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| nja tidak berapa djelek, 

    - € akan, 

        

R N : 

  

  

   ngan missi dari neger 
misalnja dari Djerman. 

achir2 ini jang karas mengenar | 
djuga tindakan2- | 

nja terhadap warganegara In- 
donesia di Nederland. 

adalah pada tempatnja MMB 
ini dipikirkan dengan sebaik2- 
nja. Pertanjaan jang harus 
djawab lebih dulu ialah : Ma- 
sihkah Indonesia “memerlukan | 
suatu missi militer untuk mem | 
bantu usaha dalam lapangan 
pertahanan kita ? j 

Kalau djawabnja “masih”, 
maka pertanjaan kedua menju- 
sul: "Dari mana kita minta 
missi itu ?” an 

Mengingat pengalamang “dan 
pengetahuan kita /dalam lapa- 
ngan ketentaraan, 

  
maka kira- 

kita untuk sementara waktu 
meminta bantuan, berupa ins- | 
truktus asing. Dengan ini 4di- | 
maksudkan supaja pembangu- 
nan perahanan bisa lebih tje- | 
pat terlaksana, art 

Disamping itu mengirimkan 
pemuda? dan perwira kita ke- 
luar negeri untuk beladjar da- 
lam lapangan itu, hingga dalam 
djangka waktu jang ditentukan, 
missi militer ini tidak perlu le- 
bih lama Panu INA ind. 
Sampai sekarang bantuan itu 

datang dari Nederland, sebagai 
ibat dari KMB. Dalam pa- 

sal 2 tentang missi militer di- 
katakan, bahwa persetudjuan di 
adakan untuk. waktu 3 tahun. 
Dan dipasal 5 dinjatakan, bak- 
wa salah satu pihak dapat me- 
njudahi persetudjuan, karena 

- 

SaN nan umum bagi Repu- 
blik Indonesia atau bagi Ne- 
derland. : . 
Untuk merobah atau menga- 

Nang imun 

SAMAwWI 
Rumah: 902. 
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apabila | 
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|jakni jang menurut rentjana | 

: 
| 

“diteruskan 

“Kebudajaan di Amsterdam te- 

'FWerthein, Baschwitz dan Ga- 
te # FA AA PRE Aga 2 

LAN 

  

   

9: Men Danau Aa 

    
  

— DJAWABAN | 
2 RINTAH 

ai Atas pemandangan 
Ha umum D.P.R. 

| Sidang Parlemen pleno ter- 
buka tanggal 21-1 mula2 men- 

dengarkan djawaban Menteri 
“Kesehatan terhadap pemanda- 

PEME-    

   

   
      

   
  

— Djalan raia di Sumatra tak memuaskan 
KMBITJARAKAN kesan2-nja tentang kundjungan Men- | 

   

   
    

   

   

    

PENERBIT ,,KEDAL 

. i 

a 

8 cori ke Bukit Asam di Tan djung Enim antara lain njata- 
kan, bahwa dari kundjungan ini dia banjak beladjar dari daerah. 

Kesan pertama jang dikemukakannja adalah mengenai dja. 

lan (perhubungan jang tidak 
kan. Soal djatan raja dianggapnja sangat penting untuk men- 

dapat perhatian istimewa dari pemerintah. ' 

Mengenai Tambang Arang 

Bukit Asam, jang memang 
sebagai pokok  kundjungan- 
nja dikatakan, bahwa ternjata 
TABA adalah satu bukti ke- 
sanggupan bangsa Indonesia da- 
lam mengurus perusahaan jg 
begitu besar dengan.tidak kalah 
efficiensinja dengan ketika ma-   

ngan “umum babak pertama 
tentang rentjana undang2 pem- 
| bukaan apotek dan apotek da- 

rurat jang diadakan dalam si- 
dang Senen jang lalu. Sesudah 

| djawab Menteri 8 anggauta ber- 
'bitjara dalam babak kedua jg 
djuga didjawab oleh Menteri 
Kesehatan. Sidang dihadiri 135 
.anggauta. 

“ Soal2 prinsip jang 
tertjapai kata - sepakat antara 
Menteri dan beberapa anggau- 

sjarat jang 
para asisten 

belum 

ta, ialah tentang 
diminta kepada 
“apoteker untuk bisa mendapat 
iZin memimpin apotek - darurat 

'undang2 ditentukan pengala- 
man 'bekerdja 12 tahun, dian- 
taranja jang 3 tahun kepada 
Pemerintah, begitu pula ten- 

tang usul2 supaja lamanja pen- 
didikan apoteker dipersingkat. 

Terhadap dua rentjana un- 
dang2 itu diadjukan 7 usul pe- 
rubahan. : 

Nanti malam  pembitjaraan 
untuk - menindjau 

pasal demi pasal dari pada ren- 
tjana undang2 tersebut. — Ant. 

  
TJERAMAHVH.A. SALIM: 

PELADJARILAH KE- 
BUDAJAAN 

Indonesia dan Islam. 
Hadji Agus Salim atas un- 

dangan  Jajasan - Kerdjasama 

lah adakan tjeramah didepan 
para - undangan, “hadlir Prof. 

