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Pen an MISARIS " 

TIAN ISTIMEWA 

A KEDUA SPAN 

“Maagja menganggap kenyal ia 
wadjiban sa Mebudana " jang ag bisa 

membantu supaja “petbubungan 

  

- antara kedua belah ihak men- 
— tjapai keadaan c ian rupa, 
sehingga terdapat persahabatan 
jang kuat 2 kedua bangsa. 
Demikian : tinggi 

Dalam upatjara 'penjerahan 

surat kepertjajaan Sabtu sore 
itu jang dilakukan di Istana 
Merdeka dan dimulai pukul 18.00 
hadiir Menteri Luar Negeri Mu- 
karto, direktur Kabinet Presi- 

Mr. A. K. Pringgodigdo, 
kretaris Djenderal Ke- 
n Luar Negeri Mr. Su- 

ke protokol kemen- 
tsb. Mr. Kusumo Utojo 

"pembesar? lainnja dari Ke- 
terian Luar Negeri dan dari 

Presiden. 
“pihak komisariat tinggi 

hadlir pula acting ko- 

  

   

    

    

  

   

        

r RESIDEN' “SUKARNO 
ISARIS TINGGI BELAN 

" DISANGKAL ADALAH NAMP 

|batan jang kuat   ti aa anta Baron 

et r Die- 

"Tag prpaidato pian 
Bana aan. Teng. 

“ bretabut 
Larangan demonstra- 
si dan rapat umum. 

Dalam keterangannja P. 
1 Mm. Wilopo menjatakan, bah 
4 wa larangan mengadakan 

.rapat umum dan demons- 
4 trasi jang dikeluarkan 'se- 
| telah timbulnja peristiwa 17 

Oktober jang lalu, telah 
4 ditjabut pada tanggal 15. 

Djanuari 1953. 
Pemerintah - menganggap 

1 bahwa keadaan sekarang 
4 ini sudah agak reda  se- 

hingga dipandang tidak 
(perlu iagi peraturan itu di- 

| teruskan. Demikian  ke- 
1 terangan P.M. Wilopo jang 

selandjutnja menambahkan, 
4 bahwa ketika mulai berla- 

ku, oleh . pemerintah me- 
mang didjelaskan djuga, 

k 

  

Arema 
soal Irian Barat 
ADA KETJINTAAN TER- 

“ HADAP INDONESIA 

  

   
Jang Mulia, 
Saja mengutjapkan selamat 

datang kepada Jang Mulia se- 
ai komisaris agung Kera- 

dian Belanda di Republik In- 
donesia. 

Minat Jang Mulia untuk turut 
berusaha dengan segala tenaga, 
agar perhubungan timbal-balik 
antara bangsaIndonesia 

i perkembangan sedemiki- 
drag hingga timbul persaha- 

antara kedua 
bangsa Po, sangat saja harga- | 

Sam asean Tuai Par aa KA aa Ha 

: gaan ini bertambah 
lagi. oleh :maksud Jang Mulia 
untuk senantiasa memberikan 
gambaran jang sewadjar?-nja 
tentang apa jang hidup dalam 
'kalbu bangsa Indonesia dan jg 
merupakan pusat . perhatian 

   

    

  3 

aa
:     

orang disini. 
Adalah pendapat saja djuga, 

bahwa pernjataan timbal-balik 
jang tepat dari pada fikiran? 
dan perasaan? jang sewadjar- 

| wadjarnja dari bangsa?, meru- 
pakanlah |dasar jang terbaik 
untuk perkembangan perhubu- 

ngan jang sehat. 

| Selandjutnja saja pun berpen- 
dapat pula, bahwa bagi Neder- 
land dan Indonesia pada hake- 
katnja lebih banjak hal-hal 
jang memperhuburgkan, dari 
pada jang memisahkan kedua 
Negara kita, asal sadja tidak 
diberikan tempat kepada ba- 
rang sesuatu jang sebagai fak- 
tor pemisah dapat menggelap- 
kan, bahkan dapat membinasa- 
kan sama sekali segala hal 

| jang memperhubungkan. 
Dalam hubungan inilah, saja 

|| mengharap Jang Mulia membe- 
rikan perhatian istimewa ke- 
pada masalah Irian Barat, jg 
“tak dapat disangkal . “adalah 
nampak sebagai faktor pemisah 
jang demikian itu. 
Sen jg seksama dari   

  

: bahwa larangan itu setul 
Tt betul besifat utk sementara 
2 Ant. 

th £ 
  

  

Keterangari Arudji ak dibenarkan 
kepolisian Sumatera-Utara 

Sekitar bekas pedjuang beb nblacklist” 
Kerorisian Sumatera - — Utara tidak mengetahui bahwa 

ada dari bekas? kaum feodal jg mengadakan gerakan ,,black- 

list” terhadap para bekas pedjoang di Sumatera - Utara jang 
dulu aktif Alm 
Kriminil |    kepolisian Sumatera - 

olusi sosial 1946. Demikian Kepala Reserse 
Utara, Komisaris I Sabirudin, 

menerangkan kepada pers mengenai pernjataan ketua II parle- 

men Arudji Ma Pen at tentang adanja gerakan Na 
sg lacklist” itu. 

Ra 

Ketekangabah itu, oleh Sabi- 

  

— rudin ditegaskannja, tidak hanja 
berdasarkan hasil penjelidikan2 
dari Reserse iminil Yadja, te- 
tapi djuga PKN Sumatera - 
Utara tidak meng retahui adanja 
gerakan sematjam itu didaerah 
ini, 

Setelah menjatakan bdirjesa- 
lannja terhadap ket dn Stem 

minil ini menambahkan - pula, 
bahwa hingga sel ang tida 
ada sama sekali kegelisahan2 
dikalangan bekas pedjoang me- 
ngenai hal tersebut. Dan kala- 
upun ada, demikian Sabirudin 
lagi, mungkin  asalnja dari 
orang2 jang hendak menangguk | 
diair keruh. 
Dinjatakannja, hingga seka- 

— rang tidak seorangpun diperik- 
sa berkenaan dengan revolusi 
sosial di Sumatera - Utara, Ha- 
inja ia mengakui bahwa sedjak 
tahun 1950 sampai dewasa ini, 
ada lebih Tea 10 orang dari 

   

    
   

  

   

“ 

bekas? korban revolusi 
ini jang datang menanjakan ke- 
|terangan tentang sanak sauda- 
ranja jang telah mati. 

: “Tetapi hal ini merupakan in- 
formasi semata2, demikian Sa- 
birudin. Ia tambahkan, ,,djika 
ini jang dimaksudkan oleh Aru- 

dji sebagai satu gerakan »black- 

list”, maka sangat disajangkan 

| karena” pernjataan Arudji itu 
| keliru “sekali” Achirnja dite- 
rangkan, bahwa Kepolisian Su- 
'matera - Utara bermaksud le- 
wat Kepolisian Pusat, akan me- 
njampaikan pertanjaan kepada 
Arudji berkenaan dengan gera- 

kan ,blacklist” ini, karena kata 

Sabirudin, ..kalau benar ada" ge- 
“'|rakan seperti itu timbul didae- 

rah ini jang merupakan satu 

mengambil belas dedam, sudah 

tentu gerakan itu dapat menge- 
|ruhkan suasana, dan hal ini ti- 

| dak akan dibiarkan begitu sadja 
oleh Na ala “2g 
4 

  

dan ' 
| bangsa Belanda achirnja men- 

K TERHADAP PIDATO KOMISARIS TINGGI BELAN- 
TA MR. W. F. L. GRAAF VAN BYLANDT DALAM UPA- 

IRAT KEPERTJAJAAN KEPADA PRESIDEN HARI 
MENJATAKAN A.L. HARAPANNJA, 

DA JANG BARU ITU MEMBERIKAN 
KEPADA MASALAH IRIAN BARAT, JANG TIDAK 

AK SEBAGAI FAKTOR PEMISAH AN- 
INDONESIA DAN NEDERLAND. 

| dalam menunaikan tugas 
| Indonesia akan mendapat ban- 

  
| 

sosial. 

gerakan jang hakekatnja untuk | 

Ta 
| kemi 

selama 10 hari. 

pada apa jg hidup dalam sanu- 
bari bangsa Indonesia, dan dju- 
ga dalam hati golongan? pen- 
duduk lain-lain di Indonesia, 
akan mejakinkan Jang Mulia, | 
betapa” pentingnja soal Irian 
Barat itu bagi perhubungan 
antara kedua Negara kita. 

Saja jakin, bahwa Jang Mulia 
di 

tuan swpenuhnja dari ponerin: 
tah Republik. 

Saja harap Jang Mulia me- 
njampaikan terima kasih dan 
penghargaan saja kepada Seri 
Ratu Juliana atas utjapan sa- 
lam jang ditudjukan kepada 
saja. 

- Achirnja saja pergunakan ke- 
sempatan ini untuk meminta 

kepada Jang Mulia menjampai- 
kan salam saja dan harapan 
baik untuk keluarga Seri Ratu 
can rakjat Tepanand. — Ant. 

BAMBANG SUGENG 
DI DJAWA TIMUR 

" | Sadikin di Bandung. 

KSAD Kol. Bambang Su- 
geng telah tiba : . Surabaja 

Kedatangannja s ali ini un- 
tuk mendjemput keluarganja 
jang. spa kinj masih di Su- 

ak. 
Mean Pagu 

'Beberapa harj kemudian dari 
Djakarta KSAD akan mengun- 

djungi Pad (Sumatera Utara) 

    

  
Sedjak tgl. 16 - 1 untuk se- 

bulan lamanja Kolonel Sadikin 
Panglima “Tentara / Territori- 
um VI beristirahat di Bandung, 
disertai dengan keluarganja. — 

At: 3 S “tg   

| dan sekarang 

“atjara komite Ecafe pengang 

HARIAN 

  

PARI SIDANG ECAFB : 

- Soal perkapalan 
pantsi 

Sub komite Ecafe urusan pe- 
ngangkutan disungai telah sele- 
sai dengan pembitjaraan umum 

sebuah panitia 
ketjil sedang menjusun laporan- 
nja terachir. Dalam sidang 
hari ini usul Cambodja supaja 
negeri2 anggota Ecafe didesak 
untuk mendjadi anggota dari 
Perserikatan Permanen Kong- 
res2 Pelajaran telah diterima 

Dai 3 

Pendapat jang berbeda2 da- 

lam sidang itu telah dikemuka- 
kan tentang soal ,,perkapalan 
dipantai” jakni apakah perka- 
palan dipantai itu harus dima-j 
sukkan sebagai atjara tersendiri 
dalam komite Ecafe bagian pe-j 
ngangkutan dalam negeri atau 

tidak. - 
Utusan Tiongkok  berpenda- 

pat, bahwa perkapalan dipantai 
dan antara lau2 adalah ter- 
masuk ,,dinaS dalam negeri”, 
teristimewa di Indonesia, Pilipi 
na dan Irdia. 
Wakil dari Burma menganggap, | 
bahwa sekarang banjak negara2 
Asia telah memulai dengan per- 
kapalan dipantai sebagai per- 

tjobaan baru dan. negara2 itu 
memerlukan bantuan serta pe-i 
nerangan dari sebuah lembaga. | 

daerah P. B.B. di Asia. Sa 
Sesudah mendengarkan ber- 

bagai2 pendapat. maka soal 
perkapalan dipantai bersama? | 

dengan soal pengangkutan da- 
lam negeri diterima oleh sidang” 
untuk  dimadjukan kedalam 

  
kutan. 

Tentang sidang sub komite 
Ecafe urusan kereta api dapat 
dikabarkan, bahwa  pembitja- 
raan2 telah selesai. Dalam 
sidang hari ini telah diperbin- 
tjangkan soal2  productiviteit 
buruh dalam  bengk kereta 

api, soal standarisasi 'alat2 
beroda dan djuga ,,otomatic 
kopling”. — Ant. 

  

dan Indonesia. 

Kalau ditjari sebab2-nja, 
mungkin dapat dikemukakan 
sebagai sebab2 : putusan hakim 
terhadap orang2 jang telah 
mentjoba membunuh Harjono, 
tidak diperbolehkannja Aidit 
dan Njoto masuk Nederland, 

| penahan2 Go Gien Tjwan dan 
Sunito karena dianggap mela- 
kukan aktivitet politik jang ti- 
Gak-dikehendaki. : 

Tetapi menurut pendapat su- 
rat kabar itu tadjamnja reaksi 
pihak Indonesia tidak dapat di- 
pahami. Kata ,,Vrije Volk”, ka- 
lau orang di Djakarta tidak de- 
ngan sengadja melakukan "af- 
leidings-politiek”, harus dikata- 

ma ialah makin besarnja  ke- 
sukaran2 dj Indonesia. 

Kalau orang membatja su- 
rat-kabar2 Indonesia, kadang2 
timbul anggapan, bahwa orang- 
orang Belanda itu hanja terdiri 
dari saboteurs. Bahwa orang2 
Belanda ini hanja ingin tetap 
memiliki lapangan-pekerdjaan- 

nja, tidak tjukup di-insjafi oleh 

surat-kabar2 Indonesia itu. 
Demikian "Vrijs Volk” jang 

achirnja katakan, bahwa se- 
mua kenjataan adalah tidak 

| lain disebabkan oleh bertemu- 

nja perkembangan jang tidak 

baik, jang bisa diharapkan 

akan terdjadi. sekalipun tidak 

ada reaksi2 keras itu. 
| Apa jang dapat dilakukan 

oleh Nederland ialah mengu- 

'sahakan supaja perhubungan 

antara Indonesia dan Neder- 

land itu bersih dari pada sen- 

timen2 dan menunjukkan pe- 

ngertian terhadap  kesukaran2 

jang dihadapi oleh Indonesia. 

Baik pemerintah maupun rak- 

jat Nederland mempunjai ke- 

pentingan supaja perhubungan 

itu baik adanja. — Ant. 5 

Kenaikkan pangkat da- 
pat dilakukan 

Ketua Gabungan Serikat Bu- 
ruh Pemerintah Mr, Soewahjo 
wa kenaikan pangkat (pengang- 
katan dari golongan? bawah ke- 
golongan atas P.G.P,) dalam 
batas2 formasi tetap dapat di- 
lakukan. 

Keterangan ini ia berikan,     

“Perhubungan Indonesia - Neder- 
Tand makin longgar 

H ABIAN ”Yrije Volk” dalam tadjuk rentjananja menjata- 
kan, orang tak dapat menutup mata terhadap kenjataan 

.mendjadi makin longgarnja perhubungan antara Nederland 

kan, bahwa sebab jang teruta- , 

karena dengan penghentian pe- Hian, — Ant. ' 

UMUM 
. DITERBITKAN OLEH BA DAN | PENERBIT HK LATAN RAKJAT" (ANGGAUTA SPS) 

  

  
  

nerimaan pegawai negeri baru 
jang mulai tanggal 15-1-1952, 
ternjata ada- kementerian dan 
djawatan jang berpendapat, 
“bahwa untuk sementara waktu 
tidak diperbolehkan kenaikan 
pangkat terketjuali : 
a. untuk mengisi lowongan ka- 

rena pemberhentian atau me- 
ninggalnja pegawai sesudah 

tgl. 15-11 - 1952, 
b. untuk keraikan pangkat da- 
“ri ruang a keruang b jang 

bersifat periodiek. 
Dari pendjelasan - Menteri 

Urusan Pegawai kepada utusan 
Gabungan Serikat Buruh Peme. 
rintah (G.S.B.P.) tgl. 22-12-1952 
dapat ditangkap, bahwa hanja 
pengangkatan per- 
tama (penerimaan orang ba- 
ru) jang tidak diingini, akan 
tetapi kenaikan pang- 

kat seperti tersebut diatas te- 
tap dapat dilakukan. 
.G.S.B.P. telah mempersilah- 

kan Menteri Urusan Pegawai 
untuk mengambil tindakan agar 
salah faham jang timbul dapat 

diluruskan. — Ant. 

  
  

z2. 

Fakultet ekonomi 
Akan dibuka di Surabaja 

oleh Krisnadwipajana. 
Digedung P.M.I. Surabaja te- 

lah dibuka dengan resmi Fa- 

kultet Ekonomi djurusan Per- 
niagaan dari Balai Perguruan 
Krisnadwipajana jang didirikan 
di Bandung dalam tahun 1950 
Pita digunting oleh njonjah 
Samadikun, isteri Gubernur Dja 
wa Timur. 3 

Windijo Rachmat ketua konsu- 

an itu dalam keterangannja me- 
ngutarakan riwajat Krisnadwi- 
pajana. Ia katakan bahwa Fa- 
kultet Ekonomi djurusan Per- 
niagaan ini dengan sengadja di- 
tempatkan di Surabaja, karena 
Surabaja sedjak dahulu kala 
adalah kota bandar dan kota 
dagang. 2 

Fakultet tsb. akan mulai ku- 
liah2-nja dengan kira2 150 ma- 
hasiswa beserta pendengar2, de- 
ngan 4 orang dosen, jaitu Mr, 
Enthoven, Mr. Kadarusman, Mr. 
Soedarjo dani Mr, Drs. Liem Hio   lat Djawa Timur dari perguru-. 

