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| nja jang tegas, 

! Ng 

sudah menjerahkan usul bala- 

“dak berapa kuat, 

| Rakyat Totobesia dalam pa- 
jitu telah menentukan sikap- 

ialah mem- 
ear oktan tjita2 perdamai- 

negeri Indonesia jang bebas 
“dita aktip. 
-.Jang harus mendapat perha- 

tian penuh dari Pemerintah In- 
Gonesia tahun ini, menurut Mr. 
Djody ialah perhubungan -Indo- 
nesia dengan negara2 tetang- 
ga, perhubungan -dengan Dje- 
pang, meilantjarkan perdaga- 
ngannja dengan RRT, pa 
kaan kedutaan di : 
Moskow serta negara2 
ka Latin. 

Mengenai perhubungan de- 
ngan Nederland, Mr. Djody' 
menjatakan, | 
kita sudah tegas, ialah ingin 
mempunjai perhubungan atas 
dasar perdjandjian internasio- 
nal biasa. : - 
Claim nasional atas Irian- 

Barat harus tetap diperdjuang- 
kan dengan djalan mengada- 
kan offerssif diplomatik serta 
menjusun kekuatan dalam 

negeri. 
Achirnja Mr. Djody an 
an adanja stabiliteit dida- 

lam negeri karena stabiliteit 
inilah faktor pertama dalam 
menjusun kekuatan politik lu- 

(ar negeri jang Pejabat mt 
Pa dan Ta — 

   

  

t 

ri kemudian 
sha kini Ba Dtomimka babak 
baru : Pemerintah . Inggeris 

sannja atas usul Mesir jang 
opember disampaikan bulan Ne 

jang lalu. k 
“Usul Mesir itu sebetulnja 

adalah hasil dari pada pembi- 
tjaraan Antara pemerintah 'Me- 

Sir dengan pemimpin2 partai 

ja, sesuai dengan politik lu- |: 5 

bahwa pendirian | 

jang menjatakan daerah 
| nesia. mag Naa didja 

akui ha: 

jang telah dipilih kembali 
Parlemen, mengenai 

dewasa 
jang menen- 

  

DR, SOBKIMAN : 

Masjumi belum mem- 
,bitiara ken 

0 Soal lowongan Kemen. : 
terian Pertahanan. 

Dr. Soekiman Wirjosandjojo 
menerangkan, bahwa sampai 
sekarang Masjumi masih belum 
| membitjarakan soal pengisian 
loworgan Kementerian 

Sultan Hamengku Buwono se- 
bagai Menteri Pertahanan. Ada | 
(tetapi Dr. Soekiman persooniijk 
berpendapat, sebaiknja 
(diserahkan kepada ke 
naan- kabinet Wilopo. 

Diterangkannja, bahwa dalam 

IL tsb. 
jaksa- 

'ini Dewan Pimpinan 
“akan berapat dan mungkin se- 

Pertahanan itu akan 

kan djuga. 
Dr. Soekiman menjatakan 

ingin mengadakan pertemuan? 
ai. kerbagai pemimpin? 

PNI mengenai soal tsb. — Ant. 

Tidak benar 
Indonesia batu iontjatan 
Komunis Tionghoa ke 
Pilipina. 

Mengenai berita? dari Pilipina 
Indo- 

bitjara- 

'| kali soal lowongan ne dibijara" 

  
"Sk 

suki daerah Pilipina, mana 
keterangan kepala Kantor Imi- 
grasi Makassar, sampai hari ini 

ia tidak melihat ada tanda? 

kebenaran “berita tersebut. Ia 

nja ada orang2 Indone- 

sia jang melakukan penjelundu- 
pan barang? dari daerah Utara 

| Sulawesi kedaerah Selatan Pili- 
pina, tapi sebaliknja djuga ada 
pula orang2 Pilipina jang datang   politik Sudan. Ini berarti, bah- 

wa Mesir & Sudan bersatu meng 
hadapi Inggeris aaian meren- 

tukan nasib daerah jang luas 
ibu. Vian Per SELUG jun, Lyra 

Sudan itu sama sekali taak 
disebut2 tentang kedudukan ru- 
dja (Mesir) jany dulu muerupa- 
kan satu pengualang besar uu- 
gi orang2 Sudan. Dan djuya 
mendjadi Suatu 

ngadudomnba 
Mesir. Karena pemerintah Me- 
sir sebelum djendral Naguib 
menjatakan, bahwa "Mesir dan 

Sudan bersatu dibawah mahko- 

ta keradjaan Mes”, Dgn, 
tjapainja persetudjuan santa 

    

Mesir can Sudan mm, maka ke- | 

dudukan Inggeris sebetulnja ti- 
sebab tidak 

punja alasan (besar) lagi untuk 
menghalangi djalan penyelesaian 
menudju penentuan nasib Ssen- | 

diri bagi Sudan, 
Tetap sebagai bangsa pen- 

djadjah dan 39. ingin menutyu- 
ga prestige, selalu, | ditjari ala- 
san lain. Inggeris 'mengemuka- 
kan sekarang, bahwa daerah 
Sudan Selatan masih- ajauh 
terbelakang dari pada bagian 
Utara, Penduduk Selatan mi 

tidak masuk gotong: Arab 

seperti orang2 diutara. 
1 Bagaimana bunji “usul bata: 

"san Inggris itu belum. diwmum- | 

kan, Tapi dapat diraba, bahwa | 
hal diatas tadi dmasukkan aa 
dalamnja. 

Teruhtah Penduduk daerah 
selatan imi terbelakang. Ta- | 

  

ini sama sekali bukanlah | 
mu 2 alasan “untuk 

bagian utara. 

“SENAJALA “tas | 

djam bagi Inygeris untuk me- ai 
Sudan terhadap | 

: membawa barang? selundupan- 

wesi, suatu kedjadian jang tim- 
bal-balik, Demikian kepala Kan- 
tor Pe — Ant. 

Dr. Subarukis 

s 

Apakah kepentingan industri 

laki-laki ? 

Bagaimanakah pendapat Incdo- 
Tenenan terhadap pendirian, ban- 

wa bangsa Asia sendiri jang ha- 
|rus memerangi bangsa Asia da- 
|lam peperangan jang sekarang 
berlaku di Asia ? Menurut ke- 
ipertjajaan Indonesia, politik 
|apakah jang sebaik2nja "untuk 
Malaya dan Indonesia ? 
Inilah sebagian dari pertanja- 

an2 jang ditudjukan kepada 
duta -besar Indonesia di: Ing- 

.geris, Dr. Subandrio, oleh per- 
himpunan murid2 Sekolah Mene- 

.ngah di London dalam satu per- 
temuan tahunnja, untuk mem- 
'peladjari pertjaturan politik 
(luar negeri. 

- Dalam pertemuan ini Dr, Su- 

bandrio diminta - menegangkan 
pandangan Asia mengenai ke- 

dudukan Eropah didunia pada 
waktu ini. Dalam djawabannja, 
uta  Subandrio mengurgikan 

|arti revolusi Asia jang -dalam 7 
. | tahun belakangan ini telah mem 

itu dalam me 
sekarang ini?    

     

    
    

      

   

   

   

         
    

Si- | pat diberikan Eropah, 

berikan kemerdekaan kepada he- 

berapa negeri Asia, dan hak utk 
Pempemerkatahan sendiri. 

“ | Tentang perang saudara di In- 
lonesia, duta Subandrio menga- 

n 'bahw. va ditahun 1949, se- 
eninggalkan Indone- 

Sia, ada kemungkinan perang sa- 
judara itu akan petjah, tetapi 
-setelah melalui tiga tahun jang 
| sangat kritis, dan tidak terdjadi 
apa2, maka dapatlah diharap- 
ikan, bahwa rakjat Indonesia su- 
dah tjukup matang dan bid'ak- 
sana untuk tidak perang-meme- 
-rangi antara mereka. 

Bantuan sebaik?nja jang da- 
kata Dr. 

Subandrio, adalah penanaman   
3 Be di Asia. Pikiran 

dang ia harus memerangi 

Yerta- | 

hnan sebagai akibat mono 26. | 

jang akan datang | 
Masjumi , 

muan antara      

     

nja kedaerah bagian Utara Sula. 

'dengan negeri tetangga 
harus dilantjarkan 

negeri harus lebih stabil 
5 (USUMO, 

tua seksi Luar Negeri 
|Juar negeri dih Indo 
Lan: Kahun 1953 adalah tahun Tg 

Pe P3 dy, faktor? jang Pa apa, terbitnja 
ktiviteit negara? Arab dah Asin untuk 
Manga, dan perasaan rakjat jang 

  

Guntur punja adik lagi 
Sekarang lelaki. 

Dari Djakarta didapat kabar 

bahwa Bu Karno djam 11,45 ke- 
marin telah melahirkan seorang 
anak. Keadaan ibu dan anik jg 

| baru lahir ini, jang sebugai di- 

| ketahui adalah anak Bung dan 

Bu Karno jang kelima sesudah 
Guntur, Megawati, Rahmawati, 

dan Sukmawati, adalah selamat. | 
| Dokter jang merawat pada wak-” 
| tu kelahiran Prof. Sarwono dan 

KDr. Suharto. — Ant. 
  

“naik Menteri dara" 
tahanan ? 

Menurut »Merdeka” kabarnja 
| Krugji Kartawinata dari fraksi 
PSII, disebut2 namanja untuk 
diangkat djadi Menteri Perta- 
|hanan. Seperti diketahui Arudji 

pernah mendjadi Menteri Na 
Pertahanan. 

' 501000 Murid s. BE: 
, Akan menempuh udjian. 

Dari Djawatan P.P. dan K. 

      

| Djawa Timur kita mendapat ke- 
|terangan, bahwa kini diseluruh 
'Djawa Timur ada 59.082 murid 
S.R. jang duduk dikelas 6 dan 
diduga akan ikut dalam udjian 
Sekolah Menengah Landjutan 
paling “sedikit 40.000 aa 
mungkin sampai 50.000, tet 

ping itu di Djawa Timu' 
hanja ada 182 S. M. Landju- 
tan, jalah 106 S.M. partikelir, 39 
Sekolah Menengah Negeri dani 
37 Sekolah Menengah jang men- 
dapat subsidi dari pemerintah. 

Dalam udjian tahun 1950/1951 
jang ikut udjian ke Sekolah Me- 
nengah diseluruh Djawa Timur 

ada 28.727 anak, tetapi jang 
lulus hanja ada 5558 atau 1869, 

sedang dalam tahun 1951/1952 
jang ikut ada 35.868 dan jang 
lulus aga 10.162 atau 2875. Ani. 

  

Bekas pedjuang 
gelisah 

Karena ada ,,black list” 
dari golongan feodal. 

Wakil II parlemen  Arudji 
Kartawinata kemarin pagi me- 
njampaikan laporannja kepada 
Wilopo tentang penindjauannja 
di Sumatera Utara dan Timur, 
Menurut Arudji dalam keterang- 
annja instruksi P.M, 17 Nopem- 
ber 1952 jang pokoknja mela- 
rang rapat2 umum dan demon- 
strasi? bersifat politik jang erat 
sangkut pautnja dengan peristi- 
wa 17 Oktober, begitu pula pe- 
nempelan plakat dan sebagai- 
nja dalam prakteknja dilaksa- 
nakan keterlaluan, sehingga me- 
rupakan ,,vergader verbod” 

Akibatnja menurut Arudji 
sampai pada perajaan Maulud 
Nabi terasa adanja pembatasan? 

jg. tidak pada tempatnja. Pun 

ja menerangkan dalam laporan- 
nja itu ia mengemukakan ada- 
nja gerakan ,,black list” oleh be- 
berapa orang bekas golongan 

feodal jang kini mendjadi tena- 

ga dalam djawatan - kepolisian 
terhadap tenaga? pedjuang jang 
Gulu dipandang aktip dalam re- 
volusi 46 jaitu gerakan jang 
menurut Arudji kini membikin 
kegelisahan dikalangan bekas? 
pedjuang tersebut. — Ant. 

  
  

KETUA FRAKSI PSII: 
t 

  

  

Sidang Parlemen babak 
"pertama 
Dimulaj hari ini djumlah 

pembitjara dikurangi. 

: jang telah minta bitjara dalam 
pemandangan umum hari ini 
tentang rentjana unlang2 pemi- 
lihan konstituante dan parlemen 
dikurangi “ mendjadi 38 oranz. 
Putusan ini diambil oleh perte- 

peminta bitjara 
  

    

Turan Mak tahun Beren 
mendjadi 20 djam, padahal utk 
pemandangan umum babak per- 
tama itu disediakan waktu 1914 

djam untuk 6 kali sidang. 

Dengan begitu djumiah per- 

mintaan Waktu masih akan di- 
kurangi lagi.setengah djam. Se- 

itelah pengurangan itu djumlah 
pembitjara dalam pemandangan 
umum babak pertama dari frak- 
Si Masjumi tinggal 4 orang da- 
lam waktu 70 menit, PNI 2 da- 
lam waktu 60 menit, PIR 4 
orang dalam waktu 125 menit, 
Katholiek seorang dalam waktu   40 menit. — Ant, 

3 

Pikiran “ sa Asia harus di- 
perangi bangsa Asia” 

Harus ditentang 
PAKAH mungkin petjah di Indonesia perang saudara se- 
perti jang kini sedang berketjamuk di Indo Tjina ? 

patkah pemerintahan demokratis menjelesaikan soal? besar jz. 
| dihadapi Indonesia, seperti padatnja penduduk dan kemiskinag? 

Da- 

dan ekonomi Eropah masih ber- 
. pengaruh di Indonesia ? Apakah deradjat wanita sama Naa 

bangsa Asia” ditentang keras 
oleh Dr. Subandrio, dengan me- 

Gjadi masa ini adalah penularan 
konflik ideologi jang datang dari 
“tempat lain, jaitu komunisme 
kontra kapitalisme Barat, 

Meskipun duta Subandrio me- 

mokrasi dapat memetjahkan ma 
salah kepadatan penduduk, Dr. 
Subandrio mengatakan, bahwa 
perkara ini akan ditentukan oleh 
bukti, apakah dalam beberapa 
tahun jang akan datang ini Ti- 
ongkok lebih memadjukan ke- 
makmuran rakjatnja dari nege- 
ri2 lain di Asia Selatan. 
Meskipun duta Subandrio me- 

negaskan, bahwa bangsa2 Asia 
jang telah diberi kemerdekaan 
akan dapat menjelesaikan ma- 
salah2nja sendiri, tetapi ia tidak 

mau mengandjurkan praktek2 

merusak jang banjak dilakukan 

orang pada waktu ini. Masalah 
jang sebenarnja ada lain sifat- 
nja, kata Dr. Subandrio. — Ant. 

KONP. SOSIALIS SE 
“ASIA BERACHIR 
Konp. sosialis Asia di Rangoon 

telah beracihir, Dalam sidang 
penghabisan . kemarin 3 buah 

resolusi telah disetudjui dengan 

suara bulat. Ketiga resolusi tsb. 
dimaksudkan untuk membentuk 
badan2 tetap guna menjeleng- 

  

setjara teratur, mengadakan 

kerdja sama jang erat dengan 
sosialis internasional, dengan 
partai2 sosialis negara2 lain 

| diantaranja dengan liga Komu- 
nis Jugoslavia, dan achirnja gu- 

ina mengusahakan suatu politik 
agraria bagi Asia. -- BBC, 

  

Dari 46 anggauta parlemen | 

    
aa -tisi dalang: 

'mempunjai 2 
| semata-mata, lebih2 aaiam hu- 

  

ngatakan, bahwa perang jg ter-- 

garakan konp.2 sosialis se-Asia     

Pd. KSAD 
Soal militer serahkan sebulatnja pada 

Bambang Sugeng didukung oleh" berbagai aliran 

ENGENAI beleid Kolonel Bambang Sugeng sekarang 
dalam menjusun kekuatan baru Angkatan Darat 

persealan serachir jang timbui 
dan 

oleh karena pengangkatan 

Kolonel Sadikin sebagai Panglima TT VII, ketua Fraksi PSII 
Galam Parlemen Arudji Kartaw inaia, 
pengangkatan Kolonel Bamba 
bagai pd. KSAD adalah diduk 
“aliran dalam masjarakat dan 
anggauta, Angkatan Daryt. : 

Maka penjelesaian soal Ang- 
katan Darat dari segi militer 
baiklah dan sudah sepantasnja 
diserahkan sebulatnja pada Ea 
leid pd. KSAD itu en Per: 
tjampuran tangan Kaumkpoli: 

sape da PR 

bungan jangsung mengenai. pe- 
njelesaian peristiwa 17 Okto- 
ber, saja chawatirkan, demiki- 
an Arudji, akibatnja hanja 
membawa komplikasi2 sadja, 
sebab itu saja dapat mendu- 
kung sepenuhnja pendirian 
pd. KSAD mengenai soal2 mi- 
liter. Konsepsi2 Bambang Su- 
geng antara lain tentang pe- 
ngangkatan Let. Kol. Warrow 
sebagai pd. Panglima TT VII 
adalah tepat dan semestinjalah 
dipertahankan terus. Demikian 

Arudji. 

Sampai dimana - ikut- 
sertanja Kedjaksaan 
Agung. 