Maa Nag 

4. Salim uraikan penda-   adala krfang tepat, kita min- 
ta bantuan militer dari Neder- 
land. Sebab sebagai bekas mu- 
suh, hati rakjat belum begitu 
dapaz menerima. demikian dju- 
ga perdjurit2 kita kurang bisa 
menerima instruksi dari serda- 
du2 Belanda itu. - 

Adalah “untuk - kepentingan 
umum dinegeri ini, supaja di- 
adakan perundingan mengenai 
hal itu dengan pemerintah Be- 
landa. Paling sedikit muissi tin 

bisa dikurangi dengan rentjana 

dalam waktu jang pendek di- 
achiri. ai 

Bisa djuga dipikirkan menda- 
tangkan instruktur daki Djer- 
man, disana tidak sedikit jang 
nganggur “dan ahli. Atau dari 
Djepang ? P3 

Dengan berachirnja MMB ini, 
perhubungan jang tidak baik 

  

Fa - 

| antara kita dan Nederland, pa-. 
ling sedikit bisa berobah sedikit 
kearah jang saling menghot- 
mati. £ 

Dalam hubungan ini bolehlah 
kita bgrtanja: Mengapa. ne- 
gara2 seperti Pakistan daw Jn- 
dia serta Birma bisa hubungan 
baik dengan bekas pendiadjah- 
nja, sedang Indonesia tidak ? 

patnja tentang kerdjasama ke- 
sudajaan itu dan ia andjurkan 
supaja orang suka bongkar lagi 
dan beri kesempatan untuk pe-- 

| ladjari perbendaharaan kebu- 
Gajaan tentang Indonesia dan 
Islam jang kini dipandang sa- 

| dja diperpustakaan dan mu- 

sih ditangan bangsa Belanda. 
. Melihat kenjataan ini dia 

jakin sekali bahwa perusahaan 

besar lain, seperti Tambang 
Timah Bangka dan lain2-nja 
itu akan dapat pula diurus dan 
dikerdjakan oleh bangsa sen- 
diri. 2 

Seterusnja dinjatakan,  bah-: 
wa rupanja tentang TABA ini| 
masih sedikit sekali. dikenal 
bangsa Indnesia. Dianggapnja   perlu PF.N. membuat film di- 

Mr. Suwahio : 

golongan .tersebut, demikian 
anakan dan bangsa asing. 

Sukar dibedakan antara warg 
: negara dan jg bukan 

Kartu tanda warganegsra manfaat sekali 
ESKIPUN pendaftaran penduduk sangat dibutuhkan, 
Pemerintah dan berguna untuk golongan 

kutan, tapi mengingat betapa hebatnja reaksi jang timbul, 
ka Menteri Dalam Negeri anggap lebih bidjaksana untuk tia 

—dakan pendaftaran itu dan tempuh djalan long 
Mr. Suwahjo, kepala urusan pe 

dapat dikatakannja memuas- 

  

sekitar tambang ini untuk dipus 

tarkan diseluruh Indonesia su: 
paja seluruh rakjat akan 

ngenalnja, 

Menterj dim kundjungan ini di- 
iringi dengan Ir. Anondo, Ke- 

pala Direktorat Pertambangan! sk 
Kementerian Perekonomian. 
Ant. : 

& 

33 | 
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» 

jang bersai 

lain untuk 

Karera dalam hidup sehari2 | ra itu untuk tiap anggota ke 
banjak penduduk turunan asing | 
2g kesukaran karena instan- 

di Pemeri tah dan umum sukar 
apat bedakan siapa warga- 

negara aan siapa jang bukan 
diantara mereka, maka menu- 
rut peraturan jang berlaku, 
maka diadakan kesempatan un- 
tuk dapat tanda warga-negara 
jang dikeluarkan bag. "UPBA". 

Mr. Suwahjo katakan kewar- 
ga-negaraan dapat dibuktikan 
dengan surat2 resmi jang - pe-   seum Leiden. — Ant. 

TIGA GERBONG BA- 
RANG TERBALIK | 

  

tan didapat keterangan bahwa 
pada malam Minggu jang ba- 
ru lalu di emplasemen setasiun 
Kroja tiga buah gerbong ba- 
rang terbalik. Peristiwa terse- 
but terdjadi kira2 pada djam 
01.00 tengah malam ketika se- 
dang diadakan langsir. 
Menuru keterangan, ketjela- 

kaan itu terdjadi karena masi- 
nis terlampau keras menidja- 
Jankan kereta - api sehingga 
gerbong2 jang dilepaskan dari 
gandengan membentur gerbong 
gerbong jang diam. Kerusakan 
»lumanjan” djuga, tukang-rem 

kebetulan dapat  menjelamat- 
kan diri, dan korban  djiwa 

"tak ada, — Ant. 
  
  

Uan g perak lama tidak laku: 
Kepulusan Menteri Keuangan 

ENJAMBUNG pengumuman mengenai 
dan memasukkan dalam peredaran uang mempergun: 

perak lama, Menteri Keuangan 
wa mulai tanggal 1 April 1953 
njai uang perak lama, 
Undang? Darurat. 
Larangan itu tidak berlaku | 

ta jang mempunjai pe- 
ngumpulan mata uang dgn ke- | 
utk me! 

tentuan bhw masing? dibolehkan 
mempunjai sebanjak2nja 10 bu- 
ah dari tiap2 mata uang perak 
lama. Jang disebut pengumpul | 
mata-uang ialah mereka jang 
telah mendapat surat-keterang- 

1mpul mata-   an sebagai pengu 
uang darj kepala inspeksi Ke- 
uangan atau dimana tidak ada. 
Kantor Inspeksi Keuangan, da- 
ri kepala pemerintah setem-: 

. SANA “ran ini, djika hal itu menurut pat. SB 3 

Untuk badan2 jang membu- 
njai arti penting dalam lapa- 
ngan kebangsaan atau kebuda- 

| jaan umum dapat diadakan pe- 
raturan tersendiri dengan sua- 
tu Kena an jaga : menjim- 
pang dari peraturan ini. Pe- 
mindahan Pama " Perak lama 
antara pengumpul2 mata-uang 

  

mulai 1 April 1953 hanja diper- 
“kenankan dengan izin tertulis 
dari Menteri Keuangan. 

“ Mulai tg. 1 April di- 
larang menjimpan. 

