
            
         

   

  

     

    

   

    
   
     
    
   
    
    
   
   
   

   

        DITERBITKAN 

V 

HARIAN UMUM 
OLEH BADAN sa KEDAULATAN RAKJAT 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 

TAHUN X — 

  

HARGA LANGGANAN. 

(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 

kanak - kanak » KAWANKU”) 

  

Dalam dan Luar Kota. 

- 

Sebulan? 

Etjeran 

- Rp. 13, — KM ek ITA 

0.60 

0,80 
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Deden : 
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prosedur 

        

  

Ran tic 
organisasi bahwa organisasi 

  

“ selurah Kh 
sia itu. Djika kesan itu benar 
dasarnja, Diapari sesalinja. 

Ditanjakan dengan tidak tu- 
rutnja sesuatu golongan dalaia 
Kongres Rakjat itu (artinja an- 
Gaikata ini benar) maha bukari- 
kah ini lalu berarti usaha pani- 
tya Kongres Rakjat tidak lagi 
sesuai dengan dasar kongres, 
dimana - seharusnja semua g0- 

longan dan aliran dalam masja- 
rakat turut serta, Diapari me- 
nerangkan sbb. : Usaha panitya 
akan tetap dilandjutkan. 

Bagaimana pendapat Diapari 
mengenai sjarat2 jang dikemu- | 

kakan beberapa golongai, uni- 

400 (PERWIRA hari iri 
sudah berkumpul di 

Jogja. Esok bersama-sama me- 

reka mengutjapkan sumpah di- 

makam panglima besar tentara 

nasional jang pertama, almar- 

hum djendral Sudirman. Isi 

sumpahnja : akan Lena mala ke- 

utahan angkatan perang ! 
Sesungguhnja memalukan hal 

nja perwira? kita perlu mengu- 
ea sumpah. Tapi memang 

Ne perlu, agar 
tentart “dapat - (ber-' 

- mean perdjuangan meng- 

hadapi Belanda tempo hari. Dan 
keutuhan itu sungguh? perlu, 
(karena keamanan dalam negeri 
beluma seratus persen dipulih- 
kan, bajangan perang dunia puu 
belum lenjap sama sekali. 

2 ik 
Kalau kita tindjau sedalari- 

dalamnja, sebenarnja tidak per- 
lu ada perpetjahan, karena ter- 
tara kita ng ini intinja 
terdiri atas peradjurit dan perwi 

ra jang telah sama? menghadapi | 
bahaja maut jang satu “untuk 
tudjuan jang satu, 
Kerenggangan, Mowotosgant mu 

lai tampak ketika bahaja maut 
jang satu itu tidak lagi menan- 
pakkan bajangannja. Mulai 

orang memikirkan reorganisasi- 
untuk menudju kekesempurna- 
an. Maka mulailah berhadapan 
dua matjam pikiran, ja ar 
paknja sukar dapat diperte 
kan. Satu pihak NN AApR 
mutu internasional dengan per- 
lengkapan internasional, pihak 
lain mera UD onani Lag 
perdjuangan. aa 

    

5. 
- 

“ Dua pikiran itu menjebabkan | 
: Pa- 

pera perpetjahan 

Sama sekali tidak. Sebab ke- 
dua-duanja hanja melihat facet? 

perpetjahan 

dtahal, 
itu? 

pendapat. 

dari soal jang satu. Tapi salah- 
nja : 

| mua golonganlliran 

supaja turut serta 
- dan Masjumi masih tunggu 

Ng kedalant urin Na 

SATU TENTERA! 

pihak jang satu hanja me- 
lihat facet jang dilihatnja, pihak | 
jang lain hanja melihat facet ma kasih jang seichlas?nja atas | terbaik dan 

  politiknja ai 

| AKIL ketua panitia Kongres Rakjat Dr Diapari me- 

, bahwa setahu dia oleh panitia Kongres 

ak pernah. diterima pernjataan dari sesuatu 

itu tidak akan mengambil 

, pamanja seperti sjhrat batak 

baran kabinet lebih dulu sebelum 

aa Kat Kongres Rakjat, dia- 

wabnja: Semua dapat dikemu- 

| kakan kepada panitya Kongres 

Rakjat. Jang terpenting seka- 

' selandjutnja, kesediaan semua 

golongan untuk turut serta. Di- 
'dalam panitya dapat diperbin-. | 

tjangkan semua andjuran atau 

saran2. 
|. Seterusnja diterangkan bah- 

(wa sampai sekarang Dr Diapari 

'tetap berpengharapan, panitya 
| Kongres Rakjat akan dapat da- 

ran dari masjarakat. “ 

Keterangan Subadio 
dari PSI. 

Sementara . itu dapat ditan-—- 
bahkan, bahwa menurut Suba- 

'@io,. salah seorang terkemuka 
|dari kalangan PSI, djika sam- 
Hpai sekarang PSI belum mene- 
|gaskan pendiriannja mengenai 
Kongres Rakjat itu, karena he 
jum diketahuinja persoalan po- 

“litik jang akan didjadikan dasar 
untuk — menentukan atjara2 | 

  
Kongres Rakjat itu. Dia sendiri 

' setudju. 5 
# Selandjutnja Subadio menja- 
takan  kekuatirannja 
oposisi jang “ mempunjai pri- 
Isangka terladap kabinet Ali, 
'jang akan Aan akan dapat 
mempergunakan Kongres Rak- 

jjat itu untuk menekan parta'2 

'oposisi  didaiam parlemen, se- 
hingga partai2 tidak dapat dja- 
lankan funksinja sebagai opo- 

Sg MA Bi 

Prawoto djuga setu- 

1. dju, tetapi.......... 
Sementara itu dapat dikabar- 

kan Prawoto  Mangkusasmito 

dari pimpinan Masjumi menja- 

takan, bahwa dalam prinsipiya 

dia setudjui Kongres Rakjat 

itu, akan tetapi Masjumi tidak 

dapat turut serta karena belum 
mengetahui prosedur politiknja, 
kemana Kongres Rakjat itu 

hendak dibawa. Keterangan se- 

Jandjutnja dari Prawoto tidak 

| jauh bedanja dengan keterang- 

jan Subadio. — Ant. 

  

J 4 

rang ialah, demikian Dr Diapari | 

'kungan semua golongan dan ali-.| 

partai? | 

| Jogjakarta 

 PERWIR 

2 

K 

gi akan datang pada hari ini 

. Telah tiba pula di Jogja djen 

dral major T.B. Simatupang jg 
diundang panitya untuk mengha 
diri pertemuan para perwira ini. 
Ia diundang sebagai seorang 
perwira senior untuk menjum- 
bangkan pikiran2 berupa pread- 

pis. 

  
| | 
. Konperensi menurut rentjana 
akan diadakan besok pagi djam. 

|8.30 diruang tengah Gedung Ne- 
Igara dan akan dihadliri djuga 

loleh wakil2 Angkatan Udara, 
|Angkatan Laut dan instansi2 
jlainnja serta sipil, tetapi pembi 
|ijaraan2 lainnja jang sifatnja 

intern, hanja chusus dihadliri 
loleh para perwira tinggi Angka- 

itan Darat. 

|. Seperti pernah dikabarkan, 

imaksud jang pokok dari kon- 

Iperensi itu untuk mengusahakan | 

|tan Darat pada chususnja. 

|. Sementara 
|tjana besok siang, selama konpe 
rensi pembukaan dimulai, rapat 

jakan dischors sebentar, karena 
Ipara konperensisten akan berzw 

larah kemakam bahagia semua 
(disertai dengan njonja Sudirman 

kiaman njonja. Urip Sumohardjo. 

f Dwitunggal datang. 

Dwitunggal (Presiden Sukar- 
no dan Wakil Presiden Hatta! 

tgi. 25/2 jad. akan datang di 

untuk menghadiiri 
konperefsi para perwira tinggi 
itu dan akan menghadiri djuga 
parade di Aloon2. Utara jang 

akan dilakukan -oleh kesatuan 
.dari Resimen 13. 

Kundjungan Presi Ta. Jog- 
jakarta itu akan di-iKuti oleh 30 

orang diantaranja 
menteri. 

terdapat 6 

Pandji A.D. ke Jogja 

, Sementara itu diperoleh kete- 
rangan, bahwa Pancji Angkatan 

Darat"akan didatangkan di Jog- 

jakarta dari Djakerta untuk di- 

gunakan pada waktu parade. 

Pandji itu sekarang dalam per- 
djalanan dan sudah sampai di   Semarang. Pada tgl. 24/2 akan 
sampai di Jozjakarta dan akan 

ididjemput oleh sepasukan ten- 

|tara dan KSAD . dan perwira? 

: (Oleh : 

jakarta, jaitu di Kutu. Kemuri 
an Pandji dibawa kegedung N 
gara. 

6 Panitya Konperensi. 

Sesuai dengan maksud dan tu- 

djuan konperensi, maka Papitya 

Penjelenggara Konperensi Pusai 

terdiri dari perwira? tinggi, 

| 

| 

tinggi lainnja ahastaa kota Jog- | 

baik | 

  

Keutuhan AD akan IN ertihaaban 

Djenderal Major Simatupang: bikin preadpis 
WARTAWAN KR. SENDIRI) 

pmARIN dengan pesawat terbang telah datang di Jogjakar-. jang teriibat dalam Penliug 7 

ta dari Djakarta KSAD PDjendral Major Bambang Sugeng di- 

sertai eleh beberapa pergvira Jainnja untuk mengadakan persia- 

pan? berhubung akan dimulainja konperensi para panglima dan | 

perwira? tinggi besok pagi digedung Negara dan kedatangan itu | 

diterima oleh Komandan Resimen 13 Overste Sarbini. 

Panglima? Divisi dari daerah? Indonesia dan perwira? tiug- 

Oktober maupun jang tidak. 
| Dalam panitya pusat itu duduk 

KSAD, Kol. Lubis, Kol. Bambang 

Supeno, Kol. Suprapto, Koi. Su- 

hud, Letn. Kol. Sapari, Letn. Kol. 

Suparman, Letn. Kol. Sutoxo, 

Major Ongko Jono, Major Su- 
mantri. 

Sampai berapa lama konperen 

si berdjalan belum dapat dike- 

| taiui. Hal ini akan bergantung 

pada keadaan konpereusi itu 

jang akan membitjarakan masa- 

lah2 jang tidak ringan. 
Demikian djuga tentang ma- 

(lam penutupan dengan suatu re 

| sepsi belum dapat direntjanakan 

dengan positif oleh panitya. 

  - 

Menteri Pertahanan: 
    
Angg 

'DARP "Menteri Pertahanan 

| Iwa Kusumasumantri didapat ke 

|terangan, bahwa berita mengg- 

Inai tjeramah Menteri tentang pe 

-milihan umum dimuka para per 

wira dari ketiga Angkatan i 

iSurabaja jang termuat dalam 
»Antara” terselip kesalahan2 be 

sar dan ketjil, sehingga menur ut 

ruhannja memberikan gambaran 

jang sangat menjesatkan. 

Pertama, kata Menteri lebih 

landjut, tidak pernah ditera: 

kan, baik oleh Menteri “sendiri 
maupun oleh perwira? npan- 
tunja, jaitu Letnan olonel 
A.Bustomi. dan Letnan 

- 

Letnan Kolonel (Overste) jang 

ditjalonkan, harus diberhentikan.   Mengenai hal itu Menteri me- 
| negaskan, djika seorang Letnar |tusnja, pada 
| Kolonel ditjalonkan, sesudah pen 

|tjalonan itu disjahkan dan dii- 
imumkan oleh P.P.L., maka ia di. 

| non-actiefkan. | Menurut PP.-Nc 
1 47/1954 jo PP No: 33/1954 ia 
menerima dua-pertiga dari ga- 
|djinja beserta tundjungan2. 

Ketetapan ini adalah djauh le 
'bih baik dari pada peratura::2 
| mengenai hal demikian dibeberz- 

pa negara lain, antaranja di- 
  

Pameran Kesenian Keradjinan tangan RRI: 
  

, 

  
Pertama-tama diutjapkan teri 

tjiptaan daripada 

nasionalnja jang 
mempunjai sedja- 

(ngan tjorak 

jang tampak olehnja. Dan kare ibantuan2 jang hangat dari Ins- | rahnja jang pandjang itu dapat 

na merupakan kesatuah soalnja, tansi2 Pemerintah Daerah Isti- 
kedua-duanja pihak bersitegang |mewa Jogjakarta selama. diada 
Ieher mempertahankan pendiri- | 
annja — prinsipiil - Pe u, 
mati-matian. : 

3: 

Perpelitaik: pelikngak itu di- 

perkuat pula oleh perpetjahan 
dilapang politik jg tidak urung 

ngan 
sekalipun ini 

mungkin tidak diakui oleh per- 
wira pihak jang manapun djuga. 

Untuk mengembalikan keutuh 
an angkatan perang  paffitlah 

berpengaruh  djuga 
angkatan perang, 

djadi renungan : perlengkapan 
internasional dengan perwira ser 
ta perdjurit jang bermutu inter- 

| nasional adalah tudjuan kita se- 
mua. Tapi djangan pula dilupa- 
kan atau diremehkan, semangat 

rdjuangan pun 

kan persiapan untuk Pameran 
tersebut. Dikatakan selandjui- 
nja bahwa diantara barang2 jg. 
dipamerkan Kali ini terdapat ba 

rang2 keramik porselin, tenunan 
anjam-anjaman, kain2 tjetak. su 
laman2 ukiran2, keradjinan lo- 
gam dan lain sebagainja. Di ha 
wah pimpinan dan bantuan jg. 

njata dari Pemerintah Rakjat 

Tiongkok, sekarang kesenian ke 
radjinan tangan ini terus ber- 
kembang “menurut pedoman 
.Kembanglah ratusan bunga 
aneka warna Tjiptaan jang baru 

Ka 

  dari pada jang lama”, 
nian tangan itu tidak sadja me 
(warisi dan meneruskan tradisi 
jang terbaik dan kaja-raja, te- 
tapi djuga telah memuntjulkan 

Gan kese 

pun perlu. Kedua- 
. ija adalah facet?2 daripada 
soal jang satu. Kedua-duanja | 

1 s djadi tudjuan angkatan 
perang kita, tidak dapat dipisah 

y Load tidak dapat dipetjah- 

an itu senantiasa diingat, 
"Allah, angkatan perang 
embali utuh dan akan se 
a utuh, satu dalam per- 

Leah aan 

banjak sekali tjiptaan-tjiptaan 

jang baru. : 
Jogjakarta, demikian kata   Duta besar selandjutnja, adalah 

kota revolusi Indonesia-tempat 
dimana pahlawan-pahlawan na- 
sional jang dihormati rakjat 
sebagai Diponegoro dan Djende 
ral Sudirman memimpin rakjat 
untuk melakukan pemerangaa 
revolusioner. Dan saja jakin Je 

kian katanja seterusnja, bahwa 
barang-2 kesenian keradjinan     tangan Tiongkok jang penuh-de     

| dipamerkan disini dan mempu- 
njai arti realiteitnja bagi perhu- 
bungan  kebudajaan Tiongkok 
dan Indonesia, dan persahabatar 

antara Tiongkok dan Indonesia. 
Saja harap hendaknja sahabat2 

Mempererat hubungan kebu- 

dajaan Indonesia- Tiongkok 
Perlu ada kritik2 jang djudjur 

OGJAKARTA kota kebudajaan jang tertua. Tidak sadja 
terdapat bangunan? jang besar djaja seperti tjandi Boro- 

—budur jang amat tinggi nilai kebudajaannja, tetapi djuga ter- 
dapat barang? kesenian ukir-ukiran jang kaja raja sebagai Wa- 
risan jang dapat menundjukkan kehalusan 

rakjat pekerdja Indonesia jang tjerdik pandai pada masa dulu- 
kala”. Demikian Duta Besar RRT Huang Chen dalam pidato 
pembukaan Pameran Kesenian Keradjinan Tangan Republik 
Rakjat Tiongkok jang diselenggarakan oleh Himpunan Rakjat 

— Tiongkok untuk Hubungan Kebudajaan dengan Luar Negeri tadi 

. malam digedung CHTH Jogjakarta. 

dari kalangan seni budaja di Jo 
gjakarta dan para pengundjung 
memberikan kritik2 jang dju- 
djur atas barang2 jang dipamer 
kan ini agar supaja dapat diper 
oleh pendapat2 dari segala pi- 

hak selama pameran ini jang di 
hargai untuk memperbaiki pe- 
kerdjaan kami selandjutnja. De- 
mikian Duta Besar. Sebagai pe 
nutup atas nama Perhimpunan 
Rakjat Tiongkok untuk hubung 
an Kebudajaan dengan Luar Ne 
geri, dikemukakan harapan 
agar perhubungin '“ kebudajaan 
antara Tiongkok dan Indonesia 
makin hari kami berkembang 
dan persahabatan antara kedua 
Negara itu makin hari bertam- 

bah erat.   (Bersambung hal. 

