
    

tuntutan nasional Mesir di- 

      

    
  

Usul ini, Bata Dr. me 
akan mendjadi bahan 2 Ecaf 

perhatian | an jang menarik 
hangat dalam konpere 

Ecafe ke - 9 ini. 5 
“Para associate wu seka- 

rang rang berhak untuk mengikuti se. 
mua sidang Ecafe, tetapi tidak 

“ie bisa ikut dalam . pemungutan 
3 dan tidak boleh ikut ber 

  

      
   

  

  
3 Barat Sak Tiap 3 Nai 

Sing2 terus brng, pensi 
tenaganja maa j 
kedudukannja 
pada lawannya, 

Barat 1 
Amerika Serikat Dhan mnganan 
tuk” Pakt Sana “Utara 
(NATO) dan terus dibangun 
—.. berusaha menarik ega 

(Barat) : 

      

perang, namun | 
nusia masih tetap utuh, Pn in 

dustrinja Ti sesudah ber- 
achir Haba telah ye mana japa 

z “Maka perang Skala ta Boh 
-pembesar tentara Amerika Se- 
rikat, dan ' jang terachir oleh 

| djender 

   

  

al 4y, panglima 
tertinggi NATO, supaja Djer- 

« Bion sumut serta. 
ata 

: “ sana2 lain jang serupa de- 
- ngan itu ialah persoalan Per- 
1Sekanan Timur Tengah. jang Su- 

  

dan i 
1 inn 5 . 

Ini bisa PR “bias lambat, 
tergantung sebagian besar ke- 
pada keadaan di Mesir. Apabila 

ifandjuran2 jang diterima 
dalam konperensi2 biasanja di- 
djalankan djuga sebanjak mung- 

kin oleh negara2, karena diang- 
gap berguna. 

  penuhi negara2 Barat, terutama 
“ oleh Inggeris dengan "penarikan 
pasukan2 Inggeris daerah Te- 
rusan Suez dan penjelesaian soal 
Sudan jang memuaskan, maka 
Mesir dalam hal ini tidak ter- 
lalu keberatan turut serta dalam 
pertahanan sematjam itu. 

Di Pasifik telah dibentuk pula 
sematjam pakt pertahanan jang 
dinamakan  ANZUS (Australia, 
New Zealand dan Amerika Se- 

rikat). Inggeris telah mentjoba, 

supaja turut serta dalam pakt 

ini, dan permintaannja disokong 

oleh kedua negara jang per- 

tama. “ ud 
- S3 
Kinj timbul lagi usul dari PM 

Inggeris, Winston Churchill pa- 
da djenderal Eisenhower, untuk 
membentuk pakt Asia Teng- 
gara. Disarankannja. Peranitjis, 
Inggeris, Amerika dan. .Muang 

Thai djadi anggota. 
Tapi nampaknja saran ini ku- 

| rang berapa menarik di 'Ameri- 
ka, Negeri dollar Pa 
agar pakt jang “akan d at 

ini diperluas  mendjadi “jak 

Asia, jang meliputi negeri2 Inda, 
Pakistan dan Indonesia. 
Memang, kalau mal | Ame. 

rika ini bisa dilaksanakan, m- 
ka nantinja pakt ini merupakan 
suatu kekuatan jang besar se- 

kali terhadap pihak lawannja, 
jaitu blok Timur. 
Melihat politik jang dianut 

Ani, kita jaki , bahawa | 
Pemai n India tid ak 
gr turut Tae bagian dalam: 
pakt sematjam imi. 

    

   

  

   

  

India selalu napa mem- 5 

an kedua keki an . 
Perkistow mempunya tidak akan 
turut, 5 

Dan dalam Kana ini kon- 
perensi Sosialis se- Asia dj Ra- 

h menjalur- 

    

     

  

ngoon | 'ini tea: 
kan sesuatu usaha "untuk, mem- 
bentuk suatu ke n ketiga. 

Tapi satu I perlu di- 
ketemukakan Apakah ti- 
dak mungkin dibe ntuk kekuatan 
ketiga. jang Pan. berdiri 

  

“Tidak akam Am ja ag se- 
gala lapisan rakjat dinegeri2 
Asia, karena pengertian takjat 
banjak akan sosialisme belum 

ebesar Ba wa disangka 

kek 2 ini 

2 si Kota | 
dua blok besar    

  

    

   

   
   

  

   

taruh artja, 
"— rebah jang 

| kerumuia” 
. Ihoa, sedang ,»ulama dan pelaku2- 

dam di- | 

     
sn dn sutan satu badan 

ale, 

Djadi baka konsultatif 
| Ekonomi Asia atjara 
terpenting. 

En 

Mengenai ba Dr. Lokana- 
  

than : nja terangkan, 
bahwa Tambat-laut 'badan tsb. 

mendjadi badan konsul- 
dari negara2 Asia tentang 

2 ek omi. Konperensi2nja 
“lama makin mendjadi 

   

7 A (ng, karena dihadiri oleh pa- PA eri. dan pembesar2 ne- 
membitjarakan soal2    gara2 

“untuk menetapkan “djalan hari | 
nanti. Meskipun putusan2?nja ti- 

dak mengikat, tetapi saran2 dan | 
baik j 

Jang mendjadi pokok pembi- | 
tjaraan terpenting dalam konpe- 
rensi itu ialah keadaan ekonomi 

Asia. £ 
memberi kesempatan kepada pe- 
merintah2, untuk menindjau ke- 

madjuan dari rentjana2 dan per- 

baikan2 dalam Japangan ekono- 
mi selama 5 tahun jang lalu dan 
memikirkan tjara apa dan ba- 
gaimana kemadjuan2 dapat di- 
pertjepat dalam waktu 
akan datang. Sebagai dasar utk 
pembitjaraan2 itu panitera Eca- 
fe telah menjediakan dua buah 

ichtisar, jaitu mengenai 
1951 dan 1952, berisi uraian ten- 
tang keadaan negara2 anggota 
Ecafe- mulai Tangga 
ja $ 

Pembitjaraan2 ini akan 

jang 

tahun 

ai. 

2 “£ kerdja. 

. Setelan menguraikan procedu- 
re penjusunan laporan2 » dasar 
jang akan terlebih dahulu dibi- 

tjarakan dengan masak2 dalam 

rapat2 panitia kerdja (sub - ko- 

mite2). dan panitia2 ketjil lain- 
nja, Maka Lokanathan tegaskan, 
-bahwa konperensi sekarang pun 
akan menjusun rentjana2 ker- 
dja untuk tahun 1953 dan 1954. 
Ecafe akan mengadjukan djuga 

Japoran2 tentang pekerdjaan 
sendiri dan segala jang telah di- 
lakukannja dalam tahun jang 
lalu kepada Ecosoc dan PBB. 

Lokanathan mengharapkan, 
supaja Indonesia dalam pembi- 
tjaraan2 jang akan datang itu 
akan memberi bantuan sepenuh- 
nja. 

Mengenai konperensi di Ban- 
dung "nanti ini diterangkannja, 
bahwa sedjak Indonesia dulu. 
mendjadi associate member dan 
kemudian mendjadi full mem- 
ber, banjak negara2 anggauta 
Ecafe jang sangat mengharap- 

(kan untuk berkonperensi di In-' 
Maen, — Ant. 

  

PM. Iran, Mohammad Mossa- 

degh, dan duta besar Amerika 

Serikat di Teheran, Loy Hender- 
son, Selasa jang lalu melandjut- 
kan -pembitjaraan2nja di Tehe- 

ran. Ini adalah pertemuan jang 
ke. 4 kalinja antara kedua 
Tera pembesar tersebut. - AFP. 

. gauta, 
dan Dalam Negeri. 

  -Daljono (Masjumi), 

  
5 “55 Au aa Megan .. phagian H 

  

  

  

: Sidang Plan babak | 
pertama 
Bitjarakan rentjana | 

“U.U. pemilihan. 
Sidang pleno ka parle- 

mer kemarin mulai membitja- | 
rakan rentjana undang2 pemi- 
lihan konstituante dan parle- 
men dan dihadiri oleh 146 ang- 

Menteri2- Kehakiman 

Dapat giliran untuk berbitja- 
ra 7 orang, jakni . Mr, Burhna- 
nuddin Harahap ketua fraksi 
Masjumi, S.M. Abidin ketua 
fraksi Partai Buruh, Ir, Sakir- 
man ketua fraksi BI. Mr: 

re Yamin 
(tidak Berpartai), Sutarajo 
(PIR). dan Rasuna Said (tidak 
berpartai). | 
Mr. Yamin dan Rasuna Said 

kemudian ' menarik diri tidak 
djadi bitjara. Pembitjara2 pa- 
da umumnja 'memadjukan usui- 
usul perobahan atau tambahan 
cal m rentjana undang2 tsb. 

Sidang ditunda hingga djam 
13.30 untuk dilandjutkan ma- 
lam -harinja (tadi malam djam 
19.30). 

Jang dapat giliran selan- 
djutnja ialah Mr. Djody ketua 
iraks: PRN, Asraruddin (Par- 
tai Buruh), Moh. Nuch (PIR), 
H.K. Unum (SKI), G.A. Muis 
(Masjumi )dan S. Djojoprajit- 
no (Murba). Perhatian umum 
pada sidang kemarin siang se- 
di ikit. ane 

LULUS UDJIAN FAK. 
HUKUM. 

Dari Fakultet Hukum dan 
Pengetahuan Masjarakat dida- 

pat kabar tentang hasil udjian 
dari fakultet tersebut antara 1 
lain sebagai berikut: . 

Lulus udjian Doktoral U ba- 
hagian Hukum, Pietojo Mang- 
kusubroto dan Harjono Tunpaa- 
dirdjo. 

Lulus udjian Doktorat II ha- 
I 1m, :.Gjurusan Hu 

nona R.H. Hngel. 
PT Am. 

    

AP soal kabinet? ' 

  
Pn 5 

PS 

.ADrx GUNTUR : 1 

“putra i 
Dari pihak Istana didapat ka 

| bar, bahwa anak Presiden Su- 
karno jang baru Jahir kem 

  

dulu diberi nama Muhammat 

Tn Mn pak 4 

3 

   Dr. Sudarsono dipan g 
| Duta besar Indonesia di Ne 

Deini Dr. Sudarsono jang di- 

panggil pemerintah hari ini di: 
tunggu kedatangannja di Djas 
karta. : 

Sebagai: Mt kedatangan 

Sudarsono  itusantara lain usg 
memberikan laporan tentang so: 
al2 disekitar rentjana ad 
dan soal penggantian kerugian 

perang Dispang Kena Indone- 

sia. — Ant. | 

H A RI A N 
. DITEREKAN Oke BADAN | PENERBIT .KEDAU LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S) : 

Moh. Guruh tekanan) ) 

UMUM 

Kn Dr. Bahder'? 
Djohan di Nan 
Kemarin djam 10.00 “telah 

tiba di Surabaja dari Djakar- 
ta Menteri PP & K Dr. Bahder 
Djohan disertai Sek. Djen.-nja 
Mr. Hadi. Dari lapangan ter- 
bang  menudju  ke-kediaman 
Gupernur . Samadikun untuk 
mengadakan pertemuan de- 
ngan Gupernur, Menteri PPK 
dan Sek. Djen-nja menudju ke 
Sidoardjo melihat pertenunan 
Plered dan lain2. 

Kabar selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa kemarin oleh 
panitya penjambutan di Pasu- 
ruhan diadakan pameran hasil 
pekerdjan tangan murid2 S.R. 
dan S.K.P. Setelah melihat 

pameran tersebut kemudian 
rombongan Menteri PPK me- 
nindjau usaha2 pendidikan ma- 
sjarakat dan pembangunan ge- 
dung S.G.B. serta asramanja. 
Achirnja diwartakan bahwa 
Menteri PPK bermalam di Pa-   suruhan. — R. Sb. 

     

Menteri Menteri Perbu ruha 

buruh perkebunan tersebut, 

tjaman mogok pada tanggal 

menerangkan, bahwa sekarang 

tidak akan diberikan langsung 
kepada bur uh, akan tetapi masih 
akan dirundingkan lagi, ' baik 
dengan pihak2 jang bersangku- 
tan maupun dengan Perdana 
Menteri. Keterangan tersebut di- 
berikan oleh Menterj Tedjasuk 
mana atas pertanjaan pers" se 
telah ia menghadiri sidang kabi 
net. Menteri Tedjasukmana me- 
ngatakan djuga: Tidak 2 
ada pemogokan". 

Upah surut belum. « 

FI 

Dalam pada itu dari: ikon sei 
orang anggota kabinet didapat 

      keterangan, bahwa persoalan 

KA ditjegat grombolan 
didaerah Ambarawa 
Segenap penumpang dan pegawai 

dibikin 
ENURUT berita jang diterima oleh wartawan ,KR” 

nbersih" 
di 

Magelang, kemarin siang oleh Djawatan Kereta Api setem- 
pat dari daerah Ambarawa pada tanggal 13 Djanuari djam 14.30, 
waktu kereta api penghubung dari Kedungdjati — Ambarawa | 
berhenti dihalte Gogodalem, dengan mendadak telah diser- 
bu oleh gerombolan bersendjata kira? sebanjak 17 orang. 

Semua penumpang termasuk 
djuga pegawai Djawatan Kereta 
Api dilutjuti dan dirampok ber- 
sih, sedang haltenja djuga di- 
rampok. Uang halte sebanjak 
Rp. 18,40 dan sebuah djam Wek- 
ker dibawa pula. Demikian pula 
pesawat telponhja dirusak. 

Djumlah kerugian dari pihak 
penumpang belum diketahui. Ge- 
rombolan tersebut, diduga dari 
Ne Mp3 Complex. : 

“ Vuurcontact antara 
Mobrig dan gerom- 
bolan, 

Sementara itu, mengenai gera- 
kan pengedjaran terhadap ge- 

rombolan Merbabu - Merapi - 

| Pan di Kedu DPada Pase 

  

 Mengindjak2 api dan mandi 
dengan minjak mendidih 

Mengindja?2 arang-berapi dan 
mandi dengan minjak jang men- 

didih, buat penduduk Bandung 
Due suatu dongengan. lagi. 
“'Pefkumpulan Hoo Hap telah 
memberi bukti dibelakang ge- 
dung CHTH Djalan Raya Barat 
1212, 

Banjak jang menjaksikan, di- 
antaranja kelihatan djuga Dr. 
Djundjunan dan Dr. Tan Peng I. 
»Keramaian” ini diadakan ha- 

ri Sabtu dan Minggu dan untuk 
itu didatangkan suatu rombo- 

ngan - ahli dari Tjibinong, Ban- 
| ten dan Tjiluer. 

Ditempat keramaian itu an 
' keruhun beberapa 

bernama 
     

Sakti2", 
Gonesia dan Tiong- 

nja terdiri dari beberapa orang 
Tionghoa”. 

Sebelum keramaian mengin- 
djak2 api dan mandi dengan mi- 
njak panas itu ada upatjara me- 
motong lidah dan dengan darah- 
nja jang keluar itu telah ditulis- 
kan huruf2 Tionghoa sebagai 
isimnja, 

Pelaku? dari keramaian itu se- 
belum melakukan skeanehan”nja |   , dan mendapat » komando” terus 

  

terlebih dahulu telah kesurupan        

pada menutup mata dan kemu- 
dian ,,menjerbu' api dan minjak 
jang digodok. Gundukan arang 
berapi itu pandjangnja “kira2 
5 meter, diindjak2 sampil lari, 

sedang minjak jang mendidin 

itu lalu dimasuki-handoek jang 
kemudian di ,,pukulkan' kepada 

tubuh. " 
Kalau orang2 jang kesurupan 

itu kemudian sadar lagi dan di- 

tanja oleh ,,mualim-nja” apa jg 
sudah diperbuat. selalu mendja- 
wab tidak talru apaZ. Selama ke- 

surupan, orang2 itu memperli- 
hatkan keanehan2, ngomong da- 
lam bahasa. Tionghoa aseli, me- 
nulis nuruf2 Tionghoa jang ,,ru- 
wet” dan lain2. 

Kabarnja, sebelum pelaku2 

itu mempertundjukkan keaneh- 
annja, dua minggu dimuka su- 
dah berpuasa tidak makan da- 

ging dan ,mentjutji dulu roh”. 
Buat penduduk Tiongnoa jang 

menganut ,,kepertjajaan” ini, 
pertundjukan mengindjak arang- 
“berapi dan mandi dengan mi- 
njak panas itu tidak lagi diang- 
gap suatu keanehan luar biasa 
dan sering dipertundjukkan  di- 
waktu - waktu jang ,,keramat” 
dibeberapa tempat didaerah Tji- 
hinong-dan Djakarta, 

  

13 petang jang lalu telah terdja- 
Gi vuurcontact antara Mobiele - 
Brigade dan 30 anggauta MMC 
jang waktu itu akan kembali 
dari Kaloran (Temanggung) ke 
daerah MMC. 