Selandjutnja didjelaskan, bah 
wa sesudah 1 April 1953, maka 
tiap2 pemilik "rang perak lama, 

lain daripada untuk pengumpu- 
lan mata-uang dan dalam ben- 
tuk perhiasan terlarang sama 

| sekali. Ini berarti bahwa mu- | 
sebut tadi uang2 | Jai dari tg. | 

"perak lama dalam bentuknja 
jang asli tidak boleh ada lagi 
pada gaada jak ramai “dai Ld 1 

# 

  

      

   

  

   

  

larangan untuk 

selandjutnja memutuskan, bah 
tiap orang dilarang mempu- 

seperti jang dimaksud dalam pasal 1 

ga tidak boleh dikerdjakan la- 
gi mendjadi perhiasan: dengan 

perkataan lain, mempunjai 
uang2.perak lama dalam ben- 
tuk jang asli tidak diperkenan- 

(kan, ketjuali bagi pengumpul2 
mata-uang. 5 

Tentang pengumpul mata- 
uang pengumuman itu mendje- 
laskan, bahwa pada umumnja 
dapatlah ditertukan, bahwa 
mereka baru dapat diakui se- 
bagaj. pengumpul mata-uang, 
“sesuai dengan maksud peratu- 

pertimbangan kepala Inspeksi 
“ Keuangan atau kepala Peme- 
rintahan setempat dapat di- 
buktikan dengan alasan jang 
patut, sepert: misalnja halnja 
ijika jang bersangkutan mem- 

'I punjai suatu. kumpulan. mata- 

uang lama dan baru . (hanja 
'uangsPemerintah — Indonesia 
atau digabungkan dengan uang 

|luar negeri). Dalam hal mana 

bahwa uang perak lama seperti 
termaksud dalam peraturan ini 
tidak merupakan pokok. jang 
utama dalam pengumpulan ma- 
ta-uang itu. z £ 

Jang mana mata-uang 
lama itu ? 

Jang dimaksud dengan mata- 
uang lama ialah : & 

ata-uang jang padu. waktu 
ini tidak mempunjaj sifat se- 
bagai alat2 
Tagi, dan pula jang dahulu, ses 

- 

  

“Dari pihak jang bersangku- | 

sepatutnja harus diperhatikan, 

nuhi sjarat2 peraturan. Salah 
satu surat lengkap jang. dapat 
dibuktikan adalah tanda warga 
negara jang dikeluarkan Ke- 
menterian Dalam Negeri bagian 

7UPBA”. , 
Kelak akan terbukti 
manfa'atnja tanda war. 

ga-negara. 
| Mengingat dalam praktek 
'membuktikan bahwa seorang 

gap orang asing dan sebaliknja 
maka seputjuk surat resmy se- 
bagai "tanda. warga-negara” 
akan dapat memudahkan orang 
orang jang bersangkutan itu. 

(| Tanda warga-negara ilu ti- 
dak hanja berguna untuk me- 
reka tergolong turunan Arab, 
Tionghoa dan sebagainja tapi 
untuk turunan Eropa atau In- 
Gonesia asli. Meskipun warga- 

negara turunan Eropa sudah 
punjaj bukti bahwa ia warga- 
negara karena punjai surat 
optie, tapi mungkin untuk anak 
anaknja jang karenanja djuga 
mendjadi warga-negara, dibu- 
tuhkan pula tanda warga-nega- 
  

belum undang2 mata-uang 1951 
dikeluarkan telah tidak mem- 
punjai sifat .alat pembajaran 

jang sjah. e : f 
Djika demikian, maka dapat- 

lah kiranja pengumpulan uang 
perak lama itu dianggap hanja 
suatu akal sadja untuk mena- 
han uang perak lama, untik 
menghindarkan larangan. Da- 
lam hal itu surat keterangan 
sudah tentu harus ditolak. Ant. 

PUTUSAN2 KONGRES 
PERWARI 

Kongres Perwari kelima 
Bandung telah memilih Nj. Kar- 
towijono dan Nj. Andreas Sas- 

  

tua dan wakil ketua baru, se- 

dang anggauta2 pengurus lain- 
nja diserahkan untuk disusun 
selandjutnja. Selandjutnja kong 
res tersebut telah mengambhii 

putusan bahwa Perwarj tetap 
merupakan Suatu gerakan so- 
sial - ekonomi nJn - politik. 
Putusan lainnja ialah bahwa 

kongres Perwarij tetap mende- 
sak kepada pemerintah supaja 

pemerintah no. 19, sedang da- 
lam progam kerdjanja Perwari 

| memasukkan pula usaha untuk 
mendudukkan sebanjak - ba- 
njaknja kaum wanita dalam 
dewan? perwakilan dan konsti- 
tuante. ee 
Demikian antara lain2 putu- 

san kongres - Perwari kelima, 
sedang dalarh kongres itu telah 
ramai djadi pembitjaraan soal2 
sekitar perdjoangan hak demo- 
krasi jang luas untuk mentja-   

pembajaran sjah | pai kemerdekaan nasional, 80- 
sial dan ekonomi, — Ant, 
7 

pdiri dengan 

  

warga-negara kerapkali diang- 

di 

'trohusodo masing2 sebagai ke- 

mentjabut kembali. peraturan 

Juarganja djika berpergian 
Giri atau harus berhadapa 

tansi-pemeri: 
atau umum. 

orang Indonesia asli jang oleh 

karena ”gelijkstelting” punjai 

nama Eropa dan jang dalam 

hidup sehari2 mungkin diragu- 

ragukan 'kewarga-negaraannja 

oleh masjarakat. 

Perlu diterangkan dalam hi- 

dup sehari2 lambat laun akan 

warga-negara jang dikeluarkan 

oleh sesuatu instansi pemerin- 
tah, kata Mr. Suwahjo. 