“ Mengenai penjelesaian selu- 
ruh peristiwa 17 Oktober teru- 
tama sikap terhadap beberapa 
pimpinan Angkatan Perang jg. 
turut serta atau bertanggung 
djawab atas timbulnja peristi- 
wa tersebut dan jang belum 
diadili, Arudji mengatakan bah 
wa lepas daripada purbasang- 
ka, baik karena orang2-nja 
ataupun karena tjorak politik- 
nja,: maka sesuai dengan ke- 
tentuan dan djiwa dalam Un- 
dang2 Dasar Sementara, peris- 
tiwa 17 Oktober harus menda- 
pat penjelesaian menurut da- 
sar2 Negara Hukum dan sesuai 
dengan rasa keadilan dari ma- 
sjarakat. Pemerintah - masih 
harus mengadakan tindakan 
konstitutionil kearah penjele- 
saian itu. 
Hingga sekarang tindakan? 

tegas drri Pemerintah sebagai 
dihayapkan oleh umum, agak- 
nja senantiasa jiertahan-tahan 
oleh berbagai pertimbangan 
politis jang lebih mengutama- 
kan kompromis daripada "”za- 
kelijkheid”, 
Arudji mengatakan : "Saja 

sendiri ingin mengetahui sudah 
sampai dimanakah ikut-serta- 
nja Kedjaksaan Agung setjara 
aktif dalam pemeriksaan dan 
penjelesaian soal2 dari segi po- 
litis sekitar peristiwa 17 Okto- 
ber. Melihat struktur dari Ka- 
binet sekarang agaknja saja 
Sangsikan kelantjaran prose- 
dure  penjelesaian peristiwa 
tersebut”. p 

Dalam menghadapi ge- 
rombolan?2 pengatjau. 

Mengenai penjelesaian soai2 
keamanan pada umumnja ter- 
utama jang berhubungan de- 
ngan meningkatnja kegiatan? 
gerombolan, seperti D.I., T.LI, 
dan lain2, di Djawa Barat, A: 
rudji mengatakan bahwa ia su- 
dah berulang2 mengandjurkan 
kepada Pemerintah, sedjak ke- 
amanan wmendjadi persoalan 
dalam forum Parlemer, supaja 
usaha2 Pemerintah mengenai 
keamanan tidaklah. dititik-be- 
ratkan pada operasi kemiliteran. 
belaka, akan tetapi menguta- 
makan djuga kebidjaksanaan' 
politis. 

Reshuffle sehat untuk 
tjegah krisis Kabinet 
sekarang. 

Dalam keadaan, dimana ne 
gara sudah ”overbelast” dgn. 
1001 matjam masalah, maka 
mengenai lowongan paMpreana 

  

menerangkan, bahwa 
ng Sugeng simpai sekarang se- 
ung sepenuhnja oleh berbagai 

pada umumnja pula oleh seluruh 

Menteri Pertahanan, Arudji me 
ngatakan, bahwa system me- 
rangkap-rangkap  portofouille 
itu sejogianjalah ditinggalkan, 
dan djangan mengadakan  1o- 
wongan, “ Iebih2 portofouille 

   “Perang dan keama- 
nan berkisar sekelilingnja. "Sa- 
ja berpendapat”, demikian A- 
Tudji, “lowongan itu segera 
harus diisi oleh suatu tenaga 
jang tidak sadja dari sudut mi- 
liter mempunjai tjukup penga- 
laman dan keahlian setjara 
praktis, tapi pun dari segi po- 
litis. Saja tidak mengatakan 
bahwa portofouille pertahanan 
memerlukan suatu tenaga se- 
matjam militer-politicus, atau 
seorang diplomat-militer, tapi 
jang penting ialah suatu figuur 
jang sanggup dan berani ber- 
tindak kesegala djurusan  de- 
ngan tidak memandang warna 
dan tjorak pihak manapun 

djuga. — Ant. 
  

Pengesjahan Dewan 
Pengawas 
Fakultey Hukum dan 

Pengetahuan Masja- 

rakat. 

Tanggal 18 - 1 jang akan da- 
tang ditunggu kedatangannja di 
Makasar Menteri P.P.K. Maksud 
kundjungannja ialah untuk me- 
ngesjahkan Dewan Pengawas 

dari Fakultet Hukum dan Pe- 
ngetahuan Masjarakat di Maka- 

sar. Selain dari pada itu akan 

diadakannja djuga pembitjaraan 
pembitjaraan dengan Gubernur 

Sulawesi, mengenai kemungki- 

nan pembukaan Fakultet Kedok- 
'teran (praktek) di Makasar 

seperti pernah diadjukan oleh 

Gubernur Sulawesi . beberapa 

waktu jang lalu kepada peme- 
rintah pusat. — Ant, 

KONGRES SB KEMENTE- 
RIAN PERBURUHAN 
Menurut pengumuman Dewan 

Pimpinan Pusat Serikat Buruh 
Kementerian Perburuhan, gu- 
“na melaksanakan keputusan2 
konperensi nasional Sobsi, ma- 
ka dalam bulan Djuli jad. Se- 

rikat Buruh Kementerian Per- 
buruhan akan mengadakan 
kongresnja jang ke-IV  Tang- 

gal dan tempatnja masih akan 
ditentukan, — Ant. 

  

1 dimana persoalan | 

Perundingan  tenta 

  

KOL. SADIKIN : 

Saja tunduk pu- 
tusan 

Biar bagaimana bentuk 

dan tjoraknja. 

Kolonel Sadikin Panglima 

T.T. - VI jang kemarin dulu 
kembali dari Djakarta da- 

lam pertanjaan menerang- 
kan antara lain sebagai be- 

rikut : ,,Saja masih tetap di 
Kalimantan selama masin 
belum ada beslit kepindahan 

dan sebagai perwira saja 
harus taat kepada putusan 

biar bagaimana pun djuga 

bentuk dan tjoraknja”. 

Ditanja bagaimana pen- 
dapatnja mengenai partai2 
politik di Makassar supaja 

diberikan kesempatan ker- 
dja terus kepada Letkol. 
Warrow sebagai pemangku 

djabatan komandan T.T. 

VII, Sadikin menerangkan 

ia tidak turut tjampur de- 
ngan soal itu, Partai2 boleh 
ambil putusan jang menge- 

naji apa sadja tapi saja se- 

bagai alat negara harus 

tunduk kepada perintah”. 

Mendjawab pertanjaan 

apakah djika ia mendjadi 

pindah ke Makassar dapat 

kerdja sama dengan guber- 

nur Sudiro untuk mengatasi 

kekeruhan disana, Sadikin 
menerangkan diluar penda- 
pat apakah ia pindah atau 
tidak, ia hanja memandang 

manusia dari satu djurusan 

jaitu ,,baik semua”, demiki- 

an antara lain Kol. Sadikin. 
Ant.     

Sudan Selatan 

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ........ Rp. Il. — 

Etjeran ......... 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.30 

  

0.60 ” 
  

    

ng Sudan : 

di Kairo. 

oleh pemerintah Mesir. 

Pokok2 rentjana Mesir. 
Tawaran jang diadjukan 

Mesir ketika bulan Nopember 
tadi, antara lain menghendaki: 

1. Pembentukan sebuah ko- 
aisi jang terdiri dari seorang 
bangsa Mesir , seorang bangsa 
Inggeris, 2 orang bangsa Su- 
dan dan seorang anggota ne- 
tral (India atau Pakistan): ko- 
misi ini bertugas memberi na- 
sehat kepada gupernur-djen- 
dral Sudan. Apabila keputu- 

san2 komisi tadi bertentangan 
dgn. pendirian Gubernur Djend. 
maka. putusan? tadi harus di- 
serahkan kepada  pemerintah2 
Mesir dan Inggeris. 

2. Sebuah parlemen Sudan 
akan dipilih: parlemen ini me- 
netapkan saat bagi Sudan un- 
tuk mener:tukan nasib sendiri, 
didalam djangka waktu 3 th. 

3. Sebelum tertjapai penen- 
tuan nasib sendiri, jaitu de- 
ngan djalan keputusan konsti- 
tuante atau plebisit, maka ba- 
ik pasukan2 Inggeris maupun 
Mesir akan ditarik kembali da- 
ri Sudan. 

4. "Sudanisasi” pemerintah- 
an Sudan setjara berangsur- 
angsur, antara lain penempa- 
tan lebih banjak orang Sudan 

dikementerian2. 
Rundingan 
krisis ? 

Sementara itu UP mewarta- 
kan dari London, bahwa perun- 
dingan antara Mesir dan Ing- 
geris mengenai Sudan jl. telah 

men'tjapai 

Menurut maklumat itu, dutabesar 
warkan sujatu persetudjaan dengan Mesir mengeni Sudan, ber 
Gasarkan tawaran Mesir kepada 
pember 1952. Tawaran Inggeris ini kini sedang 

  

TAHUN IX — NOMOR 11. 

am adjukan usul balasan 
tetap mau dipisah dari utara 

ARI SENIN petang telah diumumkan sebuah 
resmi di Kairo, jang meng atakan 

negeri Mesir telah menerima kundjungan dutabesar .Inggeris 

maklumat 
bahwa menteri luar 

Inggeris telah mena- 

Inggeris - tertanggal 2 No- 
dipetadjari 

mentjapai babak krisis, ketika 
kementerian luar negeri Ingge- 

si i ris menerima naskah 
Khartoum (Sudan), arif 
persetudjuan - jang a yr: 
tjapai antara seorang utusan 
istimewa pemerintah Mesir 
ngan partai2 politik jang 
ting di Sudan. 

Djurubitjara kementerian lu- 
ar negeri Inggeris mens 1 
kan, bahwa kini belum tiba 
waktunja untuk memberi 
komentar, akan tetapi dil 
kannja bahwa persetudjuan ta- 

di adalah persetudjuan jang 
ke-6 antara Mesi? dan Sud 
sedangkan perundingan 
ris — Mesir masih terus 
langsung. 
Kalangan Inggeris meng: 

kan, bahwa partai? Sudan jg. 

menanda-tangani persetudjuan 
dengan Mesir adi "sama se- 
kali tidak mewakili Sudan Se- 
lzitan”. Dikemukakan, bahwa 
gupernur-djenderal Ing di 
Sudan hendaknja diberi 
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saan istimewa, untuk apa 

mengatasi "perkembangan? jg. 
katjau” selama masa peralihan. 

Berita AFP dari London me- 
ngatakan, bahwa dalam 1 
tudjuan tadi partai: 
Sudan tadi menjokong pem tiri 
an Mesir mengenai hari kemu- 
dian daerah lembah Nil, n 
mana Sudan akan dibe 
menetapkan nasibnj: 
sebelum achir tahun 

  

    

  

  
ai 

PENGADILAN NEGERI : 

MENGHUKUM DAHO- 
NO 5 BULAN PEN- 

DJARA 

jang tjukup besar kemarin pa 

sidang Pengadilan Negeri Sura- 

karta telah mengadakan peme- 

riksaan terhadap dirinja Sdr. 

Dahono, anggauta staf komisa- 

riat putjuk pimpinan Sarbupri 

Djawa Tengah jang djuga men- 

djadi anggauta PKI. 
Pada rapat umum onderseksi 

PKI digedung Wajang orang 

Sriwedari beberapa waktu jl. 

Dahono mengutjapkan kata2 

jang dianggap melakukan peng- 

hinaan terhadap kepala negara 

Pres. Sukarno karena mengata- 
kan a.l. bahwa Pres. Sukarno 

dengan petjinja dibawah roknja 

Juliana. 
Dengan perkataan itulah ma- 

ka Dahono telah didakwa me- 

langgar 134 dari Undang2 hu- 

kum pidana. | 
telah di- | Dalam sidang tsb. 

kumpulkan dan didengarkan 
keterangan? 3 orang saksi, 
2 orang diantaranja anggauta? 
kepulisian negara. Didengarkan: 
keterangan djuga atas permin- 
taan pembela, Sdr. Suratno 
dan Hadji Dasuki jang masing? 
ketika itu memimpin rapat PKI 
dan seorang pembitjara lainnja 
disamping Dahono. 

Setelah selesai didengarkan 
keterangan? “kemudian oleh 
djaksa dimintakan hukuman 
pendjara 1 tahun dan diharus- 
kan membajar ongkos selama 

sidang. 
Oleh pembela dan terdakwa. 

diterangkan a.l. bahwa utjapan? 
nja pada waktu itu sesungguh- 

nja sama sekali tidak dimaksud- 
kan untuk menghina Pres. tetapi 
sekedar untuk menggambarkan 

bahwa dengan adanja perdjan- 
djian KMB menempatkan dera- 
djat dan bangsa Indonesia ke- 
pada kedudukan jang hina. 

Achirnja setelah sidang ber- 
langsung kl. selama 5 setengah 
djam oleh hakim diputuskan 
untuk mendjatuhkan hukuman 

selama 5 bulan kepada terdakwa. 
Seperti diketahui Dahono kini 

sedang mendjalankan hukuman 
selama 10 bulan atas putusan 
pengadilan negeri Temanggung 

atas pelanggaran jang sama. 
Perlu diketahui, bahwa  pem-   bela Dahono ialah Mr. Abdul- 
madjid. — RS. 

  

reka. 

Para tabib jarg tersangkut 
itu kini telah meringkuk da- 
lam pendjara. 
Menurut pengumuman itu, 

pembunuhan akan dilakukan 
djuga terhadap beberapa  pe- 
mimpin angkatan darat - dan 
laut Rusia. Kebanjakan ang-   

  

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia: 

yen, Bataviaatch Cree L 

  

Komplotan membunuh pe- 
mimpin2 Sovjet dibekuk 

Terdiri dari para tabib 
EMARIN PAGI diumumkan di Moskow, bahwa kini telah 
dibekuk sebuah komplotan jang | berftudjwan 

para pemimpin Sovjet. Kabarn ja komplotan tersebut dilaku- 

kan oleh perkumpulan tabib dengan ' djalan 

membunuh 

kedudukan me- 

gauta komplotan  mempunjai 
huburgan dengan sebuah orga- 

'nisasi Jahudi internasional jg, 
kabarnja didirikan oleh badan 
penjelidk Amerika guna me- 
lakukan pekerdjaan mata2 dan 

Dengan mefidapat perna 

PALAR : 
  

dekaan. 

rangan. 

va 

Diwartakan selandjutnja bah- 

wa atas pendapat 'Ray Brock, 

bahwa keadaan di Tunisia akan 

mendjadi rusuh dengan adanja 

elemen komunis bila sekarang 

diberikan kemerdekaan,  Palar 

menjatakan bahwa djustru Pe- 

rantjis jang tidak hendak mem- 

beri kemerdekaan itu, men- 

djadikan keadaan pada waktu 

ini lebih mengchawatirkan. 

Ditambahkan pula, bahwa hu- 
bungan antara Perantjis dan 
Tunisia adalah sebagai dua ne- 
gara berdaulat jg masing2 me- 
nanda - tangani perdjandjian 

tetapi kemudian status Tunisia 
diturunkan sebagai koloni be- 

laka, 

Sebagai 
dahulu 
segala aliran dan, ideologi 

djuga di Indonesia, 

ber-   
lonialisme, tetapi djika mereka ' 
terdjepit banjaklah kemungkin- 

an ideologi jg tertentu akan me- 
ngambil pimpinan perdjoangan 
rakjat dan dalam hal ini keada- 

can Tunisia dan Marokko seka- 
rang sangat mengchawatirkan, 

Dibantahnja  pernjataan Ray 
Brock, bahwa ,,rakjat 

dan Marokko belum. tjakap mer- 
deka” dan disebutkannnja se- 
bagai tjontoh Indonesia, jang 
pada permulaan revolusi selalu. 
dikatakan ,,belum masak” untuk   lan2 pekerdjaan dibawah ta- 

nah, — BBC, , 5 berdiri sendiri, 4 

   

muka pemantjar WJZ, New York, pada tg. “ Djanuari meneg 
kan bhw sikap Indonesia mengenai Tunisia ialah men jokong se- 

penuhnja tiap2 perdjoangan kemerdekaan rakjat djadjahan, bu 

kan sadja sebagai negara jang berpenduduk 

orang Islam, tetapi sebagai bangsa jg belum lama merdeka dan 
ingin supaja bangsa djadjahan ikut pula mengetjap rasa kemer- 

Demikian didapat keterangan dari Kementerian Pene- 

  
di Tunisia rakjat dari 

djoang bersama2 melawan, ,ko- 

Tunisia ' 

Sokongan Indonesia terha- 
dap 'perdjuangan Tunisia 

Supaja Tunisia mengetiap rasa 
kemerdekaan 

ALAR dalam pertjakapan dengan Ray Brock, 

Amerika jang sudah mengelilingi seluruh 
wartawan 

negara Timur- 

Tengah baru? ini, dan penulis buku ,,Blood, oil and sand”, di- 

S 

  

sebagian besar 

Palar kemudian mensitir Za- 
frullah Khan dalam Sidang 

Umum PBB, jang memberikan 

perimbangan dari kemadjuan di 
Tunisia dalam lapangan penga- 

djaran, kesehatan, perhubungan 
dan sosial, dengan Pakistan jang 

dikatakan berlipat ganda beda- 
hja. Djika Pakistan sudah mer 

deka lima tahun jang lalu, me- 
ngapa Tunisia dikatakan belum 
tjakap untuk merdeka ?. Demi- 
kian Palar. — Ant, 

PANITYA PENJUSUN 
UUD BARU MESIR 

Sebuah panitya telah diresmi- 

kan kemarin di Kairo untuk 
menjusun undang2 Dasar baru 
Mesir. Panitya ini beranggota, 
50 orang, terdiri dari wakil se- 

mua partai politik dan golong- 
an2 Islam dan Nasroni, — BEX 

  

Lagi gerombolan 
tjegat truck 

Pada malam Minggu jang 
baru lalu djam 20.00  di- 
djalan antara Bawen dan 
Tuntang (Semarang) telah 
terdjadi lagi pentjegatan 
truck oleh gerombolan jang 
tidak diketahui berapa ke- 
kuatannja. Uang tunai dan 
sebuah arlodji milik sopir 
seharga Ik. Rp, 1.250,-— tes 
lah dirampas. 