Baru - baru ini bertempat 

Perekonomian. 

di 
sa Indonesia dalam lapangan 

Pertama tersebut tudjuan untuk membentuk 
bangsa Indonesia dalam lapangan tersebut. 

Capitol telah dilangsungkan pe rtemuan antara importir? Bang 

Poto dan film, jang dihadiri oleh wakuZ dari Kementerian 

suatu gambungan importir 
(IPPHOS). 

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan 
Etjsran 

.........p. Il. 

0.60 caceocou Hg 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

  

EMERINTAH Mesir telah 

orang perwira jang ditjurigai 

»Partai2 

: revolusi”, 

mensabot 

Naguib mengumumkan malam 
Sabtu, bahwa tudjuan terpenting 

dari revolusi jang dipimpinnja 
ialah penarikan kembali pasu- 
kan2 Inggeris dari daerah Teru- 
san Suez. Dituduhnja bahwa 
partai2 politik Mesir melakukan 
sabotase terhadap revolusi, se- 

hingga membahajakan kehidu- 

pan negara Mesir., DP 

Penghapusan Istana “dan di- 

proklamasikan masa peralihan 

selama 3 tahun ini datang pala 
achir djangka waktu 6 bulan da- 
ri pada mandat, jang diminta- 

kan Naguib kepada rakjat, agar 

supaja ia dapat melaksanakan 

tjita2 nasional Mesir. 

Kabar? . bertentangan 

tentang komplot. 8& 
Menurut berita2 jang diterima 

di London -dari Kairo, penang- 

kapan 25 orang opsir Mesir ta- 
di dilakukan sesudah diketahui, 

bahwa dikalangan tentara ter- 

dapat komplptan jang dipimpin 
oleh Kolonel Rashad Mehanna 
terhadap Djenderal Naguib. Ko- 

lonel Mehanna adalah salah se- 
orang perentjana perebutan ke- 

kuasaan ketika bulan Djuli jl, 
terhadap Radja Farouk.: 

Diwartakan seterusnja, bahwa 

diantara mereka jang berkom- 
plot tadi terdapat Amir Abbas 

Halim, saudara sepupu Farouk 
jang tersangkut 'dalam ,,perkara 

pembelian alat2 sendjata jang 
matjet” ketika perang Pa- 

lestina. Djuga Fu'at Siradjuddin, 

bekas sekretaris -. djenderal 

Partai Wafd dan bekas menteri 
dalam negeri, dikatakan sebagai 
salah seorang pemimpin kom- 
plotan tadi. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
| Mehanna adalah seorang jang 

ambitieus ,) ia anggota .,,junta 

militer” jang dipimpin oleh Na- 
guib. Mula2 Mehanna mendjadi 

salah seorang anggota dewan 

mangkubumi, tetapi kemudian 

diberhentikan. 
25 Opsir tadi ditangkapnja 

malam Kamis jang lalu, akan 
tetapi selama 48 idjam dilakukan 
»blackout”. Penangkapan Abbas 

Halim botjor di Iskandariah, dan 
tidak dibantah pula. Dikatakan, 

bahwa setjara nominal, pamim- 

pin komplotan tadi adalah Ab- 

bas Halim. 

Dikatakan, bahwa untuk kom- 

plotan tadi disediakan biaja se- 
besar £ 1.000.000. 

Tak ada komplotan ? 

Menteri bimbingan ' nasional 

| Mesir, Fwat Jalal, hari Sabtu 
ini menerangkan, bahwa Segala 
berita mengenai perebutan ke- 
kuasaan itu bohong belaka”. 

Disamping “itu 'djurubitjara 
resmi tentarapun ' membantah 

kabar2 mengenai adanja pertjos- 

baan menggulingkan pemerin- 

tah. 
Sementara itu wartawan UP 

mengatakan, bahwa  pembuba- 

ran partai2 politik itu besar se- 
kali kemungkinannja akan me- 
nimbulkan perlawanan jg kuat 

didalam negeri, terutama dari 

pihak Wafd. 

  
selang ini menjatakan ingin 

“kembali kekehidupan parlemen- 
ter. Uang partai Wafd jang 
disita oleh pemerintah berdju- 
mlah kira2 £ 100.000, 

Hingga kini belum diketahui, 
apakah dalam perintah pembu- 
baran partai ini terkena djuga 

  

venKunstenan   

  & nul Muslimin”, 

Lambaga Keulijisn Indonesia 

Kon. Betevisasch Gensarschan 
Watensehanpen' 
  

litik dinegeri itu, serta mensita kekajaan 
menjatakan berlakunja masa peralihan selama 3 tahun dibawah 

kekuasaan djenderal Mohammad Naguib. Dalam pada itu mar- 

kasbesar tentara mengumumkan, bahwa telah ditangkap 

Kaum Wafd belum lama ber- 

Komplotan terhadap Naguib? 
Partai2 politik Mesir dibubarkan 

25 Perwira ditahan 
membubarkan semua partai po- 

mereka, serta 

25 
mengadakan kegiatan? gelap. 

jang telah menjatakan dirinja 
sebagai gerakan keagamaan. 

Perkembangan? sedjak 
Farouk djatuh. 

Kalangan penindjau di Kairo 

jang memperhatikan perkemba- 

ngan2 di Mesir, mengatakan, 
bahwa sedjak Naguib menurun- 

kan Farouk 'dari tachta, - ia 

memberi kelonggaran kepada 

partai2 politik untuk mengurus 

“soakusipil sak perdana men- 

teri Ali Maher. - Sikap Naguib 

mendjadi kekang, ketika bulan 
September 1952 ia mendjadi per- 
dana menteri dan memerintah- 
kan supaja partai2 politik me- 

reorganisasi diri, dibawah pe- 
ngawasan pemerintah. 

Keputusan ini sangat mengu- 

rangi kebebasan bergerak kaum 
politisi. Akan tetapi ketika itu 
masih tampak tanda2, bahwa 

tentara masih ragu2 untuk me- 
ngoper segala kekuasaan. Mi- 

salnja, ketika itu diumumkan 

tindakan2 klemensi,  pembeba- 

san2 kembali kaum politisi ting- 

gi dan pembesar2 dari ,,ancient 

Regime”, jang mula2. diinternir. 

Kemudian Naguib berseru su- 

paja digalang persatuan nasio- 
nal:, mungkin sekali jang di- 
pertimbangkannja ialah untuk 

memperkuat politik terhadap 

luar negeri, 
Dengan adanja tindakan jang 

Ciumumkan malam Sabtu itu, 

maka lenjaplah- segala kesang-     

  

Ps 

sian. Regime Naguib sekarang 
sudah melepaskan segala hubu- 
ngan dengan partai2 politik dan 

dengan resmi ,,mendjatuhkan 

hukuman mati” kepada mereka. 

Pada hakekatnja, pihak ten- 

tara telah mentjap kaum politi- 

si sebagai ,,pengchianat”. Da- 

TAHUN IX — NOMOR 15 

BT Partai Kongres India 
Kutuk fanatisme agama 

kaum kanan. 
Badan “kekuasaan tertinggi 

dari Partai Kongres India, dgn 

suara bulat telah  menjetudjui 

resolusi jang diadjukan oleh 

badan pekerdjanja, jang mentje- 

la keras pertjobaan2 partai2 di 

India jang extrim kanan, untuk 

mengobar2kan fanatisme a ka 

dan usaha mereka untuk menjo- 

kong hasutan2 extrim kanan di 

Kashmir. 

  

    

Menjokong rentjana » 

tahun Nehru. 

Seterusnja badan tertinggi da- 

ri Partai Kongres India dengar 

suara bulat telah  menjetu 

resolusi badan pekerdjanja 

jang berseru supaja menjokong 

rentjana 5 tahun jang pertama 

dari pemerintahan Nehru. 

Rentjana 5 tahun jang perta- 

ma ini dimaksudkan untuk me- 

letakkan dasar2 daripada n sa 

ra kesedjahteraan dan ma 

kat jang tidak berkelas di India. 

    

        

— AFP. 

Usaha2 baru P. Nervo 
Kearah penjelesaian ma- 

salah Korea. 

Menteri LN Mexxico, Luis Pa- 

dilla Nervo, telah menjarankan, 

supaja diadakan usaha2 baru 

kearah penjelesaian masalan 

Korea lengan  dibitjarakannja 

rentjana2 jang telah ada set ja- 

ra teliti oleh para perundingan 

militer atau lebih baik oleh wa- 

kil2 diplomatik kedua belah 

pihak. 

Dinjatakannja, bahwa 

rensi sematjam itu se tidak2nja 

akan berguna dan dapat M i 

hatkan, apakah akan 

faktor2 baru, jang mungkin 

pat membantu PBB 'daiam tin- 

dakannja untuk mentjapai per- 

Gamaian. 

Kata Nervo selandjutnja, 

orang2 harus jakin, bahwa PBB 

akan memperkokoh niatnja utk 

mendapatkan bantuan dajam po- 

litiknja di Korea dengan yjara 

dengan tjara damai. Bila. demi- 

kian, kata demikian, kata Padil- 

la kemudian, maka soal teruta- 

ma jang harus  ditjapai jalah 

untuk mendapatkan suatu peru- 

musan baru bagi mengembhali- 

kan perdamaian. — AYP. 

FINLETTER TENTANG 
PELURU 

dikemudikan 

  

konpe- 

    terda 
da- 

  

Jang dapat 

Menteri angkatan udara Ame 

rika, Thomas Finletter, hari 

Djum'at jl, menerangkan, bah- 

wa Amerika Serikat - dalam 

waktu jang tidak begitu lama 

lagi akan mempunjai peluru2   
lam pada itu tentara sadar akan 

popularitetnja dikalangan rakjat | 

dan sekarang tentara mengang- 
gap dirinja “dengan langsung 

nendapat kekuasaan dari rakjat. 

Naguib dengan jelas sudah 

menjatakan pendapatnja menge- 

nai soal ,,pengchianatan” tadi. 

Dalam maklumat. tadi dikata- 

kan, bahwa soal kaum politisi 

itu bukanlah hanja soal ketidak- 

mampuan sadja atau tidak da- 

pat menjesuaikan 'diri dengan 
revolusi jang dipimpin oleh ten- 

tara AFP OP: 

| (pesawat2) jang dapat di kemu- 

dikan jang sanggup melintasi 

| lautan. 

| Finletter mengatakan dlm. 
konperensi pers, bahwa bole sh 

djadi dalam waktu 30 tahun jg 

akan datang Amerika akan Ma 

sih menggunakan pesawat2 Jg. 

dikemudikan penerbang2 disam. 

ping pesawat2 tanpa penerbang, 

Atas pertanjaan wartawan, 

| apakah akan ada pesawat? tan 

4 pa penerbang jang sanggup me- 

lintasi lautan, didjawabnja.: .Ja, 

dalam waktu jang tidak terlalu 
UP 

  

| lama lagi”. 

  

pang. 

Menurut keterangan, dalam 
perundingan antara Menteri 
Mukarto dengan Eij, Wajima 
itu, oleh kedua'pihak telah di- 
kemukakan -pendirian masing2 
dan sampai dimana kesanggu- 
par masing2 didalam soal 
penggantian kerugian perang 
itu. Dari .pembitjaraan2 terse- 
but didapat kesan, bahwa da- 
lam beberapa soal, umpamanja 
tentang tuntutan Indonesia 
jang besarnja 8 miljard, belum 
ada djawaban jang tegas dari 
pihak Djepang. 

Mereka jang duduk dlm. 
panitia, informil. 

Panitia  informil jang ditu- 
gaskan untuk mengadakan 
pembitjaraan2 dengan Eiji Wa- 
jima itu terdiri dari Dr. Sudar- 
sono, duta-besar “Indonesia di 
New Delhi dan Rangoon, Mr, 
Sudjono dari Kementerian Lu- 
ar Negeri, Mr, Sastromuljono 
dan Mr. Besar, keduanja per- 
nah turut didalam delegasi 
Djuanda beberapa waktu jl. 

Ikutnja Dr. Sudarsono seba- 
gai anggota panitia informil itu 
ialah oleh karena dia sebagai 
wakil Indonesia di India dan 
Birma, banjak mengetahui ten-   

7 

Me kh MAA Bda Wo a PS "ea bdk hu "Makes sa, Baba dk 
Sa kt   

ETELAH bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mukarto, 
kepala Biro Asia dari Kementerian Luar Negeri Djepang 

Eiji Wajima hari Saptu mengadakan pembitjaraan?2 dengan 
”panitia 'informil” jang ditundjuk oleh Menteri Mukarto untuk 
berunding mengenai soal penggantian kerugian perang Dje- 

tang reaksi2 dj India dan Bir- 
ma terhadap soal penggantian 
kerugian perang, jaitu dua ne- 
gara jang djuga banjak .nem- 
punjai bahagian dalam tuntu- | 

tan kerugian perang. 
Anggota parlemen Dje- 
pang bertemu seksi luar 
negeri parlemen. 

Tiga anggota panitia luar 
negeri parlemen Djepang, jaitu 
Chojiro Kuriyama, Kanju Kato 
dan Giro Ando, pagi ini telah 
diterima oleh seksi luar negeri 
parlemen jang diwakili oleh Mr, 
Sunarjo "dan Otto Rondonuwu 

sebagai wakil2 ketua seksi. 
Didalam pertemuan itu telah 

dibitjarakan 
gantian kerugian perang oleh 
Djepang, Anggota2 parlemen 

Djepang tersebut mengemuka- 
kan dengan tegas, bahwa par- 
lemen Djepang pada prinsipnja 
tidak berkeberatan terhadap 
pembajaran : kerugian perang 

oleh Djepang. 
Jang mendjadi soal sekarang 

ialah tjaranja pembajaran itu 
dilakukan. - Djuga telah dike- 
mukakan, bahwa Djepang tidak 
sanggup  membajar | setjara 
cash, akan tetapi dengan dja-   lan jain, jaitu dengan djasa2 
antara lain berupa pengolahan 

san Di MAA Si pai 

djuga soal peng- | 

& 
san 

Kesibukan tentang tuntutan ke- 
rugian perang pada Djepang 

Ekspansi Djepang ,tidak ada" 
Tapi kita punja kenang-kenangan pendudukan Djepang 

bahan mentah Indonesia di Dje- 
pang. 

Oleh seksi luar negeri parle- 
men dikemukakan pertanjaan 
tentang kemungkinan adanja 
bahaja ekspansi Djepang jang 
didjawab, bahwa di Djepang 
"tidak ada” satu orang pun pa- 
da waktu ini jang bertjita2zkan 
demikian. 

Selandjutnja oleh seksi luar 
negerj parlemen dikemukakan 
soal hubungan antara Indone- 
sia dan Djepang ditindjau dari 
sudut psychologie rakjat Indo- 

, nesia, ialah antara lain bahwa 
rakjat Indonegia masih mem- 
punjay kenang-kenangan jang 
menakutkan sebagai akibat 
pendudukan  Djepang dimasa 
jang lampau. — Ant. 
  

  

x Dikota Surabaja baru ini 
dua orng swamu isteri akan me- 

lihat film 1? tahum keatas. Ke- 
tika suami" itwu memberikan 
kartjis kepada pendjaga. pintu 
mendapat tegoyan : »Bung, 

gadis ini tidak boleh masuk.” 
»Lo, ini isteri saja, meski Yew 

lum 1? tahun.” - : 
»Tidak boleh peraturan di- 

langgar, bung.” 
Kalam begitu, peraturan wis 

kat tidak berlaku 2? karenja 
djengkel sambil pergi   daa Mil 
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: dang 

- malam 14. Djanuari jl- antara | 

menangkap Kartolo. ker 

    
» rombolan di Hulu Sungai Uta- 

“ra: gerombolan Hulu Sungai 

Ci seluruh Tutu at 
ngai na Gacrah Tain2-nja. | 

Dengan te nja "Kato | 

| djar sudah patah sajap. Ba 

“Ir. Bleichreth penasihat Kemen- | 

aa dan , 
Let. Kol. 0 ebag ang 
lima TT. f SR 
BANDJARMASIN - 

lenonja. di 

  

P.B. (S t Kerakji atan 
Indonesia) telah mengambil ke- 
putusan menjetudjui berfusi de- 
ngan PIR. Fa 
“Dalam sidang tersebut hadir 

pula Komissariat PIR - -Kaliman 

tan, hingga tjara dan bagaima- 
na teknik berfusi telah dapat 
dibi La dengan mendalam. 