HARIAN 

| — PERISTIWA 17 OKT. — 

timah Bangka dapat | 

    
     

    

    
          

  

   

  

Begitu pula halnja dengan 

terbukti manfa'at adanja tanda 

UMUM 

| 
Dibitjarakan oleh 
Kabinet. 

Kemarin mulai djam 12.00 
sampai djam 13.30 Kabinet 
telah sidang dimana dibi- 
tjarakan keterangan Pe- 

merintah mengerai soal2 
disekitar 17 Oktober jang 
akan diutjapkan Pemerin- 
tah dalam sidang pleno ter- 
tutup DPR malam tadi. — 
Ant. 
  

Pentjurian ditoko 

M.lioboro 

Semalam 6 orang berpakaian 

| baik sekira djam 21.00 masuk 

toko roti jang letaknja dimuka 

gedung D.P.R.D. Jogja perlu 

beli kue2. Toko  disampingnja 

adalah toko mas inten miliknja 

sdr. L.D.H, jang telah dikuntji 

dari luar. Ketika 6 orang tsb. 
jang sedang beli kue2 melihat 

pintu jang menghubungkan toko 

  
roti itu dengan toko mas inten 
“masih terbuka maka mereka 
masuk dengan mengantjam pen- 

djual roti. Karena tidak berdaja 

pendjual roti tadi diam sadja. 

Diantara mereka itu lalu ma- 

suk ditoko mas inten dan me- 

'| rxampas barang2 jang ada disitu. 
“Sesudah mengambil beberapa 

barang perhiasan mereka mela- 

ri ri melaluj djalan pintu 
O'roti dan menghilang. 

Menurut taksiran mas inten 

| jang digondol harga Lk. Rp. 
5000,—, sedang dari. toko. roti 

| uang kontan jg ditjuri Rp. 200.-. 
|. Segera sesudah penjurian tsb. 

     

tang bersama2 dengan pihak ke- 
polisian. Peristiwa tadi kini se- 

|dang dalam pengusutan/penjeli- 

| dikan pihak jang berwadjib. 

| 
| 

1 terdjadi pihak mobilbrigade da- 
j 

  

  

KEBAKTIAN OECUME- 
NISCH 

Didapat kabar, bahwa mulai 
| pada ig. 25 Djanuari 1953 j.a.d. 
Pun, Nliap bulan dua kali akan 
Giselenggarakan kebaktian oe- 
cumeniscth untuk segenap ma- 
hasiswa Krister, dan diadakan 
pada minggu jang kedua dan 

2 keempat tiap2 bulan. - 
Kebaktian pertama akan di- 

selenggarakan digeradja Pro- 
testan Indonesia Margomuljo 
dan dimulai djam 18.00.. Ke- 
baktian2 selandjutnja akan di- 
umumkan melalui -Djawatan A- 
gama bag. E, Radio Republik 
Indonesia, serta pers jang ada 
di Jogjakarta dan geredja2. 
Kebaktian tersebut terbuka 

Gjuga untuk segenap pemuda2, 
peladjar2 dan siapapun jang 
menaruh minat terhadap kepa- 
dap kebaktian itu.   

  

bourne at 

Avery Brundage dari 

diadakan di Melbourne. 

pada Direktor 
lenggara di Australia itu, 

“ Berhubung dengan itu Ketua 
Komite Olympiade Internasional 

Amerika 

telah mengetok kawat kepada 
anggota2-nja di Australia utk 
mengambil keputusan mengenai 
djadi atau tidaknja pertemuan 
Olympiade ke-XVI ditahun.1956 

Menu- 

rut Brundage, ia mengawatkan 
"kepada anggota2 I.O.C. dan ke- 

Komite-Penje- 
sete- 

lah membatja berita2 dari Aus- 
tralia jang mengatakan, bahwa 
Pemerintah Australia tak akan 
menjediakan fonds untuk pem- 

Olympiade 1956 di Mel- 
au Mexico? 

17 Negara sedia menerima 

1 GEbacamana .airetanui, pekerdjaan pembikinan stadion 

Melbourne telah dihentikan sementara, karena ongkos? pe- 

ngeluaran sudah melampaui per kiraan semula. 

Brundage, bahwa ia pandang 

soal tersebut sebagai sungguh2 

tidak menjenangkan. Hanja 

mengadakan persiapan2, 

kian Brundage, 

nja mengatakan, bahwa 

Australia tak sanggup menje- 

1956 itu, 

lain negara: Pertemuan jang 

di Mexico City nanti 
mutuskan negara 

  

-Rebo pagt jl. antara djam 
08.00 hingga djam 10.00 
C.P.M. Surakarta bersama 

dengan apparat2 lainnja 
telah melakukan pengge- 
ledahan dibeberapa tempat 

. dalam kota Solo jang di- 
tudjukan untuk mentjari 
sendjata gelap. Disalah su- 

atu tempat dapat 'dikete- 
mukan sedjumlah sendja- 

ta - api dengan peluruhnja 

jang disimpan dalam  se- 
buah peti. Sendjata2 tsb. 

terdiri dari sebuah ste- 
ngun, sebuah Owen, dan se- 
buah Tompson, ketiganja 
sendjata automatis, 2 buah 
karabijn Mauser, 2 buah ka- 

' rabiju biasa, sebuah pestol 
“dan beberapa peti peluru. 
Sendjata2 tersebut adalah 
dari kaum pengatjau da- 
lam kota Surakarta jg be- 
berapa orang  diantaranja 
telah ditangkap oleh CPM 
dalam gerakan  pembersi- 
han jang dilakukan baru2 
ini. 

Pihak OPM belum ber- 
sedia memberi Keterangan   

  

san pembikinan stadion 

njelenggarakan 

gagal dalam 
menjelesaikan 1.