  

K onp. AA : 
  

Belum ada 
menolak 

Sampai kemarin 

EMARIN bertempat dige- 

dung Kemterian L.N.. Rus- 

lan Abdulgani 'Sekr. bersama 

konp. Asia — Afrika telah me 

ngadakan konp. pers. Dalam 

konperensi pers itu diumumkan, 

bahwa beberapa undangan un- 

tuk menghadiri konp. Asia — 

Afrika di Bandung jang telah 

dikirim oleh pemerintah Indone 

sia atas nama negara2 pengur- 

dang kepada 25 negara sampai 

kemarin telah diterima djawah 

dari 8 negara. Ke-8 negara 

—srdalah Muane Phai, Libya, Re 

menjatikan 

negara jang 
undangan 
ada Sinegarafjang 3 
akan, hadlir . 

Tengaran Ma 

RT, Afganistan, Itiopia,  Viet- 
nam Utara, Irak dan Mesir, Dja 

waban2 itu menjatakan, bahwa 
negara2 tersebut telah meneri 
ma baik undangan itu dan akan 
mengirimkan  perutusannja ke 
Konperensi Asia — Afrika. Dja 
waban dari negara2 lain diha- 
rapkan akan sampai dalam be- 
berapa hari ini. 

Hingga tanggal 15 Februari 
tidak ada diterima suatu” pernja   taan penolakan negara2 jang di 

undang. 

Australia. 

auta A.P. punja 
hak? sama 

| keutuhan kembali dalam Angka | Seperti warganegara lainnja dalam 
aa pemilikan amum 

itu, menurut ren- | 

2 

Menurut keterangan 

| jang didapat dari seorang penin 

| ajau pemilihan umum jang te- 

lah dikirim ke Australia, dine- 

igara tersebut, partai jang men- 

| gung 

Menteri berita tersebut keselu- | 

2l 

Imam Sukarto, bahwa seorang Dea harus diberhentikan ds- 

tjalonkan itulah jang menang: 

konsekwensi “keuangan- 

inja untuk seluruhnja- Demikian 

| Menteri. 

tas sama dengan bagi seorang 

| Major kebawah. Akan tetapi, dji 
Ika seorang anggota 

| diterima sebagai anggota D.P.R. 

| maka seorang Overste keatas, 

110 Undang? Pe- 

ngan hormat, sedang seorang 

Major kebawah hanja di-non-ac- 

'tiefkan. 

| Kedua, demikian Menteri sete 

prinsipnja anggo- 

ta2 Angkatan Perang ' mempu- 

'njai hak2 jang sama dalam hal 

pemilihan umum seperti warga- 

negara lainnja. Dalam hal memi- 

lihnja, dipilihnja dan ditjalonkan 

nja, tidak diadakan . pembata- 

san2. Hanja dalam hal menga- 

djukan tjalon diadakan pemba- | 

tasan2 jang tertentu menurit 

P.P. No. 47/1954 dan Instruksi 
. Menteri Pertahanan, jang semua - 

inja berdasarkan pasal 27 U.U. 

' Pertahanan, jakni untuk mendja 

ga tata-tertib dan disiplin ke- 

tentaraan. 
Selain dari pada itu, menu- 

rut Menteri, pembatasan2 terse- 

but diadakan untuk  menghin- 

'darkan pengaruh2 tertentu, :su- 

1 

  
tp 

Kanan 2 ah 
ata pat aa 

paja pelaksanaan pemilihan 
umum dapat berdjalan dengan 

adil dan bebas dari rasa takut. 

Selandjutnja, pembatasan? da 

lam hal mentjalonkan itu diang 
gap perlu untuk “menghindar- 

kan pertengkaran? dalam Anz- 
katan Perang sendiri. Dalam hu- 

bungan ini, maka seorang ang- 

gota Angkatan Perang jang di- 
tjalonkan dan telah menerima 

pentjalonannja tidak diperkenan 

kan untuk berkamparje, meski- 

pun ia telah di-non-actiefkan. Ka 
rena djika tjalon itu kemudian 
tidak terpilih dan ia kembali da 

lam Angkatan Perang, maka nis 

tjaja akibat? pertengkaran da- 

lam mendjalankan kampanje pe 

miliban umum itu akan memba- 

wa pengaruh jang tidak diingini 

| dalam melakukan tugas selan- 
djutnja — “Ant, 

A.S. BANTU PERTAHAN- 
AN DUEMOY DAN 

MATSU 
Kata Chiang Kai Shek. 

Chiang Kai Chek dalam kon- 

perensi persnja menjatakan bah 

wa sudah djelas sekali Amerika 

Serikat akan membantu mem- 

pertahankan pulau2 Matsu dan 

@Guemoy. Tidak ada alasan un- 

(tuk mengatakan bahwa Matsu 

dan @uemoy akan ditinggalkan 
| kepada musuh, demikian kata 
Chiang. 

Mengenai perubahan dalam su 
sunan pemerintahan baru2 ini 
di Moskow Chiang mengatakan 
bahwa perubahan itu menanda- 
kan dipereratnja politik kerdja 
sama antara Sovjet Uni dan 
RRT untuk maksud bergerak ke 
lautan Pasifik. Pengunduran Ma 
lenkov adalah hasil dari politik 
pertentangan. Khrushchev dan 
Bulganin adalah orang2 jang te 
lah memimpin delegasi Soviet 

Uni ke Peking pada,bulan Okto- 
ber jang lalu untuk mengeluar- | 
kan komunike bersama Soviet 
Uni - RRT tentang kerdja sama 

dan persahabatan di Peking. 

— YP,   
  

Dalam hal mentjalonkan, kata | 

Menteri Iwa, bagi Overste kea- | 

Angkatan 

| perang sudah terpilih dan telah : 

  

Para Perwiru 

Angkutan  Da- 

rat besok pagi 

akan berziarah 

aah djen 

dral Sudirman 

» dan djenderal 

| a 
| Urip ' Sumo- 

hardjo di  Se- 

muki,- sebelum   mengadakan 

uu konperensi 

tuk mengemba 

likan keutuhan 

AD. Beberapa 

waktu jang la- 

lu djenderal 

major meletuak 

kan. karangan 

bunga - dima- 

kam. djenderal 

Soedirman. 

Mahmoud Fawzi. : 

Sebelum: meninggalkan —li- 

(pangan terbang London Menu. 

|dju Kairo, Nehru mengatakan, 

bahwa ia masih tetap jakin da- 

Ipat ditjapai gentjatan sendjata 

didaerah selat Taiwan dengan 

|djalan diplomasi, dan dengan | 

djalan diplomasi pula dapat di- 

sana. 

utania daripada harapannja mi 

ialah sukses jang telah ditjapai 

| oleh Konperensi Djenewa dalam 

hun jl. Dikemukakannja bah- 

Iwa konperensi Djenewa meng- 

| hadapi soa12 jang sekurang- ki- 

|rangnja sama sulitnja dengan 

| soal2 jang kita hadapi sekarang, 

(kalau tidak lebih sulit. 

  
tjegah berkobarnja perang di- | te 

Diterangkannja bahwa sebab | 

| 
| 

: 

iwan 

'soal lainnja. Hal ini 

(harus 

EMARIN pagi P.M. India, Jawaharlal tiba di Kairo. Dengan 

segera ia mengadakan pembitjaraan 

kolonel Gamal Abdul Nasser beseria 

dengan P.M. Mesir, 
menteii Jurar negerinja, 

# 

5 Dipsahaanja bahwa “soal! 
penghentian an en erenA PS 

tini bertalian dengan: beberapa 

mungkin 

dipertimbangkan pada 

konperensi, mungkin. djuga Sse- 

belumnja. 
2 

Bagaimana kalau Tai- 

wan netral ? 

Atas pertanjaan apakah Tai- 

hendaknja dinetralkan 

(atu mendjawab bahwa ia tak 

' hendak membitjarakan soal ini 

|sekarang, tapi dikemukakannja 

Ibahwa India tidak mengakui se 

|suatu pemerintahan di pulau 

Taiwan. 

Segala pihak harus 
ikut serta. 

Nehru 

Inja, bahwa dalam penjelesa: in- 

jang diusahakan metalui perun- 
Idingan, segala pihak jang ber- 
Isangkutan harus ikut serta. 

Dengan tjara bagaimana ne- 

rundingan ini akan dilakukan, 

adalah suatu hal jang harus di 

tentukan sebelum  konperensi 

dimulai. 
" Kalau tertjapai penjelesaian, 
tentunja tertjapai pula penghep 

tian tembak-menembak, kata 
Nehru. 
  

  

DUTA BESAR AME- 
RIKA DJAGONG 

MANTEN"   

Dengan incognito kema- 

rin pagi telah tiba dilapang 

Adisutjipto Duta Besar 

Amerika Serikat di Djakar- 

ta Cummings. Dilapang ter- 

bang ia disambut oleh Dr 

Sukiman dan Wiwoho. 
Menurut keterangan" dari 

kalangan jang mengetahui, 

kedatangan Duta Besar 
Amerika di Jogjakarta itu 
untuk menghadliri upatjara 
perkawinan Nona Sritani 
(puteri Dr Sukiman) dengan 
Ir: Soewarno Wirjomartono 

jang akan dilangsungkan 

hari ini,     

mengatakan seterus: 

  
  

tuan 
| djendral 
| kali mengurmdang 
|mengundjungi 

»Kita harus berhubungan de- 

  

'nunda sidangnja mengenai 

|Sir Anthony 

Iwan untuk 

NOMOR 118” 

. LONDON TUNGGU MOSKOW 
Apa Tiongkok Nasionalis bolehfturut konperensi 

PM Nehru masih tetap jakin bisa hasil 

ngan satu pemerintah Tiongkox 

tunggai”. 
Eden & Moskow. 

Menteri Luar Negeri Inggeris, 

Eden menjatakan 

dalam. Parlemen, bahwa pertu- 

karan pendapat niasih terus di- 

lakukan dengan Sovjet, Unie 

ibertalian dengan usul baru? ini 

juntuk mengadakan suatu kon- 

| per ensi mengenai Taiwan. 

bahwa djawaban 

|dari Moskow - belum diperoleh 

latas pertanjaan Inggeris, bah- 

|xya dalam konperensi itu hendak 
Inja Tiongkok Nasionalis diun- 

| dang untuk turat serta dan kon- 
| perensi” harus diselenggarakan 

|dengan tjara jang dapat diteri- 

lima oleh PBB. 
Dalam pada itu D.K. 

Dikatakan, 

telah me 

Tai- 
waktu jang tidak 

Rtr. ditentukan. 

Menteri Pertahanan Rusia : 
  

Hubungan politik, ekono- 
,mi & kebudajaan 

Tukar-menukar missi militer tak 

banjak hasii 

M ABSKAL G.K. Chukov, Menteri Pertahanan URSS, telah 

diinterviu oleh 3 wartawan AS di Moskow. Ketiga wartawan 

AS iti ialah Hearst, Kingsbury Smith dan Conniff. 

Kingsbury Smit mulai pembi 

tjaraannja dengan mengatakan | 
bahwa ia hadir pula ketika HBi- | 
senhower memberikan sebuah 

bintang militer di Frankfurt am 

Main kepada Chukov. 
Chukov mengatakan bahwa 

ja ingat dengan senang sekati 

pertemuan dengan djendral Ei- | 

senhower itu. 

        

Hisenhower mengundang 
ke AS. Ja, kata Chukov, 

Bisenhower telah dus 
saja supaja 

AS, akan tetapi 

sajang sekali keadaan kesehat- 
Lan saja pada saat itu dan kesi- 
bukan? belakangan ini tidak me 

'ngidjinkan saja melakukan per 

  
  2 mami sntong momen 

  desi SEN au. 

djalanan itu. 
Mengenai undangan Bisenho- 

ver itu Chukov  selandfjutnja 
mengatikan: Saja berpendanat 

bahwa hubungan antara kedua | 
negeri kita pada dewasa ini ada 
lah tidak begitu baik untuk me 

ngadakan Lundjungan seperti 
itu. Tidaklah dapat dimengerti 
oleh rakjat2 AS dan Sovjet apa 
bila dalam keadaan hubungan 
seperti dewasa ini antara AS 
dan URSS saja akan pergi ke- 
AS. Saja dengan ichlas mengi- 

nginkan supaja hubungan anta- 
ra kedua negeri kita ini men- 
djadi lebih baik dan saja ingin 
sekali mengundjungi AS dan 

apabila hubungan mendjadi ba 
ik maka saja 'betul2 ingin me- 
ngundjungi AS. 

Seperti tuan, kata Hearst, ka- 
mi djuga dengan ichlas mengi- 
nginkan hubungan antara nege- 
ri2 kita ini mendjadi lebih ba- 
ik. Inilah hal jang pokok, me- 

“epila bl 

st menjambung kemudi- | 

a mendengar bahwa djen | / 
' masing? maka seharusnjalah per 

ngapa kami datang ke URSS, 

kata Hearst. 
Kingsbury Smith mengata- 

kan, rakjat AS tidak tahu apa2 
tentang tentara Sovjet sesudah 
perang dunia kedua. Bagaimana 
pendapat tuan tentang saling 
menukar ' misi militer setjara 
ter guna memperbaiki saling 

Demikian Kingsbury 
atur 

betul? 

  

' supaja mengerti 

| tama2 diselenggarakan hubung- 

Lan politik, ekonomi dan kebuda- 

jaan setjara normal antara ke- 

dua negeri kita. Saling yenukar 
misi militer sadja tidak dapat 
menghasilkan adanja saling me 
ngerti sebaik?nja, kata Chukov. 

Conniff menjisipkan, apakah 

tuan memaksakan supaja diada 
|kan hubungan antara negeri? 

| kita ini setjara Tuas? 