Bana keterangan, bhw alm 
suatu pertempuran jg terdjadi 

  

rombongan kepolisian dengan 
gerombolan bersendjata didae- 
rah Alabio, Hulu Sungaj Uta- 
ra, fihak kepolisian telah pa 

rombolan pang ulung € 

djal Sa Me ANNg an ge- | 

| Selatan. dibawah Pi Ha- 

  

kom dan 

    

  

  

lo ini, Sandi. sudah sekian kali- ee 
nja melakukan kedjahatan be- 
sar dan pembunuhan2, : 

kekuatan gero Ibnu 

2
 

PONTIANAK - Dgn pesawat ! 
terbang telah tiba di Pontianak 
& orang 'insinjur jang terdiri 
dari Ir Mertonegoro dari Ke- 
menterian Kesehatan “Ir. Lei 
Tjiong Hiam dari Kementerian 
Pekerdjaan Umum dan tenaga. 

terian Kesehatan dan Ir. Bala-| 
mian seorang “ahli bangsa Peran. 
di ah firma . 

            

        

    
   

      
   

   
   

   
     
      

   

  

    

  

Pengadilan Negeri So ak ! 
| telah mendjatuhkan hukuman 

| denda Rp. 15 sidair 

or: 

   

    

      
       

   

  

       

  

    
    
   

   

      
    

  

    

     
   

    

   

   

  

   

        

aa 
beda. Seorang anak jang perlu 

SN 

KUSUMO (PIR) “berbitjara 40 
pemilihan |: 

a |Konstituante dulu, karena se- | 
lama Parlemen belum dipilih, tu- | 

antara 'Konstituante dan 
“Badan Pekerdja jang diserahi 5 
pekerdjaan parlementer sehari2 | 
(dapat diatur dalam suatu pera- 

| turan tata-tertib. f 

. Ia menghendaki supaja dae- |. 
“rah2 perilisan jang Nan uikan! $ 
dalam rentjana. undang2 itu di- | 
ubah susunannja, menurut ke | 
satuan2 daerah jang dapat me. 

ja kita Tami kene bari ma- 
anak SATAR dengan ma- 

pan ini sangat keliru. 

oleh anak ber- 

tumbuh " memerlukan 30 gram 
'protein untuk tiap 1 kilogram | 
berat badannja. Bagi orang de- 
wasa jang tidak memerlukan 
tumbuh lagi, 1 gram sudah tju- 
kup . buat 1 kilogram berat ba- 

kita berlainan. Orang 

atau SNN ap 

ea syaa 

     

   

    

5 Bee ema An ankan SE 4 
- Dan pokok? pe Meja Men ana Dae 

  

'SUTARDIO 

menit, - menjetudjui 

gas, 

muaskan suku2 bangsa, Ia an 

-adakan 3 daerah pemilihan, ja. 

Madura, sedang untuk Suma- 
tera menurut pembagian. kere. 
sidenan2 dulu, 

Seterusnja ia menghendaki 

Na Nana Alan Nen 
hukum, Anggota? yo dan 

ante hanja dari partai2 | 
tik sadja da: supaja perwa- | 

'kilan Irian Barat diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

pemilihan. 5 

MR. DJODY GONDHOKUSU- 
3. | MO, ketua fraksi P.R.N. dalam 

7 pidato 30 menit, 
| djika 

berpendirian 
ika memang ada keberatan 
uangan negara untuk menga- 
kan pemilihan Parlemen se- 

sudah pemilihan Konstituante, 
P.R.N. tidak berkeberatan dia- 

4 "pemilihan dua badan itu 
us, namun  hakekatnja 
lebih menjukai “diada:i 

milihan Konstituante ter: 

: Sutardj'' 
, Mr, dngan berpendapat" 
. antara Nae Maia dar 

    
  

    
    
      
     

| Waktu ini di 
kepunjaan bangs 

si A3 

   

  

     
Kemandangan.u umum: DPR: 

djurkan supaja buat Djawa di. 

itu kesatuan? Sunda, Djawa dan | 

anak ng sedang tumbuh dan 
menghandslat proteth” lebih 'b 
njak, ibu2 harus memperha 
pertumbuhannja. “Djika £ 

ja, 
i ae akan kurang tinggi ani 

dan a an kurang berat”. 

      

    

    
   

      

inggi 10 sen 

| oleh ea ag ap mat pro ein ke- 

pada anak2nja lebih banjak idan 
baik. Orang Indonesia sekarang, 
djika diperbandingkan dengan 
bangsa Eropa, pada umumnja |. 
(dan dipukul rata, 1,65 meter 
tingginja dan 50 kilogram be- | 

| ratnja, atau 10 sentimeter lebih 
| rendah dan 10 kg. lebih rin i 

|dannja. “Tetapi prakteknja pada | - 1 
tua di- ' 

beri. daging sebanjak -'“banjak- | 
nja, sedang anak diberj lebih - | 
lebihnja, atau nasi dgn garam 

dari pada bangsa Eropa. Ini 
adalah akibat karena sewaktu 
lagi tumbuh badannja, kurang 
diperhatikan zat protein jang 
Mn kata Dr. Musito. 
— Apt 

op R2 daerah Siba Munas 
Ph HN AA 

ERSLAG “sidang DPR pleno jg kita muatkan h - 
: Tah verslag kelandjutan Bea ln an 

| sedang Ibnu Ha-. F2 hari 'Sptu j4. Disini para pembatja dapat 
jang kita muatkan pada 

melihat, betapa ba- 

-. 

— TERLALU BANJAK 
. USUL AMENDE- 

MEN? 
Kalangan2 Parlemen me- 

nerangkan, bahwa djumlah 
usul amendemen terhadap 4 
rentjana undang? pemilihan - 
jang kini sedang dibitjara- 
kan itu banjak 

diantara 80 sampai 100 
usul. Ini berarti, bahwa ter- 
hadap hampir seluruh "K5 

| sal2 rentjana undang2 itu 
akan dimadjukan amende-       

“Minta diadakan tanda amilih. NN 

5 “ASRARUDDIN (Partai Bu- 

pada mereka jang sudah men- 
daftarkan sebagai pemilih di-   

'Pun pembitjara misemnkaa ui, | 2 A 
wa tjalon2 untuk seswayu | aja karena membikin kartu tan- 

PIR.N. menjetuajui Tove? sa £ — stituante dulu, 15 Pera Snante diperlukan 

| Rp, 800.000.—, 

beri kartu tanda pemilih untuk 
nudahkan koreksi - pendaf- 
in pemilih. Penambahan be- 

  

        

    

    

      

     

      

   
      

     

         

     
    
     

       
     

da pemilih itu tidak-berarti dji- 

kertas dan pertjetakan sadja 
| dalam peminnan umum itu pe- 

“ merintah memerlukan 40 djuta 
Jebih, artinja buat tiap pemili- 
han 'seorang anggauta Konsti- 

lebih dari 
demikian pem- 

bitjara jang bertanja djuga be- 

duduk Irian Barat dan bagai- 
mana tjara penghitungan pemi- 
1ih2 jang tidak menetap, misal- 
-nja dalam rumah2 sakit dsb.   

dulu, asal segera lalu di 

uk Bersambung hal 4). 
         

    

-pabrik jang bersangkutan. 

aa en 

sekali, Ik. f| 

| jang diketahuinja, 

| tingan pemilihan dan bagaima- 

na pendapat pemerintah me- 
'Ingenai daerah2 jg tidak aman. 

| ruh) menghendaki supaja ke- 

'ka “diingat, bahwa untuk beaja- 

:rapa tambahnja presentase pen- 

  

DIKERDJAKAN DGN. 
— LANTJAR 
“Pesawat terbang: kapal2 
dan kereta api akan mem. 
bandjiri. 

  

Ir, Sutoto jang sedjak 
Oktober tahun jang lalu menga 
dakan perdjalanan penindjauan 

ta “Eropa dan Amerika kemarin 
|dulu siang telah tiba kembah di 
Djakarta. 
Menurut keterangan Ir, Suto- 

Ito maksud. penindjauannja utk 
melihat dari dekat pelaksanaan 
pesanan alat2 perhubungan pe- 
| merintah diluar negeri dan un- 

| tuk mentjari djalan bagaimana 
bisa dilaksanakan dgn tjepat. 
'Diterangkan pesanan pemerin 

|tah itu meliputi djumlah 600 
djuta rupiah dan terbagi antara 

“lain sebagai berikut: pesawat 
terbang Havilland di Inggeris 
sebanjak 14 buah, 80 gerbong 

'reta apj di Nederland, 25 kapal 

untuk 'pelajaran nasional di 
Djerman, 10 kapal di Italia, 80 

   

gerbong kereta api di Perantjis ! 
| dan 10 kapal di Belgia sedang 

meter dari 9 pada sap tahun Jang di Amerika 8 convair dan 40 
buah motor untuk kapal-kapal. 
“Pesanan 'itu tidak dapat di- 

kerdjakan sekaligus sedang se- 
mentara itu bukan tidak mung- 
kin keadaan dinegeri tersebut 

berubah hingga mengakibatkan 
|terhambatnja. 

Sesudah menindjau sendiri Ir. 
Sutoto dapat kesan semua alat- 
alat jang dipesan itu dikerdja- 

, Kan dengan lantjar pada pabrik 

Ir. 
Sutoto djuga telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan direksi 
Douglas dan Lockheed di Ameri. 
ka serta Comet dj Inggeris ten- 

tang kemungkinan pemerintah 
Indonesia memesan pesawat2 

terbang dari pabrik tsb. — Ant. 

KEKAJAAN  DJERMAN 
DI INDONESIA 

Ada Rp.180.000.099 ? 
Kalangan2 resmi di Bonn 

menerangkan bahwa milik 
Djerman di Indonesia ditaksir 
seharga Rp.180 djuta dan pe- 

  

maksud untuk mentjapai penje- 
lesaian mengenai soal ini. 

Diduga 
akan 5 
gasi Djerman Barat jang akan 
Gatang di Djakarta dalam bu- 
lan Pebruari jang akan datang, 

mungkinan permiftaan Indone- 
|sia untuk mendapat barang2 
dari Djerman Barat. — Ant. 

MONUMENT YAN 
HEUTZ DIBONG- 

KAR 
Pekerdja2 Pekerdjaan Umum 

Kotapradja . Djakarta kini se- 
dang bekerdja membongkar 
monument Van Heutsz di Ta- 
man Tjut Mutia. 
- Mengenai ini "Jaya Bode” 
tulis, bahwa -sepandjang apa 

ini adalah 
Mmonument terachir jang mem- 
peringatkan sedjarah kolonial. 

Monument Jan Pieterszoon 
Coen, batu peringatan Pieter El- 

berfeldt, Nederlandsche Leeuw 
dilapangan Singa dulu, telah di- 
bongkar didjaman Djepang. Ti- 
dak ada diantaranja jang kini 

| dapat diketemukan kembali. 
“Kata surat kabar itu, menurut 
tjerita2, semua sekarang ada 
Gdidasar Laut Djawa. 

Amsterdamse Poort. dalam 
tahun 1951 telah dibongkar pu- 
la karena pertimbangan2 ke- 
pentingan lalu-lintas. Dan se- 
'karang monument Van Hutsz- 
lah jang harus lenjap. Diusaha- 
kan supaja patung2 pada mo- 
'nument inj tetap “utuh, supaja 
dapat disimpan dimuseum. 

| “Dikatakan selandjutnja oleh 
-"Jaya . Bode”, - bahwa “ketika 
maguette monument itu diper- 

| tundjukkan dimuseum gemeen- 
te Den Haag ditahun 1928, Dr. 
H. P. Berlage berkata, diselu- 
ruh Eropa tidak ada monument 
jang sebagus itu”. 

  

hat H.A. van Hinden bersama 
deng architect Dudok van 
Heel, Persiapannja sadja ma- 
'kan waktu 4 tahun. Dasarnja 
mulai dibuat Desember 1930 

“dan dua tahun kemudian baru- 
lah monument itu selesai. Ant. 

  
  

Bertempat “di Podium Djakarta in telah di baru-baru 
adakan peringatan ulang tahun II dari seksi Comite BKI. 
Puan jang Hg perhatian besar dari anggauta2- 

sal (IPPHOS). 

Sekdjen' Imamskrsriin Perhu- 

    
merintah “Bonn sekarang ber- 

bahwa hal tersebut / 
dikemukakan oleh dele-, 

dalam hubungan dengan ke-/| 

4 an 

Ia dibuat oleh ahli seni pa- |. 

Sidang Ecafe jang diadakan. 
da tani 

Ecafe. . 

Rp. 1. 000. 000, — disediakan 
oleh jajasan 

ggal 14 - 1-53 bertempat digedung 
bukaan dilakukan oleh Dr, Lo kamthan, 

    

      

di Bandung telah dimata pa- 
pensiun fonds, pem- 

sekretaris . eksekutif 
MPPHOS). 

. 

kredit daerah 
Untuk membantu usaha2 rakjat 
ULAI bulan Djanuari 1953, Pemerintah Daerah Istimewa 

Jogjakarta telah membuka Kantor Jajasan Kredit Ra'jat 

dipimpin oleh sdr. Prodjolalito dan dimaksudkan untuk mem- 
bantu ra'jat jang akan mendirikan atau membangun kembali 
perusahaannja dengan maksud? . untuk ikut serta memperkuat 
perekonomian nasional jang sedang dalam proces pembangun- 

annja. 

Disediakan Rp. 1.000.000,-. 
Dalam pertjakapan dengan 

“wartawan ,,K. R.”, Kepala Kan- 
tor tersebut menjatakan bahwa 
untuk tingkat pertama peme- 
rintah Daerah Istimewa Jogja- 
karta hanja diberi persediaan 
dari pemerintah pusat 41 djuta 
rupiah walaupun Pemerintah 

| Pusat menjediakan Rp. 88 djuta 
“untuk maksud2 ini jang dibagi 
bagikan untuk tiap2 propinsi di- 
seluruh Indonesia. 

Sebabenja karena Pemerintah 
akan bertindak hati2 sekali dja- 
ngan sampai hanja membuang | 
belaka dengan tidak - memper- 
oleh hasil sesuatupun. Lagi 
pula tindakan ini merupakan 
suatu pertjobaan dan djika me- 

mang berhasil, Pemerintah ti- 
dak “akan segan2 menambah 
anggaran itu. 

Usaha ra'jat jang lang- 
sung Pn pem. 
ban 

Berdasarkan sa diatas tadi, 
maka tidak setiap orang jang 
akan membuka perusahaan 
mendapat pindjaman dari Jaja- 

san Kredit. Penjelidikan dan Pe- 
meriksaan dari instansi2 jg ber- 
sangkutan harus diadakan dan 
apakefi usaha2 itu memang be- 
nar- ada hubungannja dengan 

langsung usaha2 ikut serta 
membantu pembangunan per- 
Ne pln Bka nasional. Demikian 

pindjaman uang jang di- 
nja, apakah benar2 sesuai 

dengan rentjana2 jang diadju- 
“kan dalam usaha2 perusahaan- 
nja. Ini untuk mendjaga dja- 
ngan sampai meminta. pindja- 
Man untuk kedok belaka, sebe- 
narnja pemindjam itu memer- 

|lukan uang untuk membeli ru- 
mah dan sebagainja. 

Pihak Jajasan Kredit akan 
lebih melihat apakah perusaha- 
an itu benar2 bonafide, diperlu- 
kan oleh ra'jat dan ada pasar 
jang baik. Djuga bagaimana 
kekuatan dibelakang lajar dari 
pengusaha. 

2 Baru 80 orang jang 

'ngadjukan permintaan 
indjam. 

Dikatakan pada achirnja, bah. 
wa sampai sekarang sudah ada 
30 orang jang mengadjukan 
permintaan2 pindjaman “untuk 
membuka perusahaan atau 
membangunnja kembali, tetapi 
belum dapat keputusan tentang 
pindjaman2 itu dari Kantor Ja- 
jasan Kredit Karena sifatnja 

masih dalam 'penjelidikKan dat 
apakah sjarat2-nja Tenang Su- 
dah tjukup. 

Djika ternjata pemindjam2 
itu banjak dan pada umumnja 
sesuai dengan maksud tudjuan 
Pemerintah dan ternjata uang 
persediaan Rp. 1.000.000, ku- 
rang, maka Pemerintah Pusat 
bersedia memberi tambahan pin- 
djaman lagi. Soalnja sekarang, 
djangan sampai pemindjam2 itu 
hanja mengadjukan  rentjana2 
pindjaman jang tidak memakai 
perhitungan . 

  

DJAMUAN PERPISAHAN 
AGUS SALIM 

Tugas jang akan didjalankan 
oleh H. Agus Salim sesungguh- 
nja vadalah tugas dari Kemen- 
terian Agama atau tugas dari 
negara kita. Demikian Menteri   

4 | Salim jang diadakan direstoran 
| ”Capitol” baru2 ini, jang selan- 
| djutnja menjatakan djuga ke- 
| banggaannja terhadap undang- 
lan pada H. Agus Salim terse- 
| but. Dinjatakan, bahwa peristi- 

Li terdjadi, bahwa ahli ilmu In- 
| donesia diminta 

| Islaman pada universiteit dilu- 

| harapannja semoga tugas jang 
|akan didjalankannja tidak akan 

| sehat sebagai 

akan didjalankan 

11,00 pagi ini ke Amerika Seri- 

Fakih Usman dalam pidatonja 
jang diutjapkan dalam djamu- 
an perpisahan dengan H., Agus 

wa ini adalah jang pertama ka- 

memberikan 
kuliah mengenai Islam dan ke- 

ar negeri. 