Pertempuran itu terdjadi di 
Ngiplak terletak antara “Pring- 

surat — Pingit. 

3 Anggauta ae aebolan 
tewas, 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa korban pertempuran 
pada tanggal 12/1 malam meng- 

hadap tanggal 13 di Setjang, di- 
dapat keterangan bahwa hingga 
kemarin sore djam 6, telah di- 

ketemukan 3 majat dari ang- 
gauta gerombolan ,MMC. Demi- 

kian interlokaal wartawan 
»KR” Magelang tadi malam. 

Uang penghibur 

  

Akibat terror sedang di- 
-  bitjarakan Pemerintah. 

Menurut keterangan Menteri 
Perhubungan telah mengadju- 

kan usul kepada pemerintah utk 

memberikan uang penghibur ke- 
“pada djanda atau ahli waris pe- 
gawai Djawatan Kereta Api 
jang tewas dalam mendjalankan 

tugasnja sebagai akibat perbu- 
atan terror. 

Usul ini telah dibitjarakan 
oleh pemerintah dalam sidang 
kabinet Selasa malam jang lalu 
tetapi belum dapat diambil se- 

suatu putusan karena dikala- 
ngan menteri? jang lain timbul 

pendapat bahwa peraturan uang 
penghibur jang demikian itu 
seharusnja tidak hanja diberikan 
kepada pegawai2 DKA sadja, 

tapi peraturan itu harus ber- 
laku bagi seluruh golongan pe- 

gawai pemerintah, 
Berapa djunlah uang jang 

akan diberikan kepada tiap? pe- 

gawai . jang mendjadi korban 
dan bilamana peraturan itu mu- 

lai berlaku masih belum ter- 

keterangan jang didapat selan- 
djutnja peraturan tersebut dim 
satu bulan ini sudah akan dapat   diselesaikan pemerintah, — Ant, 

dapat ketetapan. Tapi menurut : 

Tidak akan ada pemogokan 
Sekitar tuntutan Sarbupri ttg upah surut 

Ontslagwet sudah dimadjukan 
kepada 

ERHUBUNG. dengan adanja persoalan 

perkebunan Sumatera Timur sebesar Rp. 30 djuta jang di- 

tuntut oleh Sarbupri/Perbupri untuk dibajarkan langsung kepada 
ntutan mana disertai dengan an- 

25!1 jang akan datang apabila tun- 
tutan itu tidak dipenuhi, Menteri 

kabinet 
upah surut buruh 

Perburuhan Tedjasukmana 

sudah ada persesuaian tahpay 
dengan pihak? jang Mena aa. 

Pada pokoknja upah surut itu upah surut buruh .per Kebuhan 

Sarbupri 'itu belum mendjadi 
soal kabinet. Soal tersebut akan 
diatur chusus antara Menteri 

Perburuhan sendiri-dan Perdana 
Menteri. 

Pokok persoalannja, sebagai 

Giketahui,” ialan pihak buruh 
menghendaki supaja upih sirut 

(dari madjikan AVROS dan 
D.P.V.) jang mendjadi haknja 
itu, dibajarkan langsung kepada 
buruh (sebesar Rp. 30 djuta), 
sedang Menteri Perburuhan me- 
mutuskan (keputusannja tang- 
gal 8 Oktober 1952) supaja upah 
surut tersebut disetorkan kepa- 

rda De Javasci 16 Bank di Mejan 
sebagai ”,Dana Kesedjahteraan 
Buruh Perkebunan Sumatera Ti. 
mur", jang: ditolaknja oleh pi- 

D.P.P. Sarbupri beranggapan, 
bahwa hal terselenggaranja ba- 
dan2 sosial jang dimaksudkan 
dalam Dana Kesedjahteraan 
Buruh” itu adalah kewadjiban 
mutlak. dari madjikan. 

Pun pihak Perbupri jang di- 
pimpirt Mr, Silitonga sependapat 
dengan Sarbupri itu. 

Rantjangan undang? 
putusnja hubungan 
kerdja, : 

Menurut “keterangan Menteri 
Perburuhan selandjutnja, ia 
telah  memadjukan rantjangan 
undang2 tentang putusnja hu- 
bungan kerdja (ontsiagwet). 
Rantjangan undang2 tersebut 

kabinet. — Ant: 

: Upatjara penutupan kursus 
pendidikan djasmani jang dise- 
lenggarakan oleh Kantor Inspek- 

Si Pendidikan Djasmanj di Jo- 

gja telah dilangsungkan baru2 
ini bertempat di asrama K.I.P.D. 

di Dongkelan Jogja.   

    

USUL  CHURCHILL PADA 

  

   

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 9 

Bebulan .........« Rp. Ll.— 

Etjeran v........ ». 0.60 
  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 12. 

   

IKE: 

aa 

PAKT ASIA TENGGARA 
USA ingin Indonesia & India & Pakistan 

  

BOMBER , HASTING" 
". DJATUH 

9 Anak buah tewas. 
Djuru bitjara markas besar 

tentara Inggris di daerah Teru- 

San Suez mengumumkan bhw 

sebuah pesawat pembom ,,Has- 

ting” Senen jang lalu telah dja- 

tuh didekat Fayid dan menj»- 
babkan tewasnja 9.orang anak 
buah. 

Diterangkan bahwa pesawat 

tadi pada waktu itu sedang me- 
ngadakan penerbangan pertjo- 
baan. — UP. 

KOMISI UNDANG2 DA- 
SAR MESIR DIANGKAT 
P.M. Mesir djenderal Moham- 

mad Naguib, hari Selasa jg lalu 
telah mengangkat sebuah komi- 
Si terdiri dari 50 orang, jg akan 
mempunjai-tugas menjusun un- 
dang2 dasar baru untuk Mesir. 
Dalam sebuah dekrit jang di- 

keluarkan oleh pemerintah Me- 
Sir dinjatakan, bahwa komisi 
menjusun sebuah konstitus: ba- 
ru jang sesuai dengan tudjuan 
revolusi nasional Mesir, 
Bokok persoalan jang akan 

diputuskan oleh komisi in: ialah 
apakah Mesir dikemudian hari 
akan tetap mendjadi keradjaan, 
atau akan mendjadi Republik. 
55 Ap: 

  

100.000 BURUH K.A. 
ITALIA MOSOK 

Kira2 100000 buruh kereta- 
api Italia Selasa tengah malam 

jang ialu, telah mulaj menga- 
dakan pemogokan umum untuk 
menuntut kenaikan upah, Aksi 

pemogokan ini jang dipimpin 
oleh serikat2 buruh jang berha- 

luan komunis akan berlangsung 
hingga tengah malam  Reniv 
nanti. 

Lebih kurang 150.000 orang 
darj sedjumlah 300.000 buruh 
kereta-api di i rs telah mulai dibitjarakan 'dalam ' Hn an nana Italia te 

jang hampir melumpunkan sama - 
pemogokan ini 

seraij semua lalu lintas kereta- 
api. , 

Djawatan kereta - api Italia 

jang merupakan Milik negara 
tiap2 harinja mengangkut kira2 
satu djuta orang penumpang 
ian 109.009 ton barsngZ muatan, 
-— UP, 

  

ASRI 3 TAHUN : 

keluar 

Sementara itu hari ini sdr. Ka- 
tamsi direktur ASRI akan be- 
rangkat ke Djakarta sesudah 
membatjakan laporan tahunan 

dalam peringatan tsb. Keberang- 
katan itu untuk membitjarakan 

soal udjian penghabisan. 
Lebih landjut dapat dikabar- 

kan, bahwa ASRI telah mempu- 
njai siswa sebanjak 139 orang 
pada tahun ke-3, sedang pada 
tahun pertama djumlah siswa 40 
orang, pendengar 5 orang dan 
pada tahun ke-2 siswa ada 106 
orang dan pendengar ada 6 

orang. Pada tahun ketiga pen- 
dengar ada 6 orang. Djumlah 
guru2-nja pada achir ' tahun 
ke-3 ada 35 orang dan-7 orang 
guru tetap, Pada permulaan 
tahun gurunja ada 17 orang di- 
antaranja 2 orang guru tetap. 

Lukisan2 keluar negeri. 

Tentang hasil lukisan dari pa- 
ra siswa ASRI sedjak permula- 

"an berdiri hingga kini oleh pim- 
pinan akademi tadi dinjatakan, 
bahwa  hasil2 pekerdjaan Seni 
Lukis dari tahun ke: 1 banjak 
jang dipamerkan di Kementeri- 
an P.P, & K, Djawatan Kebuda- 
jaan dan Gedung Negara, Jogja. 
Begitu 2. jang mengenai tjip-   
  

Lambagu Kabudajaan Indonesia 

Kon. Bataviaesch Gencotsichaw 

am Kunstan an Wetensihappen 

makassar 
memakan 

    

Beberapa tjiptaan dikirim 

ERKENAAN dengan hari ulang tahun ke - 3 Akademi Seni 
Rupa Indonesia Jogja, maka pada tg. 15 - 1 keluarga ASRI 

akan melangsungkan peringatan itu bertempat digedung Negara 
mulai djam 9.30. Mengingat keadaan keuangan ASRI peringa- 
tan diadakan setjara sederhana. 

beberapa jang dipamerkan da- 
lam Gedung Negara diruang te- 
ngah Jogja. 

Dalam tahun jang lalu ASRI 
mempertundjukkan sebagian da- 
ri hasil2 pekerdjaan para siswa- 

nja dari seluruh bagian didalam 

pekan P.P. & K. di Djakarta, 
Makassar dan Bali, Tahun jang 
lalu ini pun telah mengirimkan 
pula sebuah Tukisan ,,seorang pe- 

tani sedang meluku” dari sdr. 
Ruliaty Abidin untuk diexposisi- 
kan di Philadelphia dan 3 orang 
siswa dari tahun peladjaran ke: 
3 sdr. Endrodjasmoro, saudara 

Ra'is Rajan dan Kddy Sunarso 
| mengirimkan buah tjiptaannja 
The unknown political priso- 
ner” ke London untuk ikut serta 
dalam International “Sculpture 
Competition dari The Institute 
of Contemporary Art. 

Achir-achir ini para siswa ke- 
lihatan giat mempeladjari tjuki- 
lan kaju dan tjukilan linoleum 
ets. 

Dalam bagian Seni Keradji- 
nan dan Pertukangan pada ta- 
hun jang lalu telah dimulai 
mengerdjakan pekerdjaan pe- 
rak ' jang hasilnja kemudian 
dapat dilihat pada exposisi ta- 
hunan. ASRI jad, ini, 

turut serta 

di Eropa. 

Menurut ,,N.Y. Times” 

Churehill itu. 

Dalam -pempbitjaraan2nja   
telah menjerukan pula supaja 
organisasi pertahanan jang 
usulKan itu setidak2nja dapat 
dimulai dengan Amerika Seri- | 

| kat, Inggris, Perantjis, Austra- | 
|lia, New Zealand dan Muang | 
Tai sebagai anggota2, dan dibe- | 

| ri nama ,/Pakt Asia Tenggara”, 
| jang mengandung arti 
| Churchill tidak menjarankan 
|ikut sertanja Djepang dan Ko- 
| rea Selatan. Tapi, menurut pen. 

| dapat Dulles, sebelum negara2 
| itu mengambil kata sepakat, ha- 
|Lrus ditentukan dulu politik ber- 
| sama jang akan dilakukan ter- 
hadap Tiongkok Nasionalis 
ataupun RRT. 

Pendirian Amerika. 

Harian ,,N.Y, Times”  selan- 
djutnja mewartakan, bahwa pe- 
merintah  Eisenhower djelas 
berpendapat bahwa kini sa'at- 
nja telah tiba untuk menerus- 
kan usaha2 guna mengorganisir 
pertahanan dibagian dunia itu, 
tetapi pemerintah baru Ameri- 
ka ini diduga lebih mengingin- 
kan pembentukan suatu pakt 
pertahanan umum di Asia, da- 
lam mana negara2 Asia sebagai 
India, Pakistan dan Indone- 

|sia akan bersedia mengambil 
bagian. 

bakal 
menteri LN Amerika John Fos- 

ter Dulles, kabarnja telah me- 
naruh perhatian, terhadap usul 

de- 
ngan Dulles, Churchill kabarnja 

di- 

bahwa : 

  

: 
€ 

ARIAN ,,New York Times” memperoleh kabar dari sumber 
sumber PBB di New York, bahwa P.M. 

Churehill, selama kundjungannja di Amerika baru? ini 
mengusulkan kepada pemerintah Eiserhower 
sebuah perdjandjian pertahanan Asia Tenggara untuk melawan 
agressi komunis, serupa dgn. 

Winston 

telah 
supaja dibentuk 

Inggris 

Pakt Atlantik Utara (NATO) 

      

  

   

Harapan 
»N. X. Times” dalam p 

mengemukakan, bahwa 

rintah Tiongkok Das 
Taiwan rupanja tida £ 
kan dalam saran Sa hill 
ngenai pembentukan Pakt 
Tenggara itu. Sela t 
merintah Inggeris 

ngakui, bahwa Ind 
Indonesia. untuk 
mungkin sekali 
menggabungkan dir 
tersebut, tetapi In 
rap bahwa nega 
mau ikut mengambil bagian (« 
kemudian hari. 

Demikian a.l. menurut. ,,N.X 

Times”. — Ant.- UP. 

            

   
   

  

Komplotan pembunuhan di Moskow: 
  

tinggi Sovjet berarti, 

Mengabaikan pendapat 
umum. 

Penindjau2 lainnja berpenda- 
pat, bahwa apa djuga jang 
mendjadi motif dari gerakan 
baru ini, suatu hal jang sudah 
pasti ialah, bahwa tindakan2 
tersebut mengandung arti jang 
besar. Kalau mengingat, . bah- 
wa selama ini kaum "komu- 
nis” selalu membangga2-kan 
politik mereka jang menentang 
diskriminasi, maka tindakan2 
jang diambil terhadap orang2 
Jahudi tersebut menundjukkan 
adanja sikap-tak-perduli jang 
luar biasa terhadap pendapat 
umum dunia. 

Para penindjau itu mengi- 
ngatkan, bahwa isjarat perta- 
ma untuk memulai gerakan 
anti-semitis jang baru ini telah 
diberikan dj Tjekoslowakia, se- 
waktu beberapa pemimpin ko- 
munis Tjekoslowakia  dipen- 
djarakan, jang kemudian disu- 
sul dengan penglaksanaan hu- 
kuman2 matj atas orang2 Ja- 
hudi. 

Mendekati 
Arab ? 

Salah satu surat kabar. Pe- 
'rantjis jang berpengaruh me- 
njatakan dalam siarannja Se- 
lasa sore, bahwa aksi baru jg. 
dilakukan oleh Moskow itu di- 
maksudkan “untuk menggerak- 
kan kampanje "membentjj A- 
merika''. 

Surat kabar tersebut menge- 
mukakan pula kemungkinan, 
bahwa dengan aksi tersebut 
Moskow hendak melandjutkan 
usahanja mendekati negara2 
Arab. 

negara? 

Reaksi Tel Aviv. 

Kalangan resmi di Tel Aviv 

menganggap peristiwa ini se- 
bagai gambaran dari kejakinan 
Sovjet, bahwa mereka tidak 
akan dapat merobah orang Ja- 
hudi mendjadi komunis sedjati. 

Oleh lapisan rakjat biasa di 
Israel tindakan Moskow itu di- 

pandang sebagai permakluman 
perang terhadap (dunia Jahudi 
seluruhnja. 

Banjak terdengar dugaan2 
jang berkisar disekitar perta- 
njaan, apakah dengan itu Sov- 
jet bermaksud akan menjokong 
negara2 Arab dalam mengha- 
sdapi Israel.   Oleh para penindjau di Wina 
tindakan2 Moskow tersebut di- 
tafsirkan sebagaj tanda akan 
adanja gelombang penuntutan2 
terhadap kaum Jahudi dinega- 
ra-negara hlok Sovjet, 

Dalam hubungan ini para 
penindjau tersebut menjebut-   

membangkitkan semangat ”membentji 
nangkapan kita muat kemarin. — Red.). 

Pendapat di Wina, '   

Mau bangkitkan semangat 
anti Amerika 
Dan usaha dekati Arab 

ENINDJAU2 diplomatik di Washington 
marin dulu bahwa "pembersikan” 

Moskow terhadap 9 orang dokter Jahudi rupanja n 
Suatu tanda akan diadakannja 
disemua negara blok Sovjet. Mereka berpendapat, 
shjajtakannja dokter2 tersebut sebagai 
jang katanja telah berkomplot untuk : 

bahwa dengan itu Sovjet 

    
    

   

   
   
   

menjatakan ker 

dila D jang 

anti-Jahu 
bahu 

agen Amerika S 
membunuh pemi 

Mn 2 

(Be 

gerakan 

Amerika” 

pernitn- njebut nama beberapa 
pin "komunis" jang 
nunggu penentuan nasi 
perti Anna Pauker, Vasi 
ca dan T, Georgesca dari 
mania, Gerhard Fisle 
Paul Marker darj Djerm: In Ti 
mur dsb. UP. 