Ja, kata Chukov, saja, seper- 
ti seluruh rakjat Sovjet, minta 
supaja diadakan htibungan se- 

tjara demikian itu dan saling 
menukar misi militer sadja da- 

lam keadaan seperti dewasa ini 
tidaklah berguna. —. Tass. 

  

     
    

   
U PEUIE 

P fa Lah Pe 

# Dengan tiada 
kemarin dutabesar 

,afspraak” 
RRT dan 

dutabesar Amerika sama-sama 
pergi ke Jogja, sama'Sama naik 
pesawat GIA, sama-sama me- 
nginap di Kaliurang, sama-sama 
mengalami nasib buruk : air les   

  

ding matjet ! 

  KU RAK 0 
NN AAA Aa



   
       

   

    

   

  

    

Tjilatjap ae 
SB POSTEL PROTES 

Karena teleponis di Kroja | 

   
nama Randu telan “dipukul oleh 
seorang anggota kepolisian ber 
nama Seno, sewaktu teleponis | 

|. itu melakukan kewadjibannja. 
— Ker. , 

— HARTA DIGARONG 
3 Rumah dibakar. 

Tiefonosananolan pengatjau telah 
memasuki desa Pasirmangu dan 
Bingkeng (Dajeuhluhur, Madje- 

nang) dan menggedor rumah 
penduduk dan membakarnja se- 
hingga 12 mendjadi abu. 
Selain itu mereka menembaki 

“orang2 jang tak berdaja jang 
3 menjebabkan seorang : tewas, se 
“5 orang lagi luka2. Setelah sepa 

: sukan TNI datang mereka me- 
ngundurkan diri ke desa, Sin- 
danglangu dan membakari  ru- 

    

pemuda... Korea Oia 

Pp Gaakalia 

Menurut statistiek fihak jang 

didikan Masjarakat dalam dae 

telah ditjapai: 151 orang lulus 
dalam th. 1950: 465 dalam th. 
1951: 905 dalam th. "52: “785 
dalam th. '58: dan 2499 NA 
1954. 

Dalam lapang Kursus Pengeta 

  

sil2: KPU-A: th. 1951: “Tulus 59 

56 orang: th. '54: 63 orang. 
KPU-B: 33 orang lulus dalam | 

th. 1952: 55 dalam th. 1953: 15 
orang dalam th. 54. La nu 
KPU-C: 11 orang Tulus dalarn 

27 orang dalam th. 1954. 

dalam tahun 1954 sadja, untuk 
meluluskan seorang : buta-huruf 
sehingga dapat 'membatja dan 

    

   

  

     
    
   
   
    

      

    
   
     

   

    

     
    

     

    

  

   

   

  

    

    
   
    

    

    

   
   
   

    

   

    

   
   
   

            

    

   
    
   

    

      

bagi lulusan KPU-A rata2 Rp. 
286,52 seorang: bagi lulusan K 
PU-B rata2 Rp. 998,37 seorang 
dan bagi lulusan KPU-C rata? 
ag - 451, 48 seorang. Kor" 

“ Dengan “Djapen? 
Surakarta. 

an maksud untuk mem- 
pererat hubungan guna melak- 

—.mong- -Pradja dan Djapen2 selu- 
ruh daerah Karesidenan Sura- 

ungkan konperensi 
dinas Residen beserta | 

| Staf: “dongsani Kepala2 'Djapen | 
Kota serta Sena Mei 

| tersebut!  dipan- 

perlu mengingat 
ik Residen sebagai Ko- 

ipa 1 

ntu 

    

mah2 serta menembak 2 ae ar 

bersangkutan, hasil usaha? Pen 

rah. Kotabesar: Surakarta, dim. | 
lapang PBH dari tahun ke tahun ' 

huan Umum telah ditjapai ha 

orang, th "52: 109 orang: th. 23 | 

th. 1952: 24 orang dalam th. 535. 

Beaja2 jang telah @cetakaan | 

menulis, rata2 Rp. 25,96 seorang: , 

KONPERENSI RESIDEN | 

| sanakan kerdja sama antara Pal 

| karta,” baru2 ini bertempat dij 
kediamanan Residen Surakarta | 

Giantaranja sebuah 

i 5 eetune sekolah jang sedang di- 
setjara  gotong-rojong | bangun 

oleh rakjat di Tambaklorok de- 
. Ikat pantai Semarang telah ro- 

1 “boh karena adanja angin ken-     Pe aan manusia di- 
n tidak ada. 1 
“pertama kali selama 

oa ri, dipelabuhan tertjatat 
& Ka Tang. rata2 30 mil 

HUKUMAN PENDJARA 
sn “Karena mengerojok 
3 hingga tewas. 
| Pengadilan Negeri baru2 ini 
telah -mendjatuhkan hukuman 
kepada 13 orang terdakwa. Se- 

man pendjara 4 tahun: 8 orang 
masing2 2 tahun dan 4 orang 
masing2 1 tahun 6 bulan. Mere- 
ka semuanja dipersalahkan me- 

3 lakukan pengerojokan atas diri 
seorang sopir opelet di Sema- 

s | rang sedemikian rupa sehingga 
3 menemui 'adjalnja. 2 Anti, 

Purworedjo 
UNTUK "MEMPERLUAS 

TANAMAN PADI 
“Untuk  memperbanjak hasil 

''padi- disepandjang “pantai sela- 
tan, maka kabupaten Purwore- 

djo telah beli sebuah traktor 
lengkap dengan alat2nja sehar- 
ga. 'Rp. 32.000,—. Dengan ban- 
tuan traktor itu didaerah pantai 
selatan Kedu tersebut 3000 ha: 

pada musim hudjan,dapat 
rami padi gogo, tid eper- 

'ti tahun2 jang sudah sebagian: 
besar hanja ditanami singkong. 

RECKGANISASI PANITYA 

PEMILIHAN — HADJI 
(Dari kalangan P.H.I. di Ma- 

gelang diperoleh keterangan 

telah diadakan reorganisasi Pa 

nitya Pemilihan Hadj didaerah 

kabupaten Magelang. . 
Anggota Panitya jang baru 

itu terdiri atas Ketua Bupati 
Magelang, Penulis Djaw. Aga- 
ma serta anggotanja P.H.I. sen 

diri. Sebelum perobahan itu, ma 
an Nana seorang anggota 

F 
ai 

(Oleh : 

s 

wa apabila himpunan wanita da 

pat berdiri dengan kuat, akan 
mendjadi ,saka-guri” kemadja- 
an. Sebab bangsa itu belum da- 

angsa tadi tidak ,,waardig” 

atau terhormat Mn idam2an 
Budi-Utomo dulu. € 
Adapun jang disebut waardig 

itu selain mempunjai ketjerda- 
san dan kepandaian, teratama 
memiliki budi-pekerti jang baik 
Jan ini tergantung pada kesem 
urnaan asuhan dan didikan jg. 

| ebagaian besar terletak dita- 
ngan kaum wanita, jang ditak- 

didik. 
Oleh karenahja, setiap himpu- 

|'nan wanita, disamping bergerak : 
dalam lapangan apapun djuga 

supaja tidak mengabaikan dim 
“soal urusan rumahtangga, teru- 

tama dan jang terpenting me- | 

ngasuh dn mendidik putra?nja. 

: Para ibu harus banjak |   lainnja sebe- 

(paten, jang denga : 
Si itu tidak  dudu 2 Gaam 
anita Nu Et 

tjam 

h terdjadi pula antiang, Panitya Pe 
milihan Hadji kabupaten2 dan I- 

: wai 

    

  

orang diantaranja diberi huku- ' 

bahwa selaras dengan andjuran 

2. tg 4 - sedjak perte- 5. HASIL USAHA peka Kp | Pin mah PN an tea pai 

lagi, jaini 

  

    saka Sa & 
Reorganisasi s 

  

'kota2 besar Bas Tnapae 

  

| — (Kor).: 

Da.| 17000 POHON KOpi 
Bekas perkebonan kopi didae 

. Han Temanggung milik asing ig 
|sedjak tgl. 28-2-1953 telah ha- 

bis kontraknja menurut kete- 
T|rangan, pada waktu ini masih | 

| mempunjai Ik. 17.000 pohon ko | 
“pi dengan produksi selama th 

  

Pada p sikaunai itu Ma 
2 pekerdja serta beberapa pega 

ex, PPN. dalam penga- 

yasan fihak Djaw.' Perkebunan. 

4 

  

    

   
   

              

   

     

   

  

   
   

   
   

| TaR (Kor). 

IR FERILO TINDJAU KE. 
DU SELATAN 

| Tanggal 15-2 Ir Ferilo 
World Health Organisation tlh. 
tiba di MageJang dan bersama2 
dengan Dr Sutjipto telah menga 

5 Gakan perkundjungan penjelidik 
an kebeberapa tempat di Kedu- 
selatan, antaranja didaerah Gom | 

Rumah jadi korban. Neng 

Seperti diketahui, Ir Ferilo tab 
'telah beberapa kali berkundjung | 
didaerah Kedu, untuk menjelidi | 
ki beberapa soal, antaranja S0- | 
al penjakit malaria, soal statiek 
'djiwa, soal kesempurnaan perse 
Tan air minum dll. — Kor. "1 

“wi DPRD Kabu | 
reorganisa- Ae 

"11954 Ik. 15 kwintal seharga @ | 
(Rp. 1100, Tn 

ngan isi Aa 

  

D Ipapar 

3. AN 
    

    

   

        

ialah 2,5 miljard. 

men Subadio . Sastrosatomo me- 
njatakan, bahwa bagi anggota 
(Parlemen sendiri Sukar diper- 
oleh bahan2 untuk dapat mene- 
laah berapa deficit A.B. tahun 

  

  

  

. 1954, karena fihak Menteri Ke- 
uangan “belum setjara lengkap 
memberikan materialnja. 

Menteri Keuangan mengemu- 
kakan deficit A.B. 1954 mula? 

!1,2 miljard kemudian 2,6 mil- 
'jard dan achir2 ini 8,5 miljard. 
“Untuk perobahan2 itu Pemerin 
tah c.g. Menteri Keuangan se- 
harusnja memberikan suppletoir 

  
begroting, “berikut sub poster 
tuntuk apa sadja penambahan 

VA. itu digunakan. ti 
! Atas “pertanjaan ' benarkah 

'bahwa oposisi senantiasa me- 
Imunda2 dimadjukannja persoa- 
Han AB. dalam Parlemen dan 
|persoalan: A.B. tertunda2 kare- 
'na terlalu banjaknja mosi2 jang 
  

supp 
bantuan 

(Oleh : Ww. Stabat 

“Kepada 'DPU karesidenan Banj 

.UNTNK menambah pengeta- 
huanbaru2 ini rombongan Keru 
kunan Tani Kabupaten Wono- 
sobo, terdiri dari 36 anggauta 
pengurus Kertani 6 wanita dan 
5 orang Taman Pemuda Tani, te - 
lah menindjau desa Linggasari 
di Ketjamatan Kembaran, Banju 

Imas untuk Menjaksikan perkem | 
bangan organisasi Rukun Aga- 
we Santosa” jang berkat auto- 

bantuan modal Pemerintah te- 
lah dapat membawadesanja ke- 
Moe "jang agak lajak. 
RAS berdiri tgl. 31-12-195 

pesanan 756 laki 186 wanita 
(dan dibawah pimpinan M. Dipu- 
wirjo. Usahanja mengadakan 
lumbung patjeklik, mendirikan 
bank  minggonfbulanan serta 
.membrantas idjon. Djumlah an-   

Warta wan .K.R 

BDJAK kami masih muda, ketika herketjiping dalam Kak 

“Jangan P.B. Budi-Utomo, kami telah amat menjetudjui ada- 

nja pergerakan Wanita, dan kalau tak salah kamipun hadir pada 

| Kongraes Wanita jang pertama, jalah pada waktu didirikannja 

WANITA UTAMA. Karena kami berkejakinan, bahwa untuk me- 

madjukan bangsa kita, kaum wanita tidak boleh dan tidak da- 

pat tinggal diam sadja, harus turut bergerak, demikian pesan 

ate Wurjaningrat pada ulang tahun ke-9 Perwari Surakarta jg. 
dilangsungkan malam Senin digedung wajang Sriwedari jang di- 
batjakan oleh sdr. Saparno lagt 2 ongieinaa p 

Lebih landjut adi kit dara, bah : 

at dikatakan sempurna, djika | 

dirkan untuk mengasuh dan men | ampak 

   

    sma amat “#empitnja waktu, se | ak 

dil ea tutup tahun jang lalu 

x 

Pesan Wurjaningrat" 

Didalam bergerak Mandar abai- 

“kan urus Rumah Tangga 
1g 

di Solo), 

  

sa | Maka pendi dia -budi- -pekerti 
'itu seharusnj diberikan pada 
tempat jang waktunja tjukup ba 
Ha jakni didalam ramah-tang 

| Maka seharusnjalah para 
u banjak tinggal dirumahnja 
mikian Pak Warjaningrat. 

Nampak gedjala2 js. 
“3 mengehawatirkan.. 

Sudan -sewadjarnja dan pantas 

        

asjik bergerak dalam -pelbagai 
lapangan baik dalam politik, so- 
sial maupun keagamaan dll. 

| Meskipun demikian terpaksa 
kami 'kemukakan, - bahwa kini 

segala2 . jang tidak 

baik dan amat mengchawatir- 

'kan, jalah banjak diantara kaum 
wanita jang lupa bahwa se: 
'akan? tidak menghiraukan lagi | 
akan kewadjiban seorang Wani-   
Peraga anak2 kita jang berani 

Naa taat Ran crang?2 tua- 

menjalahi hukum? ara, 
kibatnja tak akan seyogya, 

atau malahan dapat membaha- 

a “kebanjakan hanja diarah |jakan kemerdekaan kita. Demi- 
ad .ketJakapan dan kepan (kian 'antara lain pesan Bapak 

“| Wurjaningrat. , | —n (Kor), 

activiteit anggauta, dar-zonder | 

| wadjibkan menabung 
17 tuk setiap 10 kg padi guna perr- 

setelah Indonesia merde- . 

berdaulat para wanita 

ta, mei Ss rumah tangga, 
me putra?nja. dalam la- 

pangan budi-pekerti. Buktinja | 

: Lingga sari desa- self- 
orting 

: Tambuh berkembang zonder 
pemerintah 

.KAR" di Wonosobo). 

  

: umas Djajusman 
berikan pendjelasan kepada pengikut " 

» lenggarakan oleh Kenganim Tani Kepanan Wonosobo. - (KR). 

sebanjak ' Rp. 10.350,— 
kekajaan Rp. 30:609,56. Lelanga 
sawah desa menghasilkan 1670 
ru seharga Rp. 3410,- sedangkan 
sawah milik anggauta jang di- 

gadaikan, dapat dibeli organisa- 
si seluas 1375 ru seharga Rp. 
2700,- Tanah2 tersebut -digarap- 
kan kepada anggauta dengan 
djalan maro. - 

Lumbung patjeklik kini mem 
punjai pekarangan sendiri luas 

|15 ru jang dibeli dengan harga 

Rp. 675,- Setiap pemindjam di- 
1, kg un- 

berian sokongan ketjelakaan. 
Selandjutnja dana kematian da- 
pat memberikan pertolongan se 

tiap ada kesusahan dan mempu- 

njai inventaris 15 m klambu 60 
Tbidji tjangkir 10 dosin piring 3 
buah lampu dan gedjig, dandang, 

pajung, koper masing2 sebuah. 
Kekajaannja kini tertjatat Rp. 

|s6o748. 
Sa Dharmabakti pemuda- 
.. pemudinja. 

