
bau : dirawat pa- 
Naa Diantara 
.memberikan darah 
. Transfusi Darah 

      

    

    

      

    

    

   

    

    
    
    
   
    
   
   

ija, terdaj 
y dan oleh karenanja darah- 
tidak bisa diterima. 

| Andjuran pada pen 
rintah 1 - 

|. Achirnja Sutopo menjatakan 
“djanganlah Kementerian Kese- 
Ihatan tinggal passif dan senan- 

tiasa mendjadi sasaran momok 
penghematan. Diharapkan -akan 
Gdapatnja didahulukan pekerdja- 
an2 jang telah dianggap urgent 
itu dan supaja diberikan prio- 

/ —$ riteit jang tinggi sekali. 
, mendjadi berubah 
anggapan bahwa Indo- 

1 tempat jang 
Mereka (Puas akan hasil 

Kementerian Kesehatan harus 
mendjadi or jang memberi 
inspirasi dan-memberi dorongan 
pada para achli. — Ant. ££ 

: jabat" Ka Li- 

oleh Panitia 

  

gedungnja. 

mat” ibu - kota. 5 

gal 20 jang akan 

perundingan pembaharuan per- 

juga ahli2 dari kalangan 

masing2 dari 600 sampai - 900   

  

selesat 
dalam” pertengahan bulan ini, 
entah di Bremen entah di Ham 
  

  
mana jg lebih dulu menjelesai- 
kan kapal pertama. Apabila te. 

5 |lah Selesai 3 coaster, kapal2 ini 
akan dibawa ke Indonesia. Anak 
duahnja -akan terdiri dari 
Ea Indonesia. dan en 

2 nt. 1 

  

Je—20an9—1. 

Brown (Australia) — Jack Ar- 

pin Indonesia A 

    

  

untuk mengadakan 

'djandjian dagang antara Indo- 
1 Djerman. Barat, ter-' 

perhubungan, per- | 
TA ngan, industri dan bank. Ini 

22 Adalah rombongan terbesar dari | 
ng | Djerman'Barat ke Indonesia. 

u | —Coaster pertama dari 25 buah : 

ton pesanan Indonesia jang kini | 
G dibuat oleh Djerman Ba- 

: rat, diharapkan dapat . 
| @Auw —R 

Kedua galangan kapal | 
ini sedang berlomba jang 

Paaag Wa / Lie Boen Swan 

  

lerupakan te- 
t bagi Hoad. 

an jang dipero- 
leh Tekan “adalah 3 5, 

Dalam tournament tsb. semua 
pemain dari Amerika memper- 
oleh kemenangan. 'aigt Clark 
Los Angelos) menang 6 —1, 

1 — 9, 7—9 dgat Yaa, Tana 
(Australia). $ 

. Pemain Italia Fausto Gardini 
dikalahkan oleh pemain Austra- 
|lia I. Ayre engan 6 — 3,8 —6 
dan 9 — 7. 
“Lain? kesudahan KAA 
Vic Seixas (Amerika) 2 N. KF, 

Faser ( Australia) 6—4, 6—0, 

       
  

6 — 4. Mervyn Rose (Australia) ! 
— Andrian @uist (Australia) 
be La BAG uk Ham Rie-| “| 
hardson (Amerika) — Rex Har- 

| twig (Australia) 4 56, 6— 1, 
BRA 6, B5 201 Gootf 

6 — 3, kinstall (Australia) 
Gone ana Ren Botowan | 
(Australia) — Da. Frogonning 

| (Australia) 6 — 2, 6— 3, KAKI 
$5—3 

Dalam teurnament “single wa- 
nita nona Maureen Connolly dan 
nona Julie Sampson  kedua2nja 

3 " belum dikenal, jaitu 

( Wilderspin, | Dalam per- | 
. |tandingan .tsb., Wilderspin ber- | 
“Main sangat baik dan -teratur, | 

| sehi gga hal tsb. ! 

  

  telah memperoleh kemenangan. 
Nona Maureen Connolly (A 
rika) mengalahkan nona R.' w.    

| Baker (Australia) dengan 6 —1 
dan 6 — 1, sedang nona Samp- 

        

    
     

       
    

  

   

     

            

      

      

  

    

Na demonstrasi 
5 ? ti oleh djago2 
mnis, seperti K.H. Ip djuara 

Hongl , ian djuara Pelti, Tan 

F : an p 
djungan PM. ilopo, Walikota 

Djakarta Raya S jamsurid jal dan 

Ketua - KOIL SP. Hamengku. 
Buwono. 3 

Pertandingan tersebut berlang 
sung kemarin pagi antara K.H. 
Ip. melawan “Tan Liep Tjiauw. 

   

iku | Set pertama Gimenangkan oleh 
(KLH. Ip dengan 6 — 2, tapi se- 
| baliknja dalam set kedua Liep 
Tjiauw. menang dengan angka 

jang sama. 
Dalam set ketiga Liep Tjiauw 

memperlihatkan permainan .jg.. 
baik sekali, teristimewa memain 
kan sspreiding” bola kekanan 

- dan na jang sangat meletih-. 
-Kan: Djuga permainan ,,tep- 
spin” 

Te Tan Liep Tjiauw., 
an demikian untuk ke- 

tiga kalinja KHIp. selama per- 
tandingan? ' demonstrasi ialah 
di Semarang, Malang dan Dja- 

karta kalah darj Tan Liep Tji- | 
(UW.. 
“Kesudahan pertandingan2 sea 

monstrasi itu lengkapnja sbb. 

“Sabtu sore : :K.H.Ip. — Ketje- 
Sudarsono 6 — 3! 8 — 6. 

Liep Tjiauw — Lie 'Boon Swan 
(Surabaja) 6 — 36 —0 KH. 
Ip/Santoso “Hug » — Lysen/F. 
Harahap 6, — 4, 6 — 
Minggu pa gi » Tan Liep Tji- 

IP 2 —6,86— 2, 
6 — 4 Lysen | F. Harahap As 
Ketje | Santoso 2 — 6,8 — 6. 
Ketje | Liem Yoe 'Djiem - 2 an | 

Mibkgu sore : Bafitoso 2 tuah 
Boen Swan T — 5. Ketje — Ly-| 
sen 7 — 5, 6 — 3. Ip /-Boen   Swan — Lysen 5 Liep Tjiauw- 

£6 — 3, F — 5 — Ant. 
  

   

    
    
   
   
    

  

   

  

     

  

      

      
      
      
    

      
      

  

    
    

    
      
      
    
    
      

    

      

“0g an dan besi » uji”. 

: s Kato mengata- 
, andai jl bahwa Cal- | 

“walaupun melajani 0074 
dagangan India, jang 

tetapi “kapasitet 
Nan ba- 

Hi kanal 
an barang     

kim sebanjak 25.000 | 
embatian HN ara,   

nal, jang baru? ini telah diadak 
| pang untuk memadjukan pelibuhin Calcutta telah dikemuka- 

anggota utusan PP, dan direktur 

| Wa atas: Saran   

5 Ga i terbentuk dewar 

“eka | baba Caletta | 
Anakan oleh direktur kongsi. 