H.. Agus Salim kemukakan 

mengetjewakan. Ia berikan ha- 
orang Muslim, 

berdasarkan pengalaman hidup. 
nja lebih dari 40 tahun, bahwa 

dalam segala pekerdjaan jang 
orang dja- 

ngan sekali2 lupa kepada Tu- 
Ka An in 
Djamuan perpisahan tersebut, 

diadakan oleh keluarga Kemen- 
terian Agama sebagai perpi- 
sahan dengan H. Agus Salim 
jang “akan berangkat djam 

  

  

PEKAN RAJA INDO- 
" NESIA 

Dan Luar Negeri. 

Dengan bertempat diruangan 
Dewan Ekonomj Indonesia Pu- | 

sat Djakarta telah dilangsung- | 
kan rapat antara pengurus Pe- 

djawatan2 pemerintah jang me- 

ngenaj urusan luar negeri. 

Rapat dipimpin oleh Kosasih 
Purwanegara dan telah bitjara- 
kan soal2 jang chusus mengenai 
penjelenggaraan kedatangan wa- 

kil negara asing jang akan me- 
ngundjungi Indonesia dalam Pe- 
kan Raja Indonesia 1953 

Selandjutnja dibentuk - suatu 
badan penghubung antara Pe- 
kan Raja Indonesia dan peme- 

rintah mengenaj urusan lusk ne- 
gerj antara lain jang terdiri dari 
wakil2 Kementerian Perekono- 

mian, Kementerian Luar Negeri, 
Djawatan Imigrasi dan Djawa. 

tan Bea dan Tjukai. — Ant, 
  

Uang kertas di- 
“-sebar2kan 

Disepandjang djalan. 
Diperoleh kabar, tanggal 14 /1 

Sore didesa Bangsri daerah Bre- 
bes dari sebuah mobil jang be- 
"Tam “diketahui “siapa penumn: 
pang?nja telah disebarkan uang 
kertas limaratusan rupiah, me 
nurut perkiraan disepandjang 

| djalan jang dilaluinja djumlah 
jang dihambur2-kan tidak ku- 
rang dari Rp. 209.000.—. 

Peristiwa ini menurut kete- 
rangan adalah jang kedua. Jang 
pertama terdjadi bulan Desem- 

ber jang lalu. 
Didapat keterangan dari pi- 

hak Bupati di Brebes jang me- 
njatakan, . bahwa berita terse- 
but benar. Tetapi dalam pengu- 
sutan baru diketemukan seba- 
njak 15 lembar uang limara- 
tusan, Oleh siapa dan apa mak- 
sudnja kini masih dalam Den 
sutan, 5 

Selain uaag limaratusan djuga 
duaputuhlimaan rupiah terdapat 
disebarkan pula didaerah Ban- 
tarkawung Selatan Brebes. 

Uang kertas tersebut masih 
haru, dalam keadaan bengkokan 

(bundels), dan “menurut kete- 
ga bukan uang jg palsu (2?) 

  

kan Raja Indonesia dan wakil2 : 

  

KPU A, B DAN C DI 
BUKA KEMBALI 

Tg, 16-1 jl. bertempat di Ba- 
lai Kota, Jogjakarta, telah di- 
adakan  upatjara  penjerahan 
idjazah kepada pengikut Kur- 
sus Pengetahuan Umum ting- 

kat iB, jang disaksikan oleh 
w4kil2 dari Inspeksi Daerah VI 
Jogjakarta, PIP" & K. DI, Jo- 

gjakarta, dan para Dewan Gu- 
ru. Dalam tahun 1952 jl. telah 

# lulus 29 orang peladjar dari 
K.U.P.JB. 
Selandjutnja Kantor Pendidi- 
kan Masjarakat  Kotapradja 
Jogjakarta menetapkan, bahwa 
mulai tanggal 1 Pebruarj jad. 
didaerah Kotapradja Jogjakar- 

  

A.B. dan €. 
Tempat2 pendaftaran untuk 

tingkat B. dan C. bertempat di 
kantor Pendidikan Masjarakat 

Kotapradja, Djalan Mesdjid 5, 
P.A. Jogja. Tingkat A., bertem 
pat di-tiap2 Kemantren Pa- 
ngreh Pradja-nja masing2, 
Adapun sjarat2 untuk ma- 

suk: Tingkat C, beridjazah S.- 
M,A, atau S.M.P, dan berumur 

(lebih dari 25 tahun. Tingkat B., 
bdfsidjazah S.M. atau S:R, jang 
berumur 25 tahun keatas. Ting- 
kat A., 'beridjazah SIR. jang 

telah bekerdja. 

S.M.K.I.- TJABANG JO- 
SJA ADAKAN MA- 
LAM PERKENALAN 

Gerakan Mahasiswa Keristen 
Indonesia Tjabang Jogja kema- 
rin malam telah mengadakan 
malam perkenalan bertempat 
digedung Negara jang didahuhn 

| dengan pembatjaan Al- Kitab, 
  
doa “dan menjanji bersama 

' Cantate Domino. 
Setelah diutjapkan pidato | 

| darj ketua umum saudara Su- 
| trisno Martoatmodjo kemudian 

diadakan penerimaan anggau- 
ta2 baru. 

BADAN KOORDINASI 
G.S.Bl. JOGJAKARTA 

DIBENTUK 
Tjabang2 Serikat ' Buruh 

anggota GSBI (Gabungan Se- 
rikat Burun Indonesia) dj Jo- 
gjakarta pada tanggal 16 Dja- 
nuari 1993 telah mengadakan 
pertemuan guna merundingkan 
instruksi Pengurus - Besar ma- 

Sing2. 
Dalam pertemuan tersebut 

telah diambil keputusan untuk 
membentuk persiapan Badan 
Koordinasi dengan nama 

,SSBI JOGJAKARTA"” Pe- 
ngesahan berdirinja Badan Ko- 

ordinasi beserta  formasinja 
akar dilakukan dalam bulan ini 

djuga. 

164 ORANG. .MENDAF- 
TARKAN UTK TRANS- 

MIGRASI 
Menurut tjatatan orang2 jg 

telah mendaftarkan diri di Kan- 

tor Djawatan Transmigrasj Ka- 
bupaten Gunungkidul, untuk 
memenuhi panggilan dari sau- 

dara jang berada didaerah 
Transmigrasi, dalam bulan De- 
sember 1952 terdapat angka 

sbb : kapanewon  Karangma- 
dja terdiri dari 9 kepala somah 
(45 orang), kapanewon Samanu 
1 kepala somah (4 orang), ka- 
panewon Wonosari 4 kepala s0- 
mah (13 orang), dan kapane- 
won Patuk 20 kepala somah 
(120 orang). Semuanja ber- 
djumlah 34 Ber somah atau 
164 orang. 

Selandjutnja dpat dikabar- 
kan pula, bahwa tentang kebe- 
tangkatan mereka itu, diren- 
tjanakan supaja dapat dilaku- 
kan dalam bulan Djanuari 1953 

jakni setelah diperiksa. oleh   
  

Tari Muda 
banjak 

pala djawatan tersebut, 
pengganti dari dansa Barat, 

Kepala Djawatan PP dan K. 

Kota Besar Surakarta Handojo- 

diprodjo menjatakan, bahwa Ta. 

dengan maksud untuk memba- 

ngun kembali suatu adat - isti- 

adat dari nenekmojang kita jg 
|sering . dinamakan ,,sinoman - 

systeem”, sisteem mana dimak- 

sudkan untuk . memberi kesem- 
patan kepada para pemuda - pe- 

mudi. untuk saling mengenal 

satu sama lain sebelum mereka 

menentukan langkah untuk ber- 
sama - sama hidup sebagai su- 

ami - isteri. Kesempatan itu 

diberikan pada waktu pesta? 
keluarga, misalnja pesta perka- 
winan chitanan dan sebagainja. 

Dalam  pesta2 sematjam itu 
orang2 tua membawa serta 

anak2nja laki maupun perempu- 

an jang masih budjang. (Dulu 
biasanja.hanja untuk bersama - 
sama melajani para tamu). 

Pergaulan adat - istiadat ter- 
sebut lambat” laun makin ku- 
rang diperhatikan, terutama ka- 
rena masuknja adat - istiadat 

Barat, jalah jang disebut ,,per- 

gaulan merdeka” (vrije - om 
gang) plus dansanja. 

  
.Muda-Mudi” supaja 
djadi tarian rakjat. 

Diharapkan, Tari Muda - Mu- 
di itu nantinja akan mendjadi 

ri Muda - Mudi itu ditjiptakan 

«ASIi” 

perhatian 
Diharapkan mendjadi ,.volksdans" 

JAWATAN PP dan K Kota Besar Surakarta telah meneri- 
ma surat2 dari berbagai pihak dan tempat, jang menun- 

djukkan perhatian jang besar terhadap 

jang ditjiptakan oleh Pangeran Prabuwinoto atas andjuran ke- 
jang di maksudkan nantinja sebagai 

»Tari Muda - Mudi” 

| jang dapat menggantikan dansa 
- barat, 

Mengenai tari baru itu lebih 
landjut dinjatakan, bahwa kini 
telah ada 3 matjam Tari Muda- 
Mudi, jang masing2 dari 6 a 7 
gerakan - tangan jang sangat 

bersahadja (eevoudig) dan mu- 
dah dipela'djari, sedang lamanja 
hanja Ik. 12 menit. 

Tari tersebut diatur demikian 
rupa. hingga : a. mudah sekali 
dipeladjari karena hanja diam: 
bilkan gerakan2 jang ,,peni dan 

(sierlyk) dari gerakan ta- 
rian Djawa : b. jang menari ti- 
dak diharuskan memakai paka- 
ian untuk menari - seperti tari- 
serimpi, wajang dan sebagainja 
tetapi tjukup - dengan pakaian 
jang dipakai pada pertemuan 
“(pesta) itu, kijadi boleh memakai 
tjelana dan “sepatu, boleh me- 

makai kain, dan boleh memakai 
rok : Cc. dapat didjalankan -oleh 

hadlirin sebanjak2nja menurut 
tempatnja : 'd. ' dapat diiringi 
dengan bunji gamelan dengan 
gending Subokastowo, atau de- 
ngan “musik segala lagu asal 
maatnja 4/4 (vierkwartsmaat) : 
dan c. penari tidak tjantum - 
'mentjantum atau menjinggung 
Satu sama lain, melulu menari 

bira, " 
Demikian keterangan Hando-     kat, — Ant | 

t 
suatu tarian-rakjat (volksdans) jodiprodjo, -— Ant, 

| GAMBAR2 PEMBANGUN 

ta akan dibuka K.P.U, tingkat | 

dokter kabupaten Gunungkidul. 

-Mudi dapat 

setjara sopan (zedig) dan .gem- | 

5 

“nj. Wali 

AN RRT.DI EXPOSISI- 
KAN. DI CHTH 

Atas usaha Badan Penjeleng- 
gara Persatuan Tionghoa Jogja 
bagian Pendidikan & Kebudaja- 
an kemarin petang djam 6, te- 
lah diadakan pembukaan expo- 

sisi gambar2 keadaan pembang- 
'unan 'di Tiongkok Baru, ber- 
tempat digedung C.H.T,E. 

, Exposisi tsb. adalah jang 
pertama diadakan di Jogja, chu- 

sus tentang embangunan ne- 
gara baru R.R.T. 

Pengguntingan pita: pada 

pembukaan tsb. dilakukan oleh 
kota Jogja, . sedang 

perhatian tjukup banjak. 

PENGURUS BARU - KE- 
LUARGA PELADJAR 
S.M.A. II MUHAM- 

MADIJAH 
Pertemuan timbang terima 

antara pengurus lama dan baru 
dahi keluarga peladjar S.M.A. 
II Muhammadijah Jogja baru2 
ini bertempat  digedung seko- 
lahan tsb. di hadiri ole “sege- 
nap 'anggautanja. 
Adapun susunan pengurus 

baru Keluarga Peladjar S.M.A. 
IT Muhammadijah falah ' "ketua | 
sdr. Ahd. Zainuri, wakil ketua 
sdr. Mappeare K., penulis IT dan 
II sdr2. Azhar Noordin. dan S. 
Achma 1y, bendahara 1. “dan TT 
sdr.2 juarijah “dan, Austad 
Busri, Bagian pendidikan: atau 
penerangan sdr. Ramli M. , 
kesenian sdr. B'Indra, olah ra- 

ga sdr. Al Sjaifullah, usaha 
atau perhubungan sdr. Abdul- 

mulukis. 

'DJALAN CHUSUS UTK. 
191 ISEPEDA? "5 

Sepandjang Malioboro. 

Pihak Polisi Lali Lintas dae- 
rah Istimewa Jogjakarta, baru2 
ini telah mengadjukan suatu 
usul kepada Pemerintah Kota- 
pradja Jogjakarta untuk me- 

ngadakan djalan Chusus bagi 
para pengendara speda sepan- 
djang djalan Margomuljo Tugu 

dengan maksud agar keadaan 
lalu lintas akan lebih" teratur 
dan mengurangj ketjelakaan2 
dan pelanggaran2 lalu lintas. 

Tempatnja djalan itu ' menu- 

rut keterangan “pihak polisi 
dapat djuga mengambil kira2 
satu meter dari trottoir2 jang 

ada" dan speda2  'hanja dapat 
berlalu dua-dua. 
Menurut keterangan ' lebih 

landjut, makin sibuknja djalan 
raya karena Makin tambahnja 

kendaraan2 speda sendiri, dju- 
ga kendaraan2 bermotor, speda 
bermotor dan sepeda memakai 
motor  (bromfietsen) . walau- 

pun untuk kendaraan2 bis. se- 
djak tahun jang lalu sudah ti- 
dak diperkenankan Ten dja- 

" lan 'Margomuljo" sampaj - 

Rata2 ketjelakaan2 terdjadi 
di djalan raya ini jang merupa- 
kan urat nadinja Kota Jogja- 

karta 10 kali. 

SUSUNAN PENGURUS 
BARU SARBUTO 

Dalam rapatnja  baru2' ini 
Sarikat Buruh Toko Jogja: te- 

lah mengadakan susunan 'pe- 
ngurus baru sbb. Sekretaris 
umum sdr2 S. Slarnetsudarto, 
Kwee Lian Djien, dan Gen- 

drojono, Sekretaris organisasi 
/sosial sdr.2 Chen Liong Hing 
dan 'Tuwuh, - sekretaris keu- 

angan sdr2 Koewatty dan Djas 
min, Sekretaris. perbutuhan/- 
upah sdr2 Tjipto dan Z Cosjeim 
sekretaris pendidikan/penerang 

an sdr. Sasd#ropawiro dan Su- 

diman, 
Alamat sementara Sarbuto 

dja U.D. Pantja Sila N.V Pas 
tjinan 119 — 121 Jogja: 

S.B.S.K.K. BERKONGRES 
DI JOGJA 

- Berkenaan dengan akan dia- 
dakannja kongres S.B:S.K.K. 
bertempat di Jogja, maka 'ba- 
ru2 ini telah dibentuk. suatu 
panitya kongres jang: terdiri 
dari 18 orang. : 

Kongres S.B:K.K, tsb, adalah 
jang kedua kalinja. 

SUMBANGAN UANG 
Pers. Wanita kel. 
U.N.G.M, 

Dari hasil pameran dan un- 

dian jang diselenggarakan oleh 
Persatuan Wanita . Keluarga 
Universitit Gadjah Mada Jo- 

gjakarta pada tanggal 18 De- 
sember 1952 telah dapat diserah. 
kan kepada Jajasan Sri. Darma 
uang sebesar Rp. 500,—. dan 
kepada Jajasan Sudirman 
,uang sebesar Rp, 1000,—, 

KONPERENSI "DINAS 
PGA DAN SGHA. 

Mulai besok pagi djam 9.00 
digedung UJI akan dilangsung- 
kan konperensi dinas PGA 'dan 
SGHA. seluruh Indonesia.” Po- 
kok atjara dari konperensi tsb. 
jalah manjusun  rentjana pela- 

djaran baik ' 'djangka -pendek 
maupun djangka pandjang. 
Konperensi direntjanakan 'urtuk 

tiga hari lamanja. 
  

Toistonan malam ini : 
RAHAJU: ,,Change of heart”, 

John Carroll, Susan Hay- 

ward. 
INDRA: ,,Captive Girl”, Johnny 

Weismuller, 
SOBOHARSONO : The 'tanks 

are coming”, Steve Cochran, 
Philip Carey, Mari Aldon. 

SENI SONO: ,,/Mystery Street”, 
Ricardo. Montalban, Sally 
Forrest. 