Dalam pertumbuhannja RAS 
| mendapat dukungan penuh dari 

pemuda-pemudi Linggasari jang 
tergabung pada Seksi Wanita 
dan Paman Pemuda Tani. Seksi 
Wanita “diketuai Nj. Danoedi- 

wirjo dan telah menjusun modal 
pertama dari andil a Rp. 1.— 
jang didjalankan dengan bunga 

10Yc sebulan. Pada waktu? ter- 
tentu diadakan “gerakan pems 
brantasan buta huruf dan grum- 
bul, olahraga dan latihan men- 
djahit. TPT diasuh sdr. Ramlin 
dengan usahanja menanam padi 
Gitjampur ikan tawes/mudjahir 
1700 ekor disawah seluas 495 
are, tanaman sajuran 2,386 are 
dan 4 kolam luas 842 are dite- 
bari 2200 ikan tawes. Untuk 
projek. pekerdjaamja didapat 
pindjaman sawah milik pamong 
desa 21,5 are, pembelian angga 
ta 18 are dan kepunjaan Hu 
21,5. are setjara maro. 

Panitya koordinasi di- 
bentuk. 

"Dalam pertjakapan singkat 
Kepala Djawatan Pembangunan 
Usaha Tani Banjumas Djajoes- 
man mendjelaskan kepada war- 
tawan ,,K.R.” bahwa mengkoor- 
dineer dan memelihara Keruku- 
nan Tani jang ada, maka di Ba- 
injumas telah dibentuk sebuah 
panitya jang diketuai oleh Bu- 
pati-Kepala Daerah J udodibroto, 
dengan daerah kerdjanja jang 
8 ketjamatan jang dibagi dalam 
beberapa rayon. Djumlah Ker- 
tani ada 190 buah meliputi 19 
dari 24 ketjamatan, 
Diseluruh Karesidenan baru 

tjap jang ada organisasi tani 
jang terdiri dari 365 Kerukunan 

.|Tani, 27 Taman Pemuda Tani 
dan 21 Seksi Kewanitaan. Jang 
mendapat modal hanja 9 bu 
sebanjak Rp. 178.000,—, Di 2 
Kabupaten Jainnja, ialah Purbo- 
linggo dan Bandjarnegara diren. 
tjanakan dalam tahun ini de- 

Kantor DPUT jang persiapan-   

ja “anggota Parle- 

| nja telah disanggupi . 

  

s: 

Pa" 
t Te uola tidak aa kurang dari 

$ “25 miljard 
“berita dari kalangan parlemen bahwa Anggaran 

"BB tahun 1955, diduga akan sudah sampai dimadju- 
| kan pada Parlemen kira2 bulan Djuni jang akan datang, Dalam 

ran tersebut anggota Parlemen Amelz menjatakan bah- 
la 3 A.B. tahun 1955 tidak akan kurang daripada angka! 

ng h.pernah dimadjukan oleh Kementerian PPA pa- 

: " . 

masuk,  Subadio menjatakan, 
bahwa belum pernah oposisi me 

ninggalkan persoalan A.B. 'itu. 

Menurut ia kelambatan meni- 
persoalkan A.B. tersebut, ialah 
karena  terlambatnja pelbagai 
Kementerian untuk mengadju- 
kan pertanggungan djawabnja 
mengenai A.B. tahun 1554. Bagi 
partainja (PSI) -— demikian Su 
badio — sudah tidak ada kepen- 

tingan politisnja untuk membi- 

tjarakan A.B. tahun 1954, jang 

ada hanja kepentingan teknis 

moneternja. Jang kini dirasa 

perlu ialah dipersoalkannja A.B 
tahun 1955 dalam Parlemen, jg 
diduga dapat diadjukan pada 

Parlemen bulan Djuni jg akan 
datang. / 

Mengenai belum diterimanja 

suppletoir begroting tahun 1953 
Gan 1954 hingga sekarang ini, 

Subadio menjatakan, bahwa ka 

lau demikian maka pengeluaran 
pengeluaran tambahan Pemerin 
tah tidak berdasarkan hukum 

sama sekali, dan mengabaikan 

budgetrecht daripada Parlemen. 

Atas dasar ini, maka ada daser- 

injalah interpelasi jang dikemu- 

kakan atas beleid Menteri Ke- 
uangan mengenai soal2 tadi. 

Karena . dalam bagian2 teknis 

moneter itu adalah beleid Men- 
teri Keuangan dan bukan bele'd 

Pemerintah Umumnja. — Ant. 
  

WAKIL PRESIDEN 
PELINDUNG 

Diskusi demoralisasi 

peladjar. 

Panitya Diskusi Demoralisasi 
Peladjar kabarkan, kepada Pre- 

siden dan Wakil Presiden telah 
disampaikan permohonan: agar 

suka. mendjadi pelindung. Hing- 

ga sa'at ini baru Wakil Presiden 
jang telah memberitahukan ke- 

sediaannja memenuhi permohon 
an itu, 

Selandjutnja permohonan ke- 

pada menteri2 pendidikan, sosi- 

al, agama dan penerangan agar 

suka mendjadi penasehat semua 

Perdana 
| Menteri dan wakil perdana men 

Mr 

4 

Kabupaten Banjumas dan Tila 

Ingan langkah pertama membuka 
(Martinus dan Mobrig disana. 

Eperti drum, pandjangnja Ik 

malam 

dian itu disaksikan 

sedang mem- | teri belum lagi memberi djawab. 

  

DPD KOPRA SIDANG 
TERUS 

Sedjak hari Minggu malam jl 

hari Senin, kemarin dan masih 

akan dilandjutkan beberapa ha 

ri lagi, DPD Kotapradja Jogja- 

karta mengadakan  sidang2nja 

dan dihadliri oleh Keupala Dia 

watan dalam lingkungan daerah 

Kotapradja. 

- Pokok pembitjaraannja menje 

lesaikan masalah. problsemstel- 

lingen Kotapradja jg diadjukan 

oleh masing?  anggauta DPR. 

Masalah itu umumnja urgen se- 

kali, tetapi karena ini dlm pelak 

sanaannja besar sekali pengaruh 

nja dalam hubungan dengan pe- 

njusunan anggaran keuangan 

Kotapradja lagi pula disesuaikan 

dengan kekuatan keuangan jg 

dapat diterima oleh  Kotapra- 
pradja, maka tjara membitjara- 

kannja memerlukan 

agak lama. Tiap2 persoalan ig 

urgen 'itu, djika dilaksanakan. 
akars memerlukan beaja2 jg he 

Sar sekali dan tidak davat di- 

masukkan dalam rentjana ang 

garan be'randja. 

FILM UNTUK KORBAN 
BANDJIR 

Berhubung dengan terdjadinja 

bentjana bandjir diberbagai- 

bagai tempat, maka Bagian So- 

sial Dewan Mahasiswa U.N.G.M. 
bermaksud untuk mengadakan 

pemutaran film ,Souvenirs- 

perdus” bertempat di Pagelaran 

pada hari2: tgl. 17, 18 dan 21 

Pebruari 1955 dimulai dj. 17.00 - 

21.00 dan djam 21.00 — 23.00. 
Hasilnja akan dipergunakan 

untuk Fonds Korban Bandjir. 

Perlu diterangkan disini bah- 
wa pemutaran film tersebut me- 

lulu untuk Peladjar Sek. Lan- 
djutan Atas, Mahasiswa dan se- 

luruh keluarga Univ. Neg. ,,Ga- 

djah Mada”.   
  darmawisata jang dise- ! Sebagai ketua kehormatan telah 

dirginta dan menjatakan kesedi- 
aannja kepala daerah istimewa 
Jogja rarta S. P. Sultan Hameng 
kuhusyono. 1.1 

Diskusi akan dibuka resmi tg 
27 bulan ini, berlangsung sampai 
5 Maret 1955. 

KOPERASI . DJASA 
TERBENTUK 

Tanggal 14-2 dikantor Djawt. 
Sosial DIJ.- oleh para pegawai 
djawatan itu telah dibentuk Ko 
perasi Pegawai Negeri dengan 
nama Koperasi Pegawai Nege- 
ri ,,Djasa” dengan diketuai oleh 
sdr. Wargopranoto, penu'is: sdr. 
Sandijo, bendahara: sdr. Dwidjo 
hardjoso, komisaris: sdr.2 Bro- 
tohardjoso,. Sumohardjoso. 

IRAK IKUT KE BANDUNG 
Djepang tak ketinggalan. 

: Pemerintah Irak memutuskan 

menerima baik undangan untuk 
menghadiri Konperensi Asia- 

Afrika di Bandung nanti. Putu- 

san Pemerintah Irak tersebut 

kemarin oleh pendjabat Menteri 

Luar Negeri Burhanuddin  Ba- 

sayan dengan resmi telah disam 

paikan kepada Latjuba, Duta 

Indonesia di Irak. 

Kalangan jang berwadjib di 

Irak mengatakan, bahwa belum 

diambil keputusan apakah dele- 
gasi Irak itu nanti akan dipim- 
pin sendiri oleh Perdana Menteri 
Nuri as-Said atau wakilnja. 

Demikian berita 

London. 

TANAH 1 LONGSOR 
Rumah: djadi korban. 

« Karena hudjan lebat terus me 
nerus didesa Getas, kab. Kendal, 

telah terdjadi tanah longsor jg 

mengakibatkan beberapa rumah 

penduduk roboh, dan banjak 

pula penduduk jang menderita. 

Untuk “meringankan - beban 

penduduk tersebut, maka oleh 

panitia Penolong kurban ban- 

tersebut telah | 
Mg dikabupkaan te | bahwa sangat sukar sekali men- 
diberikan bantuan uang sebesar 

lima ribu rupiah. 
  

  

Ular Naga di Sei 
Pengaron 

Pandjang 30 meter ba- 

dan sebesar drum. 

ISuatu peristiwa jg meng- 

gemparkan penduduk telah 

terdjadi malam 'Kemis tgi 

9 ke 10 Febrs di Pengaron 

ibukota ketj. Riam K'- 

wa, kabupaten Bandjar. Se- 

“ekor ular besar badannja se 

30 meter telah terlihat me 

Juntjur disungai . Pengaron 
itu Ik. djam 9.30. 

Radja ular itu kalau rahang 

nja terbuka terlihat tjahaja 

'api kekuningzan dan rupanja 

'meniidju Martapura. Kedja- 
sendiri 

oleh Ass. Wedana Pengaron 

Demikian kabar IB.       
  nja kini sedang diatur, 

U.P. dari. 

MENINDJAU HEBOH DI 
PGA SOLO 

Dari pihak Inspeksi Pendi- 

dikan Agama Daerah VI di Jo 
gjakarta diperoleh kabar bahwa 

hari Rabu 16 Pebruari 1955 iri 

akan berangkat ke Solo Inspek- 

si Pendidikan Agama Daerah 

VI sdr. Supadi Padmodarsono» 

bersama2 sdr. Amin Sjahri dari 

Kantor tersebut untuk mengu- 

rus dan menindjau ,,heboh” jg 
terdjadi di PGA Solo. 
Seperti diketahui sedjak be- 

berapa waktu jang lalu telah 

terdjadi heboh di PGA Solo jg 

menjangkut murid2 klas V dgn. 

Kepala Sekolah tersebuts dan te 

lah merembet pula dalam soal 

ketidak-beresan di Asrama dll. 
dan menurut kabar sampai hari 

ini murid2 jang bersangkutan 
oleh Kepala sekolah tersebut bel 

lum diperkenankan masuk se: 
kolah lagi. 

Diharapkan bahwa dengan ke 

didikan Agama Daerah VI 

di Solo, soal heboh ini 
1 

segera 

lama terlantarnja murid? jang 
bersangkutan mengingat adania 

ulangan kwartal ke IT jang men 
desak ini. 

PHI JOSJAKARTA 
“— MINTA KAIN 

IHRAM 
Untuk tjalon? hadji. 

Diperoleh kabar bahwa ,,Pa- 

nitya Hadji Indonesia” (PHI) 

Daerah Istimewa Jogjakarta 
baru2 ini telah mengirim surat 

| kepada ,,Jajasan Panitya Hadji 

Indonesia” (PHI) Pusat di Dja- 

karta, maksudnja supaja Jaja- 

san PHI Pusat mengusahakan 
Kain Putih “untuk keperluan 
,Kain Ihram” bagi semua tja- 

ion hadji (Taki2) Indonesia mu- 
lai tahun -hadji 1955 (1374 

H.:) ini. 

Kain putih untuk keperluan 

Ihram tsb. kemudian supaja. di- 

djual setjara “distribusi kepada 
semua tjalon hadji iaki2 mela- 

lui PHI setempat  didaerahnja 
masing2, dan sebelum itu Jaja- 
san PHI Pusat dapat meminta- 

kan daftar tjalon  hadji dari 
Perwakilan PHI diseluruh Indo- 

nesia untuk mengetahui berapa 
banjak tjalon hadji laki2 dari 
seluruh djumlah (kotum) tjalon 

hadji jang telah ditentukan 

Pemerintah .untuk tahun ini, 

agar dapat menghindarkan hal2 
jang tidak diingini. 

Sebagai “alasan PHI. Dae- 

rah Istimewa Jogjakarta me- 

ngusulkan ini kepada  Jajas- 

an PHI Pusat, karena kenjata- 
an — sekarang . menundjukkan 

tjari kain putih “atau mori un- 

tuk didjadikan ,,kain Ihram”, 
pada hal ini mempunjai  hubu- 

ngan erat dengan ibadat ha- 
dji. Kain Ihram termasuk rukun 

(jang wadjib) dalam Ibadat Ha- 
dji. 
  

Penganten Gadjah Mada: 

pk. 8.00 pagi ini menikah gen   dimasdjid Sjuhadha' 

. 

waktu ! 

Gatangan Kepala Inspeksi Pen- | 

diselesaikan, agar tidak terlalu | 

GOTONG ROJONG 
BANGUN S.R. 

Gedung S.R. Siraman Wono- 

sari dengan 3 ruangan milik Pe 

merintah sudah sementara wak 

tu dojong, sehingga mengawa- 

tirkan sekali bagi anak2. Pem- 

bangunan pada tahun 52 meng 

habiskan uang Rp. 9.200,-. Be- 

Tum dapat 'baik. Berkenaan de- 

ngan itu, maka kemarin o'eh pa 

ra wali murid Ik. 40 orang di- 

bawah pimpinan pamong  kalu- 

rahan telah “dibangun kembali, 

jang alat2 serta perlengkapan- 

nja disediakan oleh mereka sen 
diri, misalnja bambu, kaju dja- 
ti, paku dll.nja. Pekerdjaan ini 

disaksikan “oleh utusan Peme- 
rintah meaPA al. P.S, Wono- 

sari. 
Perlu mikataini, bahwa. biaja 

pembangunan kembali ditafsir- 
kan Ik, Rp. 500.-. 