Dokter2, jang 
ditangkap. 

Dokter2 jang telah ditangkaj 
itu, bernama  Vovsi, Chii 
Vitch, Mitoelis, Vinogradoy 

hen Egorov, Feldman, E 
dari Kaionov, Diantara me 
terdapat seorang ahli pen 
uraf saraf, dan seorang ahli 
njakit hidung ,telinga dan 
rongkongan.. Pendjelasan2 
tentang kebangsaan dan djc 
kelamin para dokter tersebut 
tidak diumumkan. 

Professor Vovsi me 
lah mendapat instrul 
organisasi “Bersama” 

m: 

    
Ro- 

  

dan 

telah 

    

   
    

  

   

   

  

E 

   

iku te- 
dari 

Ame- 
nuh 

      

di 

rika Serikat untuk membu 
pemimpin2 pemerintahan 
Sovjet Uni. Vinogradov, Cohen 
dan Egorov mengaku pernah 
mendjadi mata2 dalam dinas 
rahasia Inggeris. 

Korban? komplotan, 
"Menurut pengumuman peme- 

rintah Sovjet, dokter2 itu ber- 
tanggung djawab atas mening- 
galnja : A. Zhdanov bekas ang- 
gota Politbiro- dan pembentuk 
Kominform, jang meninggal du 
nia dalam tahun 1948: A. S. 
Scherbakov djuga bekas ang- 
gota Politbiros Marsekal A.M. 
Vassilevsky anggota Sentral 
Komite Partai Komunis Sovjet, 

Marsekal M. Govorov anggota 
djuga  darj. : Sentral Komite 
Marsekal I. Koniev bekas kob- 
mandan angkatan darat Sovjet 
Uni, djenderal Sergei M. Shte- 
menko bekas kepala staf 
umum, dan taksamana P'. IT, 

Levchenko “bekas wakil men- 
teri angkatan laut Sovjet. Uni. 

- UP. 3 AFP, 

  

« Mangke dipun pundut mana 
tenipum, mas, (Diambil sadjc, 

mas, mempelamja), kata sex 

oramgibu kepada seorang pemu 
da jg. hadir dalam wpatjara mera 
kawinan kemarin Gidjalan Mas 
gelamg Jogja, 

»Tiduk njanggup, Olbesare os Ng 
dijawab pemuda itu, 

sSOja kira anak iamg motret 
tadi? Ibu tadi, pergi Te 
Ajuru potret, 

: ul 

 



    

       

    

. dorong sehingga ia terpaksa 

- berganti dan semuanja itu ter- 

13 Naaah 
“Sa melihat, begsan 

| Ke 5 djadi & abad dalam ke 15. | 

akan kesenian Njoget (tari), 

3 itu. Permainan tadi dinamai do- | 

z3 
“ma begsan ETENG. 

  

   

  

    

   

            

   

  

   

    

   

  

tempatnja pada dua benti 
bagai pendorong ataukah 

bergerak untuk madju. 
Aliran baru didalam 

F pendidikan disekolah2. | 
Sebenarnja, Amerika Serikat 

adalah negara Kristen, 6076 pen 
Juduknja Protestant dan 2 
Katholik: 40 Presiden telah tea 

/ dise olah tinggi militer tempat 

ya “Tentang kedudukan 
|Islam dikatakan, bahwa dianta- 

e- | Serikat itu, 
1200.000 "kaum Muslimin jang 

h2 “dikatakan 
bahwa lebih dari 
di Amerika Sa 

au ang banana 
zasukkan didalamnja: pun 

  

keluarnja  Eisenhouwer 
Mac Arthur dan Omar Bradley 
dengan chidmat diberikan didik- 
an kerochanian. 

ummat 

.ra 160 djuta penduduk Amerika 
terdapatlah kira2 

'terpentjar2 diberbagai kota. 
. Tentang mesdjid Washington 
(Mesdjid Djami') jang sering 
“Kita dengar itu dikatakan seka- 

didirikan atas usaha kaum Mus- 

Timin jang datang dari berbagai 
'pendjuru dunia, dan sekali? ti- 

“Hamka. 

24 kota penting di Amerika Se- 
|rikat, 19 universiteit jang besar. 
besar dan berbagai matjam pu- 
sat Geredja serta melihat dan 
bertukar fikiran tentang soal2   Giri dari orang Kristen. 

  

Sepentan dan kebudajaan. — 

   
  

para pemba 

WUNG, SERIMPI, WAJANG 
ORANG, dsb. Akan tetapi se- 
Man sa melihat beg- | 

g ("Tarian jang baik. Selingan (in-    hatnja. 
' tiada djeleknja dika kami mem 

| perkenalkan kepada para pem- 
batja Chususnja Gan masjarakat 

kita Sa Oak tentang an 
PTENG ini. 

Ad Kakan begsa apun 5 
ETENG ini adalah Sultan Tp. 

Sultan HB. 'ke 5, gemar sekali 

maka tiada must: bahwa 
beliau ingin mentjiptakan beg- |. 
“san jang baru jang gambar2nja 
diambil dari begsan Lawung. 

. Maksud tadi dapat terlaksa- 
na, dan begsan ini diberi nama 
begsan ETENG. Adapun nama 
ETENG ini diambilkan dari pe- 
perangan jang hanja dilakukan 
dengan ta bagian bawah 
(dalam bhs Djawa, adu epek2). 
Asal mulanja peperangan 'ber- 
tapak tangan ini, diambilkan 
dari permainan anak2 semasa | 

“lanan eteng (permainan eteng). 
“ Oleh karena tarian 1 ' ta- 

di diambilkan dari (permainan 
eteng, maka tari tadi diberi 

      

Begsan ETENG tadi Anta 
hanja dipertontonkan: di Kraton 

.sadja, jaitu “Gjika put j       

  

   
    

  

tia | ada 

Tini bolehiah dik 

   

At jang ment dan bahwa 
“pentjipta tadi senang sekali 
mendengarkan .utjapan2 bahasa 
Madura. 

Maka djika Zat pembatja 
melihat, akan mendapat kesan2: 

termesso) jang humoris. « 
Maka tarian ( (heksan) ETENG 

dikatakan mempu- 
njai sifat umum. . 

hasil pertundjukan jang dilang 

(ningratan tepat pada peringatan 

bara, 
ae ba : « 

PEMBUNUHAN 
KEDJAM 

. 5 Pa ae dibunuh 
hampir pu lehernja. 

Lana Kebon Djeruk, 
Paalmerah, Djakarta, kira2 
djam 22.00, baru2 ing terdjadi 
pembunuhan kedjam atas diri 5 
orang penduduk — satu dianta- 
ranja. mandor desa — dilakukan 
Oleh geromboian bersendjata api 

20. berpakaian aneka- 
warna, tapi ada djuga diantara- 
nja “berpakaian seregam hidjau. 
4 Diantara 5 korban jang di- 

bunuh itu, kedapatan dalam ke- 
adaan hampir putus lehernja 
akibat batjokan sendjata golok, 
dan majat satunja lagi penuh 
dengan lopang2 peluru dibagian | 

kepaianja. Gerombolan apa dan 
sebab2 dilakukannja pembunuh- 
an atas diri 5 penduduk itu, sam 
pa sekarang belum diketahui, 
sedangkan sementara Itu — ms 

“|nurut polisi — tidak tertjatat 
ja Mi- | terdjadinja sesuatu. kehilangan 

"| barang jang dirampok milk 
'aT1 ('korban2 jang dibunuh — Ant. 

se Bei ba aa 4 

| Pa i 

  

    

  

  
ruhan tidak hendak diberikan 

“Hal ini dianggap Sarbupri se- 
bagai perkosaan atas hak milik 

ak azasi manusia. | 
. Keterangan Beksspeh,   

Dikota Madiun, Ri 
| kusumo, 
bahwa “mungkin dalam 

“itu kira2 sudah 
| modal sebesar Rp. 

rang hampir selesai. Mesdjid ini |- 

'daklah karena dibiajai oleh pe--: 
merintah nj Tnn Serikat, kata | 

Hamka tatajii mengundjungi 

1 didapat keterangan, bahwa uang 

. Gambaran ini kami dapat dari 

sungkan  dipendopo Purwodi- 

hari ulang tahun SR Sultan 

| mana tamu2 itu akan diterima 

dan sendjata golok terdiri dari 

z laboratorium, 

  

Haa 'keterangan 

depan i inj sah 

modal Rp. 500.000,—, Pada $ 

    
   

  

Menurut Tn 2 

   
at ini, sudah tersedia | 
“Bank itu dimaksudkan ' 
memberj bantuan kepana se- 
mua “pegawai - - buruh “ dalam 
Kotapradja, Madiun, "2 

Djika ternjata nanti bank ini 
dapat memberikan . manfaat, : 

akan diusahakan Dae tangan 2 
luar kota Madiun. .— Ant. 

ORGANISASI PENTJU- 
“LIK DISULUNG 

Seorang ALRL 
— tertangkap ? 

Dari pihak kepolisian. Su- 
) bah- 

i polisi 
berangsur - angsur “telah da- 
pat menggulung organisasi per- 
tjulik2 jang harus bertanggung 
djawab terhadap kira2 8 ke- 
djadian pentjulikan selama ta- | 
hun 1952. 

Jang telah ditangkap sampai 
saat ini ada 10 orang, terdiri 
dari orang2 Indonesia dan Tiong 

  

  

  

  

Kapten dari ALRI Surabaja. 

pat ditangkap ' setelah terdjadi | 

negara. jang menjebabkan - pe- 
in .fjulik itu menderita 

SAN 

“Dan pemeriksaan sementara 

tebusan “harus dibajar 
oleh 8 Aa berada antara 
Rp. 30:000,— sampai Rp. 
000.—, dan djumlah jang tas 

|lah dapat dikumpulkan dengan 
djalan demikian ada kira2 
Rp. 500.000,—. Ant» 

  

DAPATKAH SEMINAR 
ND DI-SURABAJA ? - 
Atas pertanyaan, direktur 

Lembaga Penjelidikan dan Pem- 
'berantasan Penjakit Kelamin di 
Surabaja, Prof. Dr. Sutopo, me- 
njatakan, bahwa pengumuman 
WHO tentang adanja Internasi- 
onal Seminar On Venereal Di-. 
sease dalam tahun: 1954 dj Su-| 
rabaja, rupa2-nja “telah disetu- 
Gjui oleh pemerintah kita pada | 
pokoknja.. Tapi jang baginja | 
mendjadi persoalan ialah bagai- 

« 

djika tempatnja belum selesai. 
Tempat2 itu diperlukan untuk 
(mengadakan demonstrasi2 jang 
diperlukan. Mengingat waktunja 
jang sudah sangat dekat itu, 
maka diharapkannja bahwa pe- 
kerdjaan tersebut akan dilak- 
sanakan dalam djangka pen- 
dek. Setidak2-nja diharapkan 
akan dapat diselesaikan 1 ru- 
angan untuk orang sakit, 1 in- 
ternaat untuk personil beserta 

“ini semua supaja merupakan sa. 
tu kebulatan utk. dapat meneri- 
ma tamu2 itu. Pekerdjaan ini 
harus selesai dalam satu tahun. 
Seminar akan diadakan “dalam 

“triwulan pertama ditahun j-a.d. 
Pada waktu inj-telah selesai 

interriurnja se- 
dang diselenggarakan dan” da- 
lam waktu 2 bl. akan sudah se- 
lesai. Disamping 
dan paviljun perawatan sudah 

| beratap, tetap keuangannja kini 
| aa dan menderita kekurangan 

ingga memerlukan otorisasi   
Sarbupe sal TN 

jang Eharbak 
| Delegasi ra Na PM Wilopo 

(ELEGASI Sarbupri jang terdiri dari Nj. Setiati Surasto, 
Haroen, R. Sitoemeang dan Irawan Pandoe telah menemui 

Perdana: Menteri Wilopo untuk membitjarakan hal upah surut 
buruh? perkebunan Sumatera Timur, jang oleh Menteri Perbu- 

melainkan hendak digunakan untuk "pendirian badan? sosial. 

seorangan dan melanggar | 

Ian Km nano ian 

Buruh atau Jainnja ddalah so- 
| cundair jang dapat dibitjarakan 

   

                  

   

          

- | pemerintah mau menerima pro- 
i- | cudure ini. 

, upan surut jang belum diberi- 

: kebunan Sumatera Timur itu | 
n Pberdjumlah 30 “juta rupiah, 

. . (Sarbupri : 

| tonga di | 4 
| mengadakan aksi protes terha- 

“tsb | dap keputusan Menteri Perbu- 
uatu | | ruhan itu berupa mogok total 

baru. — Ant. ' 
' 

langsung kepada kaum buruh, 

pembajaran kembali upah surut 
itu, 

'Delegasi Sarbupri berpenda- 
pat bahwa jang primair baginja 
adalah upah Surut itu harus di-'| 

rahkan kepada kaum buruh    g Dana Kesedjahteraan 

    

   
       

   

  

     

  

     

  

    

  

   

        

   

            

   

  

   

          

    

    

    

    

  

    

    

    

Buruh dikota Maninar tengan | 
at FP 

| tian ternjata s ar. Pen- | 
dirian bank ters Sa 4 utuskan 
dalam rapat DPD Kotapradja 
Madiun tgl. 8-1 jbl. Sampaj sa- | 

tuk | diriiTjoa S.W., jang pada. be- 
I-berapa . bulan :jang lalu diper- 

'hoa, diantara mereka seorang ' 

Salah seorang pemimpinnja da- | 

tembak-menembak dengan alat | 

engan bangunan samping, dan 

itu poliklinik 

| masa 

| neratja ringkas Javasche Bank 

| maksudnja memperbesar: -penda. 

at Pa tan produksi pada lain pi- 

'djukan pada lapangan padjak ig. 

djak pendapatan, padjak keka- 

  

tjopet, segera | 
sesud sipeni opet mengambil 3 

: pala Pala Dias » 
hut dalam pakaian | 

lipasar Glodok, | 
ta (Tukang. tjopet    

tersebut, berak meraba j 

rolnja, tetapi malang, 
segera Ba ana tangannja 

  

  . BANDAR ROULET DI 
HUKUM 
Hukuman ' pendjara 
pertama kalinja. 

  

  

  
ngadilan. Negeri Djakarta telah 
.mendjatuhkan hukuman badan 
(pendjara) sejama 4 bulan, atas 

salahkan mendjadikan rumah- 
nja didjalan Thomas, sebagai 
ang perdjudian gelap. Da- 

lam 'hal ini, Tjoa S.W. bukan 
sadja mengakui kesalahannja 
(mendjadikan ' rumahnja  se- 

| bagai tempat bermain roulette), 
tetapi mengakui djuga “bahwa 
dia adalah djuga jang mendja- 
di bandar “roulette. - — Ant., 

  

menangkap Pe 

Untuk pertama kalinja, Pe- 

Pang Mantari Rorkuhamana a.i. 
«mulai dipegang PM Wilopo 

Sidang bitjarakan soal2 routne 
Par sanam sidangnja pada hari Selasa malam, Dewan Menteri 

1 telah menjelesaikan beberapa soal routine. ' Menurut kete- 

' Selama Perdana Menteri sakit, 

. Menteri Prawoto. 

| Dengan ini, maka berarti bah- 
wa djabatan Menteri Pertahan- 

an ad interim telah mulai dipe- 
(gang djuga oleh Perdana Mente- 

ukti vulpen jang baru 3 TeLAn 5 
dja arik dari saku Ko- |. Diterangkan, bahwa didalam 

Megan Besar Djen. — Ant. iSidang kabinet ini, soal pengisi- 
Jan lowongan Kementerian Per- 
tahanan tidak dibitjarakan. Ka- 

- Fbinet semata2 

| soal2#routine. Demikian “djuru- 
membitjarakan 

“bitjara Menteri Mononutu, 

: Soal? jang diselesaikan. 

— Dalam pengumuman jang. di- 

keluarkan setelah sidang selesai 
dinjatakan, bahwa kabinet telah | 
menjetudjui antara Ilain ran- 
tjangan undang2 tentang per- 
njataan perlunja beberapa tanah 
partikelir dikembalikan men- 
djadi tanah negara, rantjangan 
peraturan pemerintah tentang 
penguasaan tanah2 negara serta 
rantjangan perdjandjian antara 
Indonesia dan' Belanda untuk 

mentjegah padjak ganda' atas 
pendapatan dan atas kekajaan 
dan untuk mengadakan peratur- 

  

   

(Ha 

DALAM bagian? dimuka “D 
adaan dalam tahun 1952, jang 

Pe Napak diharapkan akan 

SiDidatim kesimpulannja, La- 
'poran, tersebut minta perhatian 
pada hal2 mengenai hubungan 
antara kedudukan Anggaran , 
Belandja dan posisi Neratja 
Pembajaran, dimana suatu ke- 
kurangan Anggaran Belandja 
merupakan bahaja bagi kedu- 
dukan “devisen (persediaan mo- 
neter). 