Ah Djepang nFuji" 
Doarar kabar di Calcutta bahwa dalam. ' konperensi tja- 
— bang2 di Timur Djauh dari Balai Perdagangan Internasio- 

ag 

di Calcutta, bantuan Dje- | 

Ie La 

DEWAN PERANG SERI 
KAT UNTUK ASIA 

Can TENGGARA ? 
— Harian  Konservatif Inggris 
Daily. Mail”. mewartakan, bah- 

Amerika se- 
“buah Dewan Perang Serikat 
"untuk Asia Tenggara akan di- 

attache militer Amerika jang 
berada di Taiwan mengadakan 
kundjungan ke Malaya dan In- 
do China. 

Menurut harian tersebut, dji- 
koor- 

asi itu, jang akan diduduk di 
dalamnja ialah wakil? dari Aus 
tralia, New Zealand, Inggris Pe- 
rantjis dan Amerika Serikat.   

  

Sebagai markasbesar dewan 
'ang Si mungkin sekali 

AG Ta Rn K Da       

  

| rachi, Abutalib 
| rangkan bahwa polisi sudah me- 

Lbahwa . PM 

| bentuk, sesudah baru2 tni para |   

   

     

  

Par 
id Hotel de. 
djaan dari Radja Abdula2tz Al    

    

  

Charge KAN, $ 
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ge dAffairs Saudi Arabia tlh. diadakan resep- 
s Indes untuk mem peringati 

Saoud. 

Gamb : Tampak ketika Menteri LN, Mukarto sedang 9 toast dgn. 

naiknja tachta kera- 

(IPPHOS). 

Demonstrasi Mahasiswa 

: 

di Karachi 
N atw penurunan uang sekolah 

Se 

Peta terdjadi demonstir asi2 oleh para mahasiswa di Ka- 
—. #@rachi selama 3 hari, jang ternjata berkobar mendjadi ke- 

rusahan2, maka ibukota Pakista hari Minggu ini tenang kemba- 
“1 Malam Senin ini djam malam masih tetap berlaku. 

Rericntara, itu diterima berita 
dari Dacca (Pakistan Timur), 
bahwa djuga disana terdjadi 
bentrokan2 antara polisi dan 
mahasiswa, jang menjebabkan 

11 orang siswa mendapat luka2, 

ketika hari Sabtu jg lalu, Dju- 

ga di Lahore dan Hiyderabab (di 
Sind, Pakistan Barat) telah 
terdjadi rapat2 raksasa pela- 
djar. 

. Komisaris besar polisi di Ka- 
Nagui, mene- 

nerima ,,laporan2 

Gipertjaja”, 

peladjar tadi digerakkan 
,kaum Komunis”. Tampaknja 

para peladjar menuntut penuru- 

jang boleh 

bahwa demontrasi2 ' 
olen | 

  
| 

nan uang sekolah dan hal2 lain ! 
jang bertalian Gengan sekolah. 
ARP mengabarkan seterusnja, 

Pakistan Khwaja 

Nazimuddin ketika hari Sabtu 
jang lalu telah mendjandjikan di 
adakannja penjelidikan judicieel 
terhadap. kedjadian2, jg berko-: 

bar djadi kerusuhan? itu. Kepa- 

da delegasi mahasiswa, perdana 
menteri 
nja, bahwa 

Universitet Karachi akan ditu- 

runkan sampai ketingkatan "jg 
diminta oleh mahasiswa2 di La- 

hore dan Dacca. Didjandjikan- 
nja pula, bahwa pemerintah ti- 

dak akan melakukan tindakan2 
hukum terhadap para mahasis- 

wa karena motif2 politik. 
UP mengabarkan, bahwa me- 

enerangkan seterus- 

' nurut keterangan Nagii, ketika 
hari Sabtu jang lalu telah di- 
tangkap 261 orang ,.jang ter- 

-kenal buruk wataknja” djum- 
lah orang jang ditangkap ber- 
hubung dengan kerusuhan? im, 
sudah lebih dari 500 orang. 

SEPANJOL AKAN DITE- 
— RIMA DLM PBB ? 
“Menurut keterangan jang di- 

peroleh dari sumber jang ber- 
kuasa di Washington menjata- 
kan, bhw sedjuml negara“Ame- 

  

| rika Latin, diantaranja Chili dan 
Cuba, akan menjokong permin- 
taan Sepanjol supaja diterima 
TA anggota PBB. 

9 Negara sudah menjatakan 
keinginan mereka melihat Se- 
panjol sebagai anggota PBB 
dan 3 negara lagi sudah mem- 
bajangkan maksud mereka utk. 
menjokong  pentjalonan Sepa- 
njol. Kalangan di Washington 
mengatakan, bhw, ada kemung- 

kinan negara2 Amerika Latin 
semuanja — ketjualj Guatemala 
Mexico dan Uruguay, — akan 
menjokong Pe o Ann Sepa- 
Nge TEA Isa 

BERLIN TIMUR TuTup 
— PINTU LEBIH KERAS 
“Polisi Berlin Timur hari 

Minggu jl. telah menutup 3 di- 
antara 12 djalan jang hingga 
kini masih terbuka, antara 
Berlin Barat dan Berlir Timur. 
Dengan demikian maka penje- 
“lidikan terhadap orang2 jang 
'keluar- masuk “antara kedua 
bagian Berlin dilakukan pada 
9 tempat. 
Sementara itu rakjat Berlin 

Timur diperintahkan “ untuk 
memelihara apa jang disebut 
”Hausbiicher” (“buku rumah”), 

dalam mana tiap2 kepala kefi- 
arga wadjib mentjatat nama2 
orang2 jang mengundjungi ru- 

mahnja, dalam waktu jang ter- 
tentu. Tindakan ini dilakukan 
utk Maa keamanan. - UP. 

“BIRO ASURANSI “SOVJET 
DI' MANTJURIA 
Diserahkan kepada RRT. 

Biro asuransi asing Sovjet 
Uni di Tiongkok Timur-Laut, 
seluruhnja — termasuk djuga 
“dokumen2 & reserve2-nja — te- 
“lah diserahkan “kepada kongsi 
asuransi rakjat Tiongkok tanpa 
pengganti kerugian, 

0. Segala upatjara timbang- 
terima biro asuransi tadi telah 
“selesai ketika tg. 31 Desember 
jang talu, df Port Arthar-Dat- 
“ren dan ditanda-tangani 

k wakil2 La Para Hsin Hua, 
"01 1 

uang kuliah pada | 

  

  

  

  

16 WAKIL BURUH INDO- 
NESIA SELESAI DILATIH 

DI AMERIKA 
16 Orang wakil buruh dari 

Indonesia, achir minggu 

jang lalu sudah selesai - men- 
dapat latihan istimewa menge- 
naj pendidkan buruh, selama 
2 bulan, disekolah ,,State Colle- 
ge” negara bagian Amerika Se- 
rikat Pennsylvania dan kini me- 

reka pulang melalui Inggris dan 
Nederland. 

Latihan tadi direntjanakan 
oleh ,,State College” Pennsylva- 
nia, sebagai bagian: dari pro- 
gram jang dirintjikan oleh para 
ahli soal2 perburuhan dan ang- 
kota2 ' Technical. Cooperation 
Administration.” 