KESENIAN RAKJAT DI- 
MADJUKAN 

K.R.T, | Prawirodirdjo. dan 

Pringgosubroto selaku utusan 
dari Balai Kesenian Rakjat Dae 
rah Jogjakarta baru2 ini teah 
menindjau latihan seni dioged 

dipendapa ' Kabupaten Wonosa- 

ri, jang disaksikan oleh utusan 
Pemerintah Kabupaten Gunung 
kidul al. Bupati P.P, Gunung- 
kidul. 

Didapat keterangan, bahwa 

Balai Kesenian Rakjat Gunung 
kidul dalam . tahun 1954 telah 
menerima sokongan dari Pem. 
Daerah Rp. 6.000,-, jang kini te 
lah dibelikan 2 lampu Petromax 
pakaian wajang orang dan ke- 
toprak, sebuah papan tulis 

alat2 pelukis, a'at2 musik 12 

standaard, medja dsb, jang se- 
lain itu tiap bulannja meneri- 
ma Rp. 1.000,-.. Untuk menine- 
gikan mutu kesenian oleh Balai 
Kesenian Rakjat Kabupaten Gn 
nungkidul dalam fase. pertama 
kini diadakan penindjauan dika 
nanewon2 untuk mengetahui 
sampai dimana perkembangan 
kesenian rakjiat jang timbul da- 
lam daerah tsb. Selandiutnia di 

terangkan. bahwa berkembang- 
n kesenian djoged jang terrs- 

sar didalam Daerah Istimewa Jo 
giakarta al, diksbursten Sle- 
man, jang diikuti Ik. 150 oran. 

RENTJANA PERTUNDJU- 
KAN FILM DJAPENDI 
Menurut rentjana pertundjuk- 

an film Djapendi Jogjakarta 

dalam bulan Pebruari ini adalah 

sbb. Didaerah kab. Sleman akan 

diadakan tg. 16, 17, 25 dan '26-2, 
didaerah G. Kidul tg. 23 dan 24- 

2, didaerah Bantul tg. 21 dan 
22-2, didaerah Kulon Progo tg. 

18 dan 19-2 dan di Kota Pradja 
28-2. to ta 

P.K.P.I.   TJAB. JOGJA 
TERBENTUK 

MEtanan tg. 1212 hari ulang ta- 

Itun jg pertama dari Persatuan 

(Kepanduan Putri Indonesia P.K. 
Bi, 

| dibentuk Kwartir Tjabang P.K. 
th 

Berhubung di Jogja . belum | 

ada Tjabang Kepanduan Puteri 

dari Pandu Islam Indonesia, 

maka sementara anggauta P.K. 

P.I. Tjabang Jogjakarta  baru- | 

lah Pandu Rakjat Indonesia dan 

| dengan demikian Kwartir Tja- 
bang P.K.P.I. Jogjakarta meng- 

harapkan persatuan dan kerdja 

sama dengan semua organisaSi 

misaris Gol. Penjuluh : sdr. Mur- 

tiningrum (Pandu Rakjat), Ko- 

misaris Gol. Perintis : sdr. Ester 

(Pandu  Kristen),, Komisaris 

Gol. Kurtjatji : sdr. Pudjiastuti 

| (Pandu Kristen), Sekretaris 
Lsdr. Sri Marjati (Pandu Rak- 

jat), Alamat Kwartir Tjabang 

P.K.P.L. Jogjakarta adalah: 

Gondokusuman No. 11 Jogja- 
karta. 

Dr H. SUKIMAN MANTU | 
Pukul 08.00 pagi ini dimasdjid | 

Sjuhadha” akan dilangsungkan | 

Iikah antara R. Adjeng Sritani, 

puteri bekas perdana menteri 

dan pemimpin Masjumi Dr H. 

Sukiman, 
Wirjomartono. Jang akan me- 
riikahkan imam | mesdjid  Sjuha- 

dha? K.H. Musjadad. 
Petang harinja pukul 19.30 | 

  

(resepsi) dirumah orang tua, | 

djl. Paku Alaman. 

ten perempuan tidak datang di- 
mesdjid, hanja diwakili oleh 
walinja, jaitu Dr H. Sukiman 
sendiri.   Penganten perempuan adalah 

|candidaat jurist dari Gadjah 

| Mada. Penganten laki? insinjur 
| djuga keluaran Gadjah Mada. 

  

cundidaat jurist Sritami Sukiman jg 

gan dr Suwarno  Wairjomartana 

maka di Jogjakarta kalah 

Pandu Kristen Indonesia. Maka | 

Kepanduan Puteri di Jogja- 

karta. 
Susunan Kwartir Tjabang 

PKPI. tsb. adalah sbb. : 
Komisaris 'Tjabang Umum | 

sdr. Nj. LL. Sutanto (Pandu 
Rakjat), wk. tjab. “sdr. Panti- 

ningsih (Pandu Kristen), Ko- 

dengan Ir Suwarno 

penganten akan diketemukan | 

Pada pernikahan itu pengan- ' 

HALAMAN 2 

AN PELADJARAN KE- 
PANDUAN: 

Atas inisiatip Pamong Taman 
Guru sdr. Muljanto pada hari 
Minggu jl. bertempat dilapang- 
an Taman Siswa telah dilang- 
sungkan perlombaan teori/prak- 

tek kepanduan jang diikuti oleh 

Lk. 12 regu. 
Bagi pemenang diberikan 'ha- 

diah2 berupa Duku ilmu kepan- 
duan. 

Lebih djauh dikabarkan bah- 

wae. peladjaran Kepanduan ter- 
masuk mata peladjaran bagi 
Taman Guru klas tertinggi, dan 
diberikan 2 djam seminggunja. 
Perlombaan disaksikan bebe- 

rapa Pamong dan Ketua Per- 
guruan sdr. Marthan. 

KONP. 'KERDJA H.M.I. 
SELURUH INDONESIA 

Di Jogjakarta. 
Dari Pimpinan Himpunan 

Mahasiswa Islam” (HMI) Tja- 
bang Jogjakarta diperoleh ka- 

bar bahwa pada tanggal 8 sam- 
pai 11 April 1955 j.a.d. HMI se- 
luruh Indonesia akan mengada- 
kan Konperensi Kerdja bertem- 
pat di Jogjakarta. 

Konperensi tsb. akan dihadiri 
Pengurus Besar dan 10 Tjabang 
nja diseluruh Indonesia,  jaitu 

Tjabang2 Jogjakarta, Djakarta, 

Bogor, Bandung, Surabaja, Ma- 
kassar, Medan, Padang, Solo dan. 
Malang. 

Atjara2 penting Dalam Kon- 

perensi Kerdja tsb. selain soal2 
organisasi kedalam dan keluar, 

djuga soal pemilihan umum dan 

mas'alah perguruan tinggi di 
Indonesia jang pada waktu 

Lachir2 ini sangat menarik per- 

| hatian umum, terutama organi- 

| sasi2 mahasiswa jang mempu- 

: njai hubungan langsung. 

TJERAMAH  SUBSEK 
COM PKI GODEAN 
Tanggal 13-2 jang lalu oleh 

seksi Komite PKI Godean telah 
diselenggarakan  tjeramah ten- 
tang pemilihan umum dan Front 
Persatuan Nasional, dalam baha 

sa Djawa Ngoko. 
Oleh utusan dari Secom 'ka- 

bupaten Sleman antara lain di- 

tandaskan: 1. Supaja dengan se 
gera diadakan " pembaharuan 
DPR. dikabupaten Sleman dan 

diganti oleh DPR jang repre- 

sentatip. 
2. Menjokong  terbentuknja 

Panitya Kongres Nasional In- 
donesia di Kabupaten Sleman. 

  
(Tjeramah dihadiri Ik.. 2000 
orang. 

BENTUKAN ORGANISA- 
SI2 BARU 

Kemarin telah dibentuk pani- 

tya Keluarga Siswa Banjumas 

di Jogjakarta jang diketuai 

oleh sdr. B Sunarjo dan penulis 

sdr. G. Kartono. Rapat itu diiku   | daerah Banjumas jang sedang 

| beladjar di 25 sekolahan. 

|. Pengurus Aloon2 Selatan tih. 

| dibentuk baru2 ini dengan dike 

| tuai oleh sdr Mintardjo (R.K. 

| Langenastran), penulis sdr. Pra 
woko (RK Surjoputran), benda- 

thai sdr. Sutardjo (RK Game- 
| lan) dan dibantu oleh wakil2 da 

Iri RK2 Patehan, Ngadisurjan, 

Kumendaman, dan Danunegaran 

|Sebagai pelindung ditetapkan 

| MPP Kraton sdr. Prodjoaminoto. 
£ 

Di Jogja telah dibentuk formo 

tir jang diketuai oleh sdr. Irsjad 

dan penulis sdr. Santo Tukimin 

A.M. jang bertugas menjusun 

panitya lengkap rapat umum 

umat Islam G. Kidul dan menga 

dakan pertemuan besar dikalang 

an pemuda peladjar Islam G. Ki 

dul di Jogja. Dalam pertemuan 

itu 'dinjatakan maksud untuk 

mempersatukan mereka jang te 

rikat pada kedudukannja seba 

gai ummat Islam, jang akan 

memperdjuangkan kemenangan- 

nja dalam pemilihan umum jad. 

PENGURUS BARU GPII 
Anak Tjabang Djetis. 

Hari Minggu tanggal 13 Pe- 

bruarji 1955 jang lalu Gerakan 

| Pemuda Islam Indonesia” (GP 

II) Anak Tjabang Djetis Jogja- 

|karta telah mengadakan rapat 

Langgauta bertempat di Musallah 
| Muhammadijah Tjokrokusuman, 

| Dalam rapat tsb. telah dipu- 
| tuskan memilih pengurus GPII 

Anak Tjabang Djetis jang baru 

untuk periode 1955 / 1956 

| terdiri dari Ketua 1. sdr. S. Ku- 

| suma Utaja, Ketua II sdr. Ach- 

| mad Sudjana, Sekretaris 1 dan 

| II sdr.2 S. Sis dan A.L. Mustafa. 

| LULUS UDJIAN 
P.T.A.LN. 

Telah lulus udjian tingkat pro 

paeduese Perguuan Tinggi Aga 

ma Islam Negeri sdr2 Abdul M 

lik dan Sidik Sudarsoso sS 

didat sdr2 A. Daudy, Sjafa'at, 

A. Karim Halim, Abdul Mr 

dan Jusuf A. Ziz. 

Nonton mana ? 
  

BRAHAJU :- Roman Holiday”, 

Audrey Hepburn, Gregory 

Peck. 

REX: ,Elepant walk”, Eliza: 

beth Taylor, Dana Andrews. 
INDRA : ,,So Huang Sze Che", 

film "Tiongkok. 
SOBOHARSONO: 

Go”, Dane Clark. 
SENI SONO 1.,Spartacus ti 

Gladiator”, Massimo Girotti, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»Purnomo Kastowo”,   

DAGKAMP PERLOMBAN " 

ti oleh anak2 jang berasal dari 

jang 

  

    
2 

lulus dalam udjian tingkat kan 

Teh 

Go, Man, - 1 

Ludmilla Tcherima. NN 

LUXOR : ,,Shin Shinaki Boobla 
Boo”, film India. 

MURBA : ,Tjit Kiam Sip Sam 
Hiap”, ke III. 

WETAN BETENG : Ramlee 
dan Ramlah”, Rusini, 

“
a
b
a
i
k
a
n
 

     
   

    

   

  

      

    

   

                                

   

 



       

    
    
     
     
      
    
    
    
          

     

    

  

      

 djumpai “kesulitan2, j 
sedikit. Dalam permus. waratan 

  

& Jan dipetjahkan: 

  

Ha ran, “Yate Me arane 
000 terlalu overlac Terlalu 

3 ian mata pel 
dipeladjari,. sehingga San ke- | 

| Kurangan waktu untuk. bekerdja Tg     
    
    

    
    

        

       

   
    

   

    

   

  

    

  

    

    

dengan tenang dan setjara met- 
: . dalam. Mi ja di S.M.A. 

gian Sastera murid2 na be 
E Jadjar enam bahasa (sunggu 
|. Tpun ada jang facultatief), jaitu 
5 Bahasa Indonesia, Inggeris, Ba- 

nd, Bahasa Djerman, atau Pe 
rantjis (facultatief). Di S.M-A. 

Djerman dan Perantjis (untuk 
dipilih “salah satu) disamping 
bahasa Inggeris dan Bahasa In- 
donesia, sedang Bahasa Daerah 

( “tidak diadjarkan. Di S.M.A./C 
—.. begitu pula halnja.- Ada pula 

20. dbeberapa mata peladjaran, jang 
| sesungguhnja dapat ditunda 

| sampai ke guruan Tinggi, 
— umpama ethnologie. Vak ini le- 

'bih tepat diberikan dalam Seko- 

    

     

     
   

  

    

  

   

    

. gja untuk pelbagai mata pe- 
ladjaran menurut “paham kami 

ationeel. 

ada). 'Udjian pelengkap 
ini mengganggu. ketenangan gu- 
yu Saha sana Lag ap pol: 

  

njak soal2, jang marun dihadapi lapi | p 

hasa Daerah, Bahasa Djawa Ku- | 

B masih diadjarkan Bahasa aa 

ereland” hooger 

eindonder ws” 

| ken O ba (memiliki per- 
5 Kalau anak2 

L mer kuti peladjaran 
h dengan saksama, ma- 

118 th. mereka 
gikuti pendidik- 

djaran tinggi (6 th 
th 3th #3th—18th). 
a telah mengachiri periode 

i atau puberteit, djadi 
engindjak alam hidup 
n, untuk menjiapkan 
gai individu dan seba- 

“s Pan -Dan “apabila 

- maka pada 

mereka te'ah 
Ca | masjaraka 

Ne tenaga ahli Ana sardja- 

erke khai tjiwa anak, me- 
reka dang emasuki ,,inte- 

, . djadi sedang me- 
njiapkan diri untuk 'mentjapai 

| Vak. Dan lagi pembagian! : ,kebulatannja”. Akan tetapi da- 
£ "pemuda? 

| tamatan SMA. sudah ber- 
umur 20 th. atau lebih. Dj-di 
baru pada waktu berumur 25 
atau lebih mereka meninggal- 
kan P.T. Ini agak terlalu tua. 
Berhubung dengan ini harus di- 
'adakan usaha, agar anak2 kita 
diangan terlalu tua memasuki 
P.T. Untuk ini mungkin sekali 
Gitjarikan jalan, jang dapat 

memenuhi Haa “tersebut di- 
'Jatas. 

Kelima mengenai hubungan 
SMA. — SMP. — SR. (aan: 
Sluiting lager en middelbaar 

  
nja- | onderwiis). 

EA - Apabila kita akan berusaha      

  

       

    

   

Alam, | 
 Imu Hajat. 

“Ini semua masih serba kurang, 
Png an .menghalang2i kelantjaran 

paksa mempergunakan dictaat, 
. ini berarti membuang waktu jg 
. banjak (bagi guru dan MEA 

. Kurangnja alat2 pe'adjaran ber- 
aa bahwa pengadjaran ber- 

! nifas verbalistisch. Murid2 hanja 
“disuruh menghafal, dan tidak 
mendapat kesempatan " untuk 
Hhargalami (ervaren). 