Halnja bukanlah “demikian, 
bahwa suatu kekurangan Ang- 
garan Belandja sudah tentu ber. 
artj menjebabkan pengurangan 

jang sama pada persediaan2 mo- 
neter. Tetapi jang ada jaitu 
hubungan dalam arti corre- 
latie (saling berhubungan), 
jang “penting tidaknja tergan- 
tung pada struktur ekonomi da- 
Tj Sesuatu negara. 

Melihat struktur ekonomi In- 
Gonesia jang “agraris, dimana 
potensi2 ekonomj terutama di- 

tudjukan pada usaha produksi 
bahan2 mentah agraria. untuk 
diexport, maka hubungan an- 
tara kekurangan dalam Anz- 
garan Belandja dan posisi Ne- 
ratja Pembajaran terutama me- 
liputi tiga soal : a. Keluasan 
uang (geldruimte) jang terlaiu 
besar memusatkan dirj kepada 
bahan2 didalam negeri, sehing- 
ga. mengurangi djumlah untuk 
keperluan export. b. Uang itu 
diperuntukkan barang2 dari lu- 
jar negeri, sehingga import mia- 
kin bertambah banjak. c. Hal 
ini mengakibatkan timbulnja ke. 
naikan ongkos -pokok jg meng- 
halangi2 export. 

Pemakaian persediaan2 mone- 
ter untuk keperluan kekurangan 
Angaraf Belandja mempunjai 
akibat deflatoir/ kareng tenaga 

pembeli dalam negerj dikurangi 
karenanja. Meskipun begitu, 
us .compensasj ini terbatas. 
mengingat batas2 persediaan 
moneter. Sekedar pengurangan 
dari pada persediaan moneter 

pada tanggal 1-1-52 (Rp. 1.000 
djuta) dapat didjalankan dengan 
tidak 'membahajakan keadaan 
keuangan, tetapi persediaan itu 
adalah tidak tjukup untuk me- 
nampung' akibat inflatoir dari 
suatu ,deficit-financiering untuk 

tata bertahun2 sampai 
djumlah2 Has 'besar, 

kan? Pemerintah. 
Mengingat -besarnja pengu- 

rangan jang telah diadakan pa- 
da, persediaan2 Na selama 
permulaan th '52 dan jg masih 
akan dikurangi lagi (hal ini da- 
dat dilihat pada perkembangan 

  

belakangan ini, Red. Ant.), oleh 

pemerintah telah didjalankan 
tindakan? keuangan moneter, jg 

patan keuangan .serta mengu- 
rangi pengeluaran dan mem- 

batasi. pengeluaran devisen pa- 
da satu pihak, dan memperting- 

: na sudut keharusan men- 
dorong proses produksi, tindak- 

2 pemerintah terutama ditu- 

maksudnja meringankan 'beban 
padjak, seperti penurunan pa- 

jaan dan tindakan menilai-     lebih djauh oleh Sarbupri, djika | 

'Sebagai telah dikabarkan 

kan Kepada kaum buruh per- 

Untuk membela pendiriannja ini 
ng dipimpin Mr, Sili- 
umatera Timur akan   Ting tanggal 25 Djanuari 1952   ang TN Tn — Ant, 

'kan untuk menggiatkan usaha 

nakan 
ekonomi negara, . 

ditetapkan pada tgl, 12 Agustus 

LAPORAN DEVISEN 

Hubungan antara Anggaran Be- 
landja & Neratja Pembajaran 

bis). 

Laporan Devisen telah menge- 
mukakan pandangan? atas perkembangan devisen Indone- 

sia selama 2? tahun terachir, serta membitjarakan djuga ke- 
telah semakin mendjadi buruk. 

Dinjatakan lebih landjut, bahwa untuk tahun 1953 keadaan 
lebih baik. 

jang lalu bermaksud untuk mem 
pergunakan posisi devisen jang 
sudah kurang baik itu dengan 
tjara seeffisien- effisiennja, se- 
hingga mengurangi tekanan 
atas Neratja Pembajaran. - 
Demikian sekedar ichtisar La 

poran Devisen mengenai per- 

kembangan lalu-lintas pemba- 
jaran luar negeri dengan tindak. 
an2 jang berhubungan dengan 
Fl — Ant. 

  

L. PENARI2 BALI 
terbesar untuk F3 — Seniwati 

2062. 
AN Rotterdammer” 
ngabarkan, 

Nasincal New York (USA) te- 

lah menetapkan pilihannja, bnw 
penjanji Kirsten Flagstad dari 
Norwegia, ahl seni patung Cari 

Miles dari Swedia, penulis sandi. 

dan penari2 Balj jang telan ber- 
keliling di Amerika Serikat, ada 
lah senman - senwati, terbesar 
dalam tahun 1952, 

Pilihan terseput diselenggara- 
kan dengan bantuan penasehai2 
dari 17 negeri. — Ant. 

  

SIDANG LISA MUSLI- 
MIN INDONESIA 

Dewan Liga Muslimin indne- 

dengan beberapa pertimbangan 
sidang pleno Liga Muslimin In- 

donesia jang sedianja akan ber- 
langsung pada tanggal 17-12 
Djanuari 1953, diundurkan men 

djadi tgl. 24-25 Djanuari 1953. 
Tempat sidang tetap di. Dja- 

  

karta. — Ant, sn 

“PANITIA KARANG 
2 ARI" 

: »”Panitia Karang Kitri” untuk 

prpinsi Djawa Barat telah di- 

nur, Sebagaimana - diketahui. 
panitia tersebut bertugas untuk 

gundul. 

panitia tersebut para Inspektur 
dari Pertanian, Pengairan, Ke- 
hutanan, Perkebunan, Tata - 
bumi dan 1echewanani — /Ant. 

me- | 
Jajasan Kesenian 

wara Glan Ocasey dari Irlandia ' 

sia umumkan, bahwa berhubung 

“Propinsi Djawa - Barat. 

bentuk dan diketuai oleh Guber- 

mernarnamj kembali tanah2 jang 

Sebagai anggota duduk dalam | 

(Ik. rangan djurubitjara kabinet Menteri Mononutu, sidang in? mulai 
- dipimpin lagi oleh Perdana Menteri Wilopo sendiri. Sidang jl. 

MENARA oleh. Wakil Perdana 

an2 jang lain tentang padjak2 
itu beserta rentjana penukaran 

nota2 "mengenai 'hal tersebut. 
“— Ant. . 

FILM BARU B.F.N. 
Film BEN jang paling baru 

»SEKUNTUM BUNGA DITEPI 

| DANAU" oleh panitya cencuur 

film «diperkenankan untuk di- 

'edarkan, Tjeritera film tersebut 

berlaku di Sumatera sedangkan 
pengambilan gambar2  djuga 

dilakukan didaerah tersebut. 

ASRAMA2 BAGI 
PELADJAR2 

Akan didirikan oleh 
|. «Jajasan Darma”, 

“S,Jajasan drma” dari TP. jang 
diketuaj oleh Jetkol. Pirngadi te. 
lah memutuskan untuk mendiri 

kan asrama2 dan menjelengga- 

yakan perumahan bagj mahasis- 
wa, dikota2 jang ada perguruan 

tinggi. PertamaZ akan didirikan 
|suatu gedung untuk: keperluan 
tersebut “1 Jogjakarta dengan 
beaja sebanjak 200 ribu rupiah. 
Selandjutnja ' 

  

para mahasiswa bekas pedjuang 
jang ada diluar negeri, diantara 
nja dinegeri Belanda — R.D. 

KEPALA URUSAN PEM- 
. BELIAN PUSAT DI- 

TANGKAP 
“Baharudin kepala bagian pada 

kantor Urusan Pembelian Pusat 
darj Kementerian Perekonomian 

jang diserahi dengan pembagian 
toewijzing dari alokasi import 

kertas 13 Januari jang lalu te- 

lah ditangkap atas perintah 
Djaksa Agung karena pelangga. 
ran perkara pidana. Demikian 
diumumkan oleh Kedjaksaan 

Agung. 
Sejandjutnja pengumuman itu 

menjatakan bahwa Baharuddin 

telah minta uang s0gok dari im- 
portir2 5076 darj keuntungan 
dan'ia sudah menerima voors- 
chot, 

Dalam tangannja kedapatan 
tjek sebesar Rp. 10 000,—. dan 
uang,kontan Rp. 7.000,— sedang | 

patan uang kontan Rp. 34.000,— 
dan dirumah isterinja. kedua 
Rp. 7.000,—, Sekarang Baharu- 

din tersebut ada dalam tahanan 
— Ant. 

jajasan itu akan . 

.melantjarkan bantuan terhadap 

dirumah isterinja kesatu keda- j   

Madjelis Luhur Taman | 
Siswa 

Menerima 

dari Pemerintah, 

Menurut kabar dari Kemente- | 
rian P.P.K., selama tahun pela- 

djaran 1951-1952 oleh kemen- 

terian itu telah diberikan ban: 
tuan ' kepada ' Madjelis' Luhut 
Persatuan Taman Siswa di Jo- 
gjakarta guna beaja penjeleng- 
garaan 2) 53 SR. b. HS 
M.P, c). 8 SM.LA. d). 3 SIG.B. 

dan e). 1 S.GA, Berapa djum- 
lah bantuan itu tidak diterang- 
kan. 

Selain itu dikabarkan, bahwa | 
di | 

Surakarta sedjak tanggal 1 Sep- | 

kursus BA, Bahasa Djawa 

tember 1952 dengan surat pu- 
tusan Menteri P.P.K. ditetapkan 
sebagai kursus partikulir. 

Guna penjelenggaraan kursus 
tersebut kepada Jajasan ,,Saras- 
wati” di Surakarta diberikan 
bantuan selama tahun peladjar- 
an 1952-1953. — Ant, 

  

|PENJUMPAHAN PERWI- 
RA2 INSPEKSI C.T.N. 
Pagi ini djam 09.00 dengan 

bertempat di gedung Lodjj Gan- 
drung Solo akan dilangsungkan 
upatjara penjumpahan Perwira? 
pendjabat Inspeksi C T.N selu- 
ruh Terr. IV Djawa Tengah oleh 
Panglima Terr, IV/Div. Dipone- 
goro. Jang diambil sumpahnja 
terdapat 4 orang Kapten, 7 
orang LetnanI dan 17 orang 
Letnan II, 
Kemudian setelah upatjara 

penjumpahan selesai, akan dia- 
dakan konperensi dinas penutu- 
pan tahun dari pada tahun ker- 
dja 1952 Inspeksi C,T,N, Terr. 
.. sampai dengan tanggal. 17 - 

'53, untuk menentukan ren- 
Ela kerdja tahun 1953. 

  

21 TON TJENGKEH DI 
SITA 

Pihak jang berwadjib dj Se- 
marang telah mensita 21 ton 
ijengkeh dari suatu gudang mi- 
lik pedagang Tionghoa, sebagai 
akibat pengaduan dari 2 orang 
pengusaha rokok kretek jang 
mendapat pembagian tjengkeh 
itu, tetapi jang menganggap 

kwaliteitnja tidak sewadjarnja. 
Menurut keterangan, tjengkeh 

sebanjak itu adalah sebagian 
darj 17 ton tjengkeh jang dibeli 
oleh Djawatan Perindustrian se. 
tempat dari Jajasan Tjengkeh 
Maluku, tetapi jang kemudian 
sebelum dibagi2kan disimpan 

| dim gudang pedagang tersebut. 
Kenjataan bahwa tjengkeh 

tersebut. banjak ketjampuran 
gagang tjengkeh dan mengan- 
dung air. 

Pengusutan masih terus ber- 

Yah KENARI. Aas un 
  

rik2 Badan Industri Negara. 

Lebih bebas dan leluasa 
dalam usaha, 

Dalam hubungan ini Pimpinan 
Badan Industrtr Negara di Jogja- 
karta sdr Sukamto menjatakan 
kepada ,,K:R.” bahwa berdasar- 
kan keputusan itu jang berarti 
suatu ketegasan dari Pemerin- 
tah, BIN akan dapat bebas dan 

hara dan menjempurnakan or- 
ganisasi perusahaan2 jang su- 

dah ada. F 
Pelaksanaan perobahan sifat 

BIN dari organisasi Pemerintah 
ke organisasi partikelir kini te- 
lah dilangsungkan dan 
pertengahan tahun 1953. akan 

sudah selesai seluruhnja. 

Rentjana organisasi. 

Rentjana organisasi jang ber- 

sifat 'kooperatief itu di Pusat 
akan terdiri dari Dewan Pimpi- 
nan, terdiri dari seorang Ketua 
organisasi dan Ketua2: Bagian 
perusahaan dan administrasi, 
sedangkan '/ditiap2 perusahaan 
dan. paberik dibentuk badan2 
sematjam dewan. 

  
  

Tentang song swapradja 
“jang daerahnja telah atau akan 

diserahkan kepada  pemerintan 
diterangkan, bahwa mereka jang 
tjakap ' dan memenuhi sjarat 
akan dipekerdjakan pada pe-   kembali ,,vaste activa”, sedang- 

export, bea keluar - tambahan 
dan chusus djuga telah diturun- 
kan. 

Dilihat dari sudut Pa 
bangan kedudukan devisen 

gara, kenjataan pada waktu . 
(karang ini menundjukkan bah- 
'wa pada satu pihak persediaan 

-rentjana pembangunan 

Peraturan? import jang telah   
7 & 

merintahan setempat, sedang- 
kan mereka jang tenaganja ti- 

daik dapat dipakai oleh pemerin- 
tah akan diberhentikan sebagai 
pegawai2 lainnja dan akan men- 
dapat perlakuan jang sama pula, 

Diseluruh “Indonesia terdapat 
300 swapradja dan 300 pula ma- 

“dan ak devisen telah berkurang, sedang | tjamnja, sesungguhnja 
"kan pada Iain pihak dibutuhkan | sangatymenjulitkan, demikian 
banjak devisen untuk melaksa- | Sukar ketika kita tanjakan 

risiko jang harus dipikul. peme- 
| rintah dalam 
ngambil over daerah2 swapradja 
diseluruh Indonesia, 

tindakanja me- 

Bantuan kepada keluarga 5 Sul- 
tan2 di Kalimantan Barat 

Masih diteruskan 
OMBONGAN Kementerian Dalam Negeri, jang terdiri dari 

8 Sukartono, Drs. Setitit dan Nuriman telah terbang kembali 
ke Djakarta. Sebelum berangkat Sukartono menerangkan, 
wa terhadap keluarga para sultan dan panembahan, 

.dan sokongan jang diberikan selama ini akan berlangsang terus 
dan segera Ha akan ditindjau kembali, 

. pemerintah 

bah- 

bantuan 

Tentang persiapan — untuk 
mengganti undang2 nomor . 22 
tahun 1948 R.I. dan undang2 
nomor 44 N.I,T. dengan jang ba- 
ru dan uniform,.dikatakan, bah- 

.wa beberapa bahagiannja . jang 

tjotjok dengan keadaan dewasa 
ini masih akan dipakai, sedang- 
kan jang usang akan diganti 
dan mengalami perubahan selu- 
ruhnja. - 
Sebagaimana diketahui, keti- 

ga orang pegawai Kementerian 

Dalam Negeri itu sedjak Minggu 
jang lalu berada di Kalimantan 
Barat guna menghadliri konpe- 
rensi para Bupati dan perutusan 
Swapradja selurith Kalimantan 
Barat dan meresmikan penjerah- 
an Swapradja Sekadau 

dihadapan  rakjat 

lenasa dalam usahanja memeli- 

pada 

kepada | 

  

  Sekadau sendiri, — Ant, 

Badan Industri Negara mendjadi 
badan kooperasi partikelir 

PEDASARKAN surat penetapan Menteri Perekonomian, 
maka Badan Industri Negara jang berpusat di Jogjakarta, 

jang tadinja bersifat sebuah badan otonoom pada Kementerian 
Perekonomian. Djawatan Perindustrian, 
kooperasi jang sifatnja partikelir, 

pada pegawai? dan pekerdja daripada perusahaan? dan pabe- 

kini didjadikan badan 
Anggauta?nja terdiri dari- 

Para anggauta akan diberi 
pengertian demikian rupa, se- 
hingga mereka insjaf  benar2 
bahwa mereka bekerdja sebe- 
narnja untuk kepentingan peng- 
hidupan mereka sendiri. Djika 
mereka giat bekerdja, keadaan 
perusahaan akan lebih madju 
dan dengan sendirinja pengha- 
silan mereka akan baik pula. 
Pegawai tetap pada dewasa ini 
tertjatat.kira2 300 orang. 