REK: ,Anne of the Indies”, 
Jean Peters, Louis Jourdan. 

LUXOR: “Flight to  Mars' 

Ci napa, Cam 
meren Mitchell, 

Bs Tisu  
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Saad | Djawatan Pegadaian Djawa Te- 

ri das srah : “Wonogiri 135 kep. 
1-084 Gjiwa, 

“DAN SAWAH 
“Menurut laporan resmi pihak 

Perikanan , “pada tahun 1952, 
“luas “kolam? “didaerah “Karesi- 

ditaburi 
2 
La degan Surakarta j 

    
   
   

      
   

i ikan adalah sbb: 

ikan Lk. 470.000 ekor. 

369.000   

  

   

  

   

  

   

  

      

  

    

  

    

      

  

    
   
   

   
   

  

   

   
   

   

    

   
   

   
     

  

   

  

   

  

   

       

      
      

    
   

        

    

        

      

    

    

    

. SN s kolam 285,5 ha. dengan 
Aa Ananta ikan 1.170.000 ekor. 
- 2 'Dikira-kirakan ikan2 jang di 
ba yarkan itu semuanja mempu- 
ag njaj berat 774 kwintal dan di- | 

' tafsir seharga Rp.1.548.000.— 

h aa onos). .Sawah2 

i kan, 

Hal 
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Dg dari sawaba, PN : 

Sana ae 
# Pe | sawat2 Es 

  
| man (Djerman Timur) atas pe? 
|xintah dinas2 spionase dari ne- | 

| Igara Lau Demikian di- 
umumkan o 

jang telah dilakukann 
dap Republik Der Na Djer- 

  

tah ML tan tani panti Perinipa pemoaratN sman Timur jg 

        

   

iri |3 bulan. 

Dalam kwartal II-1952- luas: 
'kolam 455 ha. dengan djumlah 

Dalam | 
-kwartal I-1952 luas kolam 418 
“ha. dengan djumlah ikan di 

ekor. Dalam kwartal 
-1952 luas kolam 164,6 ha. 

dgn. djumlah ikan Lk. 187.200 
@kor. Dalam  kwartal. IV-1952 

“Selandjutnja luas sawah jang | 
" , ditebari i ikan seluruh Kareside- | 

mar “Surakarta ada 55,5.ha (di- 
nja 20 ha. sawah2 didae- 

Lk. 25' kwintal | 4 
| seharga 1.k. Rp.50:000.—. | 
ini merupakan penambah: | 

#an hasil para “petani disamping 

Spanenan padi jang - ba dipe- | 

“Eos tembak. “Karugian akibat 

4 harianz Team 
: Djerman Timur. Ta 

    

menteri LN Dertinger 
| tangkap 'karena di' uduh telah | 
| mengadakan 'kegiatan2 
bersifat ama Pnb 
|republik Djerman Timur. Ber- 
Isama2 “lengan — Dertinger telah 
ditangkap pula Max Keilson, jg. 

. | mendjabat kepala bagian Sovjet 
| Rusia dikemente ta Djer- 

ah peniti Pn Iman Timur. ae 2 
uk 'se- 

  

  

$ Baru : permulaan? 
Para 'penindjau di Berlin Ba- 

rat berpendapat, bahwa penang- 
kapan Dertinger itu mungkin 
merupakan permulaan: “dari "ge- 

rakan untuk menindas partai2 
jang bukan-komunis di Djerman 
Timur, Baru2 ini pembesar Djer- | 

Iman Timur telah menangkap 
menteri “perdagangan Karl Ha- | 
mann, jang dulu mendjadj ketua | 
partai Demokrat Liberal. Se- 
landjutnja lebih dulu telah di- 
tangkap pula Paul Merker, se- 
orang anggota bangsa Jahudi da- 
ri Politburo partai Komunis, dan 

Kurt Mjiller jang pernah men- 
djabat wakil ketua partai Ko- ! 
munis Djerman Timur. " 

Taat, : »Tidak heran”. 
Kabar tentang penangkapan | 

Dertinger sementara itu telah | 
diterima di Paris dan London de. | | 
ngan , tidak heran”, karena se- | 
djak beberapa waktu ini telah di | 
“ketahui tentang adanja ,,pem- 

  

    

   

  

    

    

    

          

   

              

   

          

   
   

  

NALaDi 1 menurut kabar. 
! ng adalah uang da-   

.pembajaran 

5 : etapi oleh 
ilik sekolah dimasukkan Ga- 

lam kantong sendiri. 
Karena guru2 ini dengan de- 

an ,,menunggak”, maka ba- 
k jang ditagih oleh .Bank 

'Rakjat dan ada pula jang disita 
barang2nja. 

| MENERIMA PEGAWAI 
HARUS DIUDJI 

.. Seperti tahun jang sudah2 tja- 
ra menerima pegawai2 baru, 

  
  

ngah masih pergunakan tjara 
"Tama, ialah melakukan udjian 
“dulu. Menurut peraturan jang 
ada sekarang, 'sebelum ditetap- 

Ikan, tjalon2 pegawai itu biasa- 
nja hanja ,,ditjoba” dulu selama 

sedang didjalankan di Djerman 
Timur. : 

. Menurut para penindjau di Pa- 
ris, pemimpin2 partai Kristen 
Demokrat telah merupakan sa- 

lah satu ,,sasaran terpenting” 
dari serak mengena tsp. 
— UP. 

“Satu phase dalam proses 
ana. Djer- 

Menurut keterangan pemerik- 

'|saan Djawatan Pegadaian ter- 
sebut udjian perlu diadakan un- 

| tuk memiliki pegawai jang se- 
f mestinja. Dalam tahun jang lalu 
didaerahnja telah diadakan waji- | 

an 8 kali jang rata2: ditempuh 
2” berumur 18“sampat: bas 
jang mengaku Takan: : 

murid SR, dan S.M. « : 
“| Tiap2 kali, dari 100 ai 
. korang pelamar setelah dipilih | 
ada 40 sampai 100 jang, diudji 

  N OaBIPN 

    
mioak 

Matana untuk mem- 

aa ukan Djerman. F 
Dikatakan, bahwa proses jang 

mula2 membiarkan pemimpin2 
| politik jang bukannja harus da-   Imenurut 'kat eladj aran ' di 

SR. Bat La Ne ternjata ri partai Komunis, dan kemudian 

jang . Julus hanja 3 An mewudjudkan  ,,homogeniteit” 

    

    

“partai Komunis dalam pemerin- | 
(tahan dengan djalan mengada- 

na ' bahwa »diploma” jg 
Maap tidak dapat didja- | 

1 dikan. ukuran aah — 

  

|sur - angsur telah dapat disak- 
sikan disemua una sekutu 

ISovjet. u 
| Dikemukakan, “bahwa Derti- 
nger- dari dulu selalu memper- 

"near persatuan kembali 
: : SN ena (penglepasan dae- 

Hakim Pengadilan Negeri di. 'Kudus telah mendjauhkan hu- MENTERI SOVJET DI- 
kuman denda masing? Rp. t5— IR 3 TANGKAP Ka 
kepada 2 orang pengurus Sa- Menteri Sovjet Uni” urusan rekat Buruh Gula paberik Ren- keamanan negara, V.S. Abaku- 
deng “Kudus. jang dipersalah- | mov, telah dipetjat dan 
kan pada bulan Djuli tahun jg. | kap. Demikianlah nfenurit ke- Sa aa era ente me terangan jang dipegoleh pada 

selam 2 hari jang dilakukan Nana NA Te Kn 
“oleh 720 orang buruh. Mem 

: urut keterangan jang 
“Permintaan djaksa aa -terachir ' jang diterima dari 

Bana tab 8 Du Ha | Moskow, Abakumov ',hilang” se. 
: e ai Ben si djak permulaan tahun 1952 dan 

erdak Aa semedjak itu ia tidak pernah 

   
  

  

  

itu   
    

  

   
   

  

      , | Dartinger Ir 3 

jang | Bonn, AFP lebih landjut me- 

"dapat ketua partai Sosialis De- 

“tu pembersihan akan dilakukan 

diantara anggota? 

bersihan” jang pada waktu ini 

Ba bayan politik- | ta 

kan pembersihan jang berang- | 

itang- | 

  

jang terbit di Berlin, 'Pertinger: 

APN 

    

Betina tadi ae Marat 2 
1952 Moskow mengusulkan" sua- 
ta “perdjandjian - | perdamaian 1 
Djerman dengan negara2 Barat | 
berdasarkan dua pasal terpen- 

ing jang dipertahankan oleh 

     

    

se “Pendapat Ollenhauer. 
Dari ibukota Djerman Barat 

wartakan, bahwa menurut pen- 

mokrat Djerman Barat, Erich 
| Ollenhauer, penangkapan men- 

teri LN Georg Dertinger “itu 
merupakan yamalan, bahwa sua- 

sbordjuis" 

dalam pemerintahan Djerman 
Timur, 

Riwajat singkat Georg 

Dertinger. 
5 Maag Dertinger, ketika tahun   dap "si munafik”, 

progresif 

     

      

        

1945 mendjadi salah seorang 
penegak Uni Kristen Demokrat , 
di Djerman Timur. Dertinger 
adalah seorang wartawan, ber- 

umur 50 tahun. Dalam tahun 

1946, ia didjadikan “sekretaris- 
@djenderal organisasi jang didiri- 

an- | kannja itu, Ketika tahun 1948, 
ia mewakili partainja dalam De- 
wan Ekonomi 'Djerman Timur 

dan bulan Oktober 1949 ia diang- 
kat mendjadi menteri luar ne- 

ger, dalam kabinet “Grotewohl. 
AFP. 

PERNJATAAN OTTO 
NUSCHKE 

Presiden Partaj Kristen 'De- 
mokrat  Djerman Timur Otto 
Nuschke mengumumkan sebu- 
ah statement bahwa memang 
benar Georg Dertinger telah 
melakukan kegiatan2 jang ber- 
Sifat melawan Republik Demo- 
krasi Rakjat Djerman: dikata- 
kannja,.bahwa tidak ada kata2 
jang tjukup kuat untuk men- 
tjurahkan rasa djidjik terha- 

"jang pura2 
mendjadi anggota partai Kris- 
ten Demokrat jang. sangat 

| mengadakan 
(Karachi ke London. 

  t dan selalu mengan- 
djur2kan kepada para anggota 
supaja selalu waspada”. AFP. 

  

  

  

baru 
rang kavaleri dari eskadron @ 

-literg attache luar negeri dan 16 tjalon militer attache Indo- 

nesia, mada latihan tersebut dipakai djuga tank2 jang pernah 

Baru - ini 

3 dipakai Sekutu 

tx 

   

  

   

    

   

    
  

di Tjim ahi telah diadakan latihan pe- 

dengan disaksikan oleh mi- 

dalam pertempuran di EL Atamein (Afri 
ka Utara) Tang tentara Rommel. 

(IPPHOS). 

  

4 

binetnja” 5 

“Dikemukakan, bahwa dengan 
pengangkatan 5 orang tauke | 
korporasi2 besar untuk mendu- 
Suki djabatan2 penting didalam 
kementerian pertahanan Ameri- 
ka, maka kementerian jang: 
membagi2kan “kontrak2 pembu- 

atan alat2 perang tadi diserah- 
kan kepada kepentingan2” Du 
Pont, .Rockefeller dan Morgan. 

: 'Rockefeller kuasai 

Kementerian L.N. 
Selandjutnja Hsin Hua menga. 

takan, bahwa sebagai ' menteri 
“LN, Eisenhower telah mengang- 
kat John Foster Dulles. 

Dulles adalah salah seorang- 
perentjana ,,Rentjana Dawes” 
ketika tahun 1924, jang me- 
mungkinkan pemberian pindja-. 
man kepada Djerman , sebagai   Ppi- 

'hak nan , Mr. 'Abdulmadjid, 2 

minta supaja kedua orang terse- Ne lagi. — UP. Pa daripada pindjaman ini, 

  “Fbut lepas dari tuntutan. 
Atas keputusan hakim terse- 
ut kedua terdakwa menjatakan 

#pikir pikir dulu”, — Ant. 

    

    

PAK TURAH DISERBU : 
Tanggal 14-1 tengah malam | 

dilekat pos pendjagaan 18 km 
mpe. barat ' Pare BA SG: 

  — dari 

: Polisi dan tentara segera ime- 
ngadakan “ pengedjaran, 21 ge. 2 
hingga terdjadi  tembak- |- 
menembak. Seorang . kepala 
|OPR mendapat luka? kena “Kairo 

pe-| Tn ea 
|rampokan diduga puluhan ribu |. PE 

PERSENDJATAAN ERO- 
.PA TIMUR SELESAI 

FE “Kata “pihak Jugoslawia. 

» 

en Affairs” mengatakan, 
'a usaha mempersendjatai | 

dn negara2 Eropa Timur 

“Menoreh, termasuk assistenan | dengan alat2 sendjata otomotik 
laman, selatan Magelang, se- | dan tank2 buatan Sovjet Uni, 

Ta ' sibuk mengerdja- sekarang sudah selesai. 

bendungan air. | “Menurut madjalah tadi, 'seia-: 

Bau Kalikatjang” Hah? K.|ma tahun 1952 djumlah satu- 

mania dimana masing2 an2 tank dinegeri2 tadi hanja | 

Ka memakan beaja lebih ku- | sedikit bertambah, tetapi proses 

16. 900.- dan Rp. 15.000, mempersendjatai kembali satu- | 

n- | sedang ele- | an2 tadi dengan tank2 dan alat2 

sai, masing2 akan dapat m ISovjet lainnja, pada garis2 be- 

ngairi sawah seluas 23 dan 16 | sarnja sudah selesai, djumlah 

   Akemarit berita jang kita te- 
ima, dewasa ini rakjat . desa 

  

      

   

   
  

  

   
      

   

    4 ajar 'berudjud batu Tn re “ta OtomaLik dan semiotomatik 

rt aah 1 — dari Sovjet Uni, UP,     
Madjalah Jugoslawia. ,Inter- | 

'PM "N Diendral Naguib: 

1 Tarik dulu pasukan2 asing 
Mesir 

" Baru Mesir perhalikkih pertahanan TT 
M. MESIR, jenderal Moha mmad N b. # ag al tan dapat » Tn agui berpendapat, 

nisasi. “pe Tt Tengah, selama pasukan? 
masih ditempatkan di wilajah Mesir, demikian menurut state- 
mah jang dibuatnja di Kairo kepada seorang . koresponden 
dari harian konservatif ,,Daily Mengarah jang dtumur kan di 

- perhatian pada tiap orga- 

asing 

Naguib dalam pada itu me- 

Pandangan Pe 
Terhadap pemerintah Ike 

  

' ANTORBERITA RRT ,,Hsin Hua” mengatakan dalam ko- 
mentarnja terhadap susunan pemerintahan Eisenhower 

Amerika Serikat, bahwa Presiden baru Amerika ini ,,membajar 
“hutangnja kepada penjokong?nja di Wall Street, dengan peng- 

angkatan kaum Peeuasaha besar TeliaNa besar2an didalam ka- 

di 

maka kapitalisme monopoli 
Djerman kukuh kembali kedu- 
dukannja. Selandjutnja Hsin 
Hua menuduh, bahwa sebagai 

seorang arsitek politik luar ne- 
geri ,,bipartisan” bagi Amerika, 

Dulles ikut menjebabkan ber- 
kobarnja perang Korea ketika 

tahun 1950. Sebagai perentjana 
perdjandjian perdamaian San 

Francisco, Dulles dituduh mem- 

buka jalan bagi remiliterisasi 
Djepang. 

Keuntungan ,,Lima 

Besar”. 
:Hsin Hua seterusnja menge- 

mukakan, bahwa laba jang di- 
“peroleh korporasi2 Amerika, ke- 

tika tahun 1948 berdjumlah 

hampir $34.000.000.000. Ketika 
tahun 1951, sesudah petjah pe- 

djadi $ 43:000.000.000. 

Laba bertambah meningkat 

'selama tahun 1952: menurut 
|, Jornal ok Commerce”, sebagai- 

mana dikutip oleh kb. Sovjet 

»Tass”, ,,General Motors Corpo- 

ration memperoleh laba lebih 

dari $ 117.000.000, selama triwu- 

lan ketiga 1952 : ketika djangka 
waktu jang sama dari 1951, laba 
tadi hanja kira2 $ 92.000.000. Se- 
lama 9 bulan.jang pertama dari 
1952, GM mendjual barang2 ke- 

perluan militer seharga $1.026. 

“000.000., 
Demikianlah antara lain kan- 

torberita ,,Hsin Hua”. — Ant.   .ngatakan, bahwa pemerintah: 
| Mesir menghendaki penarikan 

:| kembali defacto dari pasukan2 
Inggeris dari daerah Saluran 
Suez dan pemerint Mesir- 
pun tiap waktu bersedia untuk 
membitjarakan soal2 tehnis dari 
penarikan kembali itu. 