Vedatama menjatakan : Ngelmu 
“iku kelakone kanti laku. Aris- |, 
'toteles berkata : ,.Kennis wordt- 
ver en door ervaring”. 
“Ketiga mengenai guru. Pada 

. waktu jang lampau guru2 jang | 
memberi peladjaran di AMS 
adalah orang2 jang mempunja! 

| “middelbare akte atau acade- 
- . mici"4Guru2 kita di S.M.A. bex 

1um sedjadjar 
“pada umumnja”. Soal guru ini | 
“alah factor penting, untuk 

. mempertinggi mutu peladiaran. | 
Guru2 jang memberi peladjaran. 

. di Mulo harus memiliki .hoofd: 
akte”, dan ,bijakte”. 
“Bagi perguruan kita mungkin 

- tidak perlu mengikuti sistim | 
Naa dulu. Akan tetapi ka- 

  

    

    

  

    

  

    
   
   

    

   

       
   
    

    

   
   

  

   

  

   

  

   

N 

ar jang sama dgn S.M. 
r negeri. kami terpaksa: 

nempertimbangkan lebih djauh 
al guru2 tadi. Mulai th 1954 

aerintah telah mendirikan 
" Tinggi  Pendidika: 

akan tetapi buahnja. -ha- 

5 Prigi berapa djumlah | 

  Dan ini adalah aki- 

    

menetapkan 
Sistim Ta z 

end onderwijs), dan 
ia la abaKa berikut: 

At Raga ng 

   

  pengadjaran. Kalau guru ter- 1   

  

   

Filsafah |: 

   

      

dengan mereka : 

   

    

.T.P.G. belum Sei 

e enNpAna Afaniah Aa 

: aa 

1 adakan dan. pe. | pa 
$ “jang diberikan di- | 
Rendah, 

| mempertinggi mutu pendidikan. 
dan pengadjaran. S.M.A.. 

1 saansluiting” ini tidak boleh di- 
soal 

Jupakan. Soal ini bukanlah soal 

ru, akan tetapi sampai seka- 
.rang belum diketemukan peme- 

Tt nnja, jang memuaskan. 
justru oleh karena itu, oleh 

| karena negara kita telah merde- 
Ika dan berdaulat. dan seharus- 
ia dapat memetjahkan - pro- 

" bleoranja sendiri, kita sekarang 
harus berani #fiemikirkan setja- 
ra bebas pemetjahan soal ini, 
dan djangan terlalu terpengaruh 
oleh pikiran2 dalam djaman 

t 

     

  

“kolonial. f 
'Berfaedah Seskbin kami ke-. 
kakan disini, bahwa idjazah 

Julusan udiian masuk S.P be- 
(lum mendjamin kesanggupan 
mengikuti peladjaran disS.L.P. 
1SM-P., SGB). dengan baik. 

SMP. terhadap S.M.A. 
Penerimaan murid baru untuk 

SMP. klas I .harus ditetapkan | 
dengan “mengingat »riwajat hi- 
duo murid di S.R.”. Factor2 ke- 
radiiman beladjar, pemenuhan 
n6adjib, “kesungguhan bekerdja 
kas Sa dalam per- | 
tim . Buddhi pekerti ada 
lah Falebor tor penting, jang harus 
mendapat perhatian. Begitu pu- 
'la halnja dengan murid2, jang 

  

akan iterima di S.M.A 1 
lau kita menginginkan mutu pe- 2 Berhubung dengan soal “ini ' 

perlu peraknja 1 kami bentangkan ' 
: karangan ini hatsi: pe-' 

njelidikat dari Dr. Luning Prak 
tentang tellegentie anak2 se- 
kolah di Negeri Belanda : 

  

     
    

2152 adalah imbiciel, debiel 
| dan idiot. 5 

5 235 "3 dapat mengikuti 
ab sam pai klas VI.    

  

   

       

     

  

     

   

  

    

   
    
      

  

     

    
       
      

  

   
   
    

   
   

: sea 2 menjelesaikan | pe- 
1 ngz djaran an 
2 ' 

    

an 
kan seleksi jane saksama | 
“penerimaan murid di Sa 

. — SMA. dan P.T., supays: 
apai efficientie. 

  

Taman. £ bp ag bahwa ma- 
Ta tu memi'iki bakat sendi- 
Gun ber seharusnja bertumbuh |: 

  

  

    

    
asing2, dibawah pim-' 

ara pendidik, dan dgn 
| Keman mereka kelak tidak 

$ jadi orang jang disebut : | 
,mislukkeling”, harus diadakan ' 

mn itorentttie” sebanjak mung- 

    Tamatan S.R. diberi kesem- 
memasuki S.L:P. (Seko- | 

lah Landjutan Pertama), dan | 

| Begitu halnja dengan idjazah | 

berkembang menurut ba- | 

  

ana Pn emo 3 Sa 
KP Muram: bahasa. 

  

jurusan praktis 

  

E derwijs). Pena ata 

III, S.MA tetap sebagai 
.voorbereidend 'hooger | onder. 
Wwija? . menerima murid? dari 
S.M.P., jang memiliki ,.fheore- 
'ische “anleg”. Dan dibagi men- 
djadi dua Gjurusan sadja : aji | 
rusan pasti-alam dan TN 
sastra. 

  sebanjak mun 

  

“n oleh masjarakat pada wak- 

AMI 

Kalau tamatan Sekolah Vak 
| Menengah ini sudah berpraktek. 

dan menundjukkan ketjakapan 
bekerdja, dan ingin memperuas 
pengetahuannja harus diadakan 
academie, untuk mendapat ke- 

  

: aghlian, atau memasuki Univer. 
siteit. 

Ketudju menyenit Oniversitit 

Luning Prak tsb diatas harus 
: diadakan usaha, diangan sampai 
tiap2 pemuda tamatan S.M. 
ingin mendjadi ,,Studon”. Mere- 
ka harus menginsiafi konse- 

Ikwensinja. Studie di Universitit | 
“lama, sedikitnia 5 
harus dikeluarkan 
rintah, 

th. Beaja jg 
oleh Peme- 

untuk memelihara P.T. 
adalah besar sekali. Lain dari- 
pada itu masjarakat kita seka- 
rang ' membutuhkan — baniak 
.praktisch gevormde krachten''. 
Ini harus ditjapai dalam waktu 
jang sesingkat2nja. Kalau bang- 
sa kita memiliki tiikup tenaga? 
kedjuruan dan keahlian, perkem 
'bangan negara kita .akan lebih 
tjepat. 

Achirnja Hah Naa materi 
diri menjarankan, supaia Peme- 
rintah djangan hania. menoada- 
kan ,,Konpe i S.M.A. tersen- 
Giri”. Lebih baik dan lebih ber-' 
manfaat kalau diadakan per- 
musjawaratan oleh Inspeksi S.- 
MA. — SMP. — SR. dan SM 
Vak, “untuk . menjemburnakan 
pendidikan dan pengadjaran ba- 
gi anak? kita. Lebih sempurna 
lagi, kslau P.T. djuga turut me- 
ngirimkan wakinja. 
Dalam Konperensi Inspeksi 

S.M.A. tsb diatas tidak holeh 
dilupakan mempersoalkan .,Pen 
didikan Kesusilaan” disekolah. 
Sebab ini merupakan soal jang 
hangat dan penting sekali -bagi 
"usa dan bangsa. 

Sa 

AKAN DIBUKA SEKOLAH 
TULI 

Orang tua dari anak tuli 
boleh mendaftarkan. 2 

Jajasan - Penjantun “Telinga 

jang dipimpin oleh Prof. R: Hen- 
Garmin, bermaksud akan mem- 

buka sebuah sekolah chusus un- 
tuk kanak2 jang tuli atau ku- 
rang mendengar pada 

ngahan - bulan Maret 1955 “di 

Tjimatjan (Sindanglaja). 4“ 
Mereka jang dapat diterima 

sebagai murid pada sekolah tsb. 
haruslah memenuhi sjarat2” se- 

perti : warganegara, berumur 5 

tahun keatas (laki2 atau perem- 

puan), dan lulus dalam udjian 
kesehatan, jang segera dilaku-. 

kan setelah mendaftarkan diri. 
(Pemeriksaan kesehatan diberi- 

kan dengan pertjuma).  Biaja 

sekolah dan asrama diberikan 
pertjuma, 

“Selandjutnja dikabarkan, 'bah- 

wa untuk sementara jang dite 
rima hanja 20 orang. Tempat 

mendaftarkan diri ialah di Ru- 

mah Sakit Umum Pusat, Dja- 

karta, ,,Bagian Penjakit Telinga, 

Hidurig dan Penggorokan”. 
Ant. 

  

UNTUK kedua kalinja, Pe- 

( ngadilan Negeri Djakarta telah 
melandjutkan pemeriksaan per- 
kara , peristiwa Lapangan ban- 

teng”, jang sebagaimana diketa 
“hui terdjadi pada tgl. 28 Pebru- 
ari 1954, dengan mendengarkan 
keterangan2 dari 17 orang saksi, 
diantaranja terdapat 7 wanita. 
Djumlah saksi seluruhnja jang 
tertjatat untuk didengar kete- 

rangan2nja ada 21 orang, tetapi 

4 diantaranja, jaitu Wijono (pe- 
muda jang banjak disebut oleh 
saksi2 lainnja sebagai orang js 

kena pukulan, Red)., Maxono, 

Isa Bugis dan Ali bin Abd. Ha- 
hm, berhalangan datang dan 

|akan didengar Mean di 
lain Waktu. 

4-5 Dari 17 hiu jang didengar, 
memberikan keterangan2 jang 
bersifat memberatkan terdakwa 

II Sajid Abdullah bin Achmad: 4 
. | diantaranja mengatakan . meli- 
hat terdakwa itu memukul p- 

muda Wijono atau lain orang jg 
5 ketika itu sedang berada dida- 
“| Jam rumah no. 12 didjalan Ls- 

pangan Banteng Selatan, se- 
dangkan jang satunja mengata- 

jan melihat terdakwa I melam- 
bai?kan tangannja kearah  iz1- 

4 |-wangnja, se-akan2 mengandjur- 

sma laim beri! | 
  kan orang banjak supaja me- 
njerbu kedalam rumah  didja- 
lan Lapangan Banteng Selatan 

12.    
eterangan? dari lain2 saksi 

adasgaris besarnja bersamaan, 
| Fanta hanja mengetahui adanja 
(ribut2 pada insiden pertama se- 
| waktu mereka berada “didalam 
“rumah no. 12 itu, mendengar su- 
ara2 lemparan atau hudjan, ba- 
tu, mendengar ada orang jang 
berterik ,,serbu”, melihat asap 
mengepul akibat dibakarnja pe-     Pan »Ambachten” Na 
rabot 2, tapi tangga disitu dan 
Sea, tetapi tidak. mengetahui ' 

aa 

IV. Sekolah menengah Vak | 
dalam tjorak | 

Ian ragamnis, dan iang dibutuh | sud: 

tu sekarang. (Sekolah kedjuru. | 

Berdasarkan penjelidikan Dr | 

| . 

perte- | 

  

Neng a Ta 

  tangannj 
ah bulat, 

       

    

  

Ex dictator Shishekly   Dikala hebat2nja pertempuran 
itulah Dewan Keamanan bersi- 

el Khoury ini persidangan bisa 

dilangsungkan, tanpa terlalu la- 
ma meliwati prosedur2 biasa. 

Itu terdjadi pada permulaan 
bulan Djuli 1947. Dan sedjak itu 

namaSyria ini makin sering ter- 
dengar ditelinga Indonesia. Syria 
jang baru pada tgl. 15 April 1946 

bebas dari belenggu Perantjis. 
'Artinja pada hari itulah serda- 
du2 pendudukan Perantjis. me- 
ninggalkan n2ageri itu. 

Faris el Khoury jang mewa- 
kili Syria diforum internasional 
beberapa bulan jg lalu ditundjuk 
mendjadi perdana menteri, tapi 
pada permulaan bulan ini mele- 

takkan djabatannja. Ia diganti 
oleh Sabri Ashali. 

Coup. coup, coup. 

Syria im seringg mengaiami 

pergantian pemerintahan. Sa- 

ban-saban ganti, tidak pandjang 
umur, Kadang? pula dengan ke 

(paksa lari menjelamatkan diri 
keluar negeri. Sedjak Perantjis 
meninggalkan nggeri itu, sudah   

Pemeriksaan peristiwa 
lapangan Bant 

5 Dari 17 saksi jang Mikonk aw kete- 
rangannja beratkan terdakwa ke-I 

  

atau An siapa jang mela- 
kukannja. Bahkan saksi? itupun 
tidak mengetahui terdjadinja pe 
mukulan terhadap almarhum 
Major posthuum Supartawidjaja 
serta siapa jang melakukannja, 
ketjuali hanja seorang  sadja, 
jaitu saksi Major Aminin, jang 
mengatakan ia dapat lihat dari 
Gjarak agak djauh “ada orang 
jang menarik serta memukul de 
ngan. kaju' terhadap almarhum 
'Supartawidjaja, tetapipun tidak 
mengenal orangnja. : 

Ketjuali terhadap terdakwa I, 
8 terdakwa lainnja oleh para 
saksi jang didengar keterangan2 
nja, sama sekali tidak “dikenali 
dan tak diketahui apakah me- 

reka turut ataukah tidak. 
Sebagaimana diketahui,  ter- 

dakwa2 dalam perkara ini ber- 
djumlah-9 orang, jaitu  Sajid 
Abdullah bin Achmad, Abdullah 
bin Alwi Alhabsji, Sajid Moha- 
mad bin Agil, Chalid bin Umar 
Abdad, Rodjali bin Sarmili, Ach- 
mad bin Amat, Durachman bin 
Hadji Keri, Tojib bin Tanamah 
dan 
jang dalam pemeriksaan perta- 
ma 2 minggu jang lalu menjang 
kal segala tuduhan, serta menga 
takan, bahwa keterangan2 jang 
bersifat pengakuan jang pernah 
mereka berikan sewaktu diperik 
sa polisi / tentara dahulu, ada- 

jang menurut para terdakwa di- 
lakukan oleh pihak pemeriksa. 

Sesudah selesai mendengar- 
kan 'keterangan saksi2 jang ber 
langsung Lk. 4 djam lamanja, 

pada djam 14,30, Hakim Mr 
B. Sjarif menutup sidang untuk 
dilandjutkan lagi 3 minggu ke- 
mudian, jakni tgl. 7 Maret jang 
akan datang, sebagai Djaksa 
bertindak R. Djunaedi. —— Ant. 

  

ng. Bat an Indonesia. Serdadus 
Belanda Pee mentjekam bangsa Indonesia kembali da- 

. Mau diperbudak kembali. Tapi tidak, sebab tekad 
sekali merdeka, tetap merdeka. Rakjat Indonesia ber 

"ajuang serentak menghadapi keganasan Belanda. 

3 nel B tidak. “Tjoba2 

dang, dipanggil ketuanja, Faris | 
el Khoury, wakil Syria. Berkat 

kerasan. Presidennja diusir, ter | 

Ali Imran bin Moh. Zen, | 

lah terpaksa karena tidak tahan j |, 
kena pukul atau oleh antjaman? |LX 

   
  

  

118 kali ganti pemerintahan disa- 

: Hutan 1949 merupakan masa 
coup jang tak ada taranja. Tiga 
"aoup pertama oleh kepala staf, 
.kolonel Husny es Zaim, asal da- 

ri suku Kurdia, dilantjarkan pa- 
da tgl. 30 Maret 1949. Presiden 
Shukri el cuwatli ditawan. 