Jang mereka peladjarj al. ia- 

lah.-perburuhan dj Amerika, ge- 
rakan buruh dunia dan soal pro- 
duktivitet. Mereka djuga mem- 
peladjari tjara2 mengurus ber- 

“Sama2, antara madjikan dan bu- 
Tuh, soal-soal. jang bertalian 
Cengan ketidak -puasan buruh : 

tata - usaha serikat buruh dan 
organisasi untuk mendidik bu- 
yuh, — UP. f 

Ni. LUCE DUTA BESAR 
AMERIKA DI ROMA ? 
Kalangan jang mengetahui di 

Washington menjatakan, bahwa 

Ejalon presiden Dwight Eisenho- 
wer kabarnja telah minta ke- 

pada njonja Claire Booth Luce, 
isterj Henry Luce pemilik me- 

djalah2 “,,Time”, ,,Life” dan 
,Fortune”, untuk mendjadi duta 

besar Amerika Serikat di Roma. 
Njonja Luce adalah bekas wa- 

kil Partai Repubilk dalam ma- 
djelis rendah dan telah lama 
mendjadi anggota jang aktif 
dari .partai tersebut. Ia telan 
pula mengambil bagian jang 
aktif dalam  kampanje pemili- 

han Eisenhower jang lalu dan 
terkenal pula sebagai - penjo- 
kong Katholicisme jang ter- 
kemuka. — UP, 

. "therapi 

adakan 

RUSIA PERPANDJANG 
HIDUP MANUSIA 

Sardjana2 Rusia kini tetap 
berusaha untuk - memperpan- 
djang penghidupan manusia 
Gan bertjita-tjita untuk meng- 

lembaga2 kesehatan, 
jang istimewa bekerdja untuk 
mentjegah bahwa seorang men 
djadi tua sebelum waktunja, 
Menurut berita Tass, jang di- 

terima di London maka usaha2 
tersebut, jang terachir, telah 
dilakukan oleh Lembaga untuk 
Biologi. dan Pathologi eksperi-. 
mentil Ukrainia, jang telah 
mentjoba memberikan "pengo- 
batan oxygen” kepada orang2, 
jang berumur 70 sampai 117 
tahun, Menurut 'Tass maka 

Oxygen” itu terdiri 

atas transfusi2 darah sedikit 
demi sedikit dan penghirupan 
udara, jang .banjak mengan- 
dung zat pembakar. Setelah 
mendapat pengobatan 10 kali 
setjara itu penjakit tidak da- 
pat tidur pada orang2 tua da- 
pat disembuhkan, ingatan men. 

| Gjadi baik kembali, dan terda- 
pat gedjala2, jang menundjuk- 
kan bahwa ada perbaikan. da- 
lam pekerdjaan susunan urat 
saraf pusat dan bagian terpen- 
ting dari susunan urat saraf 

itu ialah kulit otak. 
Oleh radio tersebut . selan- 

djutnja dikemukakan keadaan 
kesehatan, jang sangat men- 
djadi baik kembali dari seorang 
penduduk kota Kiev bernama 
Trachenko, jang berumur “117 
tahun, setelah ia mendjalani 

| perawatan istimewa dalam ma.   

  

na telah dilakukan tindakan2 
baik . jang bersifat mentjegah 
maupun . jang bersifat mengo- 

bati. — UP. 

INDIA PESAN PESAWAT 
AMFIBI 

Dari Inggeris. 

Pesawat, jang pertama, dari 
djumlah 10 buah pesawat amfibi 
»Short Sealand”, jang telah di- 
pesan oleh angkatan laut India, 
setjara resmj akan diserahkan 
kepada komisaris tinggi India 
untuk Inggeris, B.G, Kher pada 

tanggal 13 Djanuari ini. 
Upatjara penjerahan itu akan 

diadakan dilapangan terbang 
paberik Short Brothers dj Ro- 
chester (Inggeris Selatan). — 

AFP.   

  

01 ta ete HALAMAN 4, 

  

— Memperlindungi importir 
Indonesia 

BAKUNA tentang pengumuman Djaksa 
Agung perihal pendjuatan lisensi . 

) ERTUBUNG dengan adanja pengumuman Djaksa Agung 

mengenai soal lisensi, Dewan Pimpinan Harian Pusat ba- 
dan Kordinasi Usaha Nasional (BAKUNA) mengeluarkan per- 

njataan sebagai berikut : 

pada prinsipnja  BAKUNA 
menjetudjui setiap peraturan 

dan tindakan pemerintah jang 
betul2 akan menumbuhkan .ke- 

mungkinan berkembangnja usa- 
ha nasional didalam lapangan 
perekonomian, asalkan tetap 

waktunja dan pelaksanaannya. 
Maka, didalam batas pengertian 

itu sadja BAKUNA dapat me- 

njambut pengumuman Djaksa 
Agung perihal djual - beli lisen- 
si itu. 

Persoalan  pendjualan lisensi 
dan kesalahan2 para importir 

Indonesia sebagai jang banjak 
terdengar itu, menurut pendapat 
BAKUNA. adalah suatu soal jg 

tidak dapat dipisahkan dari ma- 
salah ekonomi nasional dlm kese 

luruhannja pada dewasa ini. 

Tidaklah dapat disangkal la- 
gi, bahwa modal kaum importir 

Indonesia adalah sangat tipis. 
begitupun pengalamannja dlm 
perdagangan import dan pen- 
Gjualan barang2 masih belum 

sepadan dengan hasrat jang ter- 
kandung didalam  peraturan2 

dan tindakan2 pemerintah kita. 
Hal ini dalam kenjataannja ber- ! 

| ngandjurkan tambah sukar, kalau “diingat 

bhw saluran2 perdagangan jg pen 

ting dan menentukan, seperti 

grossier, pedagang menengah, 
transport, masih tetap dikuasai 

oleh modal bangsa asing. 

Djadi, pemberian bantuan dan 

kesempatan para importir bang- 
sa Indonesia untuk mengimport 
barang2 dari luar negeri belum- 

lah dapat dipakai sebagai uku- 

ran untuk menjalahkan kaum 
importir Indonesia dalam hai 
pendjualan lisensi. Didalam hal 
ini hendaknja djanganlah dipu- 

  

Pertahanan Italia, Junani 
& Jugoslavia 

ERDANA menteri merang kap menteri Tan negeri Italia, 

Alcide de Gasperi, dalam konperensi pers di Athena pada 

hari Sabtu mengatakan, bahwa Italia setudju : dengan diada- 

kannja syatu persetudjuan pertahanan dalam rangka Pakt 

Atlantik, jang akan memperbesar effisiensi pertahanan. 

- 

22 Tana     
ia mengatakan Selandjutnja 

bahwa ada kemungkinan tertja 
painja suatu persetudjuan eko- 
nomi dengan Jugoslavia, tetapi 
kerdja sama antara Italia dan 

Jugoslavia akan menghendaki 
lebih dulu penjelesaian dari 
sengketa, jang memisah Italia 

dan Jugoslavia”. 
. Waktu ditanja apakah Ttalia 
menentang persetudjuan perta- 

hanan, jang diusulkan, antara 
Italia, Junani, dan Jugoslavia, 
de Gasperi mendjawab bahwa 

  pemnasa: 

Konperensi teh internasional 
Indonesia ikut serta 

ERITA Usis dari New York menjatakan, bahwa Indonesia 

mendapat undangan untuk menghadiri konperensi teh inter- 
nasional jang dibuka diNew York pada tanggal 12 Djanuari ini, 
Ceylon dan India, kedua negeri lainnja jang merupakan peng- 
hasil teh jang besar, pun djuga akan menghadiri konperensi itu. 