- Mengenai Sudan Naguib .me- 
ngatakan: bahwa Mesir telah 
menjatakan sikapnja jang ter- 

sachir mengenai Sudan. Kata 

“gagal untuk melaksanakan 
-djandji2-nja kepada rakjat Su- 
dan. Dan kini terserah kepada 
“Inggeris 
Ann Inggeris mau  menjo- 
kong 

dibuatnja kepada ra'jat Sudan”.   

  
Naguib, Mesir sekali2 tak akan i 

untuk  menentukan,.!/ 

tuntutan bangsa Sudan | 

  
rang Korea, laba ini meningkat | 

. $ . . 

Dunia sSana—sini 
— Kapten Saifuddin menga- 

| takan, bahwa Pakistan dalam 

tahun ini akan membentuk su- 

atu kongsi penerbangan inter- 
nasional baru jang penerbang2- 
nja adalah bangsa Pakistan sen. 
dini 

Kongsi tsb. pertama2 akan 
operasinja dari 

— AFP. 
— Richard Casey, Menteri L. 

N. Australia, menerangkan di 
Canberra, bahwa pemerintah | 
Australia hingga kini tidak me- 
nerima sesuatu usul jang defi- 

nitif mengenai pembentukan su- 
atu organisasi pertahanan Pa- 
sifik jang serupa dengan Na rO 
di Eropa. — UP. 
“— Nj. Edith Kuhnert, seorang 

jang bekerdja sama dengan 
menteri luar negeri Djerman: 

Timur Georg Dertinger jang 
baru ditangkap itu, telah minta 
perlindungan di Berlin Barat, 
demikian dikabarkan di Berlin 
pada hari Djum'at. 

Nj. Kuhnert ialah kepala ba- 
gian pers Barat dalam dinas pe- 
nerangan Djerman Timur. AFP. 

— Dr. M. Mubarak, menteri 
L..N, Iibanon telah menanda 
tangani suatu perdjandjian per- 
ssaabatan di Beirut, antara 
Libanon dan Pakistan. 

Diduga bahwa tak lama lagi 
antara kedua negara ini akan 
tertjapai persetudjuan  perda- 
gangan. — AFP, 
Fuat 'Koprala Menteri LN 

Turki, semalam bertolak ke 
Belgrado, guna mengadakan kun 

djungan selama satu minggu 

dan berunding dengan Marsekal 
Tito. Up,   33 

   

  

   

    

    
HALAMAN $ 

  

Tenun tangan terdesak 
tenun masinal 

Pp ENGUSAHA2 tenun tangan jang tergabung dalam Panitia 

Perbaikan Pertepunan keresidenan Surabaja, jaitu  didae- 

ah? Gresik, Ti erme dan Sidoar djo, 

a direna mendapat saingan dari perusahaan tenun 

Achmad, sekretariat Panitia Per- diantaranja F 

masinal, Demikian Farchan 

Kini mengalami kesukaran? 

baikan Pertenunan keresidenan Surabaja. 

Katanja pihak pemerintah 18 96 

mestinja dapat memberikan 
bantuan dengan djalan memesan 
sarung, “pijama dan ' kemedja 
kotak2 kepada para pengusaha 
tenun tangan,” misalnja buat 

Angkatan Perang. 3 

Tentang padjak pendjualan 

jang dianggap terlampau berat 
dan tak seimbang buat para 
pengusaha tenun tangan, Pani- 
tia Perbaikan Pertenunan kere. 
sidenan Surabaja telah menga- 
dakan hubungan dengan pihak 

kantor besar Djawatan Padjak 
Djakarta, dan dalam pertenga- 
han Desember 1952 kepala D'ja- 
watan Padjak dalam suratnja 
menjatakan, bahwa oleh Mente- 
ri Keuangan, mulai tgl. 1 Dja- 
'huari 1953 hasil tenun dibebas- 
kan dari padjak pendjualan 
sampai sa'at jang akan diten- 

tukan, dengan menghilangkan 
pula hak memperhitungkan pa- 
sal 31 padjak pendjualan. 

Selandjutnja disetudjui pula 
djumlah padjak pendjualan ma- 

1-10-'51/31-3-52,  dibajar 

Kompetisi PSIM th. 1953 
. dimulai 

GAMA -Satrija 2—0, Setia-H.W, 2—1 
ENURUT keputusan rapat pengurus anggota? PSIM jang 
baru lalu, kompetisi PSIM tahun 

(utah). 

1952, jaitu Orion, Setia, Sinar 
djojo. Lain?-nja seperti Gama, 

ini dilakukan vol” 
Persatuan? sepak-bola anggota PSIM dibagi dua: ke- 

las atasan (hoofd-klasse) dan kelas satu. 
kelas atasan Ps.2 jang kuat menurut 

Jang masuk dalam 
'hasil “kompetisi tahun 

Mataram, HW, RAS dan Browi- 
Satrija, Sinar Utara, Ps. PJ., 

CHTH dan MAS masuk bagian kelas satu. 

Seperti diketahui, Persik te- 
lah mengundurkan diri dari 
PSIM. Pertandingan2 kompe- 
tisi ini untuk sementara dila- 
kukan pada tiap hari2 Djum'at, 

Saptu, Achad dan Senin, dan 
Gimulai pada tgl. 16 Djanuari 
1953, bertempat distadion Kri- 
dosono. 

Kompetisi kelas satu: 
Gama melawan Satrija. 

Pada tgl. 17 jl. Satrija me- 
ngadjukan pemain2-nja jang 
dikira ”seimbang” kekuatannja 
dengan lawannja. Sedangkan 
pasangan Gama dapat dikata- 
kan lemah, karena banjak pe- 
main2-nja- kelas satu jang 
"absent”. Tapj diluar dugaan 
orang, pemain2 tjadangan ini 

tidak mudah dikalahkan. 
Ternjata barisan belakang 

Satrija tidak "kuat” menahan 
serangan2 lawannja, hingga 
bertengnja dalam babakan per- 
tama dapat ditembus hingga 
dua kali: 2—0 untuk Gama. 
Permainan Gama dengan sema- 
ngat tjukup, tapi teknis ku- 
rang. Kerdjasama barisan mu- 
ka Satrija sukar “menerobos 
pertahanan Mashud cs dari 
Gama. Untung karena kelenga- 
han kiper Gama Djono (stand- 
nja!) ' kanan-dalam  Satrija 
berhasil membut "tegenpunt” 
satu dalam babakan kedua: 
"2— 1. Sebentar sebelum achir, 
sekali lagi Gama dapat mendo- 
brak pertahanan Satrija dan 

terlalu berbahaja permainannja 
(kop-ballen utk menghindarkar 
serangan lawan selalu ke-te- 
ngah). Untung stopperspil Bu- 
rusman merupakan penghalang 
besar bagi penjerang Setia. Di- 
pihak Setia nampak actief di- 
barisan muka Suhirman, Selan- 
ajutnja “back-draw (bantuan 
belakang) dari kanan-halfs tju- 
kup memberikan dorongan ke- 
pada barisan mukanja. Sebelum 
mengaso “angka 1—1. Dalam 
babakan kedua Setia dapat me- 
nambah goalnja, hingga stand 
mendjadi 2—1 untuk Setia. 
  

  

  berhasil menambah kemenang- 

annja: 3—1. 
Kompetisi kelas atasan : 

Setia melawan HW, 
Semangat permainan Setia 

pada hari kemarin tgl. 18 ha- 
nja senjala “korek api. Maka 
pada umumnja semangat per- 
mainan HW lebih 'besar. Ber- 
kat ketangkasan "palang pin- 
tu” Setia Suprapto belaka, ben- 

teng Setia dapat terhindar dari 

bahaja serangan HW jang ber- 
tubi2. Kekurangan dipihak pe- 
njerang “HW kelihatan dalam 

ketjakapan menembak. Dibari- 

san belakang HW, back kanan 
terlalu mudah dapat dilalui la- 
wan, “sedangkan di-back kiri 

DE GASPERI HENDAK 
KE WASHINGTON 

P.. Tialia, AlecWde De Gasperi, 
bermaksud hendak ke Washing- 

ton untuk mengadakan Konpe- 
tensi dengan presiden Eisenho- 
wer pada pertengahan pertama 

bulan Mart jad. 
Persiapan2 resmi untuk kun- 

djungannja itu akan hanja dia- 
dakan, setelah pelantikan Eisen 

  

  

  

hower. sebagai presiden. AFP. 

  

    

PASPOTO 

Untuk menempuh udjian 
Sek. Landjutan. 

Berita angin jang kami te- 

rima, dikabarkan bahwa: tja- 
lon2 jang akan menempuh udji- 
an Sekolah Landjutan tingka- 

tan Pertama jang sebentar la- 
gi terdjadi, diharuskan melam- 
prkan  paspoto dalam surat 
pendaptarannja. 

Akan gunanja paspoto, utk 
mengurangi mengindari per- 
buatan jang tjurang dari para 
tjalon jang tidak diharapkan, 
sungguh kami, hormati dan ka- 

mi setudjwi. 

Sajang, berhubung dengan 
keadaan, bahwa kami, dan para 
sdir2.. “orang tua murid S.R. 
jang bertempat tinggal djauh 
dari kota, merasa gelisah, apa- 

bila hal paspoto tadi betul2 di- 
haruskan, Kami bajangkan ti- 

dak sedikit waktu, tenaga dan 

uang jang akan dipergunakan 
oleh orang tua murid jang ber- 
diam di pelosok, terhitung diri 
kami. 

Kagrenanja djika jang Wa- 

- 

  djb ada “kelonggaran kami 

munta keringanan, berhubung 
dengan keadaan, mohon soal 
ptspoto ditunda, dan diganti 

tjap djari sadja. 

Akirnja djika sdr. Pemimpin 
Redaksi menjetudjui, kami mim- 
ta selembar K.R. dikirim ke 
Kementerian P.P.K. Djakarta, 

bg Penjelenggaya udjian Se- 
kolah Landjutan Tingkat: Per- 
tama. Dan terima kasih saja 
utjapkan banjak2. 

Hormat saja dari orang tua 
mvurid dipelosok,   MARTOJO-KI-SUGITO. 

dari harga djual, dan 

sampai achir tahun 1952, se- 

perti jang telah diusulkan oleh 

kepala Inspeksi Keuangan Sura. 

baja, sedjumlah 3720 dari har. 

ga djual, dengan penger tian, 

bahwa kemudian akan ditindjau 

kembali pembajaran padjak 

-pendjualan jang mungkin ter- 

dapat. — Ant. 

KEADAAN INDONESIA 
BERANGSUR BAIK 

Menurut Beursoverzicht 

Van der Werft & Hub- 

recht Amsterdam. 

Van der Werff & Hubrecht, 
effektenmakelaars di Amster- 

dam, dalam Beursoverzichtnja 
menerangkan, bahwa keadaan 
di Indonesia berangsur “baik. 
Dan tetapnja kabinet Wilopo 
serta tindakannja  menimbul- 
kan kesan jang baik sekali di- 
luar negeri. 
Mengenai nota keuangan ne- 

gara, Van der Werff mengata- 
kan, bahwa Menteri Keuangan 
Sumitro, dengan pimpinan jang 
ulung telah mempergunakan 

pisau penghematan dalam ang- 
garan belandja Indonesia. 

Selandjutnja, dalam Beurso- 
verzicht itu dikabarkan, bahwa 
sewaktu masih di Washington, 
diita-besar Amerika Serikat 
dj Indonesia, Merle Cochran, 
pernah mengatakan, bahwa A- 
merika Serikat bersedia mem- 

bantu Indonesia dalam usaha 

pembangunannja dengan 200 

djuta dollar. — Ant, 

NASIONALISASI S.C.S5., 
ANIEM OGEM 

Dalam Beursoverziht 
Van der Werff & Hub- 
recht. 

Van der Werff & Hubrecht 
dalam Beursoverzichtnja me- 
ngabarkan, bahwa direksi SCS 
dalam rapat anggotanja me- 
nerangkan, bahwa karena cou- 
pon tidak dibajar, maka koers- 
nja sangat djauh turunnja, dan 
djuga karena itu berpengaruh 

harga nasionalisasi. 
Rapat memutuskan, bahwa 

perlu dikirimkan kawat kepa- 
da Menteri Perhubungan Dju- 
anda, jang meminta supaja di- 
pertjepat penjelesaian jg dju- 
djur dari perkara nasionalisasi 
dan ganti kerugiannja dengan 
pembajaran surut sampai tg. 1 
Djanuari “1951. Djangan kita 
takut, kata direksi, karena kita 
berkelahi untuk perkara jang 
djudjur, jaitu membela hak2 

pemegang obligasi. 
Selandjutnja Van der Werff 

merduga, bahwa nasionalisasi 
Aniem dengan dasar 100/ un- 
tuk saham biasa dan 1557 
untuk 'pref., dan nasionalisasi 
Overzeese Gas Maatschappjj de- 

ngan dasar 1007. — Ant. 

INDONESIA DALAM 
. FONDS USAHA 

BERSAMA" 
Di Amerika Serikat. 

Di .New York diumumkan 
pembentukan satu Fonds Usa- 
ha Bersama jang mengenai pe- 
ngeluaran sebanjak. 1.500.000 
dollar tahun ini dengan tudjuan 
hendak memadjukan konsump- 
si teh di Amerika Serikat. De- 
mikian UP dari New York. 

Fonds ini dibentuk oleh pe- 
merintah2 India, Sailan, Indo- 
nesia dan perkumpulan2 da- 

teh di Amerika Serikat, 
ah Konperensi Teh Inter- 

nakihnal tiga hari bersidang. 
Organisasi2 baru jang dikenal 
sebagai Dewan Teh Amerika 
Serikat menjambut pembentuk- 
an fonds ini sebagai satu mo- 
del baru dari perhubungan da- 
gang internasional jang ber- 
dasarkan atas persekutuan lang 
sung antara pengusaha2 Ame- 
rika dan ipemerintah2 asing un- 
tuk memadjukan “pendjualan 
teh di Amerika Serikat. 
Dalam pengumuman bersa- 

ma, para delegasi menjebutkan 
konperensi itu berhasil dan pro- 
duktif. Bertambahnja konsump- 
si teh dj Amerika Serikat, ka- 
ta pengumuman itu, akan ba- 
njak menolong perekonomian 

negeri2 Asia jg mengexport teh. 
Model perdagangan "baru jang 
telah kami tjiptakan moga2 da- 

  

  

  

  

  pat ditjdntoh oleh negeri2 lain. 
— Ant. - 

- 

    

  

1 

  Demikian Naguib. — Ant.-AFP, 

V 

    
Yokak 
ENGIMEEP 
YOU KINI 

SETrLED.), FOR THE PRESENT 
KE KliLL NOT BE INTERRUPTED... 
KING AND "TAILKIND” DIED 

1 AT AD INDIAN FALLS 
ONLY MINLITES AGO--.4 

     

   

Bea OF THE ROYAL MOUNTED 22 
PBENRAY ME AND DEATH 
Will LURK KHEREVEK, 24 

  
'Ha, Dari sedjumlah beaja2 | |Ldivisi infantri sedjak: 1951 ti- | untuk mendapatkan kemerde- | FP. 1 7 £ 

“I tersebut, dari Pemerintah ' di- |dak berapa banjak tambahnja, | kaan, Saja dapat pastikan, Panahku ini meluntjur de- — ta boleh buat, tuan sinsi- 

“Idapat bantuan sebesar Rp11. jakan tetapi ditjurahkan perhati- | bahwa soal jang masih diseng- ngan tjepat dan djitu, Spee- njur”, tuan menang ! Baik- 

1900. Lainnja sedjumlah Rp.2 Jan 'besar kepada usaha melatih | Ketakan itu akan dengan tje- .dy! Kau boleh mengehianat, Ka TEA Untuk semen: 

000 dipikul oleh rakjat de agan mereka dan daja penembak me- | Pat masih dapat diselesaikan, tetapi dimana sadja ikau hen.. tara kita tidak akan digang- 

.goton -rojong, dengan dj rekapun mendjadi lebih kuat, bila pemerintah Inggeris mau dak  melindungkan dirimu, OA King dan Tail- 

14. ra lain sebagian Buakan | sesudah menerima alat 2 sendja memenuhi djandji2 “jang telah nasi: kau akan terbunuh ! 10ind telah tewas dibawah 
Indian Falls beberapa menit 
jang lalu 

YIMERE 5 THE SA, aan HMD: KE PE 

atas Ttutah guanja, 

ul PgeaN B Seohat Eko 
SE) Ga Tar aa 

ti 

King ! Di- 

amlah Taillwind, kita harus 

membikin 

tjau2 itu! 
terkedjut penya- 

King Fentang Srodiean Ya 

      



  

   

| penduduk, Na anda Bab tis 
da. peduli orang tua. Akibat- 

bangsa 

  

per - kwintal. 
L Fals tandwa 16 Djanuari Ja- 

5 “jasan Kopra telah menaikkan 
at harga kopra di Indonesia Timur 

dari Rp. 120,— mendjadi Rp. 
”130,— per kwintal termasuk 
uang djaminan pembungkus, 
frangko gudang Jajasan Kopra. 
Untuk sementara harga pembe- 
lian tersebut didjamin sampai 
aan Tn O3 je akan datang. 