Pusatnja mungkin pin- 
dah ke Madiun, 

Mengingat soal2 organisasi 
perusahaan itu penting sedang- 
kan pada umumnja perusahaan2 
besar terdapat di Djawa Timur, 

kemungkinan besar, pusat Ba- 
dan Industri Negara jang na- 
manja djuga harus dirobah dan 
kini berkedudukan di Jogjakar- 
ta.akan dipindahkan djuga ke 
Djawa Timur. Tempat jang.pa- 
ling tepat jalah Madiun, karena 

dikota ini dapat dikatakan pu- 
sat perusahaan2 BIN, Disini 
terdapat.5 buah perusahaan dan 
paberik. :. 

PERTANDINGAN PHOTO 
TPPHOS DIUNDUR 

« Pertandingan photo jang di- 

selenggarakan oleh Ipphos jg 
semula djatuh pada tanggal 24 
Januari sampai achir Januari 
bertempat digedung pemerintah 
Kota Pradja Djakarta Raya ki- 
ni diundurkan, Pertandingan tsb. 
akan diadakan di balai pradjurid 

Nusantara pada tanggal 21 sam- 
pai 28 Februari jg akan datang. 

  
  

ANDJING LANGGAR 
RANDJAU 

Penduduk daerah Tjiawi 
(Bogor) pada suatu malam 

telah dikagetkan oleh su- 
ara2 ledakan jang disang- 
kanja adalah tembak - me- 
nembak antara pihak ge- 
rombolan dan alat? negara. 

Pada pagi harinja baru 
diketahuinja bahwa ledak- 
an2 tersebut adalah suara2 
dari randjau darat jg dipa- 
sang oleh pihak tentara di- 
salah sebuah tempat didae- 
rah itu, jg karena, terlang- 
gar 4 ekor andjing jang se- 

dang berlari2an, telah me- 
ledak, Keempat andjing itu 
mati Tapi ledakan tersebut 
tidak membawa korban ma. 
muisia, — Ant.     

bantuan | 

LINDRA: 

LUXOR:   
      

  

biar ibu mertua 
". dan isteri: 
Seorang mahasiswa sudah ' 

agak lama ini dalam kebi- 
ngunggn, karena mengalami 
“keadaan jg menggontjang- 
ikan rumah tangganja. Se-.. 
“bagai akibat isterinja sudah: . 

- beberapa:hari pulang keru- 
mah mertuanja. Bagi maha-:. 
siswa itu keadaannja seka-. 
rang hakin ruwet lagi, ka- 
rena ibu mertuanja jang: 

ternjata menaruh kasih sa-., 
jang terhadap menantunja 
itu, tidak mau menginsjafi 
bahwa tindakannja itu ti- 
dak pantas, Sudah bebera-'. 
pa kali mahasiswa dengan 
isterinja mengadukan soal- 
nja itu kepada ajah isteri- 
nja, tetapi ajahnja itu te- 
tap tidak mau pertjajas 
Oleh karena itu keadaan 'l 
rumah tangganja tetap gon--: 
tjang dan sang isteri tetap : 
tidak mau kembali kesua- 
minja, bila soalnja- belum. 
dibereskan, sedang ibu. 
mertuanja kini tinggal di-, 
rumahnja. 

30 ORANG ASING 
Minta djadi Warga 
Negara Indonesia, 

Darj Kantor Urusan Pera a- 
kan dan Bangsa Asing daerah 
Istimewa Jogjakarta KR mem- 

peroleh keterangan, bahwa kim 
kira2 30 orang 'bangsa asing, 
terdjri dari orang 122 Belanda, Indo 
Belanda dan Tionghoa, meminta 
kepada jang berwadiib untuk 
mendjadi Warga negara Indone- 
sia, $ 

MOBIL UNICEF MELANG 
GAR ORANG 

Kemarin siang didjalan “Gor 
dean mobil milik Unicef di Jo- 
gja telah melanggar seorang 
pendjual rumput hingga mening. 
gal. Mobil tersebut melanggar 

orang itu ketika mendahului bus 
jang ada dimukanja. 
Kedjadian tersebut diatas ada 

lah jang kedua kalinja 'mobil 
Unicef melanggar orang. Jang 

pertama ialah melanggar orang 
didekat perempatan Gading, KI. 
6 bulan jang lalu. K3 

SOKONGAN UNTUK .. 
MADRASAH IBTI- 

DAIJAH 
Didapat kabar, bahwa Madra: 

sah Ibtidaijah jang didirikan 
atas usaha Muhammadijah Ran- 
ting Pijaman (Wonosari) ses 
djak tahun 1939, djumlah ' so“ 
kongan jang diterima dalam tas 
htin -“1932 #eberas Rp3s2.900:05 
pemberian darj usaha sosial Is- 

lam. di Djakarta, dan Rp. 2. 187, 
darj Kementerian Agama. Ada: 

pun uang tersebut  diperguna- 
kan untuk mendirikan sekolah 

dan sokongan Guru2 serta untuk 
melengkapi alat2 sekolah. .. , 

Perlu - diketahui, bahwa -Se- 
kolah tersebut kini telah ' mem- 
punjai murid sebanjak 219 dan 

2 orang Guru. 

SEKOLAH RA'JAT 
LEMPUJANGAN- 

WANGI 

Akan didjadikan Se- 
kolah pertjobaan, 

Kementerian PP dan-K.-di 
Djakarta telah mengirimkan ka. 
wat kepada Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta, jang mak- 
sudnja meminta  idZin Kepada 
Pemerintah Daerah diperboleli- 
kannja “ Fakultet  Paedagogie 
Universitet Negeri Gadjah Mas : 
da Jogjakafta menggunakan se- 

kolah rakjat Lempujangani 
wangi sebagai sekolah pertjos : 

baan dan latihan. 
Pemerintah daerah sendiri pes 

lum dapat memberikan djawab- 
annja, mengingat. sampai sekas 
rang keadaan sekolahZ ra'jar di 
Jogjakarta sangar Kurang. 

BANTUAN PALANG 
MERAH UNTUK 
HONGEROEDEEM 

Dalam usahanja “untuk ikut 

serta membantu: meringankan 
penderitaan hongeroedeem bagi 
penduduk didaerah Jogjakarta, 
Selama tahun 1952 Palang Mc- 
rah Indonesia daerah Jogjakarta 
telah menerima bantuan berupa 
uang dari penduduk dari dae- 
rah Jogjakarta sendiri maupun 

dari daeran2 lain, Deuap Rp. 
23.053.695, 

Dari, djumlah uang itu jang 
telah dilandjutkan- kepada pen- 
duduk jang berkepentingan se- 
besar Rp. 21,588,645, sedangkan 

sisanja akan segera. disampal- 
kan djuga, ' 

Uang2 jang telah disampaikan 

    
   

  

  
kepada - penderita2  hongere- 
deem itu terdiri darj Rp. 3.000,- 
untuk daerah Gunungkidul, 
Rp. 1.000, “untuk kabupaten 
Bantul, Rp. 2.000,- untuk kabu: 
paten Kulonprogo Rp. 14.277.395 
diserahkan - kepada Panitya 
Hongeroedeem daerah dan utk, 
Tar Rp, 1 311,25. 

AW   
Olirat 

Tontonan malam ini: 
»Retur of October”, 

Glenn Ford, Albert Sharpe. 
SOBOHARSONO: ,,Juarez”, 

Paul Muni, Bette Davis, 
SENI SONO: The Passionate 

Friends”, Ann Todd, Claude 
Rains, 

REX: ,,Anne of the Indie”, 
Jean Peters, Louis Jourdan. 

,Sin Ten”, Serie ke 1 
filra Tiongkok. 

RANANI: Kings Row”, Kirin 

Sier idan, Robert Cummings, 

    

          

    

              

    

  

  



    

   

  

    
     

  

   
   
     

juk Bank 
( Antara. Untuk k 
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D0 DJAWATAN2 
2 (“Sesuai dengan andjuran Gu- | 

2 bernur Djawa Tengah tg. 
— “Oktober 1952 dan Residen Su- 

: rta tg. 17 Nopember baru2 
ah diadakan rapat Koor- 

an 

  

16 

eterangan | in jang | D' 

antara Djawatan2 dan 

ba: 

(5 akan diadakan 

    

: tanian akan 
terangkan “Dijtes 

10 

     
    

  

   
    

Tt 

“Selandjutnja “pada 
rapa it 

hadir. Demikian 
dari DP.D. pr 

    

tor2 Pemerintah di Sura- 

dari K 

      

   
      

  

# 

Ma AR “ Na 23, NG & Dan 

. Sui 

    

"Tanggal 13-1-53 Residen Se- 3 irang Milono mengadakan penindjatkn “tanah perkebunan Is 

penindjauan 
jang baru 
dengan hatg 
Perkebunan itu. di 

negara. 

SIDA 
    

    

    

    

  

     

Lena 

    

tjalon jang 
ng2 tersebu 

"3 

an ai 
nda 

NG D 

bagi 

Aa 

  

        

   
   
   

         

   

                    

   

  

   

  

   

  

   

      

      

dibeli oleh. 
a Tp” 1.000.000, — 

iserahkan ke- | or 

  

BR.N.. F Si 000,—. | mi djambu mete, saman, njam- . 

    
pada para bekas pedjoang untuk | 3 biara Tudjuannja ialah 'se- 

“'kedar memberi dorongar 
| ipara bekas pedjoang sup: 

bih pesat dalam  membz 

EWAN PART 
   

- |1952 DPRDS tersebut telah ba- 

|jad. di Semarang “akan diada- 
Kan konperensj serikat2 seker- 
'@ja Kem, Agama seluruh Djawa. 

-ah asrama untuk beristirahat 

tg 201 |rahat di Saiatiga dengan biaja 

i im Tepat Koordi 
2! 

maan | 
"ngan biaja jajasan tsb — Ant. 

(ke 

:|2000-Ha. kepunjaan p 
fa 

  

' Semarang didapat 
, bahwa dalam tahun 

keputusan2 jg. 
telah dapat di- I 

esuai dengan tu- 
'atakan bahwa di-- 

D.P.R, didapat kerdja- 
rat antara D.P.D. | 
kabupaten Sema-         

   
ja segala sesuatu- 

pat berdjalan lantjar. 
jatakan, hwa DPRDS : - 1, bah | 

        

   
   
   

        

ti ta- 
pada  tiap2 tahun, de- 
aksud untuk menghemat 
uaran uang. Tetapi pe- 

tan harj ulang akan diada- 
5 tahun sekali atau 10 th. 

Pada tg. 17 dan 18 Djanuari 

Jang-akan dibitjarakan al untuk 

z 

BALAI ISTIRAHAT 
3 PELADJAR 
“Oleh  ,,Jajasan 17 Agustus” 

Semarang akan didirikan sebu- 

para peladjar dalam hari2 isti- 

. 100-000,— jang diambil 
dari wang tabungan ,,17 Agus- 
tus” jang diseluruh daerah kini 

slah terkumpul sebanjak Rp. 

  
  

596.000,-— Dalam bulan ini 50 
orang peladjar “iperistirahats | Oa diumumkan di Tokio 

pada hari Selasa jl. oleh peme- 
rintah Djepang, dengan perse- 
tudjuan sepenuhnja dari duta- 
“besar Amerika George Murphy 
:dan panglima tertinggi pasu- 
kan2 Amerika Serikat djende- 
'ral Mark Clark. Dalam komu- 

dan dasangimangu (Solo) de 

   

    

      

  
AN BAHAN 
AN MELUAS 

ngkinan honger- 
a tipis. /. 

. dan 
1 emerintah 

dipantai selatan daerah 
atan Mirit, Ambal. dan. 

- an Kabupaten Kebumen, 
jang dalam djaman Djepang me- | 
rupakan aa alang2, sekarang 
sebagiannja sudah dapat  dita- 
nami padi gogo berseling dengan 
-katjang tanah, kedele dan kete- 
Ia rambat. Sementara 'itu di- 
| daerah ketjamatan Sadang, d:- 
desa Tlogopragoto Mirit dan Ka- 
|ranggadung  Petanahan seluas | 
tanah 60 Ha. kini sedang ditana- | 

TANAM, 
MAKAN Sn 

  

           

     

    

  

A53 

t-        
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ph 8, 

   

  

      

   

  

   

  

      
    

    
   
    

  

   
   

  

“kitnja kembali :,honger- | 
aerah Kebumen tipis at   
etudjuan 

ngenai bantua 
RUT berita United Pr 
Juar negeri Amerika 
mikan tertjapainj 

  

an. 1063   

| mi dan tehnik dan dihentikan 
"nja bantuan militer, Dikatakan 

Tgn tan datang. 

an | jang lama, 

  
   

     

   

    

      
        

    

   
    

  

   1 jang baru ini. menentukan | 1 ( 1 
landjutkannja bantuan ekono- 

   

  

@) pem intah Indonesia | 
hh mengambil inisiatif untuk 
ndingkan 1S setudjuan jg 
engan sementara itu te.   

e   
ti 

Ha
t 

   'permintaannja 

», |dengan jang 
, (kawan . sedjaw: 

tni 
surat kabar ,,New York Times" | 

Ant. - UP 

| kil2 industri teh Amerika Se- 

angkat sebagai komandan korps | 
gendarmerj Irag jang baru ko- 
lonel Taher Mohammad al Zu- 
baidi. $ 

"polisi mobil jang selama ini ada 
-dibawah pengawasan 
djenderal djawatan kep mengactiveer kembali kantor? | Ap 5 ! 

tersebut. : | 

nike tersebut hanja dikatakan 

terdjadinja  pelanggaran2 ter- 

bantuan ekonomi dan tehnik 

“persetudjuan baru dengan In do- 
mengenai pemberian bantuan ekonomi dan tehnik utk 

tap 

2 
- Iberdasarkan persetudjuan jang 

ma | lama, pemerintah Amerika Se- 
di- | rikat telah memberikan bantuan 

perlengkapan kira2 seharga. 5 
Idjuta dollar 

menegakkan keamanan dalam 
negeri. 

tehnik dikatakan, bahwa selama 
is | tahun2 padjak 1951 dan 1952 
VA Jidjumlah bantuan Amerika Seri-. 

kat 
sebesar 16 djuta dollar, 

djumlah tersebut Indonesia te- 

untuk keperluan memperbesar 
produksi makanan, 4 djuta dol- 
lar untuk memperbaiki kese- 
hatan rakjat, 2 djuta dollar utk 
perlengkapan? 
djuta dCollir untuk kepentingan 
pendidikan, — Ant, 

  

kepada presiden Tru- 

n, supaja ia 
man mati jang di 
pada Julius. dan Ethel Rosen- 

itu suami-ister 

x 

   

   

  

   

    

   

      

   

   
   

  

   

“pula, bahwa 
|itu alalah ber. 

dasarkan alasan? jang serupa 
dikemukakan ok 

     

    

S3 

y, da k 

pada tanggal 5 Djanuari 1953. — | 
5 3 AN 3 

KONP. TEH INTERNA- | PE ANA 
Senin jl. di New York telah di- 
mulai konperensi ' teh interna- | 
sional jang dihadliri oleh wa- 

rikat dan utusan2 pemerintah 
Ceylon, India dan Indonesia. 

cl Robenberg at | 

Po. Menteri Pertahanan 

5 PADA tanggal 20 Djan uari Jang akan datang presiden- w terpilih djenderal Dwight David Eisenhower menurut 

merobah huku- | 
djatuhkan ke- | 

xi 

Ka 

' Bakal Menteri2    

      

     
    

— tradisi 
Serikat. Ia 
pertama sedjak tahun   
bi saman 

Mulai hari ini: 
3 s3 hid Dp 

  

   

/Mengapa harus pindah dari 
Chevrolet ini kedalam djip jang. 
begitu kotor ?”  tanja Charles 

memegang stir, ketika rombo-: 

Korea, 
,»Karena kita 

pegunungan”, 
perdjurit itu. 
»Apakah Chevrolet tidak kuat 

mendaki ?” tanja Wilson agak 

— harus melalui 
pendek djawaban 

Tidak ada djawaban. Djip 
berdjalan dengan tjepatnja me- 
nudju puntjak pegunungan itu. 
Tidak ada omongan lagi. Angin 
laut meniup keras. Rombongan 
turun, siperdjurit masih mang- 
kal, karena pertanjaan orang jg   Konperensi 'inj antara lain 

dimaksudkan untuk memadju- ! 
kan pemakaian teh di Ameri- | 
ka Serikat. Dalam sidangnja ! 
jang pertama konperensi telah 
memilih Robert. B. Smallwood, 
presiden "Thomas J. Lipton In- 
corporated” selaku ketua kon- 
perensi. — UP. Tg 

—Dengan sebuah dekrit jang di- 
umumkan di Bagdad, telah di- 

  

Dengan ini maka berlakulan 
undang2 tahun 1936 mengenai 
pembentukan gendarmeri, jang 
djuga akan meliputi pasukan? | 

direktur 
olisian. -- 

| diterimanja. 

tidak dikenalnja tadi. 
»Siapa si tua itu ?” tanjanja 

kepada penumpang lain jang di- 
'bawanja, jang djuga anggota 
rombongan tadi. ,,Begitu lan- 
tjang dia bertanja”. 
“Dialah jang membuat che- 

vrolet, ia radja oto dinegeri ki- 
ta”, demikian djawaban jang 

Siperdjurit bagai disumbat | 
mulutnja, tak bisa keluarkan 
'apa2. Merasa bersalah ja. 

sk 

5 k 

“Sedjak semula ia dipilih djen- 
deral Eisenhower bermaksud 
mengangkat seorang dari kala- 
ngan dagang (business) untuk 
mendjadi menteri pertahanan. 
Ada tempo hari disarankan ka- 
langan2 di Washington bebera- 
pa nama untuk itu, diantaranja 
Thomas Dewey, gubernur New     FP. ag 

Djepang 
Bila terbang 

tan kepada Sovjet Rusia, 
jang dikemudian hari terbang 
kin dapat dii terabak djatuh oleh 

Peringatan Djepang itu, ter- 
maktub da sebuah komuni- 

x & 

tentang pesawat2 "suatu nega- 
ra asing”, tetapi jang dimak- 
sudkan oleh pemerintah Dje- 
pang djelas ialah pesawat2 So- 
vjet Rusia. Ain 

. Dalam beberapa bulan achir- 
achir ini banjak pesawat2 
asing, menurut dugaan pesa- 
wat2 Sovjet, telah terbang di- 
atas pulau Hokkaido dibagian 
paling Utara Djepang. 