' Wakil - wakil dalam konperen- 

Si.ini, jang diselenggarakan oleh 

Tea Association of the United 

States, akan  membitjarakan 

rentjana untuk memadjukan pe- 
makaian minuman teh di Ame- 
rika. Ketika negeri penghasil 
teh jang besar itu dan dunia per- 
dagangan teh Amerika pada 
azasnja masing2 telah menjetu- 

djui untuk memberikan sum- 

bangan kepada fonds . propa- 
2. bersama. Semua Tn 

tingan akan'diwakili setjara de- 
mokratis dalam badan Pena Lan 

fonds. 
“Wakil2 dari jibkerit peng- 

hasil teh ialah “a.l. Indonesia: 
Dr. Frans Ompi dari kedutaan 
Indonesia di Washington, Dr. 

W.J, de Jonge, direktur. Per- 
kumpulan Penanam Teh di Indo- 
nesia, Amsterdam, Nederland, 
dan Nona Theordore Moyers, ko- 
misioner perdagangan untuk 
Indonesia, konsulat New York 
City, 

4 

  

suatu persetudjuan pertahanan 
sedaerah tentu mendapat per- 
hatian Italia karena Italia ber- 
maksud mengelakkan agresi, 
jang mungkin akan dilakukan 
oleh Sovjet Uni. Djika persetu- 
djuan itu mempunjai tudjuan, 
jang lebih terbatas, maka Ita- 

lia tak menaruh perhatian, de- 
mikian de Gasperi. s 

Pertanjaan tentang kemung- 
kinan Junani merdjadi peran- 
tara antara Jugoslavia dan Ro- 

ma didjawab oleh de Gasperi 
bahwa ia dapat setjara lang- 
sung mentjapai persetudjuan, 
tetapi jang dibutuhkan ialah 

goodwill. — AFP, 

SEORANG TJEKO DI- 
HUKUM MATI 

Karena larikan 
kereta - api. 

  

  

Ad 

Radio Praha malam Minggu 
jang lalu mengumumkan, bah- 
wa seorang warganegara Tje- 
koslowakia - bernama Frantisek 
Silhart telah didjatuhj hukum- 
an mati, Karena ia mengusha- 

kan dilarikannja sebuah kereta 
api dari Tjekoslowakia kedae- 
rah pendudukan- Amerika  Se- 
rikat dj Djerman, ketika bulan 
September 1951. 

Sedjumlah orang lainnja, jang 
seperti Silhart djuga didakwa 
mendjadi agen Amerika”, di- 
djatuhi hukuman2 pendjara da- 
ri hukuman sepandjang umur 
sampai hukuman 5 tahun. - Afp. 

Ekor perkara Rudolf 
Slansky. 

Berita UP dari Wina menga- 
takan, bahwa menurut laporan 
polisi Austria pada hari Sabtu 
jang lalu, ,,agen2 djawatan ra- 
hasia 'Tjekoslowakia di Wina” 

telah menangkap seorang bang- 
sa. Austria bernama Anton 
Muhlbacher, di Wina. 
 Miuhlbacher adalah. seorang 
keluarga dari pengarang dan 
wartawan Tjekoslowakia Sakli- 

kover, jang telah didjatuhi dan   mendjalani hukuman mati, se- 
bagai salah seorang terdakwa 
dalam perkara Rudolf Ta Ou 

  
| 

tar - balikkan sebab dan akibat. 
Para importir Indonesia pada 

dewasa ini tidak mungkin ber- 

kembang dan  mendjadi Kuat 

sebagaimana dikehendaki oleh 
kita bersama, djikalau pemerin- 

tah tidak tegas2 membantu pa- 

ra importir Indonesia dengan 
kredit dan - membantu mereka 
menguasai saluran2 perdaga- 

ngan jang vital tadi dengan 
peraturan2 dan tindakan2 jang 
tepat waktunja dan pelaksana- 

annja kearah perekonomian jg 

"bersifat nasional. 
Oleh karena itu, BAKUNA 

mengandjurkan - kepada peme- 

rintah, supaja didalam meme- 

tjahkan masalah perdagangan 
suka bekerdja - sama dengan 
para pengusaha nasional, agar 

dapat ditjapai peraturan2 jang 
memungkinkan lebih tjepat ter- 
dapat kemadjuan2 didalam la- 

pangan usaha2 nasional dan 
dapat dihindarkan adanja pera- 

turan2 jang tidak sesuai dengan 
tingkat kemadjuan dan kekua- 
tan usaha para pedagang Indo- 
nesia. 

Selandjutnja 'BAKUNA me- 

kepada para pe- 
ngusaha nasional, supaja mere- 

ka didalam ichtiarnja memper- 

kuat dan memadjukan perusa- 
haannja masing2, lebih memper- 

erat hubungan antara satu dng 

lainnja, untuk membangun eko- 
nomj nasional jang sehat dan 
kuat. — Ant. 

KEADAAN PASAR Tl- 
MAH 1953 

Bergantung kepada per- 
mintaan Amerika dan 
Inggris. 

Timah kini sedang mengha- 

Gapi tahun jang penuh pertanja.- 

| an, karena produksinja ditahun 

1952 djauh lebih banjak dari 

konsumpsi. Ditahun 1952  prOo- 

duksinja 110.000 ton, satu re- 

kord selama masa sehabis pe- 

rang. Komsumpsi kira2 126. 000 

ton. Produksinja 2.500 lebih ba- 

njak darj pada tahun Toga, Se 

dang konsumpsinja 11. 000 ron 

lebih kurang. 

Konsumpsi timah di Amerika 

djauh berkurang, jaitu dari 

56.884 ton-ditahun 1951 mendja- 

di 45.000 ton pada tahun 1952, 

tetapi kekurangan ini tidak men. 

djadj besar, karena Amerika se- 

lama tahun itu banjak  mem- 

beli timah untuk per sediaannja. 

Jang  Gibelinja 44.000 ton, Se-. 

bagian kelebihan itu. Menurut 

Financial Times Ame. 

rika Serikat kinj mempunjai 

simpanan “kira2 115.000 ton, 

atau hampir sebanjak jang di- 

perlukan untuk empat tahun, 

Meskipun produksi Indonesia 

naik “dari 31.000 ton ditahun 

1951 mendjadi 34.500 ditahun 

1952 (rekord sehabis perang), 

tetapj djauh lebih kurang dari 

produksi Malaya jang banjak- 

nja 56.500 ton, jang sedikit Ku- 

rang dari produksi 1951, jang 

banjaknja 57.167 ton. 

Produksi Malaya diduga akan 

bertambah banjak, menilik niat 

pemerintah Federasi, sebagai jg. 
diterangkan oleh Djenr. Tem- 

pler. Tabbang2 baru mungkin 

akan dapat 

punjaan Tionghoa, jang 'beker- 

dja bila harga mulaj tionggi. 

dan dengan demikian mentjegah 

ongkos exploitasi jang mahal 
Tahun 1953 ini Amerika Se- 

rikat barangkali akan alebih ba- 
njak memakai timah sebab ang- 
ka2 pada th. '52 dipegaruhi oleh 

pemogokan pada industri wadja. 
Pemakaian timah  Inggeris 
mungkin berkurang 4Yc 
Keadaan produksi boleh djadi 

tetap stabil, dengan bertambah 
sedikit produksi Indonesia, dan 
kurang sedikit produksi  Ma- 
laya, dan barangkali akan lebih 
banjak kurangnja produksi ti- 
mah Bolivia, karena soal nasi- 

onalisasi belum beres. 
Kuntji pasaran timah di-th. 53 

ialah pembelian utk persediaan 
Djika Amerika Serikat dan Ing- 

geris mengatakan, persediaan- 

nja tjukup, maka permintaan 

akan djauh kurangnja. Djika pe. 
nimbunan persediaan diterus- 
kan, dengan harga sekarang,   harga timah akan tetap stabil. 
— Ant, 

  

  
  

KING OF THE Ba Nan DN 
   

         
  

     

t 2 ea 

KE Gerah OFyj 
KING mi PES     

  
Cah beresikan King . . 