  

Na aka 
EL IMUR:- 

— Akan terbit di Djakarta. 

Dari aa, Aan ra, dan 

   
   

aja dapat 
bit F Maret 
Ga akan datang. 
2 PDA. ialah N. V. ter- 

ter- 

aa Si Kwan  Dju 
Data dengan maatschaj ppe. 
ljk kapital Rp. 2 djuta dan telah 
disetor Rp. 500.000—. Presi- 

Harahap dari Kementeriaan Pe- 

kan djabatannja ini. 
Sebagai langkah pertama te- 

lah mulai diterbitkan minggu- 
an ,,Lukisan Dunia”, jang re- 
Gaksinja dipimpin oleh Andjar 
Asmara. 

»Times of 'Indonesia” sudah di- 
bawah direksi N.V. Bintang 

3 Timur itu, dengan dibantu oleh 

tap dipegang oleh Mochtar Lu- 
bis dan Hafnar Junior. 
Semua usaha penerbitan di- 

tjetak Tee de Unie. 
— Ant. 

  

TJATUR & MASJARAKAT 

— BENIH KESALAHAN — 
5 Semua pemain tjatur si- 
dah pernah membikin ke- 
salahan. Semua kesalahan 

I ada ja, ada be- 
-mihnja. Kesalahan pemain 

: -tjatur dapar terlihat ddri 
Na “set2 jang didjalankan, se--| 

. pakan? dapat terlihat dari 
benda tjatur jang bertin- 
dak. Benda tjatur jang ber- | 
tindak ini seakan2 ada be- 

.mihnja jang — mendorong 
AH untuk bertindak itu. Dalam 
'permaiman  tjatur  benih2 
jang mendorong, dus  be- 

  

   

   

.nih2 kesalahan itu dapat | 
“onbugkar sebagai berikut: 
La. keinginan k Per 

ggrak, 
us keinginan bergerak me- 

Naa kehendak sen- 

« ama “pada ke- 
Fa Tanyemak itu, 

ss tindakan melampaui 
. batas g semestinja, 

ter 1 aa meninggal- 

“kan “pangkal-hubungan 

jang semula. - 
Dalam. marmainan tjatur £ 

| keadaan jang memberj ke- 
| sempatan untuk Penalti 

    

  

  

  

    

Tan gs li 

2 menarik komba Peta be-     
Spin map "angan jang 13 | 
se an bngt bb 

Hasi Aa ma 
. jang akan datang 
dak. gg terutang” G 

      

     
    

    

    

    

    

   

  

     

   

   

  

   

  

    

    
   

    

  

   
    

    

   
   

   
    

     
     

    

   

   
   

    

    

    

   

     
    
       

   

  

     

     

    

    
   
   

    
   
   
     

    

    

   
     

    

    
    

    
    

    
   
   

   
   

   
    
    

   
    

    
    
    
   

     

   
   
   
   

  

' Ktjara berangsur? 

#00 Djadi Rp, 130,— 

atau 

telah didirikan di- | 

den Direkturnja ialah Parada 

- merangan, jang akan meletak-. 

Diterangkan - djuga, bahwa. 
mulai pertengahan - bulan ini | 

“dewan komisaris Mr. Djody 
Gondokusumo dan Mochtar Lu- 

bis, sedang pimpinan redaksi te. 

   
   
   

  

   

  

   
    Ta (KEBUMEN 

   
   

   
     

| telah mengadakan 

          

          

ap: penulis 
ecretaris), 

5 Lela itu telah di rentjanakan 
ber -.s: 

lentjana (insigne 

    
do, penjambutan . kedatangan 

| Kol. Wilson. Director of Inter: 
national Bureau 
Perserikatan Pandu Sedunia). 
Tamu ini akan tiba di Jogja 

|ber-sama2 dengan Kommissaris 
| Besar Ipindo, Sir. Soemardjo 
besuk pada tgl. 28 Januari jang 

disini, 

| LATIHAN PAMONG DE- 
|. SA DIDAERAH JO- 
"3 SJAKARTA 

— 'Dalam bulan2 pertama dari- 
(pada tahun 1953 ini, Pemetrin- 
(tah Daerah Istimewa Jogja- 
“karta merentjanakan menga- 
dakan latihan pamong desa se- 

tiap2 bulan 
selama 6 kali. 

Djumlah pamong desa jang 

an2 itu banjaknja 400 orang 
dan tiap2 angkatan 60 orang 
atau tiap2 kapanewon mengi- 
rimkar seorang pamong desa- 
ana 5 

| Jang diadjarkan dalam la- 
tihan2 itu antara lain soal 
pemerintahan desa, tata. nega- 
ra, desentralisasi pemerintahan 

dan lain2 jang 'banjak sang: 
kut pautnja dengan pemerintah 

an desa. 
Tempat latihan dj Jogjakarta 

sedangkan tenaga pendidinkja 
akan terdiri dari para ahli. 
Beaja untuk mengadakan la- 

tihan ini besarnja Rp. 75.00.- 

SUNTIKAN . PRAMBOSIA 
Didapat kabar, bahwa baru? 

.ini dalam waktu 5 hari bejrtu- 
| rut-turut dikelurahan Balehar- 

ajo, 1 kapanewon Wonosari, atas 

usaha dari PP.P.R. telah di- 
adakan ulangan “pemeriksaan 
(suntikan prambosia kepada 
penduduk kelurahan tersebut. 

Adapun orang2 jang diperik- 
Sa selama. 5 harj itu, menurut 
keterangan 'berdjumlah . lebih 
kurang 400 orang, dan jg men- 
dapat suntikan ada 40 orang. 

- KONPERENSI KE 
P.P.S.G. Daerah 
Jogjakarta. 

Untuk menghadapi Kongres 
ke PP.S.G. Antar Indonesia 
jang akan dilangsungkan “be- 
sok bulan Mei 1953 di Se- 
marang, maka pada tang: 
20-21  (Selasa-Rabu) 1953 
PP.s.c. Daerah Jogjakarta 
hendak mengadakan Konperensi 
jang ke V, bertempat di Gedung 
S.G.B. I Negeri Djetis. 
Konpgensi tersebut akan di- 

hadiri oleh Utusan/Penindjau 
dari Tjabang2 - Sekolah2  Gu- 
ru di daerah Jogja, sebanjak 
lebih kurang 150 orang. ' Ada- 
pun beaja untuk Konperensi 
ini telah direntjanakan lebih ku- 
rang Rp. 2350,— (dua ribu ti- 
ga ratus lima puluh rupiah). 

IRIANTO" UNTUK 
GURU 3 

Sumbangan rakjat Irian. 
- Rjakjat Irian dengan peran- 
taraan wakilnja di Djakarta, 
Silas Papare, telah memberikan 
nama ,,Irianto” kepada putera 
Presiden Sukarno jang baru la- 

Ihir (ke-V), Muhammad Guruh 

| Sukarnoputra, Demikian Mean 

Garj Istana, 
Pemberian Irianto” dari rak- 

jat Irian ini diterima Presiden 

dan Bu Karno dengan gembira 
dan terima - kasih. 
Dalam bahasa daerah Serui 

(Krian Barat), nama ,,Irianto” 
“berarti ,,Dimanakah Irian?”, se- 
dang di Irian Barat umumnja 

  

Jitu berarti ,,anak laki - laki Iri- 
Pn alas Ant. 

GEMPA BUMI. Di 
2 DJERANG «1 

“Pada djam 3.11 GMT hari 
! Sabtu telah terasa gempa bu- 

| mi di Tokio. Sampai kini belum 
| ada berita2 tentang korban ma- 

| nusia atau kerusakan benda. 
Menurut Djwt. Meteorologi Pu- 

Sat 'Djepang maka gempa tadi te- 

Irasa diseluruh distrik Kaoma 
atau 120 mil sepandjang pantai 

|| Pasifik pulau Honshu. Dikata- 
1 ea bahwa pusat gempa ter- 

letak dalam kabupaten Chiba, 
I tetapi gempa terasa Pa kuat | 

“di Tokioyi- UP,   

11221     
  

     
   

  

. SIDANG PLENO 
D.P.R.D.S. 

DPRDS Kabupaten Kebumer 
sidarginya 

jang pertama dalam tahun”:53, 
jang mendapat perhatian be- 

#| sar dari umum. Adapun kepu- 
     
   

      
   

   

  

an2 jang telah diambilnja 
tara lain jang terpenti ia- 

al PA GARA AN reta- 
is daerah, 2 Perbyata 2 ta- 
un DPRDS. 3. Perbaikan na- 

sib buruh perusahaan sarang-   
  

    

burung di Karangbolong. . 
Pep telah pernah diberita- 

an Abunda Hang jang merang- | 

h sama dengan Kepanduan2 . 
"Hain jang tergabung dalam Ipin- j 

(Pemimpin 

(akan datang dan tinggal 3 hari 

direntjanakan mengikuti latih- | 

diri dapat dituturka 

pat 

| tina. Satu ag 
il pat jang biasa, da 

.nja disela an! 

  

4 ta | Ai jaksi- ! 
| kan” dng Han kepala sen- 

item || 
jang terdapat AA pe 

KE yut jang Na dapat 

  

“DP R. 
Y Bembungan hal 2). 

Minta anggauta ba- | 
dan penjelenggara | 

“sumpah. 
Haban. NUH (PIR) dalam 
did tonja jang 15 menit minta 

ja untuk mendjamin kedju- 
ran dalam pemilihan umum, 

k gauta2 badan2 penjlangann | 
ranja harus disumpah terlebi 
dulu, dan supaja ketentuan ini 

H Nan 

at ||. Mengingat, 

IA 

      

    

T
T
 

Te
 
Sa
 

    

   

      
Il kan, bahwa djumlah Peta 

'asal dari Djawa dan jg '/s dari 
| daerah2 lain jang djauh lebih | 

ja || || uas dari Djawa, maka ia mengi. 
| | ngatkan, bahwa daerah2 itu 
“perlu diwakili oleh orang2 jang | 
'sungguh2 mengetahui keadaan     

tandingan olah raga, 
hasil2” sbb: 

| ATHLETIEK : 
Lari 100m: —— 
1. Wartono Kadri 

(TIIB2) 11,95 | taknja. Meskipun hal ini diberi 
2. Sugeng Suwarna “kemungkinan dalam rentjana 

. (BE): 112. undang2, namun masih kurang 
3. Sudarna (T 3 12,2 tegas. Pembitjara menghendaki 
200 mz: detik. ketegasan itu. Ia mengandjur- 
1. Sugeng Suwarna 16. kan supaja tjara2 pemilihan di- 
2. Nartama (guru). 2 'Idjaman federal dulu ditjontoh. 
Nan (SMA ATI) Aa Minta diawasi pema- 
0 Nartarya (guru) 52533 kaian uang berlebih2- 

2. Sudarna 1 60,02 nga Ok partai, 
3. Pranawa (IIB2) - . 60.17 SARWONO (PKI) dalam pi- 1800 m : “mnt. det. | dato 30 menit minta djaminan 
1. Nartama 2. 35 | keleluasaan mengadakan kam- 
2. Pranawa . 2 1/40 Ii panje pemilihan umum buat 
3. Tulus (IIB3) “2. 56 tiap2 partai atau golongan, dja- 
1500 m: mnt. det. | ngan sampai dihalang2i oleh 1. Pranawa 5 21 |alat2 negara, dan supaja jang 
2. Kusnindar (184) 5 81 | menghalang2i dihukum. Ia min. 
3. Tommasouw (IIB4).5 37 | #5 supaja jang kehilangan hak 
Lempar tjakram : meter. | bilih ialah mereka jang menu- 
1. Sudarta (guru) : "21,20 rut keterangan dokter memang 2. Hartono (guru) 29,60 | gila, mereka jang melakukan 
3. Suhadi (IIB1)- 25,40 | ferror terhadap rakjat dan me- Lempar peluru : meter. 
Ia Wardiono 

2. Sutiono (guru) 
3. Hartono (guru) 
Lontjat. djauh : 
1. S. Wardiono 

& As 'Ronie (IB4) 
3. Kaswardjana (IB3) 
Lontjat tinggi : 

41. Sutiman (II B2) 
2. Nartama (guru)- 
3. Kaswardjana (IB3) 
4. Sugijan NE 
Lontjat djangkit : 
1. Nartama (guru) 
2 Wardiono 1 

3. Kaswardjana (IB3) 
Handpali : 1. kelas 3, 

2, 3. kelas 1. 

2— 3. Gabungan 

32 — 60. 
- Pingpong : putera: . 

(KEB) 2: 

Bridgedrive : : 
Gjana/Sudibjo (guru). 
no/Bachtiar Isa (guru). 

mam / Krisnamurty (III 
  

HOCKEY : 

SURABAJA 

Sahtu dan Minggu. jang 

kan ,pertandingan . hoc 
tapa” perkumpulan “hoc 

|GAMA, 

rikut : Sriti - Perhopi 0 

| dak biasa” itu s5 dalam daerah2 tsb. Kemudian ia me- 
Inna humppue UNO "manjakan atas dasar apa batas 

5 Maen umur untuk mendapatkan hak 
: | aktif 18 tahun, mengapa ea 

i OLAH RAGA 3 21 tahun. 3 

PERTANDINGAN OLAH A3 Minta Sumatera dibagi: 

RAGA ULANG TAHUN 
— KE- II S.MA. BIL 
Berhubung dengan hari ulang 

tahun ke-III S.M.LA. B. I 
geri, maka pada tg. 16 Djanu- 
ari jl. telah dilangsungkan 'per- 

(SMA-AII) 10,25 

(SMA-ATI) 

(SMA-ATI) 

Sepakbola : “kelas 2 — kelas 3: 
Benua 

Ta SAR kelas: 1. ohga Cetlbata ia tidak me- Se na Pa Ke Man peran Da | 
berapa MA ra UG |dan pass, tapi karena. sudah | Takan. Sa negeri batas umur 25 tahun oleh UUD 
SMA-B'II — SGKP (puteri): 

mawan (SMA-A II), 2. Kusnin- Selang 5 jutnja pembitjara min- B2 4), 3..M. Fachmi (II ta supaja djangan diadakan per. 
: bedaan hak antara warga ne- 5 6 B4). ea Hang bun 3 ea gara jang ada diluar negeri dan 

Bad Mhs. 1. Biars Tj Ni supaja hanja diadakan satu da- 

digdo (ITB1), 2. A. Ronie (I 
B4), 3. Sumardi (III B2). 
Tjatur : 1. Biarsi Tjokrodigdo 

Djakasuhantara 
(II B2), 3. Sujudi II B4). 

ak na 

“ HASIL2 PERTANDI- 
'NGAN MELAWAN 

Dua, harj berturut2 'jaitu hari 

aloon2 utara telah dilangsung- 

.rabaja Perhopi dengan perkum- 
pulan2 di Jogja, jaitu 

SGPD dan Bond Jo- 
| gja. Hasil2nja. jalah MEN be- 

GAMA. — Pgrhopi 0 — 0, SG: 
PD — Perhopi 0 — 2 dan 'Bond 

Jogja — Surabaja 2 — 0. 

djadi 10 daerah pemi- 
lihan. 

“'H. KUNUM (SKI) jang berbi- 

II Ne- | bentukan.  Konstituante lebih 
dulu dan minta supaja Suma- 
tera dibagi dalam 10 daerah pe- 
milihan. Ia minta supaja dia- 

'hdakan djaminan, bahwa desa2 
jang letaknja djauh2 para pe- 
milihnja tidak usah pergi ke- 
kota ketjamatan jang djauh le- 

dengan 

— detik. 

-reka jang dihukum karena ke- 
djahatan 5 tahun keatas. Batas 
umur hak aktif iasmintakan 16 

260 | tahun, hak pasif 21 tahun. 
9,55 Langkah pertama bagi persiap- 
ma an pemilihan umum, menurut | 

pembitjara ialah pentjabutan | 
2,66 'SOB 
Se jeAG $ 
Da Minta supaja Konstitu. | 

meter ante nanti lepas dari | 
(1:69 pengaruh K.M.B. 5 

160 S, DIOJOPRAJITNO (Murba) | 
29 itjara terachir.ma.:| 
133 2 itu PN 35 menit me- 
meter njetudjui pemilihan  Konstitu- 
11,72 ante dulu dan oleh karena itu 

. ia memandang, bahwa pertu- 
11,38 | karan pikiran mengenai  susun- 

2 haraa an dan bentuk Parlemen adalah 
prematuur, karena Parlemen 
itu masih harus ditentukan su- 
sunan dan bentuknja oleh UUD 
jang nantinja dibikin oleh Kon- 

b agunan umum t 

“bahwa na 2 
djumlah penduduk bisa dikira- |" 

3 tituante nanti jan ber- | 
PN mhante nan jang 2 I bitjara 30 menit dan memper- 

tjara 10 menit menjetudjui pem. | 

Anggauta minoritet 
harus jang mendapat 
kepertjajaan: 

3, P. SNEL (PRN) berbitjara 
10 menit, berpendirian, bahwa 

| duduknja anggauta2 dari mino- | 
ritet dalam Konstituante seha- 
'rusnja karena 'hasil pemilihan 
“atau hasil pengusulan, sehingga 
memberi djaminan, bahwa me 
reka itu mendapat kepertjajaan 
dari golongannja. Menurut Snel, | 
djika sesudah hasil pemilihan 

(masih ada lowongan bagi ang- 
gauta2 dari golongan minoritet 

4 itu, Maka pengangkatannja ha- 
((rus diusulkan oleh golongan tsb. 