' Statement pemerintah - 
: : Djepang. 

Statement jang dikeluarkan 
oleh pemerintah Djepang itu, 
antara lain menjatakan, bahwa 
achir2 ini makin banjak ter- 
djadi pelanggaran2 terhadap 
wilajah udara Djepang diatas 
pulau Hokkaidos oleh pesawat2 
militer asing. Dikatakan, bah- 
wa pelanggaran2 demikian itu 
"tidak hanja dilarang menu- 
rut hukum internasional, tetapi 
merupakan suatu antjaman jg. | 
besar pula terhadap keamanan ' 
Djepang”. Oleh sebab itu, de- 
mikian statement itu seterus- 
nja, pemerintah Djepang telah 
memutuskan untuk mengambil 
”tindakan2 seperlunja” dengan 
kerdjasama pasukan2 pertaha- 
nan Amerika jang ditempatkan 
di Djepang, guna mentjegah 

“baru antara 

ess dari Washington, kemente- 
Serikat pada hari Senen telah 

berachir pada tanggal 30 Djuni 
: # 4 

menghormati persetudjuan 

Achirnja dikatakan, bahwa 

untuk keperluan 

Tentang bantuan ekonomi dan 

kepada Indonesia adalah 

akan tembak pe- 
sawat Sovjet 

2. Sue j diatas wilajahnja 
Dr ANG dengan terang-terangan telah memberi peringa- 

“dikemudian. hari. Demikian- an- 

4 surat kabar pada hari Selasa 

| kan sebagai 

. York. Saran ini didasarkan akan 

semua menteri berganti, dan beribu2 

Wilson kepada perdjurit jang | 

ngan Eisenhower singgah di-| 
» |Iwo Jima dalam perdjalanan ke | 

Charles Erwin Wilson 
x 

mendjadi Presiden . Amerika 
adalah presiden dari partai Republik jang 

1932. Dan mulai tanggal 20 ini 
pegawai tinggi, 

“didalam negeri, MmGupun diluar Amerika Serikat 

kami dan memuat setjara ringkas ri- 
Atu & hidup dan pengul e 

2 mantinja memegang peranan penting dalam pemerintah- 
an baru dinegeri dollar itu — Red, 

aman . dari pada orang2 jang 

&     
Dari Chevrolet ke Pentagon. 

pengalamannja dan perdjalanan. 
nja ke Timur Djauh sampai ke 
Indonesia tahun jang lalu. 

Tapi ia tidak diminta untuk 
@jabatan ini, tetapi untuk men- 
teri luar negeri, jang ditolaknja 
dan mengusulkan John Foster 

| Dulles. ,,Saja lebih senang ting- 
gal djadi gubernur sadja”, kata 
Dewey. ,,Okay”, kata Eisenho- 
wer dan terus mengangkat Wil- 
son, 

Sesudah tamat dari perguru- 
an teknik, Erwin menerdjunkan 
diri dalam pekerdjaan, mula? 
di Westinghouse, dan pada ta- 
hun 1919 ia diterima di General 
Motors. Sembilan tahun kemu- 
dian . mendjadi wakil-presiden   

bahwa pesawat? militer Sovjet 
diatas wilgjah Djepang, mung- 
(angkatan udara Amerika. 

hadap wilajah- udara 
- 

Djepang 

tara lain statement itu. 
Perintah djenderal Mark 
Oak 5 Ai 3 

Berkenaan dengan -adanja 
statement Djepang ini, sumber- 
Sumber jang dekat dengan pe- 
merintah di Tokip mengemuka- 
kan, bahwa Djepang kini tidak 
.mempunjai angkatan udara, 
Gan oleh Karenanja  Djepang 
harus tergantung pada pesawat? 
Militer Amerika ,,mengusir atau 
menembak djatuh” pesawat pe- 
langgar itu. : 

. Semengara itu dengan resmi 
diumumkan di Tokio, bahwa 
panglima tertinggi pasukan? 
Amerika di Timur Djauh, djen- | 
deral Mark Clark, telah mem- 
beri instruksi kepada koman- 
:dan2 Amerika dipulau Hokkai- 
do supaja mengambil "segala 
tindakan jang perlu men 
tjegah terulangnja pelangga- 
ran? terhadap keamanan Dje- 
pang atau tindakan? jang 
membahajakan pasukan? Ame- 
rika”. — Ant. . UP. - 

VATICAN TUDUH YU- 
GOSLAVIA 

Vatican hari Selasa jl. telah 
mengumumkan sebuah nota 
resmi jang berisi tuduhan, 
bahwa 30 orang pendeta Katho- 
lik telah dibunuh, 200 orang 
lainnja dipendjarakan, sedang- 
kan semua pengumuman dan 
penjiaran Katholik ditindas di 
Yugoslavia, 

Nota tersebut - telah disam- 
paikan kepada pemerintah Yu- 
goslavia pada tanggal 15 De- 
sember jl, dan diumumkan di- 

  

itu. Nota tersebut  dimaksud- 
djawaban atas 

“Nota protes Yugoslavia tanggal 
1 Nopember jl. jang antara la- 
in menjatakan, bahwa Vatican 
telah mentjampurj urusan da- 
lam negeri Rugoslavia dengan 
djalan melarang pendeta2 Ka- 
tholik berserikat dengan golo- 
ngan2 agama jang disokong 
oleh pemerintah.“ 

Nota Vatican tersebut anta- 
ra lain mengemukakan, bahwa 
pemerintah Yugoslavia dengan 
setjara terang-terangan me- 
musuhi geredja Katholik de- 
ngan mendjatuhkan hukuman2 
jang berat. atas pendeta2 Ka- 
tholik berdasarkan kedjaha- 
tan2 jang tidak pernah terdjadi 

| dengan sebenarnja. mp. 

TUBRUKAN K.A. DI 
KOREA SELATAN 

Suatu “kereta api tentara 
Amerika Serikat jang meng- 

  

perusahaan itu dan pada tahun 
1941 djadi orang pertamanja. 
Dim. perang dunia ke-II..jl. pe- 
rusahaan dan pabrik biasa di 
Amerika dibikin begitu 'kon- 

sstruksinja, - hingga bisa mem- 
produsir 'alat2 perang. Pabrik 
General Motors “tidak luput, 
hingga tank, peluru, senapan 

dan lain2 jg keluar mengganti 
Chevrolet, . Cadillac,. Pontiac, 
Buick dan Oldsmobile. Kira2 se- 
perempat dari-semua tank, me- 
sin2 pesawat terbang, dan sen- 
Gjata2 lain dibikin ole General 
Motors selama “perang dunia 
kedua jang lalu 

Sebentar produksi perang ber. 
tukar djadi produksi biasa se- 
sudah perang berachir, tapi se- 
telah perang Korea timbul, mu- 

Ia pernah bilang: ,,Mengapa 
tidak bisa dibikin alat2 perang 

“dan 'barang2 keperluan hidup 
“sehari2 pada waktu jg. sama? 

Maka orang mendapat kesan, 
bahwa nantinja Wilson sebagai 
menteri pertahanan akan me- 
numpahkan segala perhatiannja 
kepada produksi besar2an, sesu- 
dah ia melihat keadaan di Ko- 
rea dengan mata kepala sendiri. 
Dan-apakah nantinja peperang- 
an itu akan'i bertambah luas, 
hingga meliputi daerah? lain, 
tidak dapat dikatakan disini. 

Wilson jang “berumur sama 
dengan Eisenhower (62 tahun) 

itu dapat memberi djawaban. 

    

i 

lai Jagi ia bikin alat2 perang. | 
5. 

  

  

MAHER TURUT SIBUK 
Dalam persiapkan .U.U. 

baru Mesir, " 
Lima puluh orang terkemuka 

jang mewakili semua lapisan 

rakjat Mesir, kini sedang sibuk 
mempersiapkan undang2 dasar 
baru utk Mesir, Diantara para 
anggota komisi undang2 dasar 
tersebut jang paling besar pe- 
ngaruhnja, ialah bekas perdana 
menteri Aly Maher, jang me- 
njokong djenderal  Naguib de- 
ngan sepenuhnja sedjak terdja- 
dinja coup militer, 

Tugas pertama dari komisi 
pembentuk -undang2 dasar ini 
ialah menentukan, apakah Me- 
sir akan mendjadi suatu Repu- 
blik ataukah akan tetap mendja- 
di suatu keradjaan. Ant. Afp. 

  

| —Perkelahian hebat telah ter- 
| djadi antara kaum buruh pengi- 
| kut Partai Tudeh jang berhaluan 

kiri dan Kaum buruh. pabrik 
tembako di Teheran jang ter- 
gabung dalam gerakan Pan Iran. 

Sebagai akibat perkelahian ini 
4 orang telah mendapat luka2 
dan 10 orang ditangkap. - AFP.. 

Djepang selundupkan ba- 
rang2 ke RRT 

URAT? kabar Korea Selatan jang besar pengaruhnja me- 
.# ngabarkan, bahwa beberapa kongsi dagang partikelir Dje- 
pang kini dengan terang-terangan menjelundupkan bahan? 
rang ke RRT. 

Dengan menjebut ,,kalangan 
resmi” sebagai sumber pemberi- 
taannja, surat3 

menjatakan, bahwa antara 'pe- 
dagang2 Djepang dan badan? 
usaha pemerintah RRT telah di- 
adakan  persetudjuan dagang 
harter. Jang mendjadi tempat 
kesibukan usaha2 perdagangan 
tersebut adalah kepulauan Cho- 
ushan, jang terletak disebelah 
selatan sungai Yangtse. 

Dikatakan, bahwa kapal2 Dje. 

pang»dengan leluasa menangkap 
ikan diperairan territorial RRT 
dibawah perlindungan Peking. 
Kapal2 ini katanja dengan lelu- 

asa dapat memasuki pelabuhan2 
Tientsin dan Tingteo dengan 
muatannja. 

Persetudjuan dagang barter 

tersebut menurut surat2 kabar 

tadi ditanda - tangani dan dilak- 

sanakan antara  Tomor Shoji 
Kabushiki Kaisha dan badan 
usaha perdagangan RRT serta 
antara Japan Trading Coopera- 
tion Company dan Tientsin Fi- 
Sheries Development Company. 

(Berdasarkan persetudjuan ter- 
sebut, kapal2 jang dimiliki oleh 
2 kongsi Djepang itu dapat de- 
ngan bebas berlajar antara pe- 
lahuhan2 Djepang Nagasaki, 
Shimonoseki dan “Hakata dan 
pelabuhan2 RRT Tientsin dan 
Thingtao. “..... Sa 

Barang2 jang diperdagangkan 
menurut surat2 kabar tersebut 
hampir seluruhnja terdiri dari 
barang2 selundupan. —- UP. 

220 PESAWAT PBB SE- 
RANG GARIS PERBE- 
KALAN UTARA 

220 Pesawat pemburu dan 
pembom PBB, telah menjerang 

  

garis perlengkapan pasukan2 
Utara jang terpenting dari 
Manchuria, dengan menggem- 
pur lima buah djembatan dise- 
belah Utara Sinanju. 
Serangan itu ialah untuk ke- 

lima kalinja berturut2 jang di- 
lakukan terhadap” kumpulan 
djembatan2 disebelah utara Si- 
nanju sebagai usaha untuk me- 
mutuskan mengalirnja perbe- 
kalan untuk" pasukan2 Utara 
dari Manchuria. — UP. 

  

ri 

pina : 

Dikatakan, bahwa pakt - se- 

matjam itu tidak boleh disebut 
»persekutuan 

karena pertama - tama ditudju- 
kan untuk melindungi kepen- 
tingan2 Commowealth ' Inggris 
di Timur Djauh, Saran itu ada- 

:lah sangat sempit dan terlalu 
mementingkan diri sendiri dan 
Sangat mengetjewakan djika di- 

   

  

Asia Tenggara” 

    

Senator Pilipina Sumulong : 

nPakt Asia Tenggara" 
Hanja lindungi kepentingan Comm. 

di Timur Djauh 
ARAN PM. Inggris, Winston Churchill, untuk membentuk 
pakt pertahanan Asia Tenggara jang meliputi Amerika Se- 
, Inggris Perantjis, Australia, New - Zealand- 

Thai, telah diserang habis-habisan oleh senator 
mulong, anggota panitia perhubungan luar negeri Senat Filip- 

dan Muang 
Lorenzo Su- 

Achirnja dikatakan, bahwa 
pakt Pasifik seperti jang dian- 
Gjurkan oleh . presiden Elpidio 
@uirino akan dapat memenuhi 
tudjuannja dengan lebih baik, 
“Serangan “Sumulong tersebut 

adala bertalian dengan  kenja- 
taan, bahwa persekutuan Asia 
Tenggara jang disarankan oleh 
Churchili itu tidak meliputi 
Djepang dan Filippina. — AFP. 

   Atasi 2 

N & 

Rp.12 

Dalam tahun 1951 jang di- 
export 104.995 ton (produksi 

630.258 ton). . Sampai tanggal 

22/12 dalam tahun 1952 jang di- 
export 94.198 ton (produksi 695. 
000. ton), djadi tidak ada 25Y 
dari export dalam tahun 1946. 

| Kota2 diluar negeri jang men- 
| dapat batu bara itu ialah Hong- 
kong, Singapura, Penang dan 
Bangkok. 

Taba sendiri tidak turut me- 
mentukan harga export ini. Har- 
ga tersebut ditetapkan oleh se- 
buah kantor'setengah resmi, ja- 
itu kantor Tin-Kool di Djakarta, 
jang menggunakan aturan tarip 
jang gandjil, jaitu buat: dalam   

kabar tersebut | 

"2 ladysingle, 2 man - dan 2 mi- 

- 

negeri batu bara  Tandjung 

pe- 

  

     BA Nata 

RR. —D.U.D.P. Si — | 
Kemarin sore bertempat  di- 

stadion Sriwedari dilangsungkan 
pertandingan sepak bola antara 
kesebelasan RRI Surakarta de- 
ngan kesebelasan DUPD jang 
berkesudahan dengan angka 
1 —1, 

  

PERLOMBAAN BULU- 
TANGKIS KEDU - UTARA 
Bertempat dilapangan THHK 

Temanggung, regu bulutangkis 
CHTH Temanggung telah ber- 
hatsil keluar sebagai djuara ta- 
hun 1952 dengan mendjatuhkan 
Parakan 5 — 4 dan Wonosobo 
8 -— 1 hingga piala beredar jang 
tahun 1951 digondol Parakan 
dan sebuah piala tetap kini da- 
pat direbutnja. Wonosobo men- 
duduki tempat kedua dengan 
mengalahkan Parakan 6 — 3 
dan menerima sebuah medali. 
Masing2 regu bermain 3 man- 

xeddouble. — (Kor), 

— PSIK, TERBENTUK 
Baru2 ini d ruangan muka gedung otonomj Klaten, telah 

diadakan rapat para Wakil? da- 
rj beberapa Perkumpulan Sepak 
bola diwilajah Klaten, Pokok 
persoalannja ialah akan mempa- 
Wa daerah Klaten madju selang. 
kah melalu: lapangan Sepak - 
bola, dengan djalan mengikuti 
pertandingan2 jang diselengga- 
rakan oleh PSSI Djawa-Te- 
ngah. Pada pertemuan tsb. da- 
pat berhasil menjusun Organi- 
sasi jang akan menghimpun se- 
mua Perkumpulan Sepak-hbola 
seluruh Kabupaten dengan nama 
»Persatuan Sepak-bola Indore- 
Sia Klaten (PSK) dengan 
Susunan pengurus sbb. : 
Ketua Sdr. Djonokusumo. dari 

M.O.S. Wk. Ketua Sar. J. Sudy- 
jono. darj Prambanan. Secreta- 
ris2 Sdr. Sunarno darj R.A.S. 
Sdr. Warsosiswojo dari R.A.S. 
Sdr. Gijardjo dari ISP. Sar. 
Ismail darj M.O.S. Pemp, Kom. 
petisi Sdr. Josohartono dari M.- 
O:S. Sdr, Tugirin dari Polisi. 
Eilftal Komp, Sdr. Amin Surap- n 
to dari Prambanan, Sar. Sujono 
dari R.A.S. Sdr. Indardjo dari 
Djatinom. Pemp: Tehniek Sdr. 
Sukisno dari S.LO.T. Sir, Su- 
mardi darj LSP. Pembantu? 
Sir. Muchni darj R.A:S Sdr. 
Djumingan dari Djatinom. Sdr. 
Mitrowijoto darj S.I.O,T. Sdr, 
Siswowijono dari Karanganom. 
Penasehat2 Sdr.  Sumardj dari 
Pengurus lama Sdr, Wigniosu- 
broto Pengurus Jama Sdr. Su- 
parto Pengurus lama, 
Adapun langkah pertama dari 

pada P.S.ILLK, tsb talah rnenga- 
dakan Kompetisi dengan kese- 
belasan2-seluruh Klaten untuk 
mentjarj Djuara Klaten. 