"Tuan Insinjur” tidak tahu, bahwa kite 

6 “dia takut ber- 
Ldjumpa dengan ki ta! Mengerikah kamu, 

DON'T YOU GETAT, IUG AS 
LONS A5 W£ DON'T KNOM HIHO , 

HEIS, HE DOESN'T HAVE TO T 

  
pergi! 

Jug? Selama kita belum tahu siapa dia itu, 

. maka tidak usah kita taat padanja 
. mendjalankan pekerdjaam. jang djahat itu! 

untuk 

— Saja Kal bosen ! ! an kita 

— Te-tetapi, Speedy oa. 

1d dna apa itu ? TN 
— Ada panah ! AP, Speedy ! 

mendesak, timah | 

kelas rendah dari tambang ke- 

Li 

    

“ 

  

  
     

  



      

        
      

    
   

     
   

        

    
    

    

     
    

Ta akang. orang2 “suruhan | 

tuan tanah jang kepengin diri- 
kan rumah batu ditemg TA 
mahbamibu itu. 4 

Kalau sekarang, 5 
ada tuan tanah jang | 
tunja orang? kita di L 
lebih berani gali tanah bu 
tuan tanah jang perlu dimasuk.. 
kan tanah, bukan ? mBah bi- 
lang ia mau djuga kasih sum- 

bangan buat Ne tanah. ta 

  

   

   
  

“RAPAT TAHUNAN 
S.S.FEP: 

Dalam rapat - anggauta jang 

rekat Sekerdja Fakultit Pertani- 
an U.N.G.M, biru2 ini dibawah 
pimpinan sdr. Sukiswadi, dalam | 
mengindjak 4 tahun 'berdirinja 
organsasj ini telah disampaikan | 
laporan2 mengenai perkembang. | 
an2 S.S.FVP, pada tahun2 jang 
telah silam jang kemudian di- 
landjutkan dengan pendjelasan2 

dan pengesjahan Anggaran Da. 
sar dan Teen Rumah 

T: 
Nk selandjutnja ialah pe- 

“ milihan pengurus baru dibawah 
pimpinan sir. Sajogo selaku wa- 

kil ketua pengurus lama. 
Susunan Pengurus baru dari 
EP jang telah diputuskan 

  

“Ketua sdr. Sukartomo, penulis 

   

  

    
dahari sdri. Sutimah, 

ntu2- sdr2 Mangunsutar- 
nsdr. Muljodihardjo, se- 

Gang y omotor sar. Sukiswadi. 

Re .508.245.70.- U N- 
JANGAN PAMONG 

— KELURAHAN KABU- 
- PATEN GUNUNG 

2 "KIDUE 3 
Dari kalangan Pemerintah 

Daerah diperoleh “keterangan, 
bahwa pemberian tundjangan ' 
“berupa uang utk para Pamong 

Kelurahan dalam wilajah Kabu- 
paten Gunungkidul terhitung | 

“mulai bulan Agustus sampai 
tutupan bulan Desember 1952 
semuanja pergtweh Rp. 506.. 
246,70.— , 

Pemba, annja dilakukan Pa 

ngan melalui Kapanewon2nja | 
masing2 dan djumlah 'Pamong2 
Kelurahan jang berhak menda- 
pat tundjangan, semuanja ada 
140 Kelurahan 

Didjelaskan, “bahwa untuk 
 Gaerah Enclave (Kapanewon 
Ngawen) belum dapat diberi 

- tundjangan, karena sjarat2nja 

| baru dapat diselesaikan dalam. 
bulan Desember 1952. Hal ini, 
kini sedang diperdjuangkan ken 
pada jang berwadjib: - ha B3 

ASRI ADAKAN DIES 
KELAK S 

Hari Kemis jang akan datang 
tgl. 15- 1 digedung Negara akan - 
dilangsungkan Dies ke: III 
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dari Akademi Seni Rupa Indo- | karena. kekuatan listerik belum: 

nesia. Dalam-peringatan itu 
akan dibitjarakan laporan 
ASRI. ee berdirinja Ta 
sekaran 

| PEMBETULAN 
Dalam berita di KR tg. 9-1 5 

21. MASSA PEMBANGUNAN !!! 
anan, terdapat kesalahan zet. | 

1953 halaman 2 mengenai 
»Zwarte Magie” mendjadi per- 

   

  

   

Nama ketua Sidang Peng: 
Negeri pada tg. T-1-53 jl 
Da benarnja ur. 8 

Berita, Gerombolan" mm ee 
kemarin jang. disebutkan lari 
malam Achad, Men hari 
malam Saptu.. NTP! 

LAJAR PUTIH : 

  

      

tak kepada radja M 
radja : boneka , 

Lirus membuat 

  

|gian-pada afat2-nja. 

telah diselenggarakan oleh Se-| 4 

1 dn DI sdr. Sugiarto dan Su- | 

rupakan. 

    

   

  

    

  

     

  

ika Makan rokok 
ami Keisienja. hingga pa- 

paberik Negresco 
merasakan pula Jaena 

Mella senang diparet dan ha: 
#jerutu melulu, 

sampai dikuasai Djepang. 
“FK Pada | waktu Ta. paberik 

tersebut berhenti dja dan 
| tidak sedikit mengalami keru- 

Dengan 
| ditanda-tanganinja K.M.B., ma- 
ka kembajilah paberik tadi kes 
pada N Minjo & de Blok. 
Untuk ' mengoper paberik situ 

seluruhnja Pemerintah Daerah 
Jogji 'harus langsung berhu- 
“bungan dengan. N.V. Minjo & 
de Blok. 

  

    

Saingan berat. 

“Sedjak berdirinja paberik ha- 
sil -produksinja jang terkenal 
ialah Senator, Mundy, Victor, 
'Elcomercio dan Dijkraft. N.V. 
Negresco tidak begitu dikenal 
orang -luar. Merk2 tjerutu itu- 
lah jang dikenal tiap pengge- 
mar ro ok, dan umum. 
Bahan tjerutu tadi diambil 

dari tembakau Brazilia sebagai 
'isi tjerutu (hulzel-tabak), om- 
ibladnja dari tembakau Vors- 
tenlanden dan dekblad dari 
'Deli jang terkenal diseluruh 
“dunia itu. Untuk mendapatkan 
“bahan tembakau tadi tidak mu- 

dah, sebab hariis melalui Ams- 
taman bila akan beli temba- 
kau Deli atau tembakau Besu- 
ki maupun tembakau Vorsten- 
landen. Begitu pula bila akan 
membeli tembakau Brazilia 
harus melalui pusatnja jang 
terletak di Bremen, : Djerman | 

Barat. 5 
Sedjak dikuasai oleh Dje- 

pang . “paberik tadi membikin 
hingga sampai 5 miljun batang 

tiap bulan. Produksi tersebut 

merupakan barang pasaran 
(passer sigaren). 