Selandjutnja diperoleh 
kabar, tanggal 11/1 banjak 
penumpang2 bis antara Se- 
marang - Magelang terlam- 
bat ditempat jang ditudju 
karena terhenti sebagai aki- 
bat adanja'pembersihan di- 
dekakomajaman. Ant,   Na ba 

keee eaa RS —nmann 
  

  

x Dantara kendaraan2 didae- 
rah Istimewa Jogjakarta jang 
hingga kini belum memakai 
penming ialah kendaraan  gilims 
ding, Ketika salah seorang ang 
gauta D.P.R, Daerah astimewa 
Jogia menanjakan kepada 'pe- 
milik2 kendaraam tersebut mgu 
dapat djawaban:” Belum, pera   nah, ditarik, kok, pak! Hobi 

Wat 

 



   

      

   
   

  

   

   
   

  

   

    

   

          

   
   

| tambahan bant 
Walikota menegaskan, ) 
dengan bi tu Bi 
ditetapkan ol 
Daerah itu, ia 

dangan Png 

tahun jang lalu 3 
rikan oleh Pemerintah 
Rp. 8.000.000,- d. 

   

   

   
      
     

    
    

    

      

  

   

      

: Pradja akan sudah r 
kup  djuga djika 1 

Kuan 1 

  

1 1953 rentjana anggaran be- 
3 landja Kota Pradja Jogjakarta 
“3 3 ang ang telah disjahkan oleh D.P.R. 

“Kota-Pradja dalam tahun jang 
lalu besarnja Rp. 23.000.000.- 

£ an an adanja pero- 

  

“Harian ,»Merdeka” di Diuar. 

mengenai 
engku Buwono dari Ka- 
sebagai Menteri Pertahan- 

an, selain seperti pernah kita 

tentang eng aa 
sebagai berikut: z 
Memang masih dialam: oleh 

lah nasib jang tragis jang per-. 
nah terdjadi dalam lapangan 

1 politik Indonesia. Ia adalah kor- 
: : ban dari kedjudjurannja sendi- 

ri, dan hal ini diketahuinja sen- 
diri sesudah terlambat sesudah 

ia telah terlibat terlalu, dalam2         
     
      

        
    
      
      

  

      
      
       

  

      

       

exitnja mendjadi satu kenjataan, 
   

solider2an den 
da saat teras 

Sultan berlalu darj kabinet, F 
mempergunakan selamat ber 

san Suka ta pa. 

   

guna dan menguntung 
kepentingan mereka, 
tika Sultan tidak be 
bagi mereka mereka 
deng aling2 ami untuk m 
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“ta dalam tadjuk- -rentjananja : 
berhentinja Sultan 53 

tjantumkan, menulis sekali lagi aa 
itu, , 

| Sultan Hamengku Buwono ada- | 

persoalan jg sekarang. Sesudah | s 

menteri2 P.S.I. jg dari semula | 
hendak memperlihatkan sikap | 

     
   

a i sudah akan Sse- 
lesai seluruhnja.. Jang belum 

an hanja masih 3 uru- 

ia dan pegawai. 
: k | Urusan pegawai ini dirasa su- | 

'litnja oleh Pemerintah Daerah 
- | djika telah diserahkan kepada 
“Pemerintah Kota Pradja selu- 
ruhnja, karena Pemerintah da- 

Ierah sendiri sebenarnja masih 
| kekurangan tenaga, 

'djika tenaga2 jang sekarang 
sehingga 

bekerdja pada Pemerintah Dae- 
rah, dengan adanja kepindahan 

h | Kekota Pradja, pekerdjaan2 di- 
daerah banjak jang akan ter- 

  

| MURID7 SEKOLAH 
— RAKJAT 

Jang menghadapi | 
“udjian S.M. 

| Menurut keterangan darj Ins- 
'peksi Sekolah Rakjat jang ada 
di Semarang, dari sebanjak 
(925.488 murid Sekolah Rakjat 
didaerah Djawa Tengah, ketjuali 
Solo dan Jogja, untuk tahun pe- | 

“Jadjaran jang akan datang 

  

di- 
duga ada 55.000 orang jang 
mendaftarkan diri untuk ikut 

udjian masuk pada sekolah2 me. 

“ Belum dapat dikira2kan be- 
rapa mereka jang dapat diteri-- 
ma duduk pada kelas permula- 

ta- | an S:M., tetapi jang terang, di- 
daerah ini hanja ada 222 seko- 
lah menengah baik negeri mau- 
pun parkelir jang masing2 ha- 
nja dapat menerima rata2 30 
.orang murid untuk kelas per- 

! mulaan. — Ant. 

Peraturan. 

      

   

      

   

  

       
$ -sepanc ing Ik. . 

djalan raja dibagi mendjadi 
'”,8 strook”. Ditengah selebar 
6m. untuk snelverkeer dan ka- 

kiri Mn Ha 3m. 

: bunda- 
   

jang berhubungan 
ntuan2 lalu lintas d 

    

    

  
| &ngusaha2 Se untuk mem- 

.R. 3 “ana kemung- 
' Mamet Rgadi Gari | 

ENERANGAN TEN- 
'TANG PADJAK 
PERTUNDJUKAN 

€ tempat digedung D. P.R, 
emerintah daerah telah | 

an pertemuan dengan Pe- 

jang 

al. aa ana Pedal 
- Kontrolir Keuangan | 

anggauta2 D.- 
turut membi-   

peri | Kepag Ragtan, ketin DPR, 

serah! 
san, jaitu urusan gedung2, agra- | 

  
lalulintas Suraka rta 

disempurnakan 
(OLEH : WARTAWAN ?”K.R? SENDIRI). 

ENGINGAT makin ramainja lalu lintas di Surakarta, ter- 
“utama didjalan raja Overste Slamet Rijadi, maka atas 

'emerintah daerah Kotabesar dan fihak Kepolisian Lalu 
telah dimulai usaha? 3 an, n 

eton jang, di- 

. mungkin djadi, 2 strook ta 

| djaksananja. 

| tundjukan 

" kbaga sudah “disjahkan | 
6 MIN dang ' D.P.R.D. S. jang 'ba- 

Sesudah selesainja rapat tertutup - para panglima territori- 
um di MBAD pada tgl. 9-1 - 
Sugeng terus dikerumuni TAN 
hasil2 Pe mereka. 

  

ENDUDUK disekitar pantai 
rit, Ambal dan Petanahan, 

njaan pemerintah, jang diwaktu 

di didaerah tsb. 

Untuk mengetahui | perkem- 
bangan tsb. baru2 ini Residen 
Kedu R. Muritno, Banon wakil 

kepala Kantor Inspeksi Pertani- 
an Rakjat Djawa Tengah, Pro- 

djosugito dari Djawatan Perta- 
nian Kedu dan lain2nja anggau- 
ta ,,Dewan Perekonomian Rak- 

5 jat” daerah, telah lakukan pe- 

  

1953, p.d, KSAD Kol, Bambang 
para wartawan jang haus akan 

(IPPHOS) 

  

Sekdien Kementerian D N £ 

Kesulitan pelaksanaan oto- 
. nomi daerah2 

324 Mahasiswa sedang. dididik funtuk 
tjalon pendjabat pemerintahan 

Berhubung dengan usaha pe- 
merintah jang sekarang tampak 

| dalam a melaksanakan pemberian 

'otonomi pada pemerintahan da- | 

erah2, sesuai dengan program 

kabinet sekarang, pelaksanaan 

mana tampak antara lain de- | 

ngan diterimanja beberapa Un-. 

dang2 mengenai daerah otonomi 

dan dengan“diadakannja konpe- 

rensi para gubernur baru2 ini, 

maka atas pertanjaan kita kesu- 

“Hitan2 apakah jang akan diha- 

api oleh pemerintah dalam me- 

| Jaksanakan usaha itu, antara 
diterangkan oleh Mr. Su- 

marman sekretaris djendral Ke- 

'menterian Dalam Negeri sbb: 
Dasar2 otonomi memerlukan 

pembiajaan penjelenggaraan U- 
rusan Rumah Tangga Sendiri 
dan apparatuur jaitu Djawatan2 
dan pegnngpanja jang tehnis 

£ 

penjempurnaan peraturan 
jg sekarang kini telah dimulai 

5 i | batas2 untuk tan atas kendaraan bermotor (snel- 

orkeer) « dan kendaraan Meng 

Maak Naga seharusnja 
tanda2 garis ditengah. 

-| Hal ini mengingat minimum 

Tebar djalan jang dapat di bagi 
mendjadi bagian  seharusnja 
12 meter. Padahal mulai dari 

| Gladak — Purwosari tidak tentu 
lebarnja. Ada jang melebihi ada 
djuga jang kurang dari itu. 

Berkenaan dengan itu maka 
kini sedang diadakan penindjau- 
“an tentang kemungkinan2 dapat 
diadakannja 3 strook verkeer, 

i | karena bagian jg sempit hanja 
dibagian jg tertentu sadja, jg 
bila mungkin dapat ,,di forceer” 
untuk didjadikan 3 strook seper- 
ti Gladag — Djebres.' 
Sebagai - diketahui rail baan 

Purwosari — Sangkrah meru- 

. |pakan kesulitan? untuk dapat 
njempurnakan perluasan lalu 
tas didalam kota. 
Sebagai pernah dikabarkan 

'fihak Kepolisian Lalu lintas te- 
lah bersedia dengan  rentjana 
pemindahan rail - baarr tsb, me- 
lalui tepi kota, jang bila perlu 

i |rentjana tsb. dapat  diadjukan 
Hana jang kaan Samara 

  

   

an sakknan itu, jang pada da- 
sarnja diambil SEPNG SERAH 

Pendjelasan2 sekitar terwu- 
djudnja peraturan padjak per- 

itu ditambah pula 
| oleh sementara anggauta D.P.R. 
|sectie I, setelah diadakan per- 
tanjaan dari fihak jang: ber- 

| sangkutan. (Kor), 

: KARANGANJAR 

DPRDS 2 TAHUN 
Akan diperingati tgl. 24-1 

PA an akan datang. 

Baru2 iny DPRDS Kah. Ka- 
ranganjar hersidang dan chusus 

| membitjarakan akan adanja pe- 
ringatan 2 tahun berdirinja, pa- 
da tg. 24 Djan. 1953 jad. Untuk 
melaksanakan. peringatan tsb. 
maki 'sidang menga Jean se- 

buah Panitya penjelenggara jg. 
terdi: iri Sdr2: ketua  Sudadi 
(DPD) ', sekretaris. Tjahjono 
(DPR), keuangan Suparno 

| (DPR), penjusun buku peringat. 
: adisutjipto (DPR) dan re- 

    

  u- Jan 

Ksepsj Sutikno (DPD), ditambah 
dengan beberapa tenaga jang di. 
perlukan dari pegawai2 sebagai 
ambshalve, 
(Perlu ditambahkan, bahwa da 

lam peringatan tsb, akan diun- 
- seluruh Instansi Pemerin- 

h- Organisasi massa dalam 
Ba hg Kab. Karanganjar, 

ang- 

  

“dan Sekretaris selu-   x | gauta ! 
kh? Ka Karesidenan Near 

“mempunjai kesanggupan untuk 

-erah sebagai akibat dari pergo- 

|sangat terbatas itu dapat ditja- 

| Kepala Daerah hendak memim- 
(pin pemerintahan daerah, ia ha- 

  

mendjalankan tugasnja masing2. 
Dan tenaga2 ahli jang tjakap 
ni, terasa masih banjak keku- 
rangannja. Padahal keadaan da- 

lakan dan keadaan perekonomi- 
an umum memerlukan usaha 
sekeras2nja oleh mereka jang 
sungguh2 tjakap untuk mendja- 
lankan urusan ' pembangunan 
itu. Keadaan Keuangan Negara 
dewasa ini karena  suramnja 
memerlukan pula suatu factor, 

jang penting sehingga lebih? 
“meminta kesanggupan agar 
dengan persediaan beaja jang 

pai hasii jang sebesar2nja. 

Karena itu administrasi keu- 
angan, daerah harus dapat di- 
atur seberes?nja, Padahal dalam 
lapangan inipun tenaga2 ahli 

dirasa sangat kurangnja, Sjarat 
ketjakapan jang diharapkan da 
ri Kepala Daerah pertama? ke- 
tjakapan tehnis dalam mendja- 

lankan pemerintahan. Apabila 

rus djuga dapat memimpin ke- 
paia2 Djawatan pemerintahan 

daerah jang masing2 merupakan 
tenaga ahli dalam japangannja 

disamping mendjalankan koor- 

dinasi dari Djawatan2 vertikaal 

jang ada di daerahnja. Kewadjib 
an untuk mengusahakan kese- 
Gjahteraan rakjat dalam masa 
Jang sulit ini, sungguh menghen 

daki kesanggupan jang besar. 

Memang betul bahwa otonomi 
berarti memikul kewadjiban dan 

Usaha Kementerian Dalam Ne- 
geri untuk mendidik kader se- 

banjak?2nja pada Balai Perguru- 

an Tinggi, haruslah dilihat dari 
sudut keinginan  mempunjai 
|korps-pegawai jang memiliki 

kesanggupan jang tinggi. De- 

wasa ini ada 324 mahasiswa jg. 
beladjar dengan tugas beladjar 

(Studie-opdracht) atau ikatan 
Ginas (dienstverband). Belum 

pula peladjar2 jang menuntut 

ilmu pada kursus2, jang diada- 
kan oleh Kementerian di Medan, 
Bandjarmasin, Makasar, Ban- 
dung dan Malang, Dalam bulan 
Desember ji. dari kursus C ini 
di Malang telah tulus 60 peladjar 
jang kini dipekerdjakan di Pro- 
pinsi2 dan di Kantor Kemente- 
rian sendiri. Mereka itu keluaran 
SMA jang telah menuntut kur- 

''pertenakan didaer ahnja 

tanggung - djawab sedatam?nja | 

nindjauan didaerah kabupaten 

Kebumen. 

Mirit adalah tempat 

chewan sapi jang ter- 
sohor. 

Dalam laporan AW.  Mirit 
Moh. Amir jang disampaikan ke 
pada Residen Kedu, keadaan 

telah 
mendapat kemadjuan dan oleh 

penduduk telah didirikan per- 
kumpulan ternak jang diberi na- 
ma ,/MARM”  (Mangesti Adje- 

nging Radjakaja Mirit) dan ber- 
“kedudukan didesa Tlogopragoto. 
Dari djumlah penduduk 51.216 
djiwa telah mempunjai ternak 

sapi 1310 dan 17 ekor sapi pe- 
matjak, 2204 ekor kerbau, 359 

ekor kuda, 2216 ekor kambing 
dan 2159 ekor kambing domba. 
Kini telah didatangkan  sapi2 

pedjantan dari Sumba. Bebera- 

pa tahun jl. sapi Mirit pernah 
djuga dikirimkan kelain daerah 
pulau Djawa. 

Rakjat giat memba- 
ngun asal mendapat 

bimbingan. 

Dalam hudjan.lebat, rombong- 

an menindjau ditempat pendu- 

duk jang penanaman bibit njam 

plung seluas 124 Ha dan rum- 

put gadjah Minta selatan, ter 

masuk desa Tlogopragoto. Dise- 
pandjang djalan jang kita lalui, 
kita dapat menjaksikan tanam- 
an padi gogo sedang menguning. 
tanaman kedele, katjang tanah 

dan disekitar katjamatan Mirit 
' tidak tampak sebidang tanah 
jang kosong. 

Dalam pertjakapan 
penduduk rakjat - di Kebumen 
Kumumnja suka bekerdja dika- 
langan pertanian, tetapi periu 

dengan 

1 pamon “ 'prodjo. Seperti apa 
telal | terdjadi pada waktu 

Bupati Pe Asisten Wedono- 
ja sendiri Kerap kali masuk 
desa keluar desa. Gerakan pe- 
nanaman ketela rambat dan 

menjuburkan kembali tanah be- 

ro sengadja setiap harinja tidak 
kurang dari 300 orang, setjara 
gotong rojong dan bergiliran 

dari masing2 desa. 

Djiwa gotong 
terpelihara. 

Didesa Karanggadung Petana- 

han rombongan Residen telah 
menjaksikan penanaman Ketela 

rambat, temu dan pohon saman 

Gipantai selatin tanah . seluas 
25 Ha, dikerdjakan setjara gu- 

gur gunung oleh 300 orang pen- 
duduk didesa itu. Sementara itu 
belum lama berselang didesa 
Bandjarwinangun telah didiri- 
kan koperasi tani sudah mem- 

punjai 117 orang anggauta de- 
ngan persediaan padi 32 kwintal. 
Koperasi krediet didesa Sidomul- 
jo dan Gr. Penatus masing2 te- 

lah dapat memberi pindjaman 
kepada para anggauta 262 dan 
167 orang, dengan mempunjai ke 
kajaan dibagian lumbung padi 

38,8 kwintal dan wudjut uang 

Rp. 3000 dan Rp. 7000,— Ketju- 
ali itu didesa Wadasmalang ka- 
tjamatan Sadang, penduduk se- 
tjara gotong rojong telah selesai 

memperbaiki. saluran air pan- 

djangnja-6 Km di Wadasmalang. 
Gerakan terrassering telah me- 
liputi 6 desa seluas 85 Ha de- 
ngan ditanami bibit kemlanding 

rojong 

    sus C selama hampir satu th. 

Kanaan Mr. Nong, (KP), 

    

an 211 kaleng, 3050 batang ran- 
du dan 500 mangga, 

Pelbagai “da di kabupaten 
Kebumen 

Untuk memberantas berdjangkitnja kembali 
bahaja ,,hongeroedeem"' 

(Oleh Wartawan, K. R, sendiri). 

atas pimpinan pamong prodjo 

dan Djawatan Pertanian Rakjat setempat, kini sedang giat, me- 
ngerdjakan tanah 5000 HA termasuk 200 HA tanah GG kepu- 

kan hutan alang2. Sekarang tanah itu sudah dapat ditanami 
padi gogo, kedele, katjang tanah dll, untuk memberantas ber- 
djangkitnja kembali bahaja hongeroedeem jang pernah terdja- 

merupakan suatu andjuran ke- 

kerdjaam untuk menambah ke- 

'roedeem, dimasa petjeklik jang 

| tjukupi buat penduduk. Ia me- 
-njatakan kebanggaannja, bahwa 

  

   

Selatan daerah ketjamatan Mi- 

pendudukan Djepang merupa- 

Tidak ada tanda? ho- 

ngeroedeem, 

Pidato Residen Kedu di Mirit 

pada pamong pradja, agar pe- 

makmuran rakjat itu dilandjut- 
kan. Selandjutnja Residen sen- 
diri setelah memperoleh gambar 
an tentang keadaan jang sebe- 
narnja didaerah pantai selatan, 
dlm pidatonja di Petanahan di- 
tudjukan kepada penduduk, dan 
menjatakan bahwa didaerah Ke- 
bumen tidak ada tanda2 honge- 

  
akan datang, panenan padi go- 

go dan hasil bumi lainnja men- 

Semangat penduduk tentang go- 
tong rojong, jang kini sedang 

diusahakan, dipupuk  kembaii 

oleh pemerintah, bagi daerah 
katjamatan Petanahan dan Mi- 
rit tidak perlu lagi diberi do- 
rongan. 