Tapi tjuma 137 hari djadi dik 
tator. Karena tanggal 14 Agus- 
|tus 1949 coup lain jang dipimpi: 
Oleh kolonel Samy Hinawi meng 
gulingkannja. Ia dibunuh hasi 

| Jitu djuga tanpa proses ini itu. 
Memang itulah risiko coup, ke-' 
pala manusia kurang ada harga. 
Lihat sadja dinegara2 Amerika 
Latin. , 

Mengintip kolonel lain. Kalau 
kolonel A bisa, mengapa kolo- 

sadja. 15 
Desember 1949 kepala staf ten- 
tara Syria. kolonel Adib Shishe- 
kly dengan perdjurit2 - dibela- 
kangnja memasuki gedung2 pe- 
merintah. Hinawi ditaklukkan. 

Shishekly mula2 pintar. Dia 
tinggal dibelakang lajar, tjuma 
kementerian pertahanan di pe. 
Sangnja. Jang lain2 dikasi sama 
pemimpin2 politik, sedang presi- 
den Hashim bey Atashi tetap di 
pelihara. $ 

Tapi lama2 tidak tertahannja. 
Selama dua tahun pemerintah 
berganti pemerintah, “keadaan 
ekonomi tidak semestinja. Ia am 
bil tindakan : presiden diusir, 
pemimpin2 partai dipendjarakan, 
»perubahan2 perlu dilakukan de 
ngan segera”, katanja. 

Djandji terlalu banjak kepada 

rakjat. Tanah2 pertanian mau 
ditindjau pembagiannja. 

,»Demokrasi jang Sungguh 
akan saja kasi kepada bangsa 
Syria”, kata @iktator itu. O.K. 

Bulan Djuli 1953 diundangkan 
konstitutie baru.. Pemerintah dari 
raKjat, oleh rakjat dan buat rak 
|jat. Ia diangkat djadi presiden. 
'Lawannja memang tidak ada. 
Siapa berani lawan ? 

Tapi ini hanja penundaan se- 
,mentara. Kalau sudah masanja 
icoup baru akan muntjul lagi. 
“Dan Memang hidup diktator ti 

  

  

punja 3 gedung kediaman. Dan 
saban malam ganti tempat tidur. 

Takrt, kalau2 ia kena bunuh 

oleh kaum jang tidak senang sa 

ma Gia. Kalau ia masuk satu ka- 

mar, tidak pernah kedua mata- 

nja lepas dari pintu. Dan kalau 

ia duduk, tidak pernah membe- 
t lakangi djendela, 

Sedjak permulaan tahun 1954 
ketidak puasan rakjat thd pe- 
ne rinrahannja makin kentara. 

Tcntera harus dikerahkan “1: 

Dbamuscus, Aleppo dan Homs un 

tuk membubarkan para demoi:- 

star. Dan kaum Druse didaerah 

pegunungan Jebel merupakan 

suatu bisul jang besar baginja. 
»Hantjurkan Shishekly”, teri 

tak para mahasiswa. Tapi segera 
Ia ambil tindakan, undang2 da- 

yurat dikeluarkan, dan segera 
pemberontakan dibersihkan. Itu 
ackir Djanuari 1954. Tapi tjumu 
penundaan sementara. Terlalu 

sementara. Karena satu bulan 
kemudian, datang gelombar'g 
rakyat dipelopori oleh mahas's- 
:wa.dan peradjurit2 mengguling 

  
Siksa 

    

      
  

  

  

  

SYRIA 
Kepala Negara: Hashim 

by Atashi 
Perdana Menteri : 

Assali 
Luas : 188.339 km persegi. 
Penduduk: 3.500.000 djiwa 
Bendera: hidjau, putih, 

hitam (melintang) dengan 
tiga bintang merah pada 

bagian jang putih itu. : 

Ibukota : Damascus (300. 

Sabri 

Agama : Islam     
  

kanrja. Shishekly ambil langkal 

sewhu: lari keluar negeri. 

Dan presiden Hashim bey Ata 

shi jang dibuang Shishekly itu, 
dielu-elukan rakjat banjak. Ia 
masuk permulaan bulan Maret 

jarg lalu ke Damascus. 

Dan sedjak itu pemerintahan 

dipegang orang2 sipil kembali. 
Fatah untuk berapa lama. 

Daerah jg dilindungi. 

Dari tahun 1516 sampai 1918 

Syria merupakan bagian dari pa 

da keradjaan Ottoman (Turki: 

lama). Akan tetapi kekuasaan 
Sultan2 jang memerintah turun 
temurun dari Istambul, tidak be 
rapa terasa. Tiap golongan dis 
daerah2 merupakan suatu masja 
rakat jang terpisah satu sama 

lain, mempunjai adat kebiasaan- 
undang2 dan hukum sendiri2, di- 

perintahkan oleh ,,sultan2 ketjil” 
sendiri pula, jang dalam banjak 

soal merdeka mendjalankan pe- 
asa ae 

Sedjak abad ke-10 negeri itu 

makin terbuka bagi dunia 'ba- 
rat, jang merupakan batu lontja 

tan kedaerah2 dibagian Timur. 

Terbuka bagi bangsa Perantjis, 
Amerika dll jang membuka se- 

000 djiwa) Bt 

Rp. 120:000,- - 

3 bulan, 

nganvuknja air bandjir. 

njut. Seperti. diketahui djembatan 
dan dikerdjakan oleh 

menjelesaikan dalam tempo 4 bulan. Tapi setelah dipakai sekira 

diembatan jang berongkos sekian itu tak tahan ,me- 
— (Kor). 

HALAMAN 3 

  
Akibat derasnja air sungai Benojo (Salatiga) karena. hudjan. ig 

terus-menerus, maka djembatan didekat kota Salatiga telah ha- 

itu dibuat 
Lk. 160 orang, 

dengan ongkos 
jang siwp 

  

1.500 
Soal perlindungan 

ATAS pertanjaan Ir Djuanda , 

selaku ketua dari Persatuan 

Insinjur Indonesia” - .menerang- 

kan, bahwa dalam rapat anggo- 
ta tahunan P.L.I. jang baru lalu 

di Bandung itu telah dibitjara-   kolah2, terutama bagi kaum zen 

ding. Perdagangan. makin ba- 

njak pula dilakukan dengan an 

rat. Pendudukan Mesir (1831 — 
1840) jang Hai “Ipin oleh Ibra- 
him Pasha tid:k'ah mengurangi 

(hubungan BD bee dunia barat 
jitu. $ | 
1 Perang dunia pertama petjah. | 

(Kaum nasionalis. menganggar 

bahwa itulah sa'atnja untuk. me 
lepaskan diri dari kongkongan 

Turki. Tapi sebagian lagi ada jg 
setia. Perantjis melihat tjan ig 
baik: ia ingin mendapatkan da- 

erah ini untuk mengimbangi ke 

kuasaan  Inggeris. Ketika pe- 
rang berachir, maka timbullah 

pertentangan antara tentara 

Perantjis jang menguasai da- 
erah2 tepi pantai dengan peme- 

rintahan sementara jang diben- 
tuk kaum nasionalis Arab. Pen- 
dukung2 pemerintahan ini -achir 
nja tidak mampu menghadapi 

bajonet. Perantjis. Dan Peran- 
tjis-pun memegang kekuasaan 

di Syria, negeri ini mendjadi 
daerah perwalian ' (mandate) 
dari Perantjis. 

  
Kaum nasionalis menuntut se 

gera diberikan kemerdekaan. 
Tapi tidak mendapat perhatian, 
malahan dihalang2i. Dengan sen 
diri timbulah pertentangan2 he 
bat, dan pada tahun 1925 tim- 
bul revolusi jang hanja bisa di- 

    
dak tentram. Shishekly terpaksa : 

Pa jani Tuk EXPKESSMAN. He-- FOW7 " 191oTd 
gi BROUGHT THE PITCHERS IhwWa Tolb Yeu 

YA IN THE BOX “/ ps5) TO BRING IKAT 

padamkan dengan kekuatan 
, sendjata, dan sebagian dari ko- 

ta Damascus mendjadi abu. 
Selama 10 tahun diadakan pe 

rundingan2, barulah pada tahun 
1936 tertjapai persetudjuan Sv- 
ri - Perantjis, jang menentukan 
bahwa kekuasaan akan diserah- 
tan kepada pemerintah nasional 
Syria dan kemudian negeri ini 
akan diusulkan masuk mendjadi 
anggota Liga Bangsa2 (Volken 
bond). Tapi parlemen Perantiis 
tidak mau meratifisir perdjan- 
djian itu. Timbul lagi kegon- 

tjangan jang berachir dengan 
keluarnja kaum nasionalis dari 
pemerintahan pada tahun 1939. 

Petjah perang dunia ke-2. Se 
lama 1 tahun pemerintah Vichi 
memegang kekuasaan, tapi 'ke- 
mudian digantikan oleh tentara 
Sekutu (Djuni 1941). Urusan2 
sipil dipegang orang2 Perantjis, ' 
tetapi kekuasaan tertinggi ada- 
lah pada tangan Inggris. Maka 
dikeluarkan'ah suatu pernjata- 
an oleh Inggris dan Perantjis 
(djenderal Catroux) jang 'beri- 

| dudukan insinjur. Sebagai diketa 

(hui, dewasa ini banjak perusa- 

' kai titel 
untuk itu. 

pengalaman jang telah diperoleh 

-merdekaan Syria. Tapi selama 

kan pula soai2 mengenai per- 

lindungan dan batasan tentang 

kedudukan insinjur dan - soal2 
mengenai. nasib para insinjur 

itu. 
Menurut Ir Djuanda, dalam 

rapat itu telah dikemukakan | 

perlunja ada perlindungan ter- | 

hadap dan batasan tentang ke- 

haan jang menamakan diri .,In- 

genieurs - bureau” atau merna- 

Ir tanpa pendidikan | 

Perlu adanja perlindungan ter | 

hadap kedudukan insinjur atau | 
batasan tentang “kedudukan in- 
sinjur, bukanlah semata2 untuk 
memperlindungi kaum  insinjur 

sendiri, tapi untuk memperlin- 

Gungi masjarakat terhadap ke- 

mungkinan2 jang tidak dikehen- 

daki. 

Nasib insinjur pega- 
wai Pemerintah. 

Tentang nasib para insinjur 

jang bekerdja pada Pemerintah, 
diperoleh keterangan, bahwa se 

djak lebih kurang 115 tahun te- 

lah berulang? dikemukakan ke- 

pada Pemerintah dengan surat 
supaja insinjur2 “itu mendapat 

tundjangan keahlian, menurut 

para insinjur itu. Walaupun su- 
rat2 itu belum didjawab dengan 

resmi oleh Pemerintah, tapi Ir 
Djuanda setjara lisan telah men 

dapat keterangan, bahwa soal 
tersebut telah mendjadi pertim- 
bangan Pemerintah dan akan di 

perhatikan dalam pembikinan P' 

G.P. baru.. 
  

formeel diproklamasikanlah ke 

perang republik muda itu didu 
duki tentara Sekutu dan baru- 
lah pada tahun 1946 tentara 
Perantjis jang terachir mening- 

galkan negeri itu. 
$ Tanahnjia.   Hanja sebagian ketjil dari pa 

da tanaknja dapat didjadikan 
pertanian, kareng kekurangan 
air. Irigasi djadinja sangat per- 
lu. Bagian pedalaman merupa- 
kan padang pasir. 

Ekspor jang terpenting ada- 
lah sajur  majur dan buah2an, 
tekstil (sutra), tembakau. Ta- 
nahnja mengandung besi, emas, 
aspal. Telah diadakan pertjoba- 
an untuk “mengusahakan tam- 
bang minjak, tapi belum diketa 
yui hasil2nja. 
Melintasi republik itu saemibu 

djur pipa minjak dari Kirkuk   sikan djandji untuk memberikan 
kemerdekaan kepada Syria. 

Pada achir tahun 1941 dengan   sampai kepelabuhan Tripoli via 
' Haditha, kepunjaan Irag Petro 

leum Company. 

, " THE FINE ARTS " 
  

Tahun 1960 dibutuhkan 
insinjur 
kedudukan iasinjur 

dan perbaikan masibnja 

Selain dari pada itu dalam ra- 

pat di Bandung jang baru lalu 

para insinjur bersepakat untuk 
memadjukan permintaan kepa- 

da Pemerintah supaja para in- 

sinjur jang bekerdja pada Pe- 
merintah dan gadjinja tidak tju 

kup mendapat djuga kesempat- 

an untuk melakukan pekerdja- 

an diluar dinas, sebagaimana hal 

nja dengan dokter2. Dalam pa- 
da itu djuga para insinjur. me- 
nginsafi, bahwa pekerdjaan di- 
luar “dinas tersebut jangan 
mempengaruhi putusan2 djawat 

an dan tidak boleh bertentang- 

an dengan kepentingan djawat- 

an Pemerintah. 
Dengan adanja kesempatan di 

luar dinas, para insinjur itu 
| bisa djuga membantu .masjara- 
kat dengan memberi advies2 

tehnis. 

Djumlah jang dibutuh- 
kan. 

Dalam pertjakapan lebih lan- 

djut Ir Djuanda menerangkan, 

bahwa menurut perkiraannja pa 

da achir tahun 1960, Indonesia, 
|baik Pemerintah maupun parti- 

kulir, membutuhkan sekurang? 
nja 4.500 orang insinjur, ter- 

masuk guru-besar2, dosen?, 
research - werkers. 

Menurut daftar, P.L.I. kini ba- 
ru mempunjai lebih kurang 204 

orang insinjur anggota P.L.i. Da 
lam golongan insinjur jang men 
djadi anggota P.L.I. itu terma- 

suk pula 'insinjur pertanian, 
houtvesters, technologen,  bah- 

kan geoloog diperbolehkan men- 
djadi anggota P.I.I. 

Untuk memperbanjak djumlah 
insinjur itu, menurut pendapat 
Ir Djuanda, tiada djalan lain da- 
ri pada membuka selebar mung- 
kin kesempatan untuk mendjadi 
insinjur dengan pendidikan, dan 

menggunakan tiap kesempatan 

jang terbuka diluar negeri un- 

tuk pendidikan itu. — Ant. 
  

Perdjandjian Finec 
1 Pemerintah ingin 

tjepat selesaikan, 
Salah seorang pembesar Ke- 

menterian Luar Negeri jang 

' kompeten hari ini menerangkan, 

bahwa maksud pemerintah kita 
untuk selekas?nja membereskan 
ratifikasi protokol pembubaran 

Uni Indonesia- Belanda oleh 
Parlemen RI, terutama dido- 
rong oleh kehendak untuk se- 
tjepat?nja menjelesaikan pula 
perundingan? tentang perubah- 
an? atau pembaharuan perdjan- 
djian? finec (keuangan - ekono- 
mi) jang sangat merugikan In- 
Gonesia, dan seperti telah diketa 

hui akan diselesaikan belakang- 
an, jaitu sesudah penghapusan 

Unie diratifisir oleh Parlemen   kedua belah pihak. — Ant. 

MANDRA KE AHLI SIHIR (28) 
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KK. Tukang pengantarnja, ...... 
: nja dalam peti ......... ! 
4 Molot! Gila! 

membawanja kemari ? 