 

soal 

diperlukan untuk itu. 
Dikatakan oleh pihak 

itu sudah tersedia. 
Sementara itu suara dari Mel. 

bourne mengatakan, bahwa ba- 
gaimanapun djuga pertemuan 
Olympiade 1956 akan tetap di- 
adakan di Melbourne. Seorang 
anggota Pemerintah Kota Mel- 
bourne mengatakan, bahwa pu- 
tusan untuk menghentikan pe- 
kerdjaan pembikinan stadion 
jang dikeluarkan oleh Pemerin- 
tah Negara Victoria akan diters       pasukan2 D.I. “Ant, 

  

apakah sendjata2 itu “1 

tawakan oleh dunia luar, — Ant. 

Lembaga Kebudajaan Indonesia uKom. Batavisaseh Gengorschap 
vYankun 

Manna sn abon. 05K» 

Panen 
OA 

Kedua Ari 4 

Batin 

  

TAN RAKJAT" (ANG GAUTA. S.P.S.| 

tinggal 3 tahun lagi dimuka, dan 

waktu 3 tahun tidak boleh di- 

pandang waktu jang lama guna 

demi- 

jang seterus- 
bila 

lenggarakan Olympiade tahun 
maka lebih baik di- 

berikan kehormatan itu kepada 

akan diadakan pada bulan April 
akan me- 

mana akan 

1956 akan hilang bagi Australia, 
bila soal keuangan dalam uru- 

tidak 

lekas2 diselesaikan. Diperingat- 

kannja djuga bahwa Ik. 17 kota 
lain telah menjatakan bersedia 

  

kabar, bahwa pembesar2 disana 
telah mengambil keputusan utk 
menjampaikan permintaan me- 

pertemuan 

Olympiade 1956, bila Australia 
usahanja untuk 

keuangan 

beaja pembikinan stadion. jang 

Mexico 

bahwa fonds untuk keperluan 

    

   

  

Pengumuman itu menjatakan, 

bahwa pasukan2 Ho Chi Minh 
dengan kekuatan kira2 6 batal- 
jon-pasukan2 teratur telah me- 
matahkan rantaj pertahanan di- 
sekitar An Khe, sebuah benteng 
pertahanan strategis didaerah 
pegunungan Annam Tengah, ki- 
ra2 320 mil sebelah timur laut 
Saigon. 

Benteng? sekitar An Khe 

djatuh 

Dikatakan, bahwa pos perta- | 

hanan Doe Vang, jang terletak 

kira2 10 mil sebelah timur An 

Khe, telah djatuh ditangan pa- 

sukan2 Ho Chi Minh pada ma- 

lam Rabu setelah 40 orang pa- 

sukan Perantjis ' memberikan 

perlawanan sampai orang jang 

terachir. 

Beberapa benteng pertahanan 

lainnja disekitar An Khe telah 

djatuh pula pada malam Rabu 

dan Rabu pagi, semuanja setelah 

terdjadi pertempuran seorang 

lawan seorang. 

Beberapa pasukan bala-bantu- 

an Perantjis dari pos2 jang ter- 

dekat pada malam Kemis telah 

dikirimkan ke- An Khe untuk 

memperkuat garis2 pertahanan 

Perantjis jang terantjam bahaja 

disepandjang djalan besar anta- 
ra Kontum, Pleiku dan Banme- 

thout, jaitu tempat kediaman 
wali negara Viet Nam Perantijis, 

Bao Dai, jang sekarang. 

Intervensi RRT. 

Perdana menteri Nguyen Van 
Tam dari Vietnam Bao Dai me- 

ramalkan, bahwa dalam waktu 

2 tahun pasukan2 Ho Chi Minh 
akan menderita ,,kekalahan to- 
tal” dan membantah bahwa pe- 
rang Indo China jang sudah ber- 
langsung 7 tahun itu kini telah 
menemui djalan buntu. Hanja 
intervensi setjara besar2an oleh 

pasukan2 RRT dapat mengga- 

galkan kemenangan jang dira- 
malkan itu. 2 

Kini terdapat t-6000 ahli teh- 
nik Tionghoa- melatih pasukan2 
Ho Chi Minh berdasarkan pe- 
ngalaman2 jang diperolehnja da- 
lam perang Korea dan disam- 
ping itu RRT memberikan dju- 
ga barang2 perbekalan antara 
1000 dan 3000 ton tiap2 bulan 
demikian Nguyen Van Tam. 
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LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

    

  

1 

  

  

Sebulan . ........ Rp 11.— 

Ba UN eh 

ADPERTENSI: 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN 

    

Pertempuran di Indo China : 

Pertabanan Perantjis di- 
— patahkan 
6000 Achli technik RRT ? 

ASUKAN2 Ho Chi Minh jang besar djumlahnja telah me- 

matahkan pertahanan? Perantjis disekitar benteng perta- 

hanan An Khe dan kedua belah pihak telah mengerahkan ba- 

la-bantuan masing? untuk mempersiapkan 

akan menentukan keadaan, demikian diumumkan 

mando pasukan? Perantjis pada hari Rabu. 

pertempuran jang 
oleh ko- 

Dalam tahun 1954 tentara 

Vietnam Bao Dai akan tjukup 

kuat untuk mendjami keamanan 

Indo China. demikian Nguyen 

Van Tam ramalkan. 4 

Rentjana Nguyen. 

Menurut Nguyen Van Tam 

perang di Indo China tidak akan 

dapat dimenangkan. hanja de- 

ngan gerakan militer. Karena itu 

dia telah mengumumkan ren- 

tjana perobahan agraria dan 

rentjana2 untuk memperbesar 

djumlah rumah2 sekolah,. 

mah2 sakit dan' tindakan2 

sial lainnja. 

Dikatakannja, bahwa pertem- 

puran itu harus dilakukan dju- 

ga dalam pikiran rakjat. Ber- 

hubungan dengan ini ia sebutkan 

pemilihan umum jang hendak 

diadakan pada tanggal 25 Dja- 

nuari jang akan datang. 

Achirnja dikatakan, 

makin besarnja tentara Vietnam 

Bao Dai jang kini mempunjai 4 

divisi dengan 2 divisi pula Se- 

dang disusun, telah memungkin- 

kan rentjana guna menarik pa- 
sukan Perantjis untuk ditempat- 

kan di Eropa. Dua bataljon Pe- 
rantjis sudah menerima perintah 

supaja meninggalkan Indo China 
sebelum Natal dan lebih banjak 

S0- 

| pasukan Perantjis akan menju- 

sul, demikian Nguyen Van Tam. 
Tetapi kalangan Perantjis me- 

negaskan, bahwa hal itu tidak 

bearti, Perantjis hendak mening- 

galkan Indo China. — UP. 

ru- | 

bahwa | 

IX — NOMOR 19. 

PM bayan akan ke 
Inggeris & AS 

Untuk. tjari bantuan 

uang? 

Diumumkan di Paris, bahwa 

Perdana Menteri Rene Mayer 

dari Perantjis, dalam bulan Pe- 

bruari j.a.d, akan mengundjungi 
Inggeris dan Amerika Serikat, 

sebagai pemimpin dari suatu pe- 
rutusan jang berpangks 
guna mengadakan per 

an2 dengan para pemimpin 
geris dan Amerika Serikat. 

Menurut maklumat resmi, per- 

djalanan mereka ini bertalian 

dengan usaha2 untuk mere t 

| kan dan memperluas pa 

barang2 buatan Perani 

mengurangi  antjamiar 

ekonomi. 

Akan tetapi menurut 

ngan jang diperoleh dar 

ber2 jang dapat 

maksud kundjungan mM 

djauih melebihi soal2 ter 

tadi, dan mungkin I 

minta supaja Amerika 

| bantuan uang jang leb 

kepada Perantjis, supa 

an kepada Perantjis di Hidocni- 

na diperbesar, dan akan minta 

supaja diberi hak lebih luas Ga- 

jani urusan2 Laut Tengah. 

Akan temui Churehill. 

Sumber? tadi seterusnja me- 

ngatakan, bahwa sebelum De Kr 

kundjung ke Amerika, Tomp0- 

ngan pembesar Peran 

| mula? akan berkundjui 

| geris. Mayer akan In 

| pembitjaraan dengan 

| antuk mengetahui apa 

Hah dibitjarakannja Ge 

| senhower, waktu ia 2 

| mengundjungi Amerika S 

|. Sementara.itu diperok 

| 

| 
1 
| 
| 

| 

  

  Ing- 

   

    

   
   

    

    

    

ketera- 

  

    

  
    

    

  

   

   

   

      

  

Cc 

  

  

rangan, bahwa Pie 

bekas menteri negara It 

|urusan keuangan, dalam n 

jang akan datang akan mengun- 

djungi Asia Tenggara, guna me- 

  

juan 

   njelidiki kemungkinan2 1 1 

| patkan pasar2 bagi barang2 Pe- 

'yantjis. — UP. 

    

Persamaan 
4 Amerika 

chir pada hari Rabu. 

Konperensi telah menarik ke- 
simpulan, bahwa antara kedua 
negeri tadi tidak terdapat per- 
bedaan2 azasi 
mereka, 

"beberapa perbedaan” tentang 
tjara2 bagaimana  dapat“men- 
tjapai tudjuan2 bersama dilapa- 
ngan ekonomi, militer dan po- 
litik,   Pasukan RRT tidak 

akan menjerbu, 

Selandjutnja dikatakan perda- 

na menteri itu, bahwa pasukan2 

Ho dalam beberapa bulan jang 

lampau sangat menderita Ke- 

kurangan barang makanan ka- 

rena hampir semua daerah jang 

menghasilkan beras berada di- 

tangan pasukan2 Bao Dai, se- 

dangkan bantuan barang mas 

  
kanan oleh RRT makin berku- 

rang. 

Menurut 'pendapatnja, pasu- 

kan2 RRT tidak akan menjerbu 

Indo China. Tetapi djika RRT 

mengadakan intervensi, hal ini 

dapat meletuskan perang dunia 

ke-3. Saja jakin djika RRT ti- 

dak mengirimkan jang dinama- 

kan ,,pasukan2 sukarela”, kami 

akan memperoleh kemenangan 

dalam perang ini, demikian di- 

tegaskan oleh Nguyen Van Tam. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 

dalam waktu 2 tahun jang akan 

datang Perantjis akan dapat 

3 Tjita2 jang sama. 
Menurut Dr. Harold Fisher, 

| kepala Perpustakaan "Stanford 

Hoover”, antara kedua bangsa 

tadi terdapat persesuaian me- 

ngenai 3 hal: y 
1. Keamanan berdasarkan hor- 

mat-menghormati,  kesama- 

an hak dan kewadjiban. 

2. Memperbesar kesedjahtera- 

an diri dan negeri2 lain, 
3. Memelihara perdamaian de- 

ngan djalan "proses jang 

tertib: melalui djalan jang 
ditempuh bangsa2”. 

Perbedaan besar: soal 

keamanan. 

Fisher mengatakan seterus- 

nja, bahwa perbedaan2 tudjuan 

antara kedua negeri ini teruta- 

ma mengenai soal2 jang berta- 

lian dengan keamanan, hal ini 

sebagian disebabkan karena 

letak georgrafis dan sebab2 
ekonomi, sebagian lagi karena 

perhubungan antara mereka 

kurang sempurna. 

Diakuinja, bahwa sebagian 

besar dari rakjat Djepang ti- 

dak mengertj betul, mengapa 

Amerika mula2 mengusahakan 

supaja Djepang lemah dilapa- 

di | ngan militer, dan bukannja ke- 
| milteran Djepang jang kuat, 
  

bikinan stadion jang diperlu- | mendjadi pengganti, bila sampi : 2 : 1 

kan untuk pertemuan olah-raga | waktu itu belum ada perobahan mulai menarik kembali sebagi- 

sedunia itu. 'Dikatakan oleh | dalam keadaan seperti sekarang | an besar pasukannja dari Indo 

e 5 : ini, demikian Brundage. s| China untuk digunakan 

» PENGGELEDAHAN Dalam pada'itu R. Weir ke- | Eropa. 
tua dari Federasi Olympic Aus- 

DI KOTA SOLO tralia memperingatkan, bahwa 

Sedjumlah sendjata kesempatan untuk menjeleng- 
api diketemukan. garakan pertama. Olympiade 

demikian tulis wartawan UP. 

Dikatakan, bahwa setelah 

agen2 Inggeris pada minggu 

jang lalu mengadakan pember- 

sihan ditiga buah kota di Djer- 

man Barat dan menangkap tu- 

djuh orang bekas pemimpin 

Nazi atas tuduhan hendak me- 

rebut kekuasaan pemerintah, 

para diplomat Amerika telah 

mengikuti langkah Tnggeris itu 

dengan mengumumkan penda- 

pat2 tentang timbulnja kem- 
bali Nazi-isme di Djerman, 
Perdana menteri Djerman 

Barat Konrad Adenauer sen- 
diri pada Senin malam jl. telah 
mengadakan pidato radio dalam 
mana ia dengan tegas membans 
tah adanja bahaja akan.timbul. 
nja kembali gerakan Nazi, dan   
Aek In UR NAGA   

''Djerman Barat protes 
Inggeris & Amerika 

Tindakan anti Nazi membingungkan rakjat 

Djerman Barat menjelenggarakan — pertemuan pr GUMUMAN? dari pihak pemerintah Inggeris dan Ame- 
itu bila Melbourne tak sangsup rika metigenai gerakan? baru Nazi di 

menjelesaikan urusan itu. “ telah menimbulkan protes? jang keras dari pemimpin? politik 

Dari Mexico City diterir '' Djerman Barat, sedangkan persoalan itu seluruhnja bagi 

rakjat biasa di Djerman Barat masih tetap membingungkan, 

dari Bonn, 

dituduhnja bahwa tindakan 
Inggeris dan Amerika itu telah 
memetjahkan front. pertahanan 
Eropa. AG era 

Beberapa anggota pemerintah 

lainnja dari partai2 kanan 'dju- 
ga menjatakan protes2 mereka 
terhadap tindakan pembesar2 
Inggeris dan Amerika'itu. Ang- 
gota parlemen August Martin 

Buler dari partai Djerman Mer. 
Ideka (FDP) menjatakan, bah- 
wa.tuduhan2 itu tidak hanja 
merugikan partai2 jang sekas 
rang memegang pemerintahan 
di Djerman Barat, tetapi tidak 
pula dapat membawa perobah- 
an kearah perbaikan dalam ke- 
adaan gerakan Nazi jang mung-   kin ada di Djerman Barat itu. 

  

Koverrrnsr "Lenibaga Hubungan Pasifik” (“Institute 
Pacific Relations”) mengen ai hubungan a 

Serikat dan Djepang, jang diadakan di Honolulu, telah ber: 

mengenai tjita2 | 
akan tetapi terdapat | 

&. perbedaan 

& Djepang 
of 

  

antara Amei 

  

| Pendirian Djepang. 

| Delegasi Djepang berpendapat: 

|-..4, Amerika harus mengakui 

adanja perbedaan . men t 

dan kebudajaan antara bangs: 
Djepang. 

ie 

  

     

  

| Amerika dan bangsa LV 

| Sebagai tjontoh dikemuk 
bahwa Amerika sangat mengu 

tamakan statistik akan tetapi 

mengabaikan faktor2 sosial jg. 

tertentu. 

2. Idee2 Amerika untuk me- 

ngadakan perobahan2 mungkin 

adalah baik, akan tetapi ketika 

idee2 tadi didjadikan rentjana 

  

lalu dipraktekkan, ternjata 

bahwa intinja hilang. 

3. Amerika harus mejakinkan 

bangsa Djepang dan dunia pa- 

da umumnja, bahwa hubungan 

antara - Amerika dan Djepang 

ukanlah suatu hal jang dipaks 
takan oleh Amerika, 

4 Djepang dimasa j.a.d. ha- 

rus'vdiberitahukan terlebih. da- 

huli: apa maksud2 Amerika 

dalam djangka pandjang. UP. 
  

Iruman tinggalkan 
Washington 

Harry S. Truman, sekarang 

seorang warga negara biasa, te- 

lah meriitiggalkan ibukota Wa- 

shington,-dimana ia selama ham. 

pir 8 tahun ini menghadapi ma- 

salah2 jang dapat menentukan 

nasib dunia, dan menudju Ke- 

tempat kelahirannja di Inden- 

pendence, dinegara bagian  Mis- 

seuri Untuk keperluan perdja- 
lanan ini Truman dipindjami un- 
tuk penghabisan kalinja kereta- 
api istimewa presiden oleh pre- 
siden Eisenhower. 

Sebelumnja itu Truman me- 

ngadakan djamuan makan si- 

ang dengan anggota2 hekas ka- 
binetnja ditempat kediaman he- 
kas menteri L. N. Amerika 
Dean Acheson, 

Kira2. 3000 orang penduduk 
Washington berkumpui diseta- 
Siun  kereta-api ' untuk ikut 
menghantarkan bekas presiden 

dan nj. Truman. — UP, 
    

  

F Setelah kendaraang 
motor dinas sekarang tim me 
makai tanda dan. huruf ,,Unmtuls 

bera 

Dinas”, maka orang di 'Mages 
lang kimi heran, mengapa. baa 
njak jeep dimas sekarang ini 
disiang hari ditutup .rapat2. 