Sedang ang selandjutnja . 
setelah selesai Kompetisi seluruh 
Klaten, akan turut dalam Kom: 
petisi Djawa Tengah jang. di 

  

    
  

selenggarakan oleh P.S:S.I, Dja 
wa-Tengah, (Kor). 

U AL MO 

  

maatschappij Biliton) 

  

De MP HALAMAN $ 

  

1 

  

Bukit Asam bisa menguntungkan 
djuta 

Harga export jang gandjil 
Bnim berharga Rp. 80,00 per 
ton, tetapi buat luar negeri Rp. 
50,00. Bet 

Kebutuhan alat makin 
banjak. 

Tambang terbuka, seperti di 
Tandjung Enim ini, memang 
memberikan kemungkinan sa- 
ngat besar untuk memperbanjak 
produksi, dengan pekerdjaan jg 
tidak terlalu berat sebagai di- 
tambang2 jang dibawah tanah 
seperti Sawah Lunto. Tetapi da- 
lam tahun 1953 ini, pekerdjaan 
akan lebih berat daripada ta- 
hun2 jang sudah, karena perim- 
bangan tebal tanah mendjelang 
batu bara itu sudah makin be- 
sar. 
Kalau dalam tahun2 jang su- 

dah perimbangan 1 lawan 1 
(1: 1), maka dalam tahun ini 
perimbangannja ada 1 lawan 3 
(1 : 3) jaitu tiga kali lebih be- 
rat mengerdjakan tanah daripa- 
da biasa dalam tahun2 jang su- 
dah. Dengan sendirinja dibutuh- 
kan pula tiga kali lipat alat2 
besar, Alat2 besar jang ada se- 
karang ini, jaitu termasuk pe- 
sanan tahun 1951 jang baru da- 
tang pada achir tahun 1952 ini, 
belum mentjukupi untuk apa jg 
mestinja dihasilkan dalam ta- 
hun 1952. Apalagi untuk meng- 
hadapi pekerdjaan tahun 1953 
jang tiga kali lipat itu. 

Tetapi anggaran belandja pe- 
rusahaan dipotong pula 504. 
Begroting tahun 1952 berdjum- 
lah Rp. 40 djuta, jaitu termasuk 
perbelandjaan Pembangunan pe. 
rumahan buruh sebanjak 6 dju- 
ta dan pembangunan serta 
penggantian alat - alat produksi 

Tenaga tidak keku- 
rangan. 

Mengenai tenaga manusia, 
Taba dewasa ini tidak kekura- 
ngan, meskipun memang masih 
diperlukan beberapa orang te- 
naga teknisi (akademisi). Jang 
penting adalah alat2 besar. De- 
wasa ini kekuatan mengupas 
tanah, belum dapat mengim- 
bangi kekuatan menghasilkan 
batu bara. Dalam djaman,nor- 
maal kekuatan mengupas tanah 
mestinja lebih besar dari keku- 
atan menghasilkan batu arang. 

Taba sekarang mempunhjai te- 
naga pekerdja sebanjak 3500 
orang,  diantaranja 200 orang 
tenaga teknisi. . Upah terendah 
Rp. 4,68 sehari dan termasuk 
dalam rayon XI. Sebagian besar 
dari buruhnja tergabung dalam 
Serikat Buruh Tambang Indo- 
nesia (SBTI). 

Dalam tahun 1952 ini Taba 
sudah berhasil membangunkan 
perumahan untuk buruhnja , 100 
rumah bagi buruh jang berke- 

|luarga dan rumah2 untuk 250 
orang buruh budjangan, menu- 

| rut model jang paling baru. 
Gedung pertundjukan lama 

diperbaharui sedemikian rupa 
sehingga memenuhi sjarat2 jang | 
diperlukan. Selandjutnja dalam 
tahun 1953 ini, Taba akan meng 
adakan satu bagian chusus utk 
mengurus soal2 Pendidikan, Pe- 
ngadjaran dan Kebudajaan dlm 
lingkungan perusahaan. 

Demikian keterangan2 jang 
didapat ,,Antara” jang sengadja 
datang ke Tandjung Enim, baik 
dari kalangan pimpinan perusa- 
haan Taba sendiri maupun dari 
apa jang dilihat sendiri. | 

  

TAMBANG TIMAH 
BANGKA | BELITUNG 

Kedudukannja dibitjarakan 
Beberapa hari jang lalu telah 

tiba di Djakarta darj Nederland 
direktur dari perusahaan tmah 
Belanda N.V. Billiton Mj. Ir.. 
Wijnans. Kedatangannja dj Dja- 
karta itu adalah untuk bertemu 
dengan pihak pemerintah untuk 
membitjarakan soal kedudukan 
tambang timah di Bangka dan 
Belitung. : 

Menurut keterangan jang kita 
dapat dari pihak jang mengeta- 
hui, maka pemerintah telah me- 
ngambil putusan untuk meng- 
hentikan beheer tambang timah 
pemerintah di Bangka oleh GMB 
(Gemeenschappelijke Mijnbouw- 

dgn ha- 
bisnja kontrak GMB pada achir 
Pebruari 1953 ini. Sebagai dike- 
tahu GMB adalah perusahaan 
tjampuran antara pemerintah 
dan N.V. Biliton :Mij. dengan 
perbandingan modaj 5/8 peme. 
rintah dan 3/8 modal N V, Bili- 
ton Mjj, Tambang timah Beli- 
tung didjalankan oleh GMB, se- 
dang tambang timah pemerintah 
Bangka beheernja didjalankan 

nt. oleh GMB. — Ant 

  

PR 

NTED (29) 
  

tindjau dari segi - pandangan 

Filippina, demikian Sumulong. 

KIN: 
ba 

  

    
BUPSTING     angkut minjak gas, telah ber- 

tubrukan dengan suatu kereta 
api perbekalan, jang kosong, 
didekat Kyongju, 65 mil sebe-   lah Utara Pusan. «   

Dari 

ah minta kira2 6 djuta dollar 

industri dan 2 

Gerbong2 jang" memuat mi- 
njak gas telah meledak dan 
minjak, jang mulai" terbakar 
itu, terhambur2 di rel... Kedua 
lokomotif telah hanjur dan 
semua gerbong telah keluar 
dari rel. Paling sedikit 4 rang 

“personil kereta api jang semua   terdiri atas orang2 Korea Se- 
latan, telah tewas. Ant, . 

   

  

Ih 

  

G OF THE ROY 

    

basah mendjadi lepas !   — Alhamdullilah, talinja karena “— Tolonglah. Tanganku patah, 
tidak dapat berenang, 

— Waduuh, Taitwina. mendapat 
luka luka ! 

   
   

A 

  

  

  

WE UWAI- TA KET NOTA | Fi HOW DID 5G GET F (TO SAK YOU DEIETING, ea EA Lt ta INTO THIS MESS YA TOMARD TH KALLS.I TRIED LUNGS ARE ai KITA MEP y TO.GRAB SOLO), BU Tamu SAI 
   1 MERE /S To? SHES (, 

SONES |! 

   

    

-a— - sa 
La se g ea 5 

ARENA by Sepiien Steningee. toa” Ppap 
Fomenes Synatatt tm - Vi World Ehi cejea 

— Bagaimana kam dapat mengetahui s0. 
al ini ? 

— Jo melihat kau. menudju aw tera 
AJUM se SOja mentjoba  mentje- 
gal KAL»... HE, dimtna Jo sek 
rang ? Dia sudah pergi ! 

     



       
      MALAM PENGHABISAN. 

JUARELZ" | 
SOBOHARSONO. | 

Menjusul 

    

  

ATAS PERMINTAAN UMUM 
SIN TEN” (ALADDIN) Ke-lI. 

diperpandjang SATU MALAM Iagi. 

Djangan ketinggalan. Kesempatan terachir. 
1 Film TIONGHOA istimewa. -— SEGALA UMUR. 

  

   

  

iventuk: 

   
“temuan di- NN 

1 muka dari | 
ag militer. 

    

  — Va Bas Bi. Magari di    

        

Berhubung tersebut diatas,         

  

   

    

    
    

    

  

  

  

tan John Arthur Rank - berki- 

sar Pp pada pert tjintaan »segi 2 

tiga”.. Ja'ni antara dua orang 
| pemuda dengan seorang pemu- 

  

  

Dean ini ian | 

Se baria ata maeufusun pe- 

“Ant. 

  

  

 Tjerita Ta tsb. diatas -bua- | 

  

    

      

    

        

(ML Udjimn BL. 

ngurus dari panitya PON Da- | 
|erah itu dalam 14 hari. 

  Persediaan | TJUKUP 

» # : . 

YOKO v @ 

PATJINAN 7-17 ELP. 750 JoGuA 

179-1. 
  

      

  

  

    

    

  

  

                

  

    

—b. Untuk III dan IV tgl. 2? 
Cc. Untuk V tgl. 9 Maret 1953. 

  

    

  

wa 29ALDI, un 
. Bahasa Indonesia. dimulai 16- 2.53 

hari? berikutnja. 
Pendaftaran ' j keterangan? dapat  dilakukan/diminta 

F mulai hari ini (hari kerdja) di Kantor Kursus2 B.I.. Ne- 
geri dja Djalan Seraju no. 4 di. Jogjakarta (ruangan 
S.M.P. IV Negeri), dengan disertai : 
a. Surat keterangan dari Pamong Prodjo (rangkap dua). 

b. Turunan Idjazah (terachir ), « Yang disahkan oleh Pemim- 
Pin Umum Kursus2 BI, “Negeri di Jogjakarta (rang- 
kap dua). 

|... Surat keterangan dari Pe mimpin djurusan BI, Negeri 
atau Partikulir bersubsidi, jang menjatakan, bahwa ia 

Pebruari 1953. . 3 

3 Jogjakarta, 15 Djanuari 1953. 

PEMIMPIN UMUM KURSUS2 B.I. 

“NEGERI di JOGJAKARTA,   
  

  

      

Fr 

E 
:   

  

    

      
  

seorang an gotaf pada Badan. mu 
Tp kt ndatah, 

    

  

  

  

STAF ANGKATAN TN 

No : 001/IKLj /SRU)53 

Pertahanan ' Staf Angkatan Udara I. Kementerian r 

Pemuda? . Indonesia memberi kesempatan kepada 
untuk dididik mendjadi: 

BINTARA MONTIR RADIO UDARA 

II, Sjarat2 penerimaan : - 2 

Bersedia mendjadi Tentera dengan ikatan dinas 
sekurang-kurangnja 5 (lima) tahun, setelah tam- 

- mat pendidikan. 

. Atjara pendidikan : 

8 bulan pendidikan ketenterain. 
& 2? tahun pendidikan keachlian. : 
Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata 

  

Tangan. Sina : Jogiak THE TANKS ARE COMING" 
ag laju SN 1 og a carta FLIAGH PE TOLMARS Dari Normandia . . . ke Djerman ,.. . dengan menembus 

Pa i an. , LA RA: : Na ME : 1971. 1 | Di Jogjakarta akan a akan: Uajian Tertulis tk | d aa ndurkan TN MAKLUM. 5 Sen teen ea Ih unga : 

ai Oa EN an IDJAZAH B.I. NEGERI 173-1, »LUXOR” Theatre, aa Le An 
'mengorga- LL Udjian B.I. Ilmu Pasti Bagian : dimulai 26-1-53 5 Mn ba 

@ 2: olah-raga « : sa 28-1-53. g It Pai 

hang daera Suri Uajian B. "8 Ilmu Past Bagian n dimulai 29-1-53 3 - | N DR Ae MALAM INI DAN BERIKUTNJA. 
lat mewaki ki Su ' sja 31-1-53. KEMENTERIAN PERTAHANAN R. IL. 

ta PP ERP n. Udjian BL. Ilmu Mendidik dimulai 26-1-5 Film berwarna dengan Teks INDONESIA - Belanda. 
Glenn FORD — Albert SHARPE — James GLENSON. 

erb pa, dahan formateur ja- , " sjd 18-2-53 Aa Aa" 
i walikota Medan A.M. Dja: uv. ck Ha . 
udin. .overste- Thalio dari IV. Udjian B. I Bahasa Djawa dimulai | 16-2 Panen. IA N "ET R F T BER" 

Barisan « Han Tae .N. Udjian B. IL. Bahasa Inggeris dimulai 23-3-53 U N Oo OOC O 

Bintang baru Terry Moore jg.djelita, ia seorang jang malu? 
sampai kuda merindukan bunga... . dan gadis jang nama- 

kan dia ,,Schnookle” jg. mengenalkan tjinta luhur padanja. 

UNTUK 17 TH. KEATAS. 174-1. 

    

  

    

PENGUMUMAN telah mengikut, Kursus BI, tersebut sampai terachir 1. Warga Negara Indonesia. 

— Gtau tidak sampai terachir (ewtraneus), (rangkap dua). 2. Umur 17—?25 tahun. ' 

Model an ketjis t d. Pasphoto 2 bidji. 3. Belum kawin, tangan 2 5 

yap Kang e. Uang udjian untuk tjalon biasa Rp. 25,—. 4. Tinggi badan sekurang-kurangnja 158 cm. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tg. 3-1-53 

wit menangkap suara : Tang naikin untu entrak ama Rp. 505 5. Sekurang2nja beridjazah S.M.P. Negeri bag. B. No: 2008/L, terhitung mulai tgl. 1-1-1953 
sa ah a. Pendaftaran ditutup: atau beridjazah S.T. Negeri 3 tahun. KANTOR LELANG KL. NI, SURAKARTA 

2 Lain? RADIO a. Untuk I dan UI tgl. 18 Pj anyar 1953. 6. Berbadan sehat. Pa N iku HinoYunekan MENANN 
$ 4. 

DAERAH KANTOR LELANG KL. I, JOGJAKARTA. 

| berkedudukan di ibu Kota JOGJAKARTA.: 

Diminta kepada chalajak ramai dan instansi? Pemerintah " 

dalam Daerah Surakarta, djika akan mengadakan lelang 

supaja hubungan langsung dengan KANTOR LELANG 

KI. I, Jogjakarta, djalan Reksobajan (muka : Kantor Kas ' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

   

  

I Tn Aan Tana Hi Jane a. Warga. Negara Indonesia. 2 Na An naa bagi U 
itw menulis jang dem e- PENUH A : 2 b. Umur 25 — 45 tahun. a ekuatan tubuh 

i kalau sebagai seorang par- ASMARA BERAPI-API ! An nol c. Beridjazah sekurang-kurangnja SMP atau jg. sederadjad. dan darah. Ini Anggur pun SAKIT ENTJOK 
ti ulir tidak mendjadi soal. Di- SPESIAL UNTUK ! : d. Berpengalaman dalam urusan (Pemerintahan) sebagai tjampur dengan sarinja HONG SIEP 
“sini saja ulangi lagi beberapa . 17 TH, KEATAS. dimaksud pada sub 1 sedikit-dikitnja 2 tahun. Buah Anggur jang terpilih. 