Siapakah jan g 
Polisi disekeliling tempat ini 

dan dia mermbawanja kem ari ! 

memerintahkan kamu 

-. Bawalah kegudang kembali 
! Dengarkah kau ? 

untuk -- Ajo lekas, atau kita tembak kamu ! 8 

sana 

Tetapi bajangan iba tebap pada tempatnja 

  
dan tidak bergerak.   
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Bean ai : DN Mat SAMBMUMATAME RAKIAN 5 ni HALAMAN 4 

Pertandingan Tennis interlokaal: Radio | Modal partike- oo ha, Sena TELAH LAHIR: 13 
dengan selunat anak kami laki2 jang ke Ul 

La aa c Maa dMNa Ma“ bs . Na 5 : 
s , SEN: : : 

| YP A mer ka |dari sumber2 pemerintah, mela 

IP E R | M. k | d kaag  ran naaak lea Ii 2 Banana Naa PN Pa ban ak SUPRIJ TO 
: 7 stmaYko Batal Iso ai : an a a g: JOGJAKARTA. | | Akan ditarik dari Djepang | port, Bank Dunia dan dari ,,In- IJAN 

  

    

Kedutaanbesar, Djepang di ternational Finance Company” Jahir pada tgl. 10- MU - 500. 

Washington telah mendesak ke | jg sedang dirantjangkan itu. Ibu dan anak dalim keadaan sehat waVafiat. S5 

ja | » Ia. : T (| 06.30 Varia Senin Kamis: 10.1 V m | 

penduduk | kan bond f emanggung | 00 Ujon2 dari Puro Paku Alam- pesta pemerintah Djepang supa:| 4. Djepang” harus bi! Hormat kami : Tn 

SN | : : : 

ae 1 

  

  

  

NAN Ke oa “Ap | ja berusaha keras untuk mena- | usah buat Y an: 1340 ,,Alam Peladjar”, 17. | Ia : : hi | memperoleh perusahaan pembu 1g “ h 

(LAM rangkaia mn rentjana Pertim untuk mengadakan per- | 00 Mari Bergembira: 18.00 pe. | YK modal partikelir Amerika. De | an alat2 militer dari Amerika Se Agen IS | ae ear Godean. | 

Hg an Na Sem pn Taat Ae IT Danau 1 : mikian diwartakan oleh kantor | rikat, ialah supaja alat2 militer SUKAMTIO. 

dingan2 melawan persatuan? Tennis dari lain? tempat. | ngadjian @uran, 18.15 Ru- | perita- D y, | 
a| maka untuk pertama kali dalam tahun 1955 ini, akan didatang- angan ,,Untuk Keselamatan U- | Aakesii Na seorang | Tea Ki NI Gate : 

f An 2 Pn an : Asta | "18.80 Dikala $ Ke ea 3, Ng | achir2 ini tampak bahwa m 3 

kan Bond dari Temanggung diperkuat (a.l. dengan pemain ter- | mum”:18.30 Dikala Sendja, 19. | pembesar kedutaanbesar Dje-' jama makin besar bagian dari TT P 

  

£ 3 an . Pi - Ha . p Pa 8: . y 53 indi 13: , mie 1 

“kenal seperti Ko Tjing An dari Muntilan dLL.) pertandingan 15 Tindjauan Ekonomie: 1940 jang di Washington, dalam lapo pada kontrak2 pemesanan ini jg laa Pernjataan tepi ma kasih 

  

      

    

    

            

  
" : . TN Ran u opal 21) | Seni Suara Djawa,: 20.30 Siapa- : i 

tersebut akan dilangsungkan pada hari Minggu Dag ngeh Gea aa Nb Siaran ma | rannja memperingatkan peme- (diberikan kepada. perusahaan-pe 
Februari j.a.d. di baan Klitren. - Tahu arina aha9 Siaran Ti if 2 : Sa NN : £ 

MA an See TO tunggal. 1 | rintahnja Supaa djangan me- | rusahaan Amerika Serikat. Dengan ini saja utjapkan terima kasih atas kemandjuran- 

Es Mperandinbaa Ae terdiri an . pasta t 2 nan diri kepada Danwan 3 5. Jang penting ialah memper nja obat ,,VIRANOL” keluaran TABIB MAWN Tamblong 

5 2 AN ARA hari G : . PE pn ea S 2 1 s (langsung “dari pemerintah Ame-" lihatkan kepada AS, bahwa Dje 4 5 : 

: £ . 3 | $ SURAKA 2 5 t p , 0 Bandung. £ 

dibung Ba Pe uda Sin PERSAHABATAN RRT — 1 NN 15 jika Serikat. pang adalah suatu sahabat jang Saja Na sakit, ulu ati enek, perut kembung, inginnja 

1 a dan 1 mixed-double. Walaupun SOVJET 5 TAHUN : 06.10 Senar Pa Pa - | Ada udang dibalik batu patut dipertjaja, dan bahwa ke muntah sadja, kaki tangan dingin, kepala pusing, semangat 

Shelter” | “Alangkah n | |ranglijst tetap dari pemain2 ter | Di Moskow dan Peking kemas rawitan: 1 t 2 Ban 2 bei Dalam laporannja-tadi Wata- MARIA UAN Djepang berarti ke- bekerdja hilang, pinggang pegel, sudah berobat ke lain2 

nja. Tapi djangan putus #sa | Saik dari PERTIM belum tersu rin dulu telah diadakan resepsi Ta Pa An an nga aa '“nabe mengatakan: |lumntungan bagi AS. — UP. 14 Doktor dan matjam - matjam obat  dibelinja / diminum / di- 

a. Tapi djangan putu S3 | sun, namun. susunan BONDS- untuk memperingati hari ulang 17.00 Dunia anak2 oleh S.R. Al. 1, Banjak pemimpin Amerika | Pn | makan, tetapi hatsilnja kurang memuaskan. Setelah makan 

Dn. u1 Adem, djong, ader em... . | TEAM jang akan main pada ha | tahun ke-5 perdjandjian persa- Mena, Pan Indonesia | serikat, diantaranja penasehat” 3 ORANG DEKAN (4 pil VIRANOL, baru habis 1 botol, penjakit saja mendi- 

-xg -3 Na Lana » ar ri Minggu jang akan datang, 'habatan Tiongkok — Sovjet. : 2 BT Ra Ba: 18.50 ae keuangan Joseph Dodge,  ber- | Utk. Fakultas Pertanian | ngin serta tenaga kembali seperti semula. 3 . 

. 3 aa RP jang a.l. kampiun Jogja Soe- Kepada Negara RRT Mao Tse 'an pemuda pemudi: 19.30 Im- pendapat bahwa apabila pemerin | di Pajakumhuh. | Tjirebon, 27-11-'54. 

—Djemil | Kali Benoj di ag Mkepunt MN Tun menjatakan bahwa Ne g NN atm Oleh Rudhy” 19.45 tah AS memperluas bantuan eko | , Baru2 ini Per aaaMA Sa Hormat dari saja 

Solotigc . Hanjut kentir | Mono, : pi S-Sing adanja kerdja sama jang Ambar Tam 20130 Irama nominja kepada Djepang, maka | Gubernur Sumatera engan, | EJO SUKARSA. 

  

biasa, zonder lagu ,,Mas kumam- Koestiah, kampiun menddubie | antara Tiongkok dan Sovjet se Krontjong oleh R.O.S: 21.15 Si- | akibatnja hanjalah memperle- ' Drs Idris dekan untuk Fakultas | Ba 

  Da ba Ge aan nga Aa akan sei (aran (Prunggai Ie ear ma EL aa puan | | 
murah. Biajanja Rp 120.000. | 5: Pala Nana Te aan PEN ag LSN : fara | $ 2 | karu Sad) Ah SSL smarnskarna 

Ig mengeri jakannja 60 orang. di/Suwandi, Tjoa Ping Hiong dl) Pada resepsi di Moskow jang SEMARANG. 2. Supaja Kongres AS mau telah mengundjungi Fakultas | i BRADJA OBAT KESEHATAN BADAN: ! 

Kerdjanja 4 bulan. Baru dipakai Pe png sekuat2anja Bada diadakan oleh duta besar ONE AU maran Ap: dj. 18.15 — 19.00: menjetudjui pemberian bantuan | tersebut. Diharapkan tiga orang 

8 bulan, sudah hanjut, hanjut NpanA. Ui, MENARI memperha- | kok P,M. Sovjet Bulganin mMe- | 970909 Anekawar Do» kepada sesuatu negara asing, | Dekan lainnja untuk Fakultas 

KN ta tikan, bahwa harus diberikan ke : : 27-00 ekawarna langgarn: 14. ni si i 

kentir zonder mas kumam- | sm Ea “Lamad Ha njatakan bahwa Tiongkok selalu | 49 Hidangan beberapa orkes 17. maka bantuan ini harus menjo | tersebut, masing2nja Dr. Mayer, 

. bang”. 2 pada pemain2 Mu- | hendapat simpathi dari Rusia 
Men aa akh #alabiga. da jang menundjukkan bakat, 

  VIRANOL 1 
| kong tudjuan2 militer dan disam | Dr Romelan dan Ir Schophijs, , 

VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 00 Gending2 Semarangan: 1740| : : i 
ping itu kepentingan2 ekonomi | selekasnja akan datang di Su- 
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Ba dan Rusia bersedia memberikan | ryongengan kanak2: 19.30 Ke- | j 

.Watertoren” jang — harganja | dinding, Dengan demikian, ber 'pertolongan2 sewaktu? djika Ai- |tjapi Seruling: 20.30 Rajusn | Amerika Serikat. | matera Tengah. — Ant . TEKAN UR: Peojaki, cepperit 2” Buah ping aan an 

Rp. 240.000 kabarnja tidak |-a b Ten Aan ? butuhkan oleh Tiongkok. Bersama: 21.00 Mimbar Islam: | : tung berdebar - debar, sakit urai2 seluruhnja, otak (brains) 1 

daki Pa gp ad Ra ai aa Oo ar ng an akan ada- Ik intan TAkaooai S 5 BA an AN Sae ISSN nan Ia SEA YA SPP AA Ta MA MP Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tjor, Na an Nan Sama ar Na R AK J AT TI ONGKOK " Se | PS : j PAR pa jang bekerdja berat2, bekerdja di kantor dan jang 

3 1 zir a SPAN , 5 sen . n | 
/ su 8 ort, i Jar i 3 

Borube usul, bikin lagu baru : | matjam2 Da klbnead serasa | 01 DaaKaRna. 8 PENGUMUMAN AA Se da ea en 
, Nasib Solotigo”. , Perlu ditambahka,n bahwa un agresif, A.S.. 07.10 Orkes Penghibur Hati: 13. (p Be Kabag BA 9 tidak hantjur, serin Pn Ba Telan adam 

, : - : | | , . : $ Kepa s z i 

Oh, Solotigo. ..... tuk pemenang pertandingan ini PM. RRT Chou En-lai, menga 10 Seni Sunda Studio Djakarta: | / UNTUK FONDS KORBAN BANDJIR ! 4 kaki tangan dn Ag asal. Ip aa Sg puan 

C3 hayang Pn ana aa oleh Sportinghouse BLIMA Jise | takan, apabila kalangan2 agre- 14.10 Trio Irama, 17.15 Keseni- |! AKAN DIPUTAR FILM: 5 penjakit pikir: e » tida bi Pe an Tin an 

3 BERABE | diakan sebuah piala jang besar 1 $ : lentjarkan-ce | 3 Sunda Panggugah: 18.30 | ( 
? ad, pik an (zenuw a bisa tidur, dalam tidur se- - 

tg LNA 2 1 (RA g Agni sif USA berani melantj aa | etakten ia Be ni 2 1 4 Cu j ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

ane , Na 2 : : an Ke bana Pati | Mimbar Na 21.30 non St ie ” ' bekerdja ta' ada, untuk itu Kita bikin : PIL VIRANOL jang 

! .- : ' maka rakjat  Tion meh ? Fo UN / tanggung 1 

Ioueiat 2 an MARIO 3 | & Alek Kai paakkah Es Ni dio Djakarta, 22.15 Orkes . Me- | $ untuk para Peladjar Sek. Landjutan Atas, Mahasiswa dan anggung 100 Mn ea : 

Dinaikkan ee Be aa » Demikian Chou dalam nan laju TRY 1 Keluarga Univ. Negeri ,GADJAH MADA", berterapat di / Djuga ada sedia tuinZ obat janu bag 

Isi Dara | 1 hari ulang tahun ke-5 perdjan- | - aa ia TA |$ PAGELARAN padi | : t Radiun Viranol Tonic Pills. menambah darah .. Ep 30 

f Tarip penumpang dan DIRUMAH SAKIT djian RRT — URSS tentang per | (Perubahan? bisa terdjadi). 4 na Li | £ #1 tg ' ! 8 dan 21 Februari 1955. Pn an . 1 3 

|. bagasi DKA. £ St sahabatan dan saling membantu , | Pe N Nara Pria NTA PADA $ # | Minjak Istimewa KO 

Pimpinan Djawatan Kereta | Akibat insiden tembak- | jang diselenggarakan oleh Ku- H3 An aa ta Dewan Maba (Pagelaran) Pi Pi RI OA KA AA ane EA Ela TN BIA 5 Mann 

Api di Bandung mengumumkan tembakan. asa URSS di Peking. — UP. DIDJUAL : $ e Tn Tera A an : ! | Pil Wanita untuk wanita tUS Woo A0 

lai to. 1 : indj i iya 'rop: & " 3 kt SEN EN ing : ti S Tjantik, menghi | 

bahwa mulai tg. 1 Maret 1955 | Petindju Itali, djuara Eropa | dalam keadaan memuaskan.) | 4. Surokarsan 15. / Pa Sea Mena URBAN hitaman di muka 

tarip penumpang dan tarip ba- : Kelas Bantam, Mario Dagata 5 8 : 13 SAKSIKANLAH BE 2 F1 panu, kukul djerawat No. 1 Rp. 20--—, No 2 ',. Ja,— 

gasi di-lin2 raja dinaikkan rata? | dichawatirkan djiwanja sebagai Pameran: esenian DODGE KINGSWAY Ber $ 1 MR an en 714 Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam .. 15. 

dengan 775, sedang tarip untuk akibat dari insiden tembak?an, | ta 2. 1 Bh» Jogjakarta, 15 Februari 55. 1! Bn Figure Cream, membikin bagus badan . ,. 36, 

lin tjabang jang dulu disebut (demikian kabar jang diterima k d id / 'ujer bikin aitam rambut, tanggung tida luntur 

Iin tram, tetapi tidak dinaikkan. | oleh Reuter kemarin dari Arez- | era jnan tangan 951 | ! : DEWAN MAHASISWA /. anatara Ina. 201— Dan 3 BEAMA air Pena 1.20,» 

AE AG pi Sen PER PE Ao edan — RRT N. V., pPPRAWIRA - moLga".| |! UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA ! || “0 Hair Powder, menghilangken rambut ,... .... 10, 
Tel .” : 3 Dagata kini dirawat dirumah 2 Menober Jocjat 9) Pa ar | Ba Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ...... aa 10,— 

harga kartjis “ paling - sedikit : : : i 8J 2 BAGIAN SOSIAL/P.F.G.M, / vinjak Telinga, kurang menden 
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