: Luxe produksi jang sedjak 
dulu telah dikenal dengan dja- 

minan baik dari m 2 seperti 

Mundy Victor, na or, Elcom- | 

sercio dan Dij 
Gpertahankat 
hal itu sudah awas dilakukan 

'kembali seperti dulu, maka 

produksinja akan kembali me- 
"7ware concurentie” 

bagi produksi luar negeri. 
“Mulai tg. 15 Desember jang 

Jalu @imulailah dengan pembi-. 

kinan tjerutu. “Karena adanja 

kontrak, maka langkah perta- 

ma jang dibuat ialah tjerutu. 

Senator, dan Elcommercio. - 

Berapa hasil - produksinja 

sekarang ini belum 1 dapat dike- 

tahui, karena tenaga mesin dan 

tenaga buruhnja masih baru. 

'Kesemuanja itu masih harus me- 

Tantjarkan dalam mengerajakan 
penbakaan tjerutu. 

3 - Mesin? baru. 
Dalam paberik itu kita dapat 

melihat, banjak mesin2 jang ba- 
ru. Jaitu mesin untuk menghi: 

|langkan tulang2 daun tembakau 
| (bladnerven), mesin pelinting 
-tjerutu: disampingnja jang la- 

| ma dipakai pula 3 mesingkerba- 
“ru. Pemasangan etiketpi .di- 
kerdjakan dengan Na aru. 
Selain daripada mesin tadi, se- 
dang ditjoba pula mesin pemo- 

| tong kertas sigaret terbaru. Pa- 
da waktu itu jang sudah: mulai 

| bekerdja baru 1 mesin. Diharap- 
kan dalam bulan ini mesin se: 
matjam itu lainnja sudah dapat 

“berdjalan semua (4 mesin). 
Jang belum dapat dipakai, 

    

| mentjukupi, jalah mesin pembu- 

nih kutu2 tembakau. Pembua- 
.tan peti2 tjerutupun belum  di- 
mulai dengan sepenuhnja. Ba- 

  

F rangan piapinan paberi 

dan jang pent: kg Tentang me- 
ia | Sin2-njapun masih akan ditam- 

bah lagi. “ , 

2 (Bersambug). 

2 gn laa 

| Jogja. 

| Martani Ya 2 Mana akan 

  

    sin2 jang dipakai, an 
pihak  Aniem tadi didasarkan F 
atas pendir ian memberikan prio- 
ritit penambahan listerik kepa- 

"US: ngganan lama 
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SAPI KASIH II 299 L SUSU 
. Dalam 350 hari.. 

"Telah dipenjahkan rekord du- 
nia disalah satu perusahaan susu 
di Argentina, oleh seekor lembu 
jang berumur 5 tahun. 

Sapi peras tadi dalam tempo 
350 hari berhasil mengeluarkan 
air susu sebanjak 11.299 liter. 
Lembu ini adalah blasteran sapi 
Argentina Mena 23 Belanda. 
Ant, UE 

  

OLAH RAGA : 5 
TENNIS : 
FRANK SEDGMAN KA- 

— LAH LAGI 
York, bahwa Jack Kramet telah | 
mengalahkan Frank Sedgman 

dengan angka 6 — 2 dalam per- 
tandingan pemain? bajaran jg. 
dilangsungkan pada hari Sabtu 
jang lalu dj Madison ' Sguare 

Garden, New York dan berlang- 
sung setengah djam lamanja. 

Sebagaimana diketahui per- 
tandingan? tsb. diadakan selama 
dua hari. Dengan kemenangan 
itu, Kramer menang 2 — 1 dari 
Frank Sedgman dalam seri per- 
tandingan2 jang harus dimain- 
kana s 

  

BOLA BASKET: 
JOGJA — TJIREBON 

R1 2 
Pertandingan bola basket 

antara Li Ming (Tjirebon) de- 
ngan Ching Shen (Jogja) jang 
berlangsung dilapangan Ching 
Shen Pathook, perhatian penon- 
ton tjukup banjak, lapanganpun 
tida terganggu oleh udjan: 
Dalam pertandingan babak 
rtama, setelah pertandingan 

dimulai kelihatan njata bahwa 
Jogja lebih unggul, permainan- 
nja, akan tetapi rupa2-nja Jogja 
memandang rendah lawannja, se 

baliknja Tjeribon main dengan 
penuh tenaga dan tida menge- 
nal tjape, stand sampai menga- 
so 14-16 untuk “kemenangan 

Babak kedua: Jogja meng- 
ganti pemain klas Idng 3 pemain 
klas MI, dengan perobahan ini 
djalannja pertandingan lebih se- 
ru dan rapi, dan kekuatan ke- 
dua fihak seimbang. Sampai 
achir babak ketiga stand  men- 
“Gjadi 16-23 untuk kemenangan 
Jogja,. Dalam babak keempat: 
Jogja mengganti lagi tiga pe- 
main dari klas II dengan pe- 
main jang pertama dan selan- 
.djutnja Jogja kelihatan lebih 
banjak menjerang. Pihak Tji- 
rebon pun main lebih rapi dan 
penuh semangat. Pertandingan 
berachir dengan stand 22-29 
untuk kemenangan Jogja. 

HASIL UDJIAN KETANG- 
KASAN ATLETIK S.G-B.I. 

NEGERI 
Lima hari berturut di SGBI 

Negerj di Jogjakarta telah di- 
selenggarakan udjian Ketang- 
kasan Atletik Sekolah. 

“ Adapun hasil - hasilnja ada-. 
lah sbb: 

Dari pengikut putera — puteri: 

sebanjak: 383 orang, jang lulus 
Bag. B." 23 orang putera, lulus 
Bag. B. 1 orang puteri, lulus 
Bag. A. 143 orang putera, lulus 

    han-bahan kajunjapun dibelinja 

| dari luar negeri. Nantinja akan 
Bag. A. 14 orang putera, sedang 
jang tidak lulus 202 orang. 

  

PENGHIMPUN PERUSAHA 
'KEMAKMURAN NASI 

“Kotakpos. No. 4 
Sedia beberapa matjam ukura 

3 -hubungan dengan segera. 
i t sementara : 

Menunggu pesenan dengan harga TAN, Silahkan ber- 

sebelah Timur Basa Wonosari, Ke- ' 

bumen. 
2 Hormat kami : 

Kepala P.P.G.S.K.N. 

SOEKONO. 

AN GENTENG SUSUNAN 
ONAL (P.P.G.S.K.N.), 
— Kebumen, 

n genteng dan nok (wuwung). 

  

  

dd schalajak famai umu: 
ta diumumkan b 
paut dengan penutu 

pria Api di Jogjak 

- PENGUMUMAN 

. achir PEBRUARI 1952 

mnja dan instansi? : Pemerin- 
ahwa pekerdjaan jang ber- 
pan Gudang Persediaan Tt 

   

    

nja oleh kita semua. 

karta menulis a.l. sbb : 

mengandung sesuatu jang baru, 
| ketjuali bagian jg menjatakan | -mw 
bahwa telah ditjapai persetu- 

|lainnja daripada pidato jang 
| makan waktu lebih kurang sete- 

ingah- djam untuk mengutjap: 

"Menteri jang bersangkutan. 

“arti, bahwa pidato jang diutjap- 

U.P., mengabarkan dari New | 

1 1386-1. 