Hal itu djuga mendapat pers 
hatian. dari jang berwadjib dan 
sering dilakukan  pemeriksadi, 
Baru “im Sebuah jeep dinas 
jang ditutup rapat . dihentikan 
oleh polisi dam ternjata nemu 
dengan keltarga  persedrangap 
“sehingga “terpaksa Migrocesa 
vena AE   

  SAB EA LAPAN Anjibah  



         

     

  

   
    

    

    

   

    

    

  

    

      

   
   
    

            

    

    

    
    
     

  

Ag Tap pokok perdebatan. 

     an jabang. | 
nja di Sumatera Selatan. 

DJAKARTA — Telah diben- 
tuk panitia, bermaksud adakan | 
satu usaha jang 10075 hasilnja 
akan diberikan Tee 'korban | 
kebakaran. j 

—.— Pemuda Republik Rakjat 
| Indonesia akan adakan konpe- 

rensi di Bandung Tanaka. Tapa 

kerdja, - 
- BANDUNG - — Dihati Gu- | 
nung Berapi akan berikan pesa- 
iirat? telpon ditempat2 pendjaga- 
AI 

SEMARANG — pe ketan | 
melangsungkan rapatnja “jang 
pertama kali buat tahun ini. Se- 
banjak anggota jang 72 . . hanja 
datang 55 Orang. T 

SUBRABAJA — Telah dikete- 
mukan.3 karabijn, 3 granat ta- 

— jang ae s 

ngan dan 2 karabijn lagi dengan | 
papar masing2 di kali Brantas 
“hawah djembatan Kajun dan | 

RK 

  

ifah jang dibongkar. 

| AMPENAN —. Seluruh padi | 
kepunjaan Jajasan UBM Pd 
sa Jigudang Loryb jang 304 
al kan digiling dan sisanja akan 

   

   
DEN PASAR — Hilton air 

Blahkiuh pandjang 90 m. dengan 
Nani Na, 3,600,— telah selesai 

erdjakan dan dapat : 
ahean 103 49 ha. 2 Pena 

B'MASIN — Parindra akan 
adakan konperensi 'di Bandjar- 
nasin jang akan dihadliri tja- | 
hang9nja. di Kalimantan, 2 

MAKASSAR - — Gubernur Su- 

    

| disekitar kepulauan Sepermonde, 

Ikorsi untuk golongan - golo- 

I-milihan . 
Pemerintah hanja aa sa- | 

termasuk | 

bagi Nadia -ketjil berarti 

1 | lagi diadakan pengangkatan 

1 Pemerintah (Presiden) melaku- | 

warga - 

  

Pk D.P.R. babak 
Umum, banjak pe 

atnja mengenai soal pe 
tukan oleh U.U.D. 

Polak dan dari golongan Arab 
terachir 

Dibawah “ini kita Kisa la 
rutjapan anggota A. R, Baswe- | 

dan, jang mengemukakan pen- 
dirian jang berlainan dengan 
Se jang dikemukakan oleh 

i ta2 dari keturunan Tiong- k 
Fl ta dan Belanda. 

Agar supaja pembatja dapat 
mengikuti dgn seksama, baik di- 
terangkan lebih dulu soal jang 

    

     

Pokok jang mendjadi | 
alan. 

Menurut U.U.D. degan babak 
maka bagi DPR maupun Kon- 
'stituante ditentukan — korsi- 

ingan ketjil, jaitu 3, 6, 9 bagi | 
DPR dan 6, 12, 18 utk. Konsti- 
tuante, buat golongan Arab, 
Eropa, dan Tionghoa. 

|. Pemerintah berpendapat, bah. | : 
Wa n umum jad. | 

m tersendiri bagi golong- 
Nata. Dalam R.U.U. .. 

jang diadjukan 

"3 korps pemilih : 
djuga pemilih? dari 

golongan? ketjil, karena kalau 
“diadakan korps pemilih sendiri 

akan menghambat proces peng- 
(hapusan masalah minoriteiten. 

Apabila dalam pemilihan 
umum DPR dan Konstituante 
nanti tidak ada jang terpilih 
dari golongan2 ketjil, maka Pe- 
merintah (Presiden) akan me- 
ngangkat mereka sama sekali 

| menurut djumlah jang ditentu- |. 
kan -—oleh U.U.D. Sementara, 
atau mentjukupkan djumlah 
tersebut dari jang terpilih. Dja- 
di: misalnja, kalau dalam daftar 
tjalon2 “jang diadjukan oleh 
partai2 terdapat tjalon2 dari 

| golongan ketjil jang terpilih 
| sedjumlah jang ditentukan 
joleh U.U.D.: Sementara, tidak | 

oleh Pemerintah. Tetapi kalau 
kurang dari djumlah jang se- 
'harusnja atau sama sekali. ti- 
dak ada jang terpilih, maka 

kan pengangkatan, Dan peng- 
angkatan ini hendaknja dise- 
rahkan kenada kebidjaksanaan | 
Pemerintah. 

Semua pembitjara (djuga 

Soal .minoriteit dalam 
AG (Oleh: Wartawan K.R. PR 
2 mel 5 

tukai Semeni Gjuga anggota? 
Tionghoa (Siau Giok an Been Hang Eropa | 

  

.tah, jang Ane ape bjaganga, 

1 Aa aa "Siau Giok Tjan, 

tidak perlu diadakan korps pe- |: 

"3 “terian Dalam Negeri, dimana ' 
| antara lain dinjatakan, bahwa .nec 

  

   

    

tama mo Lu, pe- | 
anna, jang mengemukakan | 
rwakilan golongan? ketjil Si 

O10- 

aan PT