"Djemag'ah hadji dari 
Indonesia harus boleh 

' memilih. 
G. A. MOEIS (Masjumi) ber- 

kuat pendirian, 
| menentukan seseorang sudah 
| dewasa atau belum dipakai pula 
kenjataan apakah ia sudah ka- 
Win atau belum. Jang sudah ka- 
Win atau pernah kawin harus 
ipendaftaran pemilih, minta su- 

bahwa buas 

paja djema'ah hadji jang pada 
'sa'at pemilihan ada diluar nege- ' 

memakai ' ri dibolehkan djuga 
haknja, minta keterangan atas 
ditetapkan sudah dewasa, Ia 
djuga minta diadakan panitia 
asar apa orang2 jang ditahan 

dan belum ketentuan salahnja 

nja, tidak menjetudjui pemba- 
gian daerah pemilihan atas su- 
ku2 bangsa, sebab menurut pen- 

Gapatnja membahajakan kesa- 
daran nasional. 

(Bersambung). 

PELANTIKAN KEPALA 
DAERAH LOMBOK 

Akan dilangsungkan 
tgl. 17 Djanuari j.a.d. 

Pelantikan Mami @ripaah se- 
bagai Kepala Daerah Lombok, 
menurut keterangan resmi, akan 
dilangsungkan pada tanggal 17 
Djanuarj 1953 jad. bertempat 
dirumah Kepala Daerah Lombok 
di Mataram. Berhubung dengan 

  

| ini acting Gubernur Sunda Ke- 
tjil Sarimin Reksodihardjo be- 
serta rombongannja ditunggu 
kedatangannja di Mataram pada 
tanggal 16 Djanuari. — Ant 

REEN/Y S2, 

LAIN KALI 

  
Sementara, maka ia usulkan 
kompromi buat hak aktif batas 
umur 16 tahun, untuk hak pas- 

a Dar | if 18 taman. 

erah pemilihan sadja, perlunja 
supaja pemilih tidak tergan- 
tung pada demisili dan tidak 
ada perbedaan kiesguotient. 
TJUGITO (PKI) berbitjara 

30 menit, meminta supaja ba-   
Sutio- | San2 penjelenggara “pemilihan 

“ 'Suti- | Mesti disusun setjara Gewan, 
B2). tidak 'semestinja pendaftaran 

pemilih hanja diserahkan kepa- 
da lurah sadja, hanja merjetu- 
djui pentjalonan dari partai po- 
litik dan perseorangan, menolak 
pentjalonan dari organisasi? jg 
bukan partai politik karena da- 
pat menimbulkan perpetjahan 
dalam organisasi2 tsb., meng- 
hendaki supaja dapat ditjegah 

laki B4 | pentistonan jang sangat banjak t : disamping” mempertahankan 
an aa prinsip demokrasi dan  meng- 

CY SU | hendaki supaja pengangkatan 
golongan minoritet oleh Presi- 
den didasarkan atas andjuran 
Parlemen. 

Sriti, 

EA Dari pada Parlemen, 
lebih baik didulukan 
D.P.R2 Daerah. 

MR. TADJUDDIN NOOR ke-   

hun jang telah lalu, 

kat acting sekretaris. 

lah dimintakan advis 

mengangkatan 

disetudjuinja. 

Mengenaj keputusan i 
ga ini kali pelaksanaan 

    
tjari tjalon2nja diserahkan ke- 
pada DPD dan diharapkan pada 
“sidang pleno j.a.d. sudah dapat 
dimadjukan untuk dapat 

2 katnja, 

Adapun peringatan 2 
DP | akan diadakan 
bulan Pebruari 1953 j.a.d. 

Dalam pada itu, untuk seke- 

ngan 5760 dari upah jang me- 
“reka terima sekarang, 

  

kan, dalam sidangnja pada ta- 

Kab. Kebumen telah mengam- 
bil keputusan untuk mengang- 

karena sulit dalam pelaksana- 
annja, oleh DPD Kebumen te- 

DPD Prop. Djawa Tengah, jg. 
| olehnja disejogjakan lebih baik 

sekretaris dae- | 
rah, dari pada acting sekreta 
ris jang nantinja sukar untuk 

tua fraksi PIR, mengharapkan 
undang2. pemilihan dapat dise- 
lesaikan dalam bulan depan dan 
pemilihan umum dilaksanakan 
achir tahun ini dengan mengi- 
ngatkan, bahwa pelaksanaannja 
djangan sampai begitu lemah 
sehingga menimbulkan penger- 
tian, bahwa demokrasi adalah 

 secundair, dan merebut Kekua- : 
saan adalah" primair, 
Pembitjara menjetudjui pemi- 

lihan Konstituante terlebih dulu, 
dan djika toch diadakan pemi- 
lihan sebelum Konstituante, ma. 
ika pemilihan itu harus untuk: 
penjusunan DPR? Daerah menu. 

DPRDS 

Tetapi | 

kepada   ni, dju- | 
men- 

  

    

  

   

  

    

  

tidak boleh memakai hak pilih- 

  

ORANG MESIR DI- 
LARANG PAKAI 

"... TARBUS ? 
Suratkabar ,,Akhbar al 

Yaum” Sabtu ini” menga- 
barkan, bhw dim upatjara pe 
ringatan 6 bulan coup d'etat 
Dijenderal Naguib akan di- 
umumkan, bahwa warga- 

negara? Mesir laki? dilarang 

pakai tarbus, jaitu kupiah 
resmi Mesir. Para pembesar 
jang akan menghadliri upa- 
tjara tadi, akan datangtan- 

pa tarbus. Panitya “jang : 
bertalian dengan itu ber- 
pendapat bahwa tarbus bu- 

kan pakaian asli Mesir dan 
lapi tidak sehat” Sim 
Ant).       

KOLONEL. WELSON 
Akan singgah di Surabaja. 

Kira2 pada tanggal 30 - Dja- 
nuari jang akan datang Kolo- 
nel Welson, direktur Internati- 
onal Bureau Scout dj London 

    

SENI 

     

  

    

   
   

  

   

     FOTO STUDIO: 

SIN” 
Malioboro No. 91 — Jogjakarta, 

  

Spesial Mengerdjakan : 

3 OPNAMEN — VERGROTEN — AFDRUKKEN 

Djam buka untuk Opnam, 9 sampai 14. 214-1, 

ygu. 

Di Bagian” Kesehatan P. & T. Lands, di Subang dapat 

ditempatkan 

Seorang DOKTER (ARIS), 
Bangsa Indonesia. 

Surat lamaran dialamatkan pada 

BAGIAN URUSAN PEGAWAI, KANTOR PUSAT FP. & T. 
LANIDS, SUBANG. 

Be ana 

HALAMAN GP 

TN 

  

  

akan singgah di Surabaja da- 
lam perdjalanan kembali dari 
djambore di Australia. 

Untuk menerima Welson ter- 
sebut di Surabaja didirikan pa- 

nitya jang diketahui Walikota 
Surabaja. Untuk penerimaan itu 
akan diadakan resepsi, demons- 
trasi oleh pandu2, pertemuan 
dengan pandu2 terkemuka dan 
achirnja melihat2 kota. : . 
Pada tanggal 2 Pebruari Wel- 

SOn akan meneruskan perdja- 
lanannja ke Makassar. — Ant.     
  

DIDJUAL SEGERA 

Satu rumah dengan 2 ka- 

mar dan 2 kamar mandi & 
W 

Keadaan kosong, dapat 
segera ditempati. Harga 
Rp. 8000,— (Delapan ribu 
rupiah) terletak di Ngadiwi- 

natan ng. 2/88 Dk. 
Ketr.: pada 

MOENANDARIS 

Ngupasan 36 — Djokja. 
212-1   

KALAU KAU SUDAH MINUM 
SUSU TUAP BENDERA. 

Yap BENDERA 

  
SEKALI Laci ||! 

206-1 
an 

Pesanlah ! 

SARUNG BUGIS ASLI dan Tali Pantjing. 
Sebagai sarug pusaka kita. 

Ukuran dan kualitetnja sama sebelum perang. 
1. Sehelai sarung sutra asli 10095 ............. Rp. 150,— 
2s 2 5 AA Nan n ena dapa Ne aan »30,— 
3, et benang halus 4099 .............., 980 

aa tali pantjing harga hanja ............... sn Kao 
per Kg. Berukuran dari halus sampai kasar jaitu dari 
mer 1 sampai nomer 10. 

Sarung 'dan tali pantjing inilah jang tak asing lagi di- 
seluruh Indonesia. Terlebih2 bahagian kepulauan Sumatra. 

" Pesanan harus dengan wang. 

Berhubunganlah pada sumbernja. 
ABDURRAHIM 

Balanipa Madjene (Sulawesi Selatan). 

Sekolah Modiste- BEAUTY” 
di Dj. Wirogunan 29, Jogja. 

(Dibawah pengawasan Perkumpulan R.K. utk, Me- 
madjukan Pendidikan dan Pemeliharaan Rumah-tangga utk Anak2 Perempuan ,,ST, ANNA" di Medan). 

no- 

211-1 

  

Lulus udjian jang diadakan pada 29-Des. — 3 Djan. "53, Untuk Costumiere: Rd. Adj. Tamrini Sugirwo: Ra. Rr. 
Siti Soetati Tirtosoepono, Rd. Rr. Soesilah Mangoensoekar- djo: Rd. Adj. Moeinah Dipone goro, Rd. Rr. Theresia Su- 
dianti Djaswadi. 

Untuk Lingerie: Rd. Adj. Tamrini Sugirwo. 
Mereka telah diudji dalam soal? : a. Menggunting: b, 

Mendjahit: c. Menggambar patron2, menaksir harga dan 
banjaknja kain (stofberekening en patroontekenen): d. The- 
orie, e. Ilmu bahan pakaian (warenkennis) : f. Hiasan (stof- 
versieren): g. Menggambar (£iguurtekenen). 

Pemimpin Sek. Modiste ss BEAUTY» 
- 1 Nn, Sri Doemilah Martowilojo. 

  

SUSU MANIS 

  

   

  

   

      

   
   
    

   
   
   

      

   

Oa Ge 29 
AG Sp » 
it Aa Den 

Agen Solo : Toko SENG MO, 
NAM, “Toko Po DJOK, 
Obat ENG TAY 
DJIN SENG HO. 

THEPAT UNTUK MENJEMBUH ORANG LELAKI 
YANG BATANYA LEMAH ATAU YANG BERUSIA - 
LANRIKT. SEOLAH 2 MENFAPATKAN TENAGA BARU 

2 RUUGA BERGMNWA SEKALI UNTUK MENAMBAHKAN 
NAFSU MAKAN, TAMBAH DARAH, KUATKAN MAFAS, 
MUKA PUTIAT, ALAM TEMPO SATU MINGGU SESU- 
VAHINA MINUM INI ANGG URTENFU MERASA 
SEGER VAN GUMBIKA. TIOBALAH MINUM 
NANTI BUKTIKAN SENUIRI. 

TERDAFTAR No.25278 

ANE 
INA PAS LL ANN AL LA 
BISA-PAPAT BELI DI SEGALA TOKO2 VAN KUMAK OBAT 

  

      

    

PERHATIAN UNTUK PANDU2 
Buku ,,PANDU” susunan Ibrahim Muhamad, Komisaris 

dipesan dari sekarang. 
Buku tsb. diberi kata 

terkemuka, antara lain: Mr. 
han dan 

penghantar oleh beberapa orang 
Moh. Roem, Dr, Bahder Djo- 

Islam Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Kwartir Besar 
Pandu Islam Indonesia. 

Sebuah buku jang lengkap dan jang POR pernah di- 
terbitkan Ji Indonesia, 

Buku ,,PANDU” ini sangat tepat untuk sesuatu pandu 

tilah dan pembagian kepanduan, bentukan barisan, sembo- 
jan2, tanda2 peta, regu2, lalu lintas, perkemahan, tali-me- 
nali, api unggun dan banjak lagi soal2 dan peladjaran2 jg. 
sangat berguna bagi pandu2. 

Disamping itu buku ini dihiasi dengan gambar2 Ba- 
pak Pandu sedunia, dll. dan disertai gambar2 dan kete- 
rangan mengenai peladjaran memandu. 

Ditjetak atas kertas putih halus (HVS) tebainja 278 
muka ukuran 14 X 2014 cm. 

Harga sedjilidnja Rp. 14,- 
Pesanan luar kota tambah Porto Rp. 1,— 

Pada pedagang dan Toko Buku diberi potongan 
memuaskan. 

Keterangan dapat pada PUSAT PENDJUAL.. 

  

210-1. 

Besar Umum Pandu Islam Indonesia, telah siap dan dapat. 

Moh. Natsir, Pelindung Pengurus Besar Pandu ' 

dari golongan manapun dan memuat hal2 sbb.: Undang2, is- 

KWITANG - 15 sii 4678 -KOTAK POS 135-DJAKARTA | 

Aman an TAN ae oem Ma 
  

Toko HAY 'TJIANG, Toko 
Toko FOE, Toko 

HO, ENG THIAM Ho dan 

208-1 
  

  

rut mosi S. Hadikusumo. Mr. 
Tadjuddin Noor berbitjara 20 
menit. 

diang- “ 2 

tahun PREMIERE: 
dalam | 4 

213-1. 

(Kor), - 

»RAHAJU" : 

SINGING — LOVING AND DANCING REVUR. 

— “CHANGE OF HEART" - dar memperbaiki nasib para. 
buruh sarang-burung, mulai |- : 
unduhan  sarang-burung j.a.d. 4 JOHN CARROLL -— SUSAN HAYWARD. ini, upah mereka ditambah de- Main djam 17.00 — 19.00 - 21.00, — Teks Bahasa INDONESIA ! 13 Tahun keatas,   
  

  

ai - 
Kissah Pendudukan Jogja. 
donesia, tidak dapat dilupakan, terutama Jogjakarta jang 
mendjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Bangsa Indonesia 
mengalami pertjobaan keuletan dan ketabahan hati, jaitu 
dengan diserangnja lapangan terbang Meguwo dengan pem- 
boman jang kedjam, disusut dengan pendaratan oleh Ten- 
tara Belanda, jang kemudian harj itu djuga kota Jogja da- 
pat didudukinja. 

Buku Kissah Pendudukan Jogja, jang gambar2-nja di- 
tjiptakan oleh pelukis terkenal Abdulsalam, mengingatkan 
kita semua akan segala kedjadian dalam permulaan pendu- 
dukan sehingga mundurnja musuh dari Jogjakarta, al. 
menjingkirnja Djenderal Soedirman kegunung-gunung un- 
tuk memimpin gerilja, ditangkapnja Bung Karno dan Bung 
Hatta serta pemimpin2 lainnja, pengosongan kota “Jogja 
oleh Tentara, Peladjar, Rakjat jang berdjoang, kekedjaman 
Tentara Belanda dalam kota, bumi hangus jg ta' ada hen- 
tinja, kegiatan dan keberanian pasukan? Gerilja sehingga 

Be ia hah Belanda, .perdjuangan bangsa Indonesia 
jang berada di“luar negeri, rol penting jang dimainkan oleh 
Sri Sultan, mundurnja Tentara Belanda dan kembalinja, 
Djenderal Soedirman ke kota. 

Buku ini perlu sekali untuk dimiliki oleh segenap Ia- 
pisan masjarakat. Di tiap2 Taman Pembatjaan dan Per- 
pustakaan Sekolah terasa akan belum sempurna, bila buku 
itu,tidak ada didalam daftar. 

Harga Data 2 3,50 sebitiah 

ag
 

Pan KPA, 

AA 50. 0x. Werting Tb bg 
51 — 100 ex 15 H 

101 — keatas 25 og 

Ongkos kirim 10 Y5 

pembelian 

” 

” 

Diterbitkan oleh N.V.B.P. ,,KEDAULATAN RAKJAT” 

Pusat pendjual : 

Toko Buku ,,K. R.” 
Tugu 42 — Telp, 901, 

— JOGJAKARTA, — 

s 

Peristiwa 19 Desember 1948 jang menimpa Bangsa In- 2 

    

    

1 3 

- 

  Pn TON COD AUba NAN mna »KEDAULATAN RAKJAT" 1599 | e | 22/52/8.0.14, 

 