Mem g demikian- 
snja sifat pidato ke- 

ada kesempatan 

2 rin itu. DPRS bu- 
pat agitasi, Melainkan 

)- adalah tempat 
| garis2 dasar 

pa ng Tikatakan oleh Pre- 
emarin itu adalah kata2 

t sekali, Tinggal seka- 
alnja, bahwa kata2 itu 

ga dipraktekkan dengan rasa 
28 ng-djawab  seperlunja, 

: en, oleh pemerintah, 
'ota2 'DPRS, dan umum 

Bukan barang baru 
sSPEMANDANGAN” di Dja- 

'Pidato jang diutjapkan tidak 

djuan untuk membuka perun- 
dingan mengenai Misi Militer 
Belanda dalam waktu sebelum 
achir bulan Maret jad. Bagian2 

kannja dan disusun dengan pa- 
dat dan padu, adalah hal2 jang 

sudah sama kita dengar 2 
dalam keterangan Tg 
maupun dari lisan berbagai 

Meskipun begitu tidaklah ber- 

kan Presiden itu tidak banjak 
harganja lagi. - Nilai daripada 
masalah2 . jang 
masih tetap, dan memang tidak 
ada djeleknja berkali-kali di- 
ulang-ulangi dan diperingatkan. 
Chususnja kepada Parlemen jg 
hendak membuka halaman ba- 
runja dalam tahun 1953 ini. 
Djustru mengingat betapa 

pentingnja kedudukan Parlemen 
jang meskipun sifatnja masih 

sementara tapi jang sudah ter- 

    

   

      

   

   
   

  

         

dikemukakan | 

      

1 - PF D R EL HANJA TINGGAL Mena 

aIHIEF OF DAMASCUS". 
PERTUNDJUKAN MATINBE DJAM 10?DIHAPUSKAN. 

29 146-1. 

  

  

2 0 : Bin 5 
“LUXOR MALAM INI DAN BESOK MALAM. 

Film TIONGKOK jang Istimewa : 

nSIN TEN” (ALADDIN) 
SERIE Ke-I. 

Tjeritera terkenal, pemain-pemain ternama, tehnik madju, 

SEGALA UMUR — 
X 

  

Nantikanlah : 

149-1, 

FLIGHT TO MARS 

  

  

“ 

& 
MALAM PENGHABISAN SEGALA UMUR. 

» BUD ABBOIT & LOu COSTELLO 
la the Foreign Legion" 

SENISONO- ) 
Kesempatan sedikit sekali buat anak2 Perpumamndan ke- 

sempatan ini. 
150-1.   

  

  

  njata memainkan peranan pen- 
ting bagi djalan perkembangan 
dalam negara dan masjarakat 
kita. Bahkan tidak ada badan 
jang lebih dulu-harus mejakin- 
kan soal2 dan keadaan2 

ta, sesudah Pemerintah sendiri, 
Garipada Parlemen. 

Sebab, djika pada pihak Par- 
lemen dapat ditimbulkan kesa- 
daran dan keinsjafan betapa 
perlunja kita kerdja keras dlm 
tahun ini bagi menjelesaikan se- 
djumlah soal2 jang membentang 
dihadapan kita, maka tidak ke- 
tjil arti dan pengaruhnja, baik 

bagi melantjarkan perkembang- 
an berbagai usaha dan rentjana 
dalam negara Gan masjarakat 
kita maupun bagi mengatasi 

kesukaran2 jang harus kita ha- 
dapi. Apalagi djika didalam ha! 
ini Parlemen dapat memberikan 
tjontoh dan teladan, 
  

SELASA 13 DJANUARI 1953 
Gelb. 42,25 59,2 dan 122,4 m, 
12.00 Pembukaan :- Atjara si- 
ang hari. Pengumuman. 12.15 
Gene Krupa. dengan orkesnja. 
12.30 Vocalia Ketimuran. 13.00 
Tanda waktu : BERITA REGI- 
:ONAL. 13.15 Orkes @ueens 
Hall Light. 13.390 WARTA BE- 
RITA. 13.45 Dari Priangan. 
14.00 Suara Donis Hale, Dick 
Haymos dil. 14.30 WARTA BE- 
RITA, 14.45 Tutup. 
17.00 Pembukain : Taman Pe- 
muda oleh IPPI jogjakarta. 
17.30 Pengumuman dan Warta 
Kota, 1745. Santapan djiwa 
Angkatan Perang. 138.00 Petang 
tenang. 18.15 Pantjaran sastera 
oleh Raksi Seni. 18.30 
sleeping  Princenss”  tjiptaan 
Tchaikowsky. 18.55 Pengisi 
waktu : Rajuan dari opera Le 
Pecheurs de Perles (Bizet) ber- 
nama : Cavatine de Leila. 19.00, 
Tanda waktu : WARTA BERI- 
TA. 19.10 IBU KOTA HARI 
INI. 19. 15 Mimbar Kebudajaan 

oleh Djawatan Kebwlajaan Ke- 
menteria PP & K. 19.30 BERI- 
TA REGIONAL. 19.40 Bajuan 
malam oleh-Winata cs. 20.00 
SARI WARTA BERITA. 2015 
Beksan oleh IPPI Mantridje- 
ron. 2100 BERITA DALAM 
BAHASA DJAWA. 21.15 Obru- 
lan Pak Besut. 21.30 Manusuka 
oleh ORJ lengkap dbp. sdr. Su- 
wandi, ' Bid.: Surip, Surono, 
Diaubari, Mudjiwarti, Mursi: 
nah dan Djanad. 22.00 WAR- 
TA BERITA, 22.10 Isi atjara 
eSok hari. 22.15 Manasuka (lan- 
djutan). 23.00 Tutup. 
  

ANDAI KATA.... 
memahamkan lukisan itu 
.seperti penduduk .DJOKJA 

GANDRUNG kepada PER- 
'(KUTUTNJA berarti kita 
madju. setapak, Csalajak 
dan seni berdjalan paralel. 
Kundjungilah ! 

: Exposisi - »BROTHO" £ 
Menduran 19 Jogja. 

  

KURSUS - KURSUS 
TERTULIS: i 

Potret, Sihir, Bahasa Inggeris, 

pan Hitung. Keterangan diki- 
rim pertjuma. Pr ospektus lengg 
kap Rp. 1”— 

HERMES INSTITUTE 
(Sj/219) Bantlung. 
      arta pada : 

    
NE SAN an Se ata Tea 

. Kepala Bana Pius alan 
ng Ub K, A. Semarang. 

, x 

       

  

  

Mintalah daftar lengkap 
buku? & alat? tulis dari :j 

Toko Buku ,N AGA" 
Djl. Kabupaten 21, Malang. 

187al. 
  

Radio : 

"he | 

Mesin Tulis, Gerak Badan, Pa- | 

jang | 
sudah, sedang dan akan diha- | 
dapi negara dan masjarakat ki- 

  

BERDUKA TJITA 
Telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1952, 

pada petang hari pukul 5, anak kami jang tertjinta : 

»ENDANG — HERBUMININGSIH” 
Atas perhatian handai'taulan dan segenap keluarga dari 

N. V, Pustaka & Penerbit ,,E NDANG” terhadap upatjara 
pemakaman anak -kami, demikian djuga atas bantuan mo- 

reel dan materieel dari Saudara? sekalian, dengan ini kami 

“ mengutjapkan diperbanjak terima kasih. 

Semoga Tuhan melindungi kita semua. 

Hormat kami jang berduka - tjita. 

NOTO SUTARDIO 
dan keluarga. 

Djakarta, 9 January 1953. 

143-1. 

  

  

  

8... NOMOR 41, JANG TERBIT PADA TG. 
“II DJANUARI, DI KANTOR PUSAT      

da SAPU HABIS !!! 
TATA USAHA uM.P,".   