  

   
TULANG MASUK 

Pa ah Teori jang satu telah sa- tertib tentera, dan diharuskan tinggal ditempat jang Negeri) Jogjakarta. 
(8 Aing mengikat tali pertjintaan- Bam Nu le. Achmad: Antono. disediakan, 3 | F3 2 5 

an a seorang Lir jakemag er ne peng- |. 176-1 Selama dim, pendidikan tidak diperkenankan kawin, KEPALA KANTOR LELANG KL. I- 
- $ aa isan S1 . BR AA MENARA 5 AK T 

aan Lap Ng AN ii Kami sadjikan : Et g : 2g Tjara melamar : 170-1, Bea Sk 
- bagai suami Jala "3 Nan T S.M.A, Past Examination Papers | —— , 7 Pelamar2 harus mengadjukan lamaran tertulis ke- Bani Pee Eh 

ta itu kemudian kawin deng (soaP' udjian bahasa Inggeris Et, - : epa awatan Administrasi Personil — : 
ki mpu- pada : Kepala Djawa 

seorang bankier, jang mempu- | 1948 — 1952) ...... Rp. 3— IM f J di Merdeka Barat 8 Djakarta, dgn. disertai : 
kawi t . : MBAU di d J g 

njai pendirian tidak kawin atas, SMP. Ilmu Bumi Asia - Aus- SOKONGLAH Ka 
dasar tjinta, melainkan Tn mba Un en Rp. 3,75 Bi 1. Daftar riwajat hidup jang tertulis sendiri. y 
sebagai suami ar "kekajaan Dapat pesan kepada: 5 3 2. Salinan idjazah dan daftar angka2 rapor kelas dergan membeli 
Hn TN an HADY djl. Tandjung 54 Jogja- KARANGBOLONG, PASIR dan KARANGDUWUR, hasil jang terachir. 
PNetadali beberapa tahun ber- | Karta. Telp. 646. & 7 guintaal tiap tahun akan dipacht-kan untuk 1 tahun, 3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong UNDIAN UANG AMAL P M . Tjabang JOGJA - 

isah,: ta” sengadja kedua | Beaja 10X, sedikitnja Rp. 1,— mulai 1 APRIL 1953 sjd 31 APRIL 1954 (Empat unduhan) Engkau dan Taha ke -II. Nan 3 aa Se aan ing ber- | Untuk tiap-tiap buku. : En 3 “4 Surat keterangan persetudjuan darj Kepala Dja- B3 
83 # $ 

| 

“tjintaan itu berdjumpa kem- Lebih dari 50 beaja saka Tai Penawaran dengan surat tertutup dan dilak harap dikirim sn Tn Ta sak 2 jang sedang bakerdja yadak Pembukaan nanti pada tgl. 28 FEBRUARI 1953. 
bali. beng sah Pn na ——-. an 5 langsung kepada Kantor Pemerintah Daerah Otonoom Kabu- 5. Surat persetudjuan orang tua atau wali bac gi mereka Harga Rp L- 

G eno Tag ingin nan Bare : 25 paten Kebumen, selambat-lambatnja pada tgl. 10 FEBRU- jang belum mentjapai umur 21 tahun. 5 Ba bau £ "1 

| nja, Akibatnja bankier jang Ti k? fe 2 9 |M ARI 1953 surat penawaran harus.sudah sampai “dikantor Lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di- "ana bata tambah Ongkos kir ap. Oon 
djadi suami perginpuan Olar jape esu? Letih" kami. 5 atas tidak akan diperhatikan. Dapat beli di: 

. marah. Pertikaian antara ke- E e » 
dua laki2 itu benar2 menarik Bae me am ' 4 Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Pebruari 1953. £ TN Pen Han, 

t . u 2 — Jogjakarta. 

apa jang dinjatakan oleh, 1. A-| #EM dai berhenti. Malam “An. Dea Pemerintah Daerah gu si 
Na SARA Kn aan mau, tidur mang. A Djakarta, 10 Djanuari 1953. an 

Pama achirnjapun menjadarkan meng Kabupaten Kebumen. K I S t f A k t U d 

. mereka. 1 - MAHA epala 2 ngkatan ara 
“ Film John Arthur Rank ini Alina Ketua p | Ang. PENGUMUMAN 
memberikan penjelesaian per- 2 - "4263 ki 

tikaian soal? rumah tangga se- | 5. Tam (MSI (R.M, SLAMET PRODJORAHARDJO). || Pn NA REnaN BENA esok pagi segar kembali, tam- . Bersama ini kami memberitahukan kepada semua Instansi?, 
bah sehat tambah kuat. se 33 - relaties?, langganan? dll., bahwa perusahaan kami jang ta- 
mera disemua Toko OBAT. : 5 2. ma NUDJUM (GWAMIA) Astroloog Occultist. . dinja bernama: Ea , : 

Er KAMIS 15 JANUARI 1953. 2 TELAH PULANG KE RANMATULLAH PROF. ALAHI sedari tgl. 1 Nan AE an tersebut 
#3 Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4m. Kake St SEA ER u laa mual aka Ragi SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- dibawah ini, sambil memenuhi keadaan zaman : 

: B3 12.30 Orkes Glenn Miller dan ES & 1 : 2 , E praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- bi Temy Dorsey WEDJANGAN BARU NN R. M, NO TOADHISOERJO HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari hati sanubari G A 
, t 13.15 Te Sa di- (tertulis) , 3 Bk 3 H 2 GS 5 P3. an Na 1 NN piotesi MeneA tan, Nana Peng FIRMA ” unung gung 

$ Karena bukti, dapat elaran “AD. jawatan Pekerdjaan Umum Kotapradja, Dja- n, perkawinan, pertjintaan 

£ 13.45 Rajuan Dorothy Sguires | ROMO” (terima Naah AL watan Pengairan - Djalan? & Gedung? Daerah Istimewa, dan sebagainja. Consul Rp. 10,—. Djuga ada sedia spesial d/h Thaij San Kongsie 

F3 14.00 Musik siang hari oleh . | HASIA HAL KAJA Rp. 14—. Djawatan Pekerdjaan Umum bagian Rooiwezen & Perentja- Obatnja kurang tenaga en linu (Rahasia disimpan). , (terdjemahan dalam bahasa Indonesia). 
g 2 Musik Tiup Jogja HITUNG TJBPAT (diperbarui na, Badan Penerbit Nasional, Teman? Guru S.M.A. BI, Ke- Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). Firma ,GUNUNG AGUNG” d/h Thay San Kongsie tetap 

17.00 Ea Pen F luarga Padmanaba, Teman? Guru dan- Murid? S.T.M., Ru- Djam bitjara 8 — 1, 4 — 7 Nan Fe Dah 22 Panen Pa Taman “RRI Jogjakarta - 4 lebih naas Nai kun Kampung Kepatihan Paku- Alaman dan saudara? se- a 2 - 5 atjaan dan Penerbitan dan beralamat sebagaimana biasa: 
se 19.15 Tindjauan Mingguan . hap in”. Rp. 2 na $$ kalian dan Ssan mentjurahkan,perhatian pada waktu pe- Hotel ,,GARUDA" Kamar No. 17 — Jogja. 42-. Kwitang 13, Kotakpos 135 — Telp. 4678 Gmb. . Djakarta. & He Ekonomi | Bark, djawean” “Kkeringkkn makaman djenazah, dan jang memberikan bantuan tenaga Tjabang kami di KRAMAT BUNDER telah berdiri sendiri 

19.40 Gending? Djawa Timur -Rp. 20-—, SUPAJA BERANAK moreel dan materieel, terutama Dr. A. M. Purwohusodo dan (terpisah) dan memakai nama lain. : 
21.15 Mimbar Islam Rp. 25,— (ichtiar wadjib). para perawat R.S. Panti Rapih, dengan djalan ini kami DEWAN PEMERINTAH DAERAH Sekian pendjelasan kami dan harap jang berkepentingan 
21.30 Krontjong malam oleh MULJO SARKAWI “sampaikan terima kasih kami jang sebesar?-nja. KABUPATEN BOJOLALI. maklum adanja. 7 : : 5 : 
Pe ea Bg en akun, ta Dji. Y No. 3 Kesugihan Semoga Tuhan membalas budi baik-saudara? sekalian. Atas perhatian Tuan? kami mengutjap terima kasih. 

2g Spa SA an SE aa aa Maos | Tjilatjap : , i ' oleh O.G. Al Munir . Hormat kami, 

2 : Na Pen umuman . 
| . 5 

Firma ,GUNUNG AGUNG” 
FIKIRAN PEMBATJA : 4 Sea : keatnnraa Prof. Dr. WREKSODINIGRAT Gg djh Thay San Kongsie. 

2 Dira KEMANA PEN- : M0 Keluarga R. M. SOSRODIPURO Mer Pan Lai Ba. Pemimpin | Persero, 
“ DIDIKAN KITA Pianostemmer O, T. SIEN $ ep papa ang Waris, Na KAA. (TJIO WIE TAY) Botton 38 — Magelang x 178-1, - Kantor P tah Daerah Kabupaten Bojolali dapat KE " 

. 5 DIBAWA? 2 Agent: ea ep NA AS RAMA REA KAS Pada Kantor Pemerintah Dae p J p 

'Membatja tulisan S. Bradja- | Toko TJONG - Kulon Pasar UA i . ditempatkan : 
ndidikan Ah Jogja : V negara Pendidikan di SMA: | Ongikos stem PIANO Magelang- MERCURIUS NASIONAL - PEGAWAI PEMERINTAHAN DAERAH : 

5 at? EA Tan Dae 1979 sedi- Jogja Rp. 75.—. Tentu datang Acc, Penerbitan & Pendidikan a. Seorang Kepala bg. Perundangan dengan tingkat se- : ? | 
Bu Fi banjaknya demen BIAN Ine Solo dan Semarang, ongkos stem Memberi kursus PAGI / SORE / MALEM tinggi2-nja IV/c. Anggur,- Anggur K 0 L k S 0 M £ 
Kn datangkan kesan. Saja m enge- PIANO Rp. 100,-. diluar Kota 1. Tata Buku. 2. Ilmu Pasti b. Seorang Pengawas Keuangan dengan tingkat se- : 
2 tambah segala ongkos?. Djuga te- | 3. Bahasa dan lain-lain Pengetahuan. tinggi2-nja IV/c. (TJAP PORTRET DAN ". mukakan pendapat saja ini | rima panegilan dasi Taire Nan ea S.M. A 2 5 KOLESOM) JR mungkin karena  diselubungi panggilan dari lain? Kota. Tingkatan : S.M. dan S. M.A. c. Seorang Kepala bg. Umum dengan tingkat se- 3 . 

na oleh sentimen disebabkan mana 3-1. Rombongan tata buku dimulai 16-1-1953 SORE. tinggi2-nja IV/b. 1. ANGGUR OBAT KOLE- 
Pa oleh karena pengalaman jang : 1 d. Seorang untuk bg. Personalia dengan tingkat 'se- SOM, Ini Anggur Kuat ter- 

BEA tiada seberapa. Tetapi dari pada tinggi2-nja IV/b. bikin dari ' Tjampuran ATI 
Na merengut dibalik-belakang lebih “PREMIERE ! e. Dua orang Penata Usaha dengan tingkat se- Obat-obat Tionghoa jang 
HN baik, berterus | 9. Sebagai REX TIAP? HARI MATINEE tinggi2-nja IV/b. berfaedah dan mahal, an- TJAP 
BP. Djam 16.00 2. Sjarat penerimaan : taranja Kolesom dll. Obat 5 KOLESOM 

    

      

  

  

    

bagian dari tulisan 1tu. Teks INDONESIA. . $ e, Untuk djabatan tersebut sub 1 alinia b, terutama diper- Amat baik bagi lelaki/pe- ANGIN Dili. 
»Di 8. M.A, bagian Sastera 175-1, lukan tenaga jg memeliki jdjazah Boekhouding: A dan B. rempuan jang berbadan ni 

pemuda? k diharuskan syal lemah. Kurang darah, mu- 
membatja 'ahabarata, Rama- 3. Tjara melamar : ka putjet, air muka ke- 
jana. Dewarutji, Baratajuda dan | 
Ardjuna Wiwoho dan lain2nja. 
Kalau buku2 

  

    
     ini diselama sung-v | 

oleh pemuda? kita dibawah |        
    

                                

   

    

   

    

   

   

    

    

  

  

LAKI dan PEREMPUAN. 

ANGGUR PAX 

atau sebagainja. a 

NJAT NJAT FUNG 

   

Obat kuat daan “2h ajaa berbukti 
PERSENAN BESAR 

Beli 1 botol dapat persen 1 botol. 
Mulai tanggal 12 'Djanuari Sampai tanggal 12 Pebruari 1953, berhubung 
TAHUN BARU IMLEK 2504. kami sengadja mengadakan spesial REKLAME BESAR- 
BESARAN ANGGUR OBAT JANG SUDAH TERKENAL DIKALANGAN KAUM LAKI- 

akan datangnja 

Maka itu kesempatan jang terbaik ini, harap tidak dilupakan dan lekas beli 1 botol de- 

ngan dapat tjuma2 (GRATIS) 1 botol atau untuk HADIAH (sumbangan) kepada sekalian 
“keluarga/sobat-handai buat merajakan HARIAN SINTJHIA jang akan datang. 
Untuk memudahkan dan djangan salah mengerti, dimana masing2 ETIKET dari ANGGUR 
PAX tjab BINTANG TUDJUH buat laki-laki dan ANGGUR NJAT NJAT FUNG 
buat PEREMPUAN tjap BINTANG TUDJUH, ada tertulis ” Anggur ini spesial untuk 

didapat diseluruh PULAU DJAWA, BORNEO BARAT, SUMATRA SELATAN dan kota 

Makassar, Karena alamatnja AGEN2 ada terlalu banjak, maka kami tidak bisa muat- 
kan satu per-satu namanja, harap dima'afkan. Ah 

tjap BINTANG TUDJUH : Spesial untuk kaum laki-laki jang ku- 
rang darah, badan lemah tidak napsu makan, kurang tidur dan tenaga kekuatan kurang 

IT WANITA tjap BINTANG TUDJUH : Spesial untuk perem- 
puan mengobatin datang kotor tidak tjotjok, menambahkan darah karena terlalu banjak 
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Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
“Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Bojo- 

lali dengan disertai: 
Riwajat hidup. 
Salinan idjazah beserta lampirannja nilai 
disjahkan oleh Pamongpradja. 

C. Surat keterangan berkelakuan baik, dari P4 mongpradja 
atau Polisi. 

d. Surat persetudjuan dari Kepala Djawatan  (misbaar- 
.heidverklaring) bagi mereka jang sedang bekerdja pada 
salah satu instansi. 

e. Berbadan sehat. 

4. Surat-surat lamaran jang tidak memenuhi RAR ker 

sebut sub 2 dan 3, tidak diperhatikan. 
5. Mengenai ditempatkan atau tidaknja pada djabatan 

tersebut sub 1 tidak diadakan tanja diawab. 

udjian jang 5
 

R kl: Tahun Baru” i 5 : : Sa Pen , para pembeli mendapat hak tjuma2 1 .(satu) botol bilamana 6. Bagi para pelamar akan diberitahukan mengenai diteri- adan akan ban Oa aa Dn ng darah dim 

Pendjualan REKLAME GGUR ma atau tidaknja lamaran jang diadjukan glehnja. adan mendjadi bersih dan ganti dafah baru jang sehat, endjualan ANGG ini bukan sadja di DJAKARTA, tetapi djuga bisa 1. Pendaftaran ditutup pada hari ke-30 terhitung - dari air muka .mendjadi, segar, menambah air susu ibu, d 

keluarnja pengumumanjiklan ini. 

Bojolali tanggal 13 Djanuari 1953. 

A. n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA. 
KABUPATEN BOJOLALI, 

Ketua: 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA| 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat   
      

  

keluar sehabisnja bersalin, bikin segar buah dada, dan lain-lain, 
Pedoman kami: Satu kali tjoba - tetap disuka. ter M. S. HAN. DJOJ O. “Ing enggeta Bing Pa ta gor ema ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
Agent Ng 2 mona HO Diokja' 2 lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

| | hanti kelihat mand 
5 ENG THAY HO Magelang N.V, BINTANG TUDJUH YO 8 sekali. NN 

Toko SEM HWAT Muntilan Krekot 11 — Djakarta. || ' BANTULAH Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO? P, & D. diseluruh Toko SIN 2 Kebumen, 164-1 | 5 INDONESIA INDONESIA, 8-1. — PALANG MERAH 

  

    
  

lihatan tua dan lesu tidak HN Sure 
bersemangat, kaki tangan al 
dingin, bua pinggang sakit, 1 
tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, semangat laki2 
kurang. Paras perempuan kelihatan tua, dll. Penjakit 
kelemahan. Minum ini Anggur dlm sedikit tempo sudah 
tentu lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan 
perempuan, tua atau muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 
dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal Waras. 

  

    

    

          

     
   

          

    

  

   

     
    

2. 

Perlu diminum 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 
sudah banjak Yeranak ini 'Atiggur SENG HWA sangat 
dipudjikan. 

Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 
turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 
dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 

Typ »KEDAULATAN RAKJAT” 1520/52/80.14 
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