  

WAKIL KETUA PERBEPBSI 
DJAKARTA 

D.P.P. Perbepbsi (Persatuan 

Bekas Pedjuang Bersendjata 
Seluruh Indonesia) mengabar- 

kan telah menerima Japoran dari 
Perbepbsi Daerah Djakarta, 
bahwa Supardi, wakil - ketua II 
Perbepbsi Daerah Djakarta, te- 
lah ditangkap oleh polisi. 
Penangkapan itu terdjadi ti- 
dak -dirumahnja, tapi me- 
nurut keterangan jang lajak 

dipertjaja, ia ditangkap di Kan 
tor  Kedjaksaan Agung ' pada 
waktu ia dengan seorang pem- 
bantunja sedang melakukan pe- 
ngaduan tentang kesulitan2 jg 
terdjadi antara 'bekas C.P.R.I. 
(Co:rps Pedjuang R.I. jang se- 
karang “sudah: dilebur keda- 
lam. Perbebsi) dengan pihak 
B. R. N. (Biro Rekonstruksi 
Nasional). Perbepbsi hingga 
kini belum menerima pen- 
djelasan tentang sebab2 da- 

ri penangkapan tersebut dari 
instansi jang bersangkutan. De-     

djuga mendapat bimbingan da- | 

  

Sekolah Rakjat Tiong 
Hoa Darurat 

Akan dibuka. 

Dalam rapat jang diadakan di | 
Kepatihan tanggal 12 Djanuar: | 

1953 jang lalu dibawah pimpin- 
an SIP Wk. Kepala Daerah dan 

dihadliri oleh Kepala? Djawatan 
Gan instansi2 jang bersangkutan 
serta wakil2 dari C.H.T.H, Pe-'| 
ngurus lama dan Pengurus baru 
dari S.R. Tiong Hoa II Notoju- 
dan jang ditutup oleh Pemerin- 
tah Pusat, dibitjarakan soal2 jg 
mengenai 'langsungnja pendidik- 
an anak2 itu. Setelah pembitja- 
raan pandjang lebar dgn suara 
bulat telah diputuskan : 
Membentuk sebuah Panitya 

bersama, dimana duduk wakil2 
Pemerintah dan wakil2 dari Pe- 

ngurus lama dan Pengurus baru, 
jang bertugas membuka dan me. 
njelenggarakan buat sementara 
sebuah S.R. Tiong Hoa darurat, 
di Gedung serta keuangan jang 
bersifat darurat, dengan guruZ 
darurat jg dapat diterima oleh 
Pemerintah, untuk menampung 
sementara murid2 S.R. Tiong 
Hoa II Notojudan jang ditutup 
itu, sesampai tugas itu nanti 
dapat diserahkan kepada Pengu 
rus jang sjah "dan diakui oleh 
(Pemerintah. 
Sebagai formateur Panitya di 
tundjuk Sdr. K.R.T, Notojudo. 

RANTING N.V. BANK 
MASJARAKAT DIBUKA - 
Oleh 3 anggauta Dewan pim- 

pinan N.V. Bank  Masjarakat 
Jogjakarta Sdr. Prodjoprakosa, 
Sumodiono dan Mangundiwirjo, 
pada hari Minggu tanggal 11-1 

jang lalu telah membuka 3 
Ranting N.V. Bank Masjarakat 

gan “Minggon. 
Ranting Gondokusuman ber- 
tempat dirumahnja Sdr. R.P. 
Sastroatmodiprono Klitren 

Lor No. 12. 

2. Ranting Djetis bertempat di 

rumahnja Sdr. R.P. Prodjo- 

sentono Gowongan Lor Dj. 
3/168. 

3. Ranting Pakualaman bertem 
pat dirumahnja Sdr. R.P. 

Prodjopernoto Purwokinanti 
PA 1/229. 

Hadiir dalam pembukaan ter- 
sebut Sdr.2 R.T. — RK. Ga- 
bungan R.K..dan sementara tjer. 
dik pandai setempat. Di Gondo- 
kusuman nampak Sdr. M.P.P. 
dan Sdr, Djapen Kemantren 
Gondokusuman. 

Pada umumnja mereka mela- 
hirkan rasa gembira karena pa- 
da, umumnja percredietan untuk 
menolong para bakul dan peru-   mikian dikabarkan 'Perbephsi. 

—. Ant. 
sahaan ketijl sangat dibutuh- 
ken. 

  

Pertempura 
5 Tertangkap, 1 

Dalam 
itu pada tg. 13/1 djam 08.00 ter- | 
djadi lagi pertempuran didaerah 
Setjang antara Mobrig dan si- 
sa2 darj mereka. Sampai djam 
12.00 hari tsb kurban dipihak 
mereka jang sudah ketahuan, 
ialah: 5 orang tertangkap, l 
tewas dan 1 lagi luka2 jang ke- 
mudian Den kekantor ke- 

polisian. 
Dikabarkan “djuga bahwa ge- 

rombolan jang terpetjah itu, jg 
melarikan diri kelain djurusan, 
terdapat 15 orang dan pada tg. 
12/1 sesudah membuat rakitan 
getek untuk menjeberang kali 
Progo, dengan sekonjong2 di- 
hudjani peluru oleh pihak Mo- 
brig jang mengikutinja. Bagai- 
mana keadaan mereka itu be- 
lum “dapat diketahui, karena 
mereka telah hanjut bersama2 

geteknja. 
“Djuga sebagian dari mereka 
jang menudju ke Windusari 
(Bandongan) dikabarkan mem- 
punjai kekuatan sekira 150 
orang telah mentjulik seorang 
anggauta OPR. bernama pak 

Hardjo, “Bagaimana  nasibnja 
sampai berita ini ditulis kini be- 

lum. diketahuinja. 

  

In di Setjang 
ARTAWAN kita di Kedu menginterlokalkan dari Mage- 
lang berita mengenai djalannja pengedjaran pihak Mobrig 

terhadap gerombolan MMC, jang kini sudah terpetjah belah 
sedjak terdjadi pertempuran harj Achad. jl di Bengkal. 

sebuah pengedjaran : 

tewas dan 1 luka2 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan bahwa pada tg. 12/1 dinja- 
takan sebagian dari gerombolan 
itu, sekira 7 orang lukaZ, mung- 

kKin akibat dari pertempuran pa- 
da tg. 13j1 jl, telah menjingkir 
kedjurusan MMC dari daerah 
Setjang. Berapa kekuatan me- 

reka belum diketahui. 
Menurut laporan2 resmi di- 

njatakan bahwa mereka itu, jg 
sudah terpetjah2, melarikan diri 
kedjurusan a.l. ke MMC, Win- 
dusari dan Kaloran di Temang- 
gung. 
“Dikabarkan selandjutnja bah- 
wa di Selatan Temanggung pa- 

da tg. 12/1 malam jl terdengar 
tembakan2 otomatis. 

Dalam pada itu diterangkan 
bahwa diantara beberapa iha- 
rang jang dirampas dari gerom- 
bolan di Pakis, terdapat sebuah 
ransel jang bertanda mendjadi 
milik salah seorang anggauta 
Mobrig di Pakis. Dengan bukti 

wa gerombolan itulah jg tempo 

  

Kalah kaki -atau ..... 
Seorang peladjar perem- | $ 

puan saben hari harus ber- | 
djalan kaki ke sekolah. Ba- 

gi teman2nja keadaan jang 
demikian itu sangat meng- 
herankan, karena rumahnja 
sangat djauh, Pun mereka 
mengerti, 'bahwa orang 
tuanja termasuk golongan 
(orang2 kaja, Lama kelama- 
"an pemudi 'itu tidak tahan 
“juga, seting digontjengkan 
'oleh temitinja dan merasa 
malu. Usahanja sampai se- 
karang belum djuga ter- 
kabul. Malahan belakang- 

an ini permintaan , ke: 

pada orang tuanja- sur 
paja dibelikan sepeda di-” 
tolak mentah2. Apa dja- | 
wab orang tuanja, waktu ' 
gadis tadi menangis2 minta 
sepeda? ,/,Kalau kau tidak ' 
kuat berdjalan kesekolah, 
lebih baik kau saben pagi tu 
rut kakakmu dgn. andong ' 
kepasar dan membantu pe- ' 
kerdjaannja disana 3 

Achirnja gadis itu sampai : 
sekarang terus djalan kaki |   

itu ada kemungkinan besar bah- : 

  kesekolah. 

:GRAJAK DI DAERAH... 
KABUPATEN BANTUL" “ 
Pada harj Senen malam Sela-: 

sa tanggal 12 menghadap. :13: 
Djanuarj djam 19.00 rumah se! 
orang bernama, Pawirowijardjo, 
didesa Tegal, Kalurahan Donor: 
tirto, Kapanewon Kretek, Kab. 
Bantul, didatangi sekawanan 
orang bersendjata pisau. 3 

Datangnja dengan memanggil 
manggil jang punja rumah, te- 
tapi serenta berhadapan muka, 
jang punja rumah diantjam dan 
disuruh menundjukkan harta 
bendanja. Terdjadilah pertjek- 
tjokan dan karena teriakan Ke- 

luarga seisi rumah, kawanan 

pendjahat tersebut melarikan 

diri. 
Berkat Hosiatan penduduk 

desa itu bersama Polisi jang me 

ngadakan pengadangan, penge- 

djaran jang. dilakukan ketika 

itu djuga, berhasil tertangkap 

pada djam 12 tengah malam, 3 

orang dari kawanan tersebut, 
bernama D:M., S.H. dan H., yg 

kemudian terus dibawa kekan- 
tor Polisi Bantul, 

Seorang diantara orang2 jang 

tertangkap tadi, mengaku men- 

djadi anggauta darj suatu badan 

resmi, 
(Perkara 

diusut. 9 

BERITA SBKP TJABANG . 
JOGJA 

Untuk melandjutkan penjele- 

saian masalah pelepasan di Ge: 
nie bangunan Seksi di Jogja, 

maka pada tanggal 14 Djanuari 

1953 akan berangkat perutusan 
S.B.K.P. Tjabang Jogja Kepu- 

sat Genie Bangunan 'Terr. IV 

Semarang, dengan dipimpin 4 
W, Sardjof6 dan Soepandi. 

PERESMIAN PERBAIKAN 
DJALAN PLAJEN — 
KEDUNSWANGU - 

Didapat kabar, bahwa baru2 

ini rombongan 'dari Djawatan 
Kehutanan Daerah dengan “di- 

ikuti oleh pegawai Kehutanan 
Karangmadja, Plajen, dan para 

wakil2 Instansi Kapanewon Pla. 
jen, telah mengundjungi peres: 

mian perbaikan djalan djurusan 
Plajen dan Kedungwungu, jang 
dikerdjakan oleh Djawatan Ke- 

hutanan. 
Menurut keterangan dari ti- 

hak Kehutanan, beaja untuk ke 
perluan tersebut semua, berdjum: 

lah Rp. 6-000,—. Adapun djalan 

jang sedang diperbaiki tadi, pan 

djangnja 15. km. Dan dalam pe- 

resmian ini, djuga Giadakar 

pula sekedar selamatan Ken: 

duri. 

132 DJIWA PINDAH: 
UMBILIN (SAWAH- 

LUNTO) 
Darj Kantor Penempatan Te- 

naga (diberitakan, bahwa pada 
tg. 11-1 dengan kereta-api djam 
6.30 telas berargkat darj sta- 
sion Tugu 73 keluarga terdiri 
dari 132 djiwa ke Sumatra Ba- 

    

selandjutnja naa 

  hari menjerbu Pakis, dimana 
tjamat sekeluarga  mendjadi 
kurban. 
Pengusutan seterusnja masih 

mendjadi. — (Kor). 

RAN 
  

  

Gubernur, Anggauta DPD dan 
Ketua DPR Propinsi Djawa - 
tengah, jang semuanja itu di- 

minta hadlir dengan njonja, 
(Kor). 

KETJELAKAAN LALU - 
Ti UINFAS 

Sekretaris. Umum SBG 

. Tasikmadu Sudarno : de- 

“ngan isterinja, : 

Hari Minggu tg. 11 Djan. '58 

antara dj. 13.00 Sdr. Sudarno 

Sekretaris umum Serikat Buruh 

“Gula: Tasikmadu (Surakarta) 

dengan keluarga, mendapat ke- 
tjelakaan. Jeep jg ditumpangi- 

dalamnja Ik. 25 M disebelah ti- 
mur desa Blumbang — Tawang- 
mangu. Sebagai akibat dari ke- 
tjelakaan tsb. Sdr. Sudarno dgn, 
isterinja telah meninggal dunia 
seketika itu djuga, dan Sumarso 
kemenakannja karena luka2-nja 
sekira, dj. 18.00 djuga meninggal, 
Dua orang anaknja Suparno 
dan Handijatno. masing2 anak 

- kesatu dan kedua luka2 ringan, 
sedang Djofjosuwito  Kebajan 

| darkan diri darj ketjelakaan, 

Almarhum Sudarno adalah 
Kepala Desa Papahan — Ketj. 
Tasikmadu — Karanganjar Su- 
rakarta jang Waktu ini ketjuali   

  

nja terguling dalam djurang jg. 

desa Papahan dapat menghin- 

memegang Pimpinan S.B.G, dju. 

ga selaku Komisaris-daerah P.- 
P.D.I. Surakarta, Pimpinan P.- 
P.D.I, Cjab. Karanganjar dan 

anggauta 'DPRUS. Kab, Ka- 
ranganjar. Selama hidupnja dia 
selalu memegang peranan pen- 
ting dalam pergerakan2 dj Kab. 
Karanganjar, terutama dalam 
lapangan gerakan Buruh dan 
Tani, Almarhum meninggalkan 

enam orang “anak jang masih 
ketjil2. —(Kor). 

MAGELANG 

"KW. DAN MP." DARUL 
ISLAM TERTANGKAP 

Waktu sedang menindjau 
“Magelang. 

Keterangan dari kalangan 
Pimpinan Kepolisian di Mage- 

lang menerangkan, bahwa pada 
malam tgi. 8 menghadap 9 Djan. 
58 jbl. atas ketjerdikan fihak 
Kepolisian telah dapat ditang- 
kap 2 orang anggauta D.I, jang 
pada saat itu sedang mertamu 
disalah sebuah rumah dikam- 
pung Semplon dalam kota Ma- 
gelang. Keduanja tidak merga- 
dakan perlawanan. 
Kedua orang D.I. tsb, berna- 

ma, Hadidarminto alias Subandi 
berasal dari daerah Wonosobo 
dan Atmosaliwan berasal dari, 
daerah Pabelan (Muntilan) dan 

  
  

| WILAJAH DJAWA TENGAH | masing2 oleh fihak D.I. telan 
ditjalonkan akan mendjadi 
Assisten Wedana dan Mantri 
Polisi” untuk daerah Salaman. 

Kedua orang itu menurut ke- 
terangan2, adalah kakitangan 
Atmosarip, seorang pemimpia 

gerombolan D.I. di daerah Sa- 
laman-Purworedjo, jang bebera- 

pa waktu jl. telah tertangkap 

djuga. 
Dilain tempat dalam kota Ma 

gelang, fihak polisi telah ber- 
hatsil menangkap seorang jang 

ditjurigai waktu beberapa hari 
jl. orang ini modar-mandir di 
tempat jang ada hubungannja 
dengan complex militer, dimana 
orang ini dalam pemeriksaan 
bertindak seperti orang tuli, se- 
'dang dilain tempat lagi datam 
kota Magelang telah tertangkap 

djuga seorang jang Chabarnja 
mempunjai maksud hendak me- 
meras uang dikantor Onderne- 
ming Bus ,,Sri” dalam Kuta tsb. 
(Kor). 

PEMBENTUKAN PANITYA 

P.O.N. III KEDU 
Hari Minggu tg. 1l-Djan. 

jbl. digedong N.V. Kedu Mage- 
lang dengan resmi telah diben- 
tuk Panitya P.O.N, III untuk 
karesidenan Kedu jang ketjuali 
dikundjungi oleh utusan2 dari 
"daerah Kedu, djuga wakil dari 
Panitya PON III Djateng Se- 
marang, 

Dalam Panitya - untuk Kedu 
    

itu, telah terpilih para pengurus 
nja djuga, jang a.l. terdirj atas 
Ketua Sdr. Surjadi, Penulis Sdr. 
Kolbiun dan Bendaharj Sir. 
Jarman. Djuga ' telah disusur 
beberapa  'bagiannja, misaInja 
bg. penjelenggara, perlengkap- 
an, penerangan dil. 

Diluar kota Magelang dalam 

karesidenan Kedu ditundjuk pu- 
la orang2 jang duduk sebagai 
commissarissen, (Kor). 