  

  

  
ANE OF THE INDIES 

DITJARI 
Tenaga- Pengadjar: 

1. RADIO - TECHNIEK, 

2. AUTOMOBIEL . TECHNIEK. 

Waktu mengadjar dan pembajaran berdamai. 

Jogjakarta 12 Djanuari 1953. 
Pemimpin 

BALAI PERSIAPAN PEKERDJAAN. 
“ Sosial 

Mr. Soemantri Praptokoesoemo. 

  

   
    

         

Anggur kuat dalam 24 djam berbukti 

,PAX" tjap Bintang. 7. 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung 
pegal, kurang darah, muka putjat, badan ku- 
rus lemah, tidak napsu makan, waktu malam 
berulang-ulang kentjing, kepala sering pusing, 
mata berkunang2, kaki tangan tidak bertena- 
ga, seluruh badan berasa tjapai, penjakit gin- 
djal, kurang tenaga lelaki dan laen2 penjakit. 
Baik orang tua maupun muda, sudah beristri 
atau belum “menikah, djika sering minum. 
ANGGUR ,PAX” TJAP BINTANG 17, akan 
kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap 
kuat. 

NJAT NJAT FUNG (ANGGUR WANITA). 

Sepecial mengobatin: 
Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bu- 
lan perut sakit, kurang darah, muka putjat, 
kepala selalu pusing, mata kabur, pinggang 
berasa pegal, kaki tangan kurang tenaga, se- 
mangat kurang, rambut rontok, dan laen2 pe- 

" njakit. Silahkan minum ANGGUR WANITA 
NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu 
akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan 
mendapat kesentosaan, kegembiraan, serta ke- 
beruntungan dalam rumah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM 
NJAT NJAT FUNG 

A. Untuk perempuan tua: 

Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menam- 
bah darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendja 
di sehat. 

B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 
Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet 
muda, akan mendapat turunan jang sehat, dan menam- 
bah kesenangan kebahagiaan dalam rumah tangga, 

Dapat beli diantero Toko2. 

N. V,. BINTANG TUDJUH. 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta, 
j : sa 

BILA DAN 

DIMANA ? 

  

  

  

kata Nadia Gray bintang terkenal 

dari J, Arthur Rank Organisation ' 

ngaclah bahwa kulit litjin 

dan s€gar adalah dasar dari segala 

ketjantikan. LUX melimpahkan banjak busah 

putih, murni, halus halus dan harum jang mendjaga kehalusan 

bagi kulit ia kulit Njonja. Peliharalah! cjahaja kulit PA 

x seperti saja dengan SABUN WANGI LUX." 

SABUN WANGI - 

   
  

  

  

     
    

  

x £ : 
: : z . REI buatan 

dipakai oleh 9 diantara 10 bintang pilm unever 
: X 

PE NUR 
  

AHLI NUDJUM (GWAMIA) “  Astroloog Occultist. 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCUL TIST. Lebih 20 tahun ber- 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 
HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari hati sanubari 
Tuan / Nona / Njonja. Kesehatan, Kekajaan, perusahaan, 
bepergian promosi, pengadilan, perkawinan,  pertjintaan 
dan sebagainja. Consul Rp. 10,—. Djuga ada sedia spesial 
obatnja kurang : tenaga en linu (Rahasia disimpan). 

Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). 

- Djam bitjara 8 — 1,4 —7 

»GARUDA" 142-1. Hotel Kamar No. 17 — Jogja. 
  

  

  

. PENGUMUMAN. 
No. 001/P eng.|'53. 

Untuk melandjutkan - peladjaran para murid2 sekolah 
Tjian Ie Sore di Sutodirdjan (Notojudan) Jogjakarta, 
maka dengan ini kami berita hukan, bahwa untuk hari pe- 
ngadjaran akan dimulai lagi pada tanggal 15 Januari 1953 
djam 2 siang, harap murid2 Indonesia dan Tionghoa da- 

tang di sekolahan tersebut pada waktu jang telah. ditetap- 
| Kan diatas. 

Sesak tan ggal 13 Tahuari 1953. 

Badan Pengurus Pendidikan Chung Hua “Togjakarta. 

Ketua, Penulis, 

147-1, ANG PWEE GWAN HOO LING TJIN 
SN Era 

  

Pengumuman 
Pendaftaran Udjian penghabisan S.M.E.P. Th '53 

di PURW OKERTO 
Waktu: tgl. 11 s/d tgl. 25 Djanuari 1953. 

pada tiap? hari kerdja pada djam 8 — 12 siang. 
Tempat: S.M.E.P. Negeri, Djl. Tjikebrok No. 14, Purwo- 

kerto. Si 

Peladjar S.M.E.P. Partikelir: pendaftaran melalui Kepala 

sekolahnja masing2. 

Extranei : datang sendiri men daftarkan diri. 

Pendaftaran disertai uang U djian Rp. 7,50 untuk peladjar 
sekolah dan Rp. 12,50 untuk extranei. 

Kepala S. M.E. P, Negeri, PURWOKERTO, 

Banana n   
  

TELAH TERBIT (persediaan terbatas). 

ntatihan Sedjarah Indonesia" 
Tjetakan ke IV. 

BAGI SEKOLAH RAKJAT 
Nae Wasita Dwidjawijata). 

Seizin Kem. P.P. & K. didjual Harga: Rp. 6,— 
kepada umum. Ongk, kirim tambah 1074 

UNTUK PESENAN BESAR : PUSAT PENDJUAL: 

Banjaknja potongan N. V, BADAN PENERBIT 
25 ex 109 .20—50 5 1597 NASIONAL 

51 lebih 2076 BAG. TOKO BUKU 
140-1 (Dji, Gondomanan 1 . Mesem lsm 323) 

  

  
    

Sedia Buku': 
Kitab Pel. Memegang Buku dj.I (K. Panggabean) Rp. 10,— 

idem I idem » 18,50 Azas? Ekonomi (M. M. Hadiprabowo) .... 4. m3 oo 
Pembukuan Dagang (Dubbel Boekhouding) A t 
(hi Adue Trus) Len AA NA TN Ra / 25,— 
Pemimpin peka Buku Koperasi (Balai Pustaka) 5 5.50 
Beberapa Pengertian Ekonomi (Wim' Gordijn) 5.25 
Kearah: Planning Ekonomi Pembangunan 5 3 
Kemakmuran Indonesia ' (Abikusno Tjokrosujoso) 28,-— 
Kitab Peladj. Memegang Buku (Z. A,. Moechtar) 2 Ban 
Ilmu Dagang dan Perniagaan (Muchtar Nasution) 5.50 
Hukum dan Peng. Dagang (Gazali St. Maharadja) ' ta 
Hitung Dagang Sa Manna Ne 10,— 
Pel, Memegang Buku dj. I (Gazali St. Maharadja) 1 10pat si 

idem dj. II Teen 0 er Ton 
Pokok? Ilmu Kemasjarakatan (S. Mangunsarkoro) Kiri 1 4,DU 
Tuan Ingin Banjak Kawan (Dr, Dale Carnegie) Ag Bia 

Tiap pesanan tambah ongkos kirim 109, sedikitnja $ AP ja 

Toko Buku ,K. Re 
TUGU 42 — TELP. 901 
— Jogjakarta — 

1yp »KEDAULATAN RAKJAT" 1522/59/8,0.14, 
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