KEBUMEN 

USAHA2 PENDIDIKAN 

MASJARAKAT 
Diperoleh keterangan, bahwa 

pendidikan Masjarakat di Kebu- 
men, sampai triwulan ketiga 

tahun jang lalu, mempunjai kur 
sus PBH seluruh kabupaten Ke- 
bumen 1224 tempat, muridnja 
33223 orang, guru 1071 urang. 
KPU/A ada 21 tempat, murid 
653 orang, guru 128. KPU/B ada 
1 tempat, murid 29 orang, guru 
4 orang, Dari djumlah 299127 
penduduk umur 13 tahun ke- 
atas jg telah tulus udjian PBH 
bagian pertama ada 36506 
orang, lulus KPU/A ada 527 
orang, KPU/B ada 11 orang, 

Adanja Taman Pustaka bagi- 
an pengantar 3 tempat, rendah 
18 dan menengah 1 tempat, ma- 
an mempunjai buku 300,7347 

dan 8981 buah, pembatjanja ter 
diri 670, 2687 dan 150 orang. 

(Kor). 

    
  

rat. Guna pembangunan Negara 
mereka akan dipekerdjakan di 

(pertambangan Batu Negara di 
Umbilin Sawahlunto Sumagra 

Barat. 
Pemberangkatan tsb. dipimpin 

oleh wakil darj Djawatan Pers 
tambangan, sdr. Sariono dan sdr 
Somowidjojo, dan sebelumnya 

tenaga2 tadi diterangkan tetah 
didaftar sebagai penganggur di 
K.P.T, Jogjakarta, . 
Pemindahan tenaga ini dise- 

lenggarakan dengan kerdja - 
sama antara Djawatan Pertam- 
bangan Tjabang Jogjakarta, 
Djawatan Pengawasan Perbu- 
ruhan Jogjakarta dan pihak 
Pamong Pradja. ' 

Para “pekerdja sh, ber aan 
dari kapanewon2 Bantul, Kr 
Sleman, Pengasih, Wates, Prana 1 
banan, Sedaju, Imogiri, Sejegan 
Ngaglik dan Gondowulung, dida- 
lam kota diambilkan darj orang. 
orang (pupillen) berasal dari 
Asrama Tjiptomuljo (Tungkak) 
dan Asrama “Dudidarmo (Ba- 

lapan) dan Kemantren. Gondo- 
kusuman, Danuredjan dan Man- 
tridjeron, Oleh sdr. Notojuda, 
Kepala Djawatan Perburuhan 
dan Staf KIP.T. mereka dj an- 
tarkan Ta Tugu. 
SLS 

Temon malam Tit: 
INDRA : ,,Thief of Damascus”, 

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

Paul Muni, Bette Davis. 
SENI SONO: The Passionate 

Friends, Ann Todd, “Claude 
Rains. 

REX: ,Pow Peh Tjoa”, Serie 
Ke - II. 

LUXOR: ,,Sin Ten”, Serie ke I   
Ban 

film Tiongkok. 
(Kisrg Row", Ahir 

Sheridan, Robert Te 
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'»Kewadjiban kita jang rta 

3 Nor topan fire) Sen 

Salah satu poster tsb be 

an, 'adanja opportuni: 
saja jakin, bahwa kaum: | s1 
nis.akan memasuki kota ini dgn 
- Men 

'.80 ena 1949 Kami 
mendengar hari ini letusan2 i e- 
sar. Satu diantaranja siang ini 
meletus dekat betul, hingga be- 
berapa djendela rumah, kami 

“terbuka, Keadaan ini kabarnja 
disebabkan, karena pasukan? 
Kuo Min Tang menolak perin- 
tah penghentian tembak me-   

. : 300 perdjurit2 
engan pakaian perang 

Nenek ga- 

at dan nampaknja 
8 aan, jg Ta 

  

Ss itu. 2 bakali Chu “Teh, 
i besar Tentara Rakjat. 
h itu datang musik tenta- 

| pada achirnja truck2 jg 

mengangkut perdjurit2, maha- 
siswa dan pegawai2 kantor tali- 
pon, pegawai2 kereta api. 

ebruari 1949 — Kedjadian2    
| berdjalan dengan tjepatnja, se- 
hingga sukar sekali mengingat 
apa jang telah terdjadi tiga hari 
belakangan ini. Tentara Rakjat 
telah dapat menguasai seluruh- 

| nja, dan hanja beberapa serda- 
du musuh kadang2 kelihatan. 
“ »Hotel Peking” sedang disiap- 
kan untuk dipakai oleh pembe- 

|'sar2 Komunis. Ketika saja dua 
hari jang lalu pergi kesana utk 
potong rambut, seorang perdju- 
rit muda, berpakaian lengkap, 

selalu berdjalan kian kemari, 
selama saja duduk dikursi tu- 
kang tjukur itu. 
Panitia sementara jg terdiri 

mona 7 orang terus mulai 
  

| lebar tentang 

| djumlah Lk, 10.001 

- tuk Tana t 

   
Ke La. “3 - 

Dasar sesungguhnja diadia dimiliki oleh 
. bangsa 

  

kita 
kundjungannja ke Solo, sdr. Maladi selaku Ketua 

.. pssi telah mengadakan tjeramah?-nja dimuka kalangan 
PERSIS dan 

na i 

   

Tiiyatakan, Dana masja- 
rakat “sekarang tidak bisa me- | 
ninggalkan 'olah-raga, “karena | 
olah raga sudah mendjadi sa- 
Jah satu kebutuhan dalam hi- 
dup sehari2. 

“Tentang olatbrage at Indo- 
nesia ia berpendapat masih sa- | 
ngat mudanja dibanding de- 

an negara2 besar- “lainnja. 
Masjarakat kita sebagian be- | 
sar masih lebih senang “me-- 
nonton sadja dari pada men- 
djalankan sendiri. Karena 
sar sesungguhnja belum ' 
Hki oleh bangsa kita, sedang- 
kan mereka jang mempunjai 
minat: terhadap olah-raga, ma- 
sih banjak jang menganggap 
olaprraga itu sekedar uk 
mengisi waktu sadja. i 

“ Dinegara2 Eropa dan Ameri 
Ka mulai dari sekolah2 rendah | 
sampai pada Kn aanN at ana 
raga termasuk mata peladjara 
jg terpenting. Tidak sedik Pa 
ladjar2 sekolah tinggi jg da- 
pat diterima semata-mata, ka- | 

      

  

     

  

LM, Dalam tjeramah?2 jang Giberikannja 
ia mengupas arti olahraga serta kemadjuan? jang 

ai bangsa, berdasar 
3 Sismyiais di Hetal 4. dan Mang | ke Amerika 

     2. 

   

    

  

at? olahraga lainnja, serta chusus bagi 
ita 

xi Keren tak | 

| dan wali 'kota. Tapi panitia ini 

'.Djika saja bisa mendapat anak 

| gembira”.   
atas kundjungannja 

  

DJAWA BARAT 
Kirim 250 orang ke 

are Pipar d ut. 

“Dalam rapatnja Panitia PON- 
“NI Djawa Barat jang baru? ini 
| dilangsungkan dj Bandung an- 

|san untuk mengirimkan 250 
orang utusan darj seluruh Dja- 
wa Barat ke Pekan Olah Raga 

| langsungkan di Medan. Untuk 
pengi an utusan2 ini biaja di- 
'rentjanakan sebesar Ik. Rp.350. 
000.—. 

ara djuga halnja pada 

andjurkari supaja seluruh ma- 

na memberi bantuan. 

susunan Panitia PON . III Dja- 

wa Barat adalah sbb: Pelindung 
Gubernur Djawa Barat dan 
Panglima Divisi Terr. III, ketua 

'Djusar Kartasubrata : wakil 
rena keistimewaannja aa nat ketua Dr, Djundjunan, Dr. Suria 
olah-raga. Demikian djuga di- Sumantri Dr, Wonojudo, sekr. 
gaga de Ketentaraan olah-ra- 'ris I Gunawan, sekretaris II 
    
    
    
    

   

    

   

    

   

      
    

       
  

Be ab Segan Koi 

dalam Club2” jang 
tung banjaknja. 

5 Bea 
ngemukakan 

de di Pan 

ni ja, dengan me 
segala jang ada 

  

landia dengar sukarela 
(tam menga aa 

  

    
    

         
ah |kok, jang 

rdin. Bagian technik - Dr. 
anta Sumantri, Oen Bing Tiat, 

Lt. Duldjalil dan Koerdi, ke- 
angan Munadi. — Ant. 

pulang ke Djepang. 

tadi menjetudjuj kedatang- 
delegasi Djepang ke Tiong- 

terdiri dari wakil2 
Pe Tapjman 'Palang ' Merah 

ng, Perhimpunan Persaha- 
“Dj Ge pang-Tiongkok dan 

ya Pen nghubung Perdamai- 
1 an Djepang : delegasi tadi akan 

En membitjarakan soal pemberian 

f Giperbatas sampai 
Ki untuk mengirimkan 

rtolongan kepada orang2 jang 
| pulang tadi. 

Tugas delegasi  Djepang ini 
membitjara- 

  

'kapal2 dari Djepang, serta soal2 
jang konkrit lainnja jang berta- 

Djepang tadi sadja, dengan Per-   himpunan Palang Merah Tiong: 

tara lain telah diambil keputu-: 

Nasional Ke-III jang akan di- 

PON - HI, maka oleh panitia di- |. 

Perlu pula diketahui, bahwa 

melakukan rewadjibannja ke- 
.marin, dikepalai oleh djenderal 
Yeh Chien Ying sebagai ketua 

ada dibawah perintah Markas 
Besar Tentara Pembebas Rak- 
jat daerah Peking - Tientsin. 
Pesuruh kami, Chin, menga- 

takan bahwa ia melihat kereta- 
kereta jang membawa makanan 
kekota. Harga2 turun. 

Kedjadian jang besar hari ini 
jalah suatu parade kemenangan 
besar sebagai. tanda daripada 
pengambilan 0 over kota itu se- 
tjara resmi. Para mahasiswa 
Gan kaum buruh dari sekolah 
dan organisasi seluruh kota 
mengambil " bagian  dalamnja. | 
Diantara mahasiswa2 itu keli- 
hatan beberapa gurubesar jang 

terkenal. 
  

Biar mati, sat mal 
saja lahir 

NJONJA Jean Garret, umur 
27 tahun, ibu dari 3 orang anak, 
telah beberapa waktu lamanja 
menderita suatu penjakit sema- 
tjam kanker, jang menurut para 

dokter jang memeriksanja tidak 

dapat disembuhkan lagi. Bahkan 
lebih darj itu Menurut dokter2 

itu, njonja Garret tidak boleh 
mendapat anak, karena djika 
dia hamil, maka kekuatan ba- 

dannja untuk melawan penja- 

kitnja itu akan berkurang dan 
sangat disangsikan apakah ibu 
jang malang itu akan dapat te- 
tap hidup dalam melahirkan se- 
orang anak. 

Tetapi njonja Garret sama se- 

kali tidak memperdulikan nase- 

hat2 dokter2 itu. Ketika dia ba- 

ru2 ini hamil dan para dokter 
itu mengatakan, bahwa dia lebih 

baik , melepaskan” sadja anak- 

nja untuk bisa tetap hidup, ibu 

itu dengan tenang mengatakan : 

saja itu, biarlah saja mati dgn. 

Na kaatirkaa | 

| mengamat2i ,,dengan penuh per- 

| kabar di Indonesia jang belum 
8 | ditegaskan bahwa Indonesia 

| bermaksud akan memperguna-. 

| missi militer Belanda, demikian 

kata bahwa missi milter 

: Bila mereka telah pulang maka 

| soal ini karena penggantian pela 

K pantai Australia sebagaimana 

jantara tgl. 1 Agustus 

Djerman 
| Pergantian pelatih? mili- 

| ter Belanda Maa, van 
SAH soalan, 
Pembesar? Kb Na ag 

Australia menerangkan 
di Canberra, .bahwa Australia 

S3 

hatian?” berita? dalam surat? 

kan orang? Djerman sebagai 
pelatih2 militer sebagai gantinju 

Reuter Canberra. 
Pembesar: -pembesar “itu ber- 

Be- 

landa akan tinggal di Indone- 
sia hanja sampai achir tahun ini, 

Indonesia sendiri jang akan ten- 
tukan siapa jang akan latih ten- 
tara: 
Australia sangat perhatikan ! 

tih itu, akan membawa orang? 
Djerman kembali mendekati 

mereka di Irian Timur sebelum 
perang dunia pertama — Ant. 

EXPORT BERAS AME- 
RIKA 

. 381.965 Kang dari 100 
pound. 

  

Kementerian “perdagangan 

Amerika Serikat mengumumkan 

bahwa dalam djangka waktu 
sampai 

tgl. 31 Desember 1952, Amerika 
Serikat telah mengexport atau 

memberi lisensi untuk mengex- 

“port beras sebanjak 7.337.965 

|karung, jang Marina muat 

100 pound. 
Dalam angka tadi tidak ter- 

masuk beras jang dibeli oleh 
tentara untuk keperluan perbe- 
'kalan militer Korea Selatan dan 
pemberian pertolongan kepada 

penduduk sipil. 
Negeri2 jang mendatangkan 

beras dalam djangka waktu ta- 
di ialah : Cuba sebanjak 2.750. 
000 karung, Djepang 2.100.000 

karung, Ryukyu 427.571, Belgia 

"& Luxemburg 25.000, Swis 
25.000, negara-negara Eropa 

lain?2nja 5866 karung, negeri2 
Gibelah bumi Barat - ketjuali 

Cuba 90.433 karung, Lanka 4Ce- 
ylon) 657.000, Indonesia 1 djuta 

karung, negeri2 “Timur Tengah 
67.111, Korea Selatan 150.000 
karung, Irian Barat 18.000 ka- 
pena 5 UP,   

2 DJUTA ORANG INDIA. 
MENDERITA PENJAKIT 

KUSTA 
Devdas Gandhi, anak bungsu 

mendiang Mahatma Gandhi, me- 
ngatakan di Puri (negara bagi- 
an Orissa), bahwa pembentukan 
Jajasan Penjakit Kusta sebagai 
salah satu tjara untuk memperi- 
ngati djasa2 mendiang ajahnja, 
merupakan tanda peringatan jg 
terindah bagi mendiang Mahat- 
ma Gandhi. 

Devdas. Gandhi. menerangkan 
seterusnja, bahwa diseluruh du- 
inia ada kira2 £ sampai 5. djuta 

orang, jang menderita penjakit 

kusta , dari djumlah tadi, jang 

2 djuta ada di India. 
Djika keadaan ini dibiarkan sa 

dja, maka dalam beberapa tahun 

sadja djumlah penderita penja- 
kit kusta di India akan mening- 
kat djadi 3 djuta orang, kata 
D. Gandhi. 

Jajasan tersebut diatas tadi 
didirikan dengan dana jang di- 
terima dari Gandhi National 
Memorial Trust”. — PTI. 

djadi 
Dikehendaki 

225.855 orang. 

Mesir 

Menurut» madjallah Rosa al 

225.855 orang Mesir jang dita- 

njakan pendapatnja mengenai 
bentuk pemerintah Mesir dimasa 
jang akan datang," lebih dari 
9570 menjatakan bahwa mere- 
ka tjondong kepada hentai re- 
publik. 

Mingguan tadi seterusnja me- 

ngatakan, bahwa selama 3 bulan 
belakangan ini dilakukan pe- 
ngukuran pendapat diantara 225. 
855 orang. 215.205 Orang atau 
9516Yo menjatakan menghenda- 
ki republik. Djumlah orang jang 
tetap menghendaki adanja kera- 

djaan, hanja ada 10.650 orang. 
" Menurut mingguan tadi, di- 
antara orang? terkemuka jang 
menghendaki pembentukan re- 

publik, terdapat bekas? menteri 
Taha Hussein dan Muhammad 
Ali Allouba dan miljuner-indus- 
trialis Ahmad Abboud. — UP.   

  

Ketegangan dunia tetap 
di Barat 

Terutama dim hubun gan dengan Djerman 
Barat bisa beri bantuan teknik pada Asia 

EPIMPIN Partai Buruh Inggris, 
rangkan dalam interview 

. menurut pendapatnja titik berat dari pada 
dewasa ini masih terletak di 

Clement Attlee, mene- 

dengan Re uter di Rangoon, bhw 

ketegangan dunia 

Eropa dan tidak di Asia. 

Kata Attlee : ,/Pidak berat terletak di Eropa, terutama se- 
kali dalam hubungannja dengan masalah Djerman”. 

Ia menjatakan bahwa ia tidak | 
dapat memberikan komentarnja 
atas keputusan konperensi sosi- 
alis Asia utk membentuk sebu- 
ah organisasi sosialis Asia, 
karena hal ini tidak diumum- 
kan dengan resmi. 

Ia berharap, supaja antara 

kaum sosialis Eropa dan kaum 
sosialis Asia diadakan kerdja - 
sama jang lebih erat dan usaha2 

saling membantu jang lebih 

sempurna dalam menghadapi 

masalah2 jang merupakan ke- 
pentingan bersama bagi kedua 
belah pihak. “3 

Tidak mungkin netral. 

Attlee selandjutnja menerang- 

kan, bahwa dalam kundjungan- 

nja ke Asia jang pertama kali 

dalam waktu 23 tahun ini, 'ia 
sangat terpengaruh oleh per- 

  

lebih 

  

ka Serikat Frankin Delano 

dari 2 tahun jang Iialu. 

Sebagai wakil. Partai Demo- 
krat dari negara-bagian New   Michael Emmanuel anakan i 

dgn. mengadakan pembedahan ! 

pada perut ibunja dan segera 

sesudah lahirnja, maka ibunja 
harus mendapat darah baru de- 
ngan djalan transfusi-darah. 

Berkat ketabahan seorang ibu, 
|jang dengan tidak segan2 ber 
sedia mengorbankan  djiwanja 

untuk kelahiran anaknja, maka 

Michael kini telah lahir dengan 
selamat dan tentang keadaan 
ibunja, para dokter mengata- 
kan : ,,Baik” 

Gambar AP ini menundjuxrkan 
njonja Jean Garret dengan Mi- 
chael Emmanuel, tak lama sete- 
lah anak itu lahir dirumah sa- 
kit Angelus, Los Angeles, Cali- 
fornia /(Amerika Serikat). — 
(Abadi). 

KONPERENSI SARDJA- 
NA2 PERTANIAN 
“BLOK SOVJET 

Diadakan di Praha. ' 

bahwa bertepatan dengan pem- 
bukaan ,,Akademi Pertanian” 
pada hari Senen maka di Praha 
mulai diadakan konperensi sar- 
djana2 terkemuka dalam lapa- 

ngan pertanian dari Sovjet Uni 
dan semua negara2 (demokrasi 
rakjat.. 

Menurut radio 'rsha utusan2 
Sovjet dan Rumania ke konpe- 
rensi tersebut sebelum hari Se- 
nen sudah sampai di Praha. —   

. Dinjatakan, bahwa, perhimpu- 

ian dengan pemulangan orang2 | 

AFP. 

2 ageibaan Sana Dje-| 
'pang dari Tiongkok 

1 UNAN Palang Merah Tiongkok telah mengeluar- 
| sebuah statement mengenai soal pemberian pertolongan 

da orang2 Djepang jang masih ada di Tea dan akan 

Tan 

| Ketika tanggal 6 Januari jang 
'latu, Perhimpunan Palang Me- 
rah Tiongkok telah-kirim sebuah 
nota kepada Djepang, jang me- 
njatakan bahwa. 

tadi menjetudjui kedatangan de- 
legasi Djepang ke Tiongkok, jg 
terdiri dari Tadauke Shimazu, 
Tadao Kudo, Kanzo Uchiyama, 
Toshio Kashima, Gitaro Hirano, 
Masaharu Hatanaka dan Tomi 
Kora, 

Dinjatakan dalam nota tadi, 
bahwa perhimpunan Tiongkok 
“tersebut tadi tidak  sangggup 
menerima kedatangan orang2 
'lainnja, , jang termuat dalam 
daftar susunan. delegasi Dje- 
“pang, jang termuat dalam surat 

kawat Jari Djepang, tertanggal |   26 Desemkar: 1952, — Hsin Hua, 

Radio Praha mengumumkan |. 

perhimpunan. 

York, Roosevelt kini berada di 
Paris dalam perdjalanannja di | 
Eropa Barat untuk mempela- | 
djari usaha2 pertahanan mili- | 
ter dari negara2 NATO: | 

Program Lissabon su- 
3 paja dilaksanakan, 
Ia mengemukakan, bahwa 

mengingat tidak adanja tanda2 
jang menundjukkan, bahwa 
blok Sovjet telah mengurangi 
antjamannja, maka ia meng- 
hendaki supaja program NATO 
seperti jang telah disetudjui | 
dalam konperensi Lissabon pa- 
da permulaan tahun jang lalu 
dilaksanakan dengan seteliti 
mungkin. 
Mengenai kenjataan, bahwa 

Inggeris kini telah pula mem- 
punjai bom atom, Roosevelt 
menjatakan, bahwa hal ini se- 
kali2 tidak boleh diterima se- 
bagai alasan untuk membo- 
'lehkan terdjadinja kekendoran 
dalam usaha2 persendjataan 
kembali, karena kemadjuan So- 
vjet dilapangan atompun tidak 
pernah kendor. 

Perobahan?2 djangan 
menghilangkan 'azas- 
nja. 

Kemudian ia merjatakan ha- 
rapannja, supaja perobahan2 
jang diadakan dalam projek 
Tentera Eropa djangan sampai 
berachir dengan ”terkubur”- 
nja sama sekali projek itu, 
karena Amerika Serikat, me: 
nurut pendapatnja, mengang- 
gap perlu Eropa dapat mena- 
“rik faedah dari perdjandjian 
E.D.C. seperti halnja dengan 
Rentjana Schuman. 

Ia menjatakan, bahwa ia ja- 
| kin Amerika Serikat akan be- 
kerdja-bersama lebih erat de- 
ngan Perantjis di Indo China. 

Ant. : AFP. 
  

PABRIK PENJARING MI- 
NJAK DI BOMBAY 

DIDIRIKAN 
Menurut keterangan Dr. J.C. 

Ghosh, direktur Lembaga 'Teh- 

nologi Tinggi di Kharagpur 
(Benggala Barat), India tiap2 | 
tahun mendatangkan  minjak 
tanah seharga 370 djuta rupee. 

Pada waktu “ini di Bombay 
sedang didirikan 2 buah pabrik 

-penjaring minjak. Bagi India, 
manfaat pabrik penjaring ini 
antara lain ialah kemungkinan 
dapat menghemat uang 200 
djuta rupee tiap2 tahun, karena 

dengan adanja pabrik penjaring 

tadi, maka sudah akan tjukup- 
lah apabila India mendatangkan 

ta rupee, kata Ghosh. 
Selandjutnja Dr. Ghosh  me- 

nerangkan, bahwa kongsi mi- 
njak ,,Standard Oil” bermaksud 
mengeluarkan biaja ' 100: djuta 

Irupee dalam tempo 5 tahun jang 
akan datang ini, untuk memkor   
“Antjaman : militer Sovjet 

« BANKLIN ROOSEVELT, vatasn mendiang astaon Ameri 

wa, antiaman wiliter dari pihak Sovjet terhadap Barat tidak 
berkurang, bahkan dalam beberapa segi nampak 

Ma mentah seharga 100 dju- | 

besar 
Roosevelt, "menerangkan, bah- 

lebih besar 

  

PROGRAM BANTUAN 
nFASAL - 4" 

kembangan2 dan perobahan2 jg 

terdjadi di India, Pakistan dan 

Birma. “Disini terlihat adanja 
kehidupan jang aktif dan mere- 
ka akan terus bergerak madju 
menurut garis2 jang lurus. 

Ketika ditanja, apakah Birma 
dan Indonesia harus melepaskan 
"poltik-netral”nja, ia mendja- 
wab, bhw. menurut pendapat- 
nja tiada seorangpun dapat 
bersikap netral dalam mengha- 
dapi masalah demokrasi dan 
totalitarianisme. Menurut ang- 
gapan Sovjet, tiada seorang- 
pun bersikap netral dalam hal 
ini, ketjuali mereka jang ter- 
masuk golongan2 jang menjo- 
kong ' Sovjet Uni, demikian 

Attlee. 

Modal Barat perlu untuk 

kemadjuan Asia. 
Atas pertanjaan, bagimana 

negara2 Barat dapat dengan se- 
baik?nja membantu usaha mem- 

perkembangkan lebih landjut 
demokrasi politik , sosial dan 

ekonomi di Asia Tenggara, At- 
tlee menjatakan, bahwa mereka 

(negara2 Barat) dapat melaksa- 
nakan hal itu dengan djalan 
memberikan  nasehat2 dilapa- 
ngan tehnik. Sen 

Negara2 Barat dalam hal ini 

.dapat menjumbangkan tenaga2 

ahli tehnik dan modal, kata At- 

tlee. 
Ketika ditanja, apakah menu- 

rut pendapatnja, modal nega- 
ra2 Barat memang perlu sekali 
bagai kemadjuan Asia, ia men-   Seruan Stanley Andrews. 

Stanley Andrews, jang akan 
| mengundurkan diri sebagai di- 

rektur program bantuan ,,Fasal 

4' Amerika Serikat, menjerukan 

supaja program tersebut dilan- 
djutkan untuk tempo 5 atau 10 

tahun lagi, mengingat hasil2, jg 
»konkrit dan menggembirakan”, 
jang telah tertjapai 

Ia mengatakan bahwa setiap 

tindakan untuk - mengurangi 

atau merobah setjara radikal, 

program tersebut akan memper 
lemah kedudukan Amerika Se- 

rikat dalam perang dingin. Le- 
bih darj 1.450 ahli2 A.S. kini 
bekerdja di 35 negara berdasar- 
kan bantuan ,,Fasal - 4” itu. 
»Duta2” A.S. ini kini membantu 
bangsa2, jang. bersahabat, da- 
lam usaha memperbaiki taraf 
hidup mereka dengan djalan 
menggunakan tjara2 modern da- 
lam lapangan kesehatan, perta- 
nian dan perternakan, pendidi- 
kan dan lapangan pemerintahan. 
Demikian Andrews. — AFP, 

  

DULLES KELILING ASIA 
Menurut ,,New York 
Times”, 

Harian ,,New York Times” 

mewartakan bahwa John Foster 
Dulles, bakal menteri luar ne- 
geri A.S, bermaksud  mengun- 

djungi India, Pakistan dan be- 
berapa negara Asia lainnja da- 

lam musim semi. 
Tudjuan dari perdjalanan Dul- 

les itu menurut harian tersebut 

ialah untuk menjelidiki kemung- 
kinan kerdja sama antara nega- 

ra2 tersebut dan pemerintah ba- 

ru Amerika Serikat dalam hal 
menjusun pertahanan terhadap 
komunisme di Asia. — AFP. 

djawab, bahwa djika negara2 

Asia ingin madju dalam waktu 

jang singkat, maka memang 
demikian halnja. — Ant. Rtr. 

  

PAUS ANGKAT 24 
KARDINAL 

Paus Pius XII hari Senin ini 

dengan resmi telah mengangkat 
24 orang kardinal baru. 

Untuk pertama kalinja sesu- 

dah hampir 250 tahun maka 

dengan pengangkatan 24 kardi- 
nal baru tadi, lengkaplah dewan 

kardinal jang beranggotakan 70 
kardinal. — UP, 

Republik | 

954 dari | 

Yussuf” pada hari Senin ini, dari | 

  
Sekitar ,, Tasikmalaja" 

   G3 HALAMAN 3, 
   

  

Bukit Asam 

  

bisa mengun- 
tungkan Rp.12 djuta 

Dapat Sega Tanu batu-bara se- 
luruhhja, tapi kesukaran besar 

AMBANG Batu Bara Bukit Asam (Taha) adalah suatu pc- 

rusahaap 'jang dalam tahun 1952 memeriskeuntungan Ik. 

Rp. 12.000.000.— bagi pemerintah, baik berupa devisen maupun 

uang Indonesia, selain itu, kalau diselenggarakan dengan betul, 

dapat mentjukupi kebutuhan batu - bara seluruh Indonesia jg 
tiap tahunnja Ik. 800.009 ton itu. 

Tetapi suatu hal jang aneh. 
dan sulit dipahami bagaimana 

pertimbangannja ialah kenjata- 

an, bahwa suatu perusahaan pe- 

merintah, jang bukan  sadja 

menguntungkan, tetapi djuga 
Sangat penting bagi industri la- 
in2-nja itu, dalam tahun 1953 
ini rentjana perbelandjaannja 
dikurangi, kira2 dengan separoh, 

padahal makin dipergiat usaha- 
nja dan makin diperbesar pro- 

duksinja akan berarti makin 
besarnja keuntungan bukan sa- 
dja, tetapi djuga makin dapat ! 

ditjukupinja kepentingan indus- 

tri jang membutuhkan batu - ba- 
ra, Harus ditjatat pula, bahwa 

hasil.batu - bara Taba ada jang 
diexport djuga, sehingga banjak 

menghasilkan devisen jang kini 
sangat diperlukan itu. Demikian 

pokok2 keterangan jang didapat 
oleh wartawan ,,Antara” jang 

mengundjungi tambang tersebut 

dari kepala perusahaan itu A.O. 
Tambunan. 

Bangsa kita dapat mengu- 

sahakannja. 

Dengan pemotongan perbe- 
landjaan itu maka usaha2 mem- 

perbesar produksi akan terham- 
bat. Pembangunan2, baik untuk 
perumahan dan lain2 kebutuhan 
sosial buruh, maupun untuk me- 

lengkapi alat2 produksi, akan 

terpaksa dihentikan. Kalangan 
pimpinan Taba sangat sekali 

mengharapkan kedatangan Men. 

teri Perekonomian Mr. Suma- 
nang ke Tandjung Enim untuk 
  

  

BAGAIMANAKAH PEM- 
BAGIAN SEPEDA ? 

Menurut keterangan dari sdr. 

guru2 dalam Kabupaten Ke- 

bumen,jang merasa tjemas ha- 
tinja, karena mendengar kete- 

rangan2 dari djawatan mereka 
jang bersangkutan, mengenai 

pembagian sepeda. 
Baiklah kamy ' tuturkan se- 

| bagai tertera dibawah ini. 
Dalam “suatu wilajah Penilik 

Sekolah, jang djumlahnja guru- 
guru 94 orang, menerima pem- 
bagian sepeda 28 buah. 
Menurut surat dari djawatan 

PP. dan KEK. Kabumen, sepeda 

tersebut diatas tidak dapat se- 
kaligus menerima, karena. 

I Sepeda jang 12 sudah di Se- 

marang (di Propinsi). 
II. Sepeda jang 16 masih di 

Djakarta (di Kementerian). 

Setelah sepeda jang 12 (1) di- 
ambil di Semarang, tidak dapat 

dibawa semua. Apakas sebab- 
nja ? Entahlah 
Bagaimanakah pembagian jg. 

ke II ? Jang masih di Djakarta 
itu ? 

Untuk mendjaga ketjemasan 

hati pula untuk mendiaga ke- 
salah fahaman, bagi mereka jg. 
berhak menerimanja, wadjiblah 

jang berwadjib suka 'memper- 

hatikannja. 
SUSANTO 

Kebumen 

  

Council Inggeris, 
Reuter Hongkong. 

Mahkamah Agung Hongkong 
memberi Yuan Ysmael and 
Coy” dari Manila idZin “untuk 

Ma in appel terhadap ke- 
putusa Ta Agung jang 

sling hair kekebalan diploma- 

tik dari Konsol Djenderal Indo- 

nesia Kwee Djie Hoo untuk ha- 

dliri pemeriksaan pengadilan. 

   

  

Sebagai telah dikabarkan 
,Yuan Ysmael and Coy” menga- 
takan didalam kantor pengadi- 
lan bahwa ia sepenuhnja berhak 
atas kapal ,,Tasikmalaja” dan 
hakim C.W. Reece menolak mosi 
Indonesia bahwa Kwee Djie Hoo 

dan seorang koerier diplomatik     

Yuan Ysmael naik appel 
AHKAMAH Agung Hongkong tanggal 12.- 1 menjetudjui 
perkara hak - milik kapal pengangkut ,,Tasikmalaja” jang 

3679 ton beratnja, jang telah 6 bulan diperkarakan dan kini 
masih ditahan dipelabuhan Hongkong, diserahkan kepada Privy 

MahkamahAppel jang tertinggi, demikian 

harus . dilindungi dari  peme- 

riksaan. 
Tapi kemudian Mahkamah 

Agung dalam bulan jang lalu 
menolak keputusan hakim Ree- 
ce dan ,,Yuan Ysmael and Coy” 
lalu minta idzin kepada Mahka- 
mah Agung utk ' memadjukan 
appel kepada Privy Council itu, 

(Red : Berita - diatas agak 

“berlainan dengan berita jang la- 
lu jang menjatakan bahwa bu- 
kan sadja Mahkamah Agung 
tersebut membenarkan kekeba- 
lan pihak perwakilan Indonesia, 
tapi djuga membenarkan bahwa 
pendjualan kapal kepada Indo- 
nesia'itu sudah sjah). — Ant. 

menjaksikan sendiri, bagaimana 

keadaan perusahaan jang dapat 
dikatakan satu diantara bebera- 

pa sadja dari «perusahaan2 ne- 
gara jang  rendabel. djalannja 
dewasa. ini. 
Mungkin perkundjungan itu 

akan dapat memperkuat keper- 
tjajaan dipusat, bahwa bangsa 

Indonesia sendiri bisa sesung- 
guhnja mengusahakan sesuatu 

jang menguntungkan. 
Sesudah sangat rendah sekali 

produksinja ketika R.I, pada 
permulaannja menguasai tam- 
bang itu ditahun 1946, angka2 

menundjukkan, bahwa produksi- 
nja sedjak itu tiap tahun makin 
naik, sehingga produksi tahun 

1952 sudah mendekati produksi 
tahun 1940, Sebagai gambaran: 
ditahun 1940 produksi bersih 
821.810 ton: ditahun 1942 (ta- 
hun pertama pendudukan Dje- 

pang) produksinja merosot men- 

djadi 315.315 ton : ditahun 1945, 

dalam kekuasaan R.I., 157.342 

ton, sedjak itu produksinja te- 

rus naik sehingga dalam tahun 
1952 itu mendjadi 695.000 ton. 

Dengan tidak terlalu susah 

produksi ini sesungguhnja akan 
bisa dinaikkan mendjadi 800.003 

ton, sehingga mentjukupi selu- 

ruh kebutuhan Indonesia, asal 

sadja usaha jang sangat penting 

ini memang dianggap penting. 
Dengan diperketjilkannja per- 
belandjaan dalam tahun 1953 
ini sangat dikewatirkan produk- 
sinja akan  djauh merosotnja, 
mungkin lebih rendah dari tahun 
permulaan dikuasai oleh R.I. 
Ketjuali ini materieel akan 
membawa kesukaran? dalam 
usaha mentjukupi konsumpsi 
dalam negeri, maka berbeda 
dengan masa ketika usaha baru 
dimulai dalam tahun 1946, jaitu 
sekalipun dengan sukar, tetapi 
disertai penuh kepertjajaan dan 
harapan kesukaran materieel 
dalam tahun 1953 ini akan di- 
sertai keketjewaan dan kelesu- 
an, Suatu kerugian psychologis 
jang paling sulit. 

Banjak hal 

djau kembali. 
Pengalaman dalam tahun 1952 

Sudah tjukup pahit, demikian di- 
katakan seterusnja. Kepahitan 

"jang sesungguhnja - tidak perli 

dialami, kalau usaha tidak ter- 
lalu sering bertumbuk dengan 
burokrasi. Bagaimana akan kea- 

daannja dalam tahun 1953 sulit 
digambarkan. 

Menurut rentjana produksi 
dalam tahun 1952 akan sebanjak 
700.000 ton. Tetapi pekerdjaan 

sampai tiga hari tidak dapat di- 

lakukan, sehingga produksinja 
hanja kira - kira 695.000. ton, 

karena pada hari2 terachir bu- 

lan Desember jang lalu sama 
sekali kehabisan bahan peledak. 
Menurut keterangan pimpinan 

Taba itu, hal tersebut disebab- 
kan oleh burokrasi pusat, Bahan 
peledak ini sudah berbulan2 la- 

manja ada di Singapura, tetapi 

penglaksanaan pengangkutan 

dan penjelesaian soal keuangan- 
nja sangat seret. 

Penghematan bahan peledak 
sesungguhnja sudah berbulan2 

sebelum itu dilakukan, suatu 

perlu ditin-   
(hal jang mengurangi pula ke- 
mungkinan produksi. Selain dari 
itu, pengalaman pahit lainnja 

jang sangat “dirasakan adalah 
sekitar pesanan alat2 besar di- 

luar. negeri, jang sudah dima- 

sukkan dalam rentjana tahun 
1952, tetapi baru pada achir ta- 
hun tersebut tiba di Tandjung 
Enim, sehingga selama tahun 

1952 itupun digunakan alat2 jg 

sudah ada sadja, Pesanan alat2 
itu terlambat setahun masuknja 
dari perhitungan. Inipun mengu- 

|rangi kemungkinan produksi. 
Mengenai “produksi inj dite- 

rangkan djuga, bahwa ini keka! 

pula sangkut - pautnja dengan 
kesanggupan pengangkutan D.- 

K.A. Bila D.K.A. dapat menga- 
tur pengangkutan lebih baik, 
dengan sendirinja “ produksinia 
dapat dinaikkan, Menurut Tam- 

bunan, dengan tidak perlu me- 
nambah alat2 jang ada, melihat 
kenjataan dalam tahun 1952. 
D.K.A. bisa menaikkan djumlah 
pengangkutannja. Sampai tang- 
gal 29 - 12 tahun 1952 oleh D.- 
KA. sudah diangkut 625.629 ton. 

— (Bersambung) 

  
  

  

    
  

| ri saja |    — Dia sentana Indonbumuh 
— Bukan bagitu, orang tolol! Hanja 

Suatu tjonto kalaw kau mau lari das 
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#s an “Tani daerah Jog: 

055. Na Bga 

- tholik 

| Kerbau jang berupa 

can Kantor 
: na Nenen Pertanian Dja- | 

Sar Kasirun adha Tah 
Magelang tanja kep Berabe, 

  

“na missie Pa nan 
sutji jang dilakukan 
kaum Katholiek untuk men 
bore , DA 

   

kukan tugas Aa memberi 

  

peladjaran2 “militer 

kita, Mr Tea 
“2 Disebut M. 5. 

kup. Kalau disebut UM. sadja 
ku len rang gkap. 
M.M.B., kita tidak didjadjah | 
Belanda lagi. Kalau mau, Kita | 
bisa kirim kembali M.M.B. 

4. Adanja - M.M.B. akibat 
K.M.B, K.M.B.. dalah. suatu 

2 M.M.B. dja ke- 
Tiru djaai M.M.C.(omplez) : 
djangan disingkat djadi M.M. 
sebab bisa keliru i MM.M. 

dan itu boleh diterima sebagai 
penghinaan oleh pihak Belan- 
da, bukan? Apalagi kalau di- 
sambung sama sekali djadi 
M. M.M. MM. M. M. | alias 
M - Pitu, sama sekali tidak 
boleh. | : 

Doaag! Ang 

  

  

TOGIAKARTA : 
— PANDU KATHOLIK ADA- 

KAN PERTEMUAN 
Bertempat dilapangan Sasono 

Mudo, Kertonaden Jogja pada. 

hari Sabtu malam j.b.l., telah di. 

gsungkan — ,, PERTEMUAN 
PANDU KATHOLIK" seluruh 

distrik Jogja. 
Dalam api unggun "persauda- | 

raan, Komissaris Distrik Pandu | 
Katholik L. Djamin dengan | 
resmi telah melantik sdr. 
-Sudarjono sebagai Assisten Dis- 
terik Komissaris (A.D.C.) Pan- 

du Katholik Distrik Jogja. 
“Pada hari Minggu pagi, oleh 

'Aalmoezenier Pater Sandiwan | 
Broto telah dipersembahkan | 

: missa sutji bagi kesuburan Ke- 
(panduan Katholik di Indonesia. 

(Patut - diterangkan, bah- 
“ wa pada pertemuan tsb. datang 

pula Pandu2 dari  Kelompok2 
Pandu Katholik dari luar kota | 
dan dari kota Solo, jang seba- 
gaimana diketahui 
pula dalam wilajah Pandu Ka- 

“distrik Jogjakarta. 

PENJAKIT HEWAN 
“Dalam achir kwartal. tahun 

jang lalu tjatatan tentang ada: 
nja penjakit hewan pada sapi/ 

penjakit 
mond dan klauwzeer (gomen) 

adalah sbb : dalam bulan Okto- 
ber 18 ekor sapi, 2 kerbau ,bu- 

-—lan Nopember 51 sapi dan 
kerbau, Desember ai sapi dan 
8 kerbau. 

. 51.000 MASIH BUTA 
HURUF ATAU 25” 

Menurut keterangan Kantor 
Urusan Pendidikan Masjarakat 

Kotapradja Jogjakarta,  pen- 
duduk Jogjakarta jang djum- 
lahnja 250.00 djiwalebih, kini 

masih 51.000 orang jang buta 

huruf. 
Djumlah ini diambil dari pen- 

duduk jang usianja 13 tahun ke- 

atas jang djumlahnja 140.000 

orang. Dengan demkian, djika 

dihitung dengan Jasa 15 
maka penduduk Jogjakarta jg 

buta huruf kira2 masih” 2576. 

STATUS KANTOR GE- 
RAKAN TANI 

Daeprah Jogja masih 
dibitjarakan. 

3 Pada hari Senin jl. telah 

datang di Jogjakarta sdr. Mas- 

duki, darj Kantor Gerakan Ta- | 

ni Propinsi Djawa Tengah di 

Semarang dan bersama2 dengan 

Kepala Kantor Gerakan Tani 

daerah Jogjakarta mengadakan 

pembitjaraan dengan anggauta 

DPD seksi Buruh dan Tani sdr. 

Susanto. - 

“Pembitjaraan itu diadakan 

berhubung dengan adanja ke- 

hendak mengadakan kerdja- 

sama jang erat antara instansi 

tersebut dengan instansi2 dari 

Pemerintah Daerah, seperti 

.Djawatan Pertanian Ra'jat dan 

sebagainja. Djuga dibitjarakan 

kemungkinan2 dapat dimasuk- 

kannja Kantor Gerakan Tani 

daerah dalam lingkungan Pe- 

merintah Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta sebagai instansi jang | 3 
bersifat medebewindschap. 

KA. 

Keputusan jg. positip belum |. 

ada dan sekarang baik pihak 
Kantor Gerakan Tani maupun 

pihak Pemerintah Daerah se- 4 
dang mengadakan rentjana2 

pekerdjaan jang ungkin dapat 

   
dikerdjakan a dan pe- 
njelidikan2 kei inan dapat 
dimasukkann tor Ka 

rta 

   
ingkungan Pemerintah Da. 

rah, agar ada kesatuan dalam 

. politik pertanian. daerah. : 

Seperti diketahui, Kantor Ge- 
rakan Tani daerah Jogjakarta 

berada langsung dibawah urus- 
“ Gerakan Tanj Pu- 

r 20 aa Fa 

    

        

   

        
      

  

— Manindjau Taru Mafia 

“nja Panti Siwi 
& Nana buruh diperhatikan 34 

(Habis). 
ULAN. Desember djumlah buruh jang bekerdja ada 135 

n- rentjananja tiap minggunja ditambah dengan 
Denga. an dibukanja dan bekerdjanja — kembali paberik 

Taru an Talas buruh Negresco jang meninggalkan Jogja 
1 dan bekerdja dilain perusahaan rokok mulai ada jang kembali 
bekerdja. Kini djumlah buruh sudah meningkat sampai kl. 240 

| orang. Sedang aan TN Kupun tetap akan 

diteruskan. 

“Buruh2 itu kini masih dalam 
tingkat melantjarkan pekerdja- |. 

      

  

ibu menghendaki 
berdiri- : 

| didirikan di Taiyuan, salah satu 

  

   

          

| ati harian, nantinja bila 

Paul ! 

termasuk | 

Fa 

an lintingan tjerutu dan mela- 
jani mesin2 baru tadi. Bagi pa- 
ira buruh jang kini masih diga- 

Idapat bekerdja “dengan baik, 
(akan digadji setjara borongan. 

| Kepada buruh jang masih be- 
. Hagjar tiap harinja diberi Rp. 3, 
Bagi mereka jang telah diteri- 
ma sebagai pegawai paling se- 

| dikit akan menerima gadji Rp. 4 
naa 

- Menurut keterangan pimpi- 
nan, nantinja paberik itu akan 
memerlukan tenaga buruh se- 
banjak 1.000 orang dan dengan 
tenaga sekian itu diharapkan 
akan dapat dihasilkan preduksi 

tjerutu seperti sebelum perang 
dengan kwalitit jang sama pula. 
|Tjerutu buatan sekarang (Se- 
nator) merasanja hampir sama, 

meski pekerdjaannja belum me- 
njamai sebelum perang, sebab- 

nja segala 
dalam tingkat permulaan. Di- 
harapkan dalam waktu tidak 
lama produksinja itu akan me- 
rupakan saingan besar bagi 
-pembuatan2 luar negeri jang ki- 
ni membandjiri pasar "3 Indo- 
nesia. 

Selandjutnja diterangkan bhw 
perawatan kaum buruh .tetap 
mendapat perhatian baik jg me- 
ngenai kesehatan, minumnja dan 
P.B.H. Begitu pula tentang pe- 
nitipan anak2 ketjil dari buruh 
jang. kebanjakan terdiri “dari 

kaum wanita. Seperti diketahui 

dalam paberik itu didalam dja- 
man Jogja djadi Ibukota Re- 

pubik telah mempunjai Panti 

|Siwi tempat perawatan anak2 
ketjil Menghidupkan kembali 

(tempat perawatan inipun telah 

dalam rentjana pimpinan Taru 
|Martani. 
: Keadaan kebersihan didalam 
|paberik nampak diperhatikan 

| betul. Tentang kebersihan itt 
dapat pula kiranja dilakukan 
pula dalam menjediakan maka- 

nan kaum buruh diwaktu me- 
| ngaso. Tidak seperti sekarang 
la jang kaum buruhnja banjak 

beli makanan diwarung pinggir 
| djalan besar diluar lingkungan 
paberik. 

  
GATOT SUBROTO TIDAK 

PENSIUN 
Kolonel Gatot Subroto, bekas 

Panglima T.T VM, jang tiba di 
Semarang ber- sama2 dengan 
Letnan Kolonel Bachrun sehabis 

mengundjungi rapat Panglima2 
Territorium seluruh Indonesia 
di Djakarta, menjatakan dalam 
keterangannja bahwa oleh pe- 
pan, ia Giperbantukan pada 

arkas Besar Angkatan Darat. 

Tetapi untuk sementara ini ia 

“beristirahat di Djawa Tengah 
untuk menenangkan pikiran, ka- 
tanja. 2 

Selandjutnja dinjatakan, se- 
Gjak terdjadinja peristiwa Ma- 
kasar ia tidak pernah memadju- 
kan permintaan pensiun dan soal 

meluasnja berita, bahwa ia akan 
mendirikan partai korban poli- 
tik” dinjatakan tidak benar, te- 
tapi ia tambahkan bhw. orang 
jang mendjadi 
memang tidak enak. — Ant, 

  

  

P.N.I: DJATENG BER- 
KONPERENSI 

Tanggal 11 : 1 di Semarang 
telah berachir konperensi Par- 
tai Nasional Indonesia Djawa 
Tengah jang dihadiri Oleh 100 
orang utusan, antara lain hadir 
djuga dari Dewan Pimpinan Pu. 
sat Sidik Para dan Ma- 
ngunsarkoro, 

. Konperensi berhasil mentja- 
“lonkan-6 orang untuk duduk da- 
lam DPP periode jang akan da. 
tang dan mereka itu ialah. Mr. 
Sujudi, Sarino, Wirjosaputro, 

Roespandji, Sarpan dan Hadi- 
kusumo. 

Djuga andjuran2 dari DPP di. 
| terima pula oleh konperensj itu 
antara lain mengenai sekitar pe. 
milihan umum jg akan datang, 
soal ekonomi nasional untuk 
memperhebat produksi dengan 
“bentuk kooperatif, “”Colombo- 
plan”, politik luar dan dalam 
negeri, — Ant. 

  

KAPAL TJIWANGI KAN- 
DAS SEBENTAR ' 

Ketika kapal Tjiwangi milik 
4 KJCPL tgl. 1l-1 hendak ma- 
suk pelabuhan , Tandjung - Pe- 

'rak, telah menjentuh sesuatu 
“benda jang tidak diketahui di- 
“dalam rain sehingga menjebah- 
kan kapal itu kandas. 

usaha dengan kekuatan sen- 
dirj kapal itu dapat melepaskan 
diri. Oleh bantuan “dinas pe- 
njelam ALRI dengan kerdja sa- 
ma NMM hg Zeemacht dapat 
dipastikan arowa kapal itu ti- 
dak mengalamj kerusakan, 

Dalam pada itu kapal telah 
| pula meneruskan perdjatanan- 

Pa” menurut rentjana semula 
ke Makassar dan Hongkong 
pada waktunja. Kinj sedang di- 
selidiki apa benda jang | me-   a | njebabkan kapal Tjiwangi (kan. 
das itu, — Ant, : 4 

telah | 

sesuatunja. masih 

korban politik 

Untung:setelah 20 menit 'ber- 

EISENHOWER ANG- 
KAT KOMISARIS DI 

DJERMAN 
' Bakal presiden Amerika Se- 

rikat Eisenhower hari Senin tes 

lah mengangkat James Bryant 

Conant sebagai komisaris agung 

Amerika Serikat di Djerman 

Barat, sebagai pengganti W. 

Donnelly. 

Conant adalah seorang dokter, 

sedjak tahun . 1933 ia mendjadi 

direktur Harvard University 

dan ia mendjadi anggota dewan 

"| penasehat bagi Komisi “Tenaga 

Atom Amerika Serikat. - AFP. 

  

PEROBAHAN AGRARIA 
DI SINKIANG 

Menurut kantor berita RRT 

,Hsin Hua” para pembesar di- 

propinsi "Tiongkok Sinkiang te- 

lah menggerakkan kampanje 

baru perobahan agraria. Dalam 

musim dingin ini djuga, tanah2 

milik tuan tanah di 59 ,,kabu- 

paten” akan dibagi2kan diantara 

kaum tani. Djumlah ,,kabupa- 

ten” di Sinkiang ada 178 buah. — 

Rtr. 
  

uPOLITBIRO" PARTAI 

“KOMUNIS TIONG: 
KOK 

Daiam siaran radio Peking 

pada hari Senen untuk pertama 

kali telah diumumkan adanja 

suatu ,,Politbiro”, jang terdiri 

atas 9 orang, dalam Sentral Ko- 

mite Partai Komunis Tiongkok, 

jaitu presiden Mao Tse Tung, 

perdana menteri Chou En Lai, 

wakil perdana menteri Liu Shao 

Chi, panglima besar djenderal 

Chu Teh, sek. djenderal peme- 

rintah pusat Lin Po Chu, ketua 

panitia perentjana” Kao Kang 

dan pembantunja Chen Yu, jang 

mengetuai ,,panitia urusan Ppe- 
rekonomian dan keuangan” jang. 

mengkoordinir kementerian2 pe- 

rindustrian, perdagangan, per- 

buruhan dan pertanian. Selan- 

-djutnja Tung Pi Wu, jang men- 

djadi ketua ,,/panitia urusan PO- 
litik dan perundang2an”, jang 

bertanggung djawab atas ke- 

menterian2 dalam negeri, kea- 
manan,. 'Jan kehakiman, dan 
achirnja Peng Chen, wali Kota 
Peking. 

Liu Shao Chi kembali 
di Peking dari Moskow. 

“Wakil perdana menteri Liu 
Shao Ehi, demikian radio Peking 

selandjutnja, pada hari Minggu 
itu djuga telah sampai kembal: 
di Peking dari Moskow. 

Ia ada di Moskow sedjak tg. 2 
Oktober jang lalu untuk meng- 
hadliri kongres ke - 19 Partai 
Komunis Suvjet Uni. — AFP. 

| kalimat itu dibatja : Kebanjak- 

|dan Warta Kota, 

| 21.00 Berita dim. bahasa Djawa, 

     — PABRIK MESIN BERAT 
DI TAIYUAN DI BANGUN | 

'Pekerdjaan mendirikan pabrik 

mesin2 berat jang pertama dan 

paling modern di Tiongkok, ki- 

nj dengan tjepatnja menudju Ke- 

arah penjelesaian. 

Pabrik jang sangat besar ini 

AIR KAWAH IDJEN 
NAIK DAN PANAS 

Dari pihak resmi di Surabaja 
didapat keter angan, bahwa mu- 
lai tanggal 6-1 jang lalu kawah 

Idjen menundjukkan "verhoog- 
Ge werking”, Pada tanggal 8-1 
'misalnja temperatur air panas- 
nja ada kira2 41”C, sedang da- 

lam keadaan biasahanja 30”C. 

Seterusnja tampak - "gasvor- 

ming” jang pada Mata mem'be- 
rj rasa pedas. Pemukaan air 

pusat perindustrian di Tiongkok 

Utara, atas usaha bersama ra- 

tusan ahli tehnik bangsa Tiong- 

|hoa jang dibantu oleh ahli2 So- 

vjet Uni. ip AN aa 1 ya 

Dihalaman pabrik ini terdapat i kawah nik 3,8 3 Nan - 

djalan2 dan rel2 jang pan- ia bina Ia an a Ta mn 

'djangnja seluruhnja 20 km, BAN, Mang Nae PARU 
bawah garis itu. 

Pendjagaan dilereng kawah 

Idjen kini telah siap. Biasanya 
“air kawah Idjen merupakan ba- 

haja bagi pertanian disitu. Ant. 

"bengkel penuangan badja jang | 
tingginja 30 meter, ,,hydraulic 
press” jang beratnja 1.000 ton 
dan banjak lagi pesawat2 dan 
'alat2 modern. Dimusim semi 
jang akan datang akan dimulai 
pekerdjaan mendirikan bengkel 
penuangan jang luasnja 10.000 
m2, sebuah ,,assembling shop” | 
jang luasnja lebih dari 20.000 

  

Atas persetudjuan keluarga 

Pelah dibatalkan pertunanyan 

Antara: 

R. A. SOEJATDIJAH 
  

  

ae PE ME ah Ha min ska) 
un UNA EK, POERWOSOENOE 

BOLA BASKET : Jogjakar ta. 

ORL JU LI MING 40 — 12 "Djakarta, Iokek 

Pertandingan bola basket ter- 

achir antara Li Ming (Tjirebon) 

melawan Orl ju (Jogja) telah 

berachir dengan angka 40— 12 

untuk kemenangan Jogja. 

RALAT 

  

Kirim Rp. 15,— bisa terima 

Peladjaran Tertulis BIKIN DJA- 
MUR. Lengkap dengan mem- 

buat bibit dan tjara menularkan, 

SOLLY, Kotakpos 260, 

  

  

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 

Djamu Ngeres Linu terus mene- 
rus membikin tiap Pembelinja 
mendjadi Langganan jang tetap. 
Ini disebabkan oleh karena Dja- 
mu Ngeres Linu, dan djuga lain2 
djamu keluaran Njonja Meneer 
Semarang, dapat membuktikan 

kemandjurannja. Belilah seka- 
rang satu bungkus 

DJAMU NGERES LINU 

» (No. 20) 

Satu bungkus Rp. 0.50. 
Mintalah Daftar Harga untuk 

segala keperluan djamu, 

LABA AG 

NJONJA MENEER 
MAU ran NA 

NN 833 

  

Agen Djokja: Petjinan 78, (TR 
Kidul 7, Ketandan 4, Lem- 
pujangan Wangi 80, Keme- 
tiran Kd, 18A, Kintelan 94. 

Agen Magelang: Djalan Tidar, 
Patjinan 96 —- 13. 

Agen Solo: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Djalan Slamet 
Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 

sukan 4, Djl. Pasar Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen       

  

      
    

REX TI terdapat kekeliruan, jaitu Ka 
1» 

limat darj garis baru (alinea) | 

garis baru ke3 | 

| 

| 
! 

ke-2 sampai 
jang berbunji : "“Kebanjakan pe- 

rusahaan2........... Hendaknja 
dari pada seri-1. 

an perusahaan2 itu hanja be- 

kerdja dengan bahan2 jang me- 

reka terima darj Pemerintah 

itu, karena harga diluar sangat 
  

PAGI djam 10.00: 

"OUW PEH TJOA" seri ke-ll 
LEBIH HEBAT — LEBIH SEREM — LEBIH GEMPAR 

Dalam berita ,,K.R.” tang- 153-1 —— BANDUNG —- | 177 dan Djl. Gading Kd. 170. 

gal 12 Djanuari kemarin, jang | ! z ES 

berkepala ,,15000 marun batik 
Pa 

setengah nganggur” dihalaman MAIN 4 KALI — SEGALA UMUR. 
PETANG djam On ena 

DJANGAN KETINGGALAN! 
MALAM INI PENGHABISAN !! 

Pakai EXTRA L njanjian - -njanjian merdu. 

| 

161-1. | 

  

tingginja. Mulai bl: ini PPBI | 

sudah dapat membagi (mene- 

rima) pembagian dari Pemerin- 

tah sebanjak 500.000 yards atau « 

5075 dari kebutuhan mereka, 

jaitu 1000.000 yard tiap bulan. 

Radio 
Gelmb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

RABU 14 DJANUARI 1953. 

1200 - Pembukaan : Atjara 

siang hari Pengumuman, 12.15 

Puspa suara Melaju, 12. 3g. 

Meyer dengan Kwartet Gordu- 

wener dan G. Gibbon, 13.00 Tanda 

Waktu : BERITA REGIONAL. 

13.15 Beberapa langgam Indone- 

sia, 13.45 Njanjian penggembala | 

sapi, 14.00 Sambil. bekerdja oleh 

O.K. Seni Muda, 14.45 Tutup. 

17.00 Pembukaan: Taman 

Kepanduan oleh Pandu Rakjat 

Indonesia, 17.30 Pengumuman 
1745 Orkes | 

Woody Herman, 18.00 Peladja- $ 

ran lagu2 Djawa oleh Pak Ar, 

18.30 Voncalia Ringan, 19.45 
Polisi dan Masjarakat, 19.30 
BERITA. REGIONAL, 19.40 
Aneka lagu2 Krontjong oleh 
O.K.- Persegam dbp. Sdr. S. 
Wargo. 20.15 Beberapa Nocturne 

da. tjipt. Borodin, 20.30 Hida- 

ngan malam leh O:K.- Segar 
Djelita dbp. Sdr. Nadakelana, 

  

" supaja : 
1. Pada tanggal 

untuk menempuh udjian     
3. Udjian lisan : 

Pengetahuan Umum. 

ini. 

21.15 Ruangan Djapendi Jogja- 

karta, 21.30 Ujond Monosuko 

oleh Gamelan Studio Jogjakarta 
dbp. Ki Larassumbogo langsung 

dari Ngabean Pes.: Nji Laras- 

154-1. 

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 
RAYON III JOGJAKARTA. 

——600o—— 

Pengumuman 
No.: 3/Peng/Jo/53. 

#Sesuai dengan surat K.U.D.P. Pusat No. 
perihal Procedure udjian Psychotechniek untuk tjalon ke 
IDjepang, maka dengan ini K.U.D:P. Rayon III mengumum- 
kan kepada warga K.U.D.P. Rayon III, IV, V dan XIV jang 
telah mengadjukan Nemo an untuk beladjar di Djepang 

19 Djanuari 

gedung S.T.M. Negeri djalan 

“Mulai tanggal 24 Djanuari 1953 udjian lisan, 

Udjian? tersebut dalam 1 dan 2 terdiri atas : 
1. Psychotechnische test. 
2. Udjian lisan dan tulisan Bahasa Inggeris. 

Sedjarah Umum, Kebudajaan dan 

Tarap jang bersangkutan mengindahkan 

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN 
RAYON 

  

513A /KUDP | '52 

1953 berkumpul di- 

Djetisardjo Jogjakarta 
(groepsonderzoek ). 

pengumuman 

Jogjakarta, 18 Djanuari 1953 

PELADJAR 
HI JOGJAKARTA. 

A.n. Kepala 

Kepala Bagian Pendidikan : 

(WARSITO). 

Pe 

  

ati, Nji Linggur dan Nji Niker 
Larasati, 22.10 Isi atjara esok 

hari, 22.15 Ujon2 Monosuko |   (landjutan), 24.00 Tutup, | 
  

- anggotanja,. 

Seperti diketahui, keenam 
negara tadi “adalah Perantjis, 
Djerman Barat, Italia, Belgia, 
Belanda can Luxemburg.. 

Dilaporkannja, bahwa hingga 
kini Badan Kekuasaan Tinggi 
sedang mengusahakan 4 tudju- 

an langsung, 
1. Penjusunan dinas2 admi- 

nistratif, 2. Persiapan untuk 
membuka pasar bersama, 
Sjarat2 untuk memadjukan in- 
dustri dinegara2 anggota, 4. 
Mempererat hubungan dengan 
negara? lain dan chususnja ke- 
arah “hubungan  Inggeris de- 
ngan Pool Batubara & Besi 

Eropa Barat. 
”Satu Pasar” bagi 
negara? anggauta, 

.Monnet menerangkan perihal 
pembukaan pasar bersama un- 
tuk batu-bara, bidjih besi dan 
besi tua, jang akan dilaksana- 

Ikan dalam tempo beberapa 
minggu j.a.d. ini. 

Pasar bersama ini akan me- 
ngenai 50.000.000 konsumen 
dan meliputi daerah jang lu- 
asnja 1.300.000 km2. Mulai sa'- 
at pembukaan pasar ini, kata 
Monnet, "tidak akan ada lagi 
pemungutan tjukai atau pem- 
batasan import atau export, ti- 
dak lagi akan ada harga2 do- 
2 & 

Penanaman modal. 

Monnet menerangkan sete- 
rusnja, bahwa projek2 penana- 

man modal akan membutuhkan 
waktu antara 3 sampai 10 ta- 
hun dan didalam waktu -tadi 

“masjarakat 6 negara - Eropa 
Barat ini harus memperbesar 
produksi 
nja. 

Produksi. 
Monnet meramalkan, bahwa 

dalam tempo 4 atau 5 tahun, 
masjarakat 6 negara Eropa 
Barat tadi akan menghasilkan 
hadja mentah sehanjak 47 sam-     

. Satu pasar batu bara 
1 & badja 

ne 6 negara Eropa Barat 
RESIDEN Badan Kekuasaan Tinggi. urusan Pool Batu- 
bara & Badja Eropa (Barat), Joan Monnet dari Perantiis, 

bari Senin jl. telah meamdjukan laporan kepada Madjlis Ba- 
tubara & Besi Eropa, mengenai kemadjuan jang sudah ter- 
tjapai kearah pembukaan pa pasar” bagi 

3. 

misi minjak Iran, 

batubara dan badja-' 

10.001 sampai 

UNDIAN UANG 
SEBESAR Rp. 

terbagi atas 250.000 surat undian Aa Rp. 10.- jang bernomor 
dengan 260.000 dan selembar surat undian 

terbagi lagi atas sur at? undian seperempat Aa Rp, 2.50 guna 
PENGURUS JAJASAN 

»DANA BANTUAN" DI DJAKARTA 

2.500.000. — 

  
Y 

| Djumlah hadiah besarnja 

Eropa” ini dapat memungkin- 
kan Eropa merebut kembali 
tempatnja didunia dan "men- 

| Pjumlah 2170 hadiah 

| | 
| LA be AN 
| 1 ya 4 

keenam negara | 4 » » 
| Un ON 

pai 50 djuta.ton dan batubara | 20 » 3 
sekurang2-nja 275 djutaton. | 69 ” ” 

Menurut Monnet, pembentu- | KENA aa 
kan "satu pasar besar untuk | AGE Nan 5 

! 

| 

1 hadiah dari Rp. 125.000,— 
Rp. 1.250.000,— jaitu : 

  

Rp. eng 
Mon ee TA 
LN SOON 2 RO 2 Be Ooh 2 
HE enongs ta Ta dl O00oO 
BE MADU men ETD NGOe— | 
2 5.000,— ,,  100.000,— 
A T00d EN GO. 00U 25 | 
n HO0 TENORU.OO0 
2 Ono aa. MO01 | 

Rp. 1.250.000,— | 
| 

  

djalankan peranannja dalam 
kemadjuan dunia merdeka”. 

AFP. 

MOSSADEGH HADAP 
SHAH 

Perdana Menteri Iran Moham- 

mad Mossadegh hari Senin jl. 
telah menghadap Shah seiama 
3 djam, untuk mengemukakan 

kesulitan2 jang dihadapinja gu- 

na mendapat persetudjuan dari 
parlemen, supaja masa berlaku- 

nja kekuasaan penuh Mossadegh 

diperpandjang dengan satu 

tahun. 
Dalam minggu jang lalu tim- 

bul pertentangan mengenai soal 

tadi, Hossein Makki, ketua ko- 
meletakkan 

djabatannja. Ayatollah Kasha- 

ni, pemimpin keagamaan dan 
ketua madjelis rendah, mengan 

tjam akan mengundurkan diri 

bajaran contant dengan 
ESCOMPTOBANK N.V., 

DE JAVASCHE BANK 
dianak. 

Menado, Padang, 
Sibolga, Tegal, Telok Be 

PEMESANAN HANJA 

  

Dari Athena. 
Perdana menteri Italia Alcido 

de Gasperi pada hari Senen ter- 
bang kembali ke Roma setelah 
mengadakan kundjungan resmi 
selama 4 hari di Junani. - AFP. 

Daftar? 

MULAI PENDJUALAN P 
156-1.     Surat? undian dapat diperolch : 

1. pada kas? dan bank? jang tersebut dibawah ini, pem- 

Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma. 
Kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dgn. 
pengiriman poswesel kepada Escomptobank N. V. Dja- 
karta, (Posttrommel 58), Bandung, 

Palembang, 

Untuk tiap? satu surat-undian penuh atau bahagian dari 
satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1,. guna bea 
administrasi dan pengiriman. 

ESCOMPTOBANK N.V. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan utk. dikirim 

telah habis terbagi semua, maka poswesel jang .dikirim 
sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang be- 
rikutnja, tetapi demikian ini 
timbangan Escomptobark NN. V, 

PENARIKAN di DJAKARTA pada 27 dan 28 PEBR. 1953. 

'Djikalau surate.undian tidak terdjual habis, maka hadiah? 

pula. — UP. : 
:dihadapan Kantor Notaris 

ali djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri 

DE GASPERI KEMBALI 
KE ROMA akan dikurangkan menurut perimbangan. 

Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat? 
kabar tidak 'boleh dianggap sebagai daftar resmi. 

penarikan jang resmi 
Escomptobank N. V. dengan pertjuma atas permintaan. 

uang jang sah : 
Djakarta, Nusantara 25 (di 

di Bandjarmasin, Malang, Pon- 

Makassar, 
Semarang, 

tong dan Tjirebon. 

Medan, 

Surabaja, 

MELULU PADA KANTOR? 

dilakukan menurut per- 

R. M. SOBROJO, ketju- 

Sosial. 

dapat dikirim oleh 

ADA 2? PEBRUARI 1953. 

“, 
—5 

  
  

MULAI BESOK.   
  

   

ANNE OF THE INDIES 
Jean PETERS 

Louis JOURDAN 

Debra PAGET, 

  

TINGGAL MALAN INI: HTUXOR” 
“SIN TEN” (ALADDIN) Ke 

Film Tiongkok untuk SEGALA UMUR, 
  

MULAI BESOK MALAM Saba ba 

Film jang kita nanti-nantikan | 

"FLIGHT TO MARS" 
BE ? WARN A. Teks INDONESIA . Belanda, 

159-1. 
Sa 

  

DR AHAJ U? 

    

/ 

MALAM INI d.s.. | 
pemdmiahaa Warner Bros : 

"KINGS ROW" 
P.U.: Ann SHERIDAN — Robert CUMMINGS naa Ronald 

REAGAN — Betty FIELD. : 

Bibantu oleh : CHARLES COBURN & CLAUDE RAINS. 

LEBIH PUAS dibuktikan sendiri, bagaimana keadaan kisah 

dalam film ini, dari pada kami tuliskan disini ! : 

Untuk para DEWASA ! 

      
MAIN djam 8.7 - 9. 
155-1. | 

  

  

MALAM PERTAMA —17 Th. 
SENI SONO 

   
BUKAN HIBURAN .....TETAPI HIDANGAN 

« JANG SANGAT BERHARGA. 
Terutama untuk: 

Para pemuda / pemudi jang akan menentukan hidup ber- 

sama, dan 

Tjalon Ajah dan Ibu jang mengutamakan hidup harmonis. 

  

HAPPY END! 157-1, 
Tere 

. 

Sudah Terbit 
TELAH DIPAKAI PADA S. G. A. “NEGERI 

Teori — Perhitungan — Keterangan — Lukisan 

(Kosmografi) 

Untuk udjian penghabisan S. M. A. | S. G. A. 

Oleh: P. SIMAMORA 
Guru S. M.A.-B. Sriwidjaja Jogjakarta 

Har ga Rp. 7,50 Ongkos kirim 107. 

Pusat Pendjual : 
Toko Buku 

EKONOMI 
TUGU KIDUL 2-P 
Jogjakarta. l 

PRODENT 
TAPAL GIGI 

Untuk di'iual lagi: 

10 bk. — 25 bk. pt. 107 
26 bk. — 50 bk. pt. 15X 
51 tok. — keatas pt. 2076   
  
  

  

  

  

    

        

    

      

   
     

  
  

          
Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri'... 

berkat PRODENT - 

tapal gigi jang 

paling baik ' 

Hi
 

Tube sangat besar 

R. 2.50 
Tube sedang 

R. 1.75          
  

  

  

  

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

idem II idem le og 
Azas2 Ekonomi (M. M. Eraditphamoriro) Pa Pe SO ana te au 
Pembukuan Dagang (Dubbel Boekhouding) A I 

(Mi. Abu Idrus) Mn BN ea ea AE ND a26 
Pemimpin Tata Buku Koperasi (BalaimPustaka) ,, 5,50 
Beberapa Pengertian Ekonomi (Wim Gordijn) pn Da 
Kearah: Planning Ekonomi Pembangunan 
KemakmuramyIndonesia (Abilkasno Tjokrosujoso) ,, 28,— 
Kitab Peladj. Memegang Bukit (Z4. A. Moechtar) ,, 6,— 
Ilmu Dagang dan Perniagaan (Muchtar Nasution) ,, 5,50 
Hukum dan Peng. Dagang (Gazali St. Maharadja) ,, 1l,— 
Hitung Dagang (Sudirdjo) 5 en ga An  10,— 
Pel, Memegang Buku dj. I (Gazali St. Maftaradja) ,,. 10,— 

idem dj. II idem aka 
Pokok? Ilmu Kemasjarakatan (S.Mangunsarkoro) ',, 14,50 

Tuan Ingin Banjak Kawan (Dr, Dale Carnegie) ,,  1o,— 
Tiap pesanan tambah ongkos kirim 1074 sedikitnja ag 1 hh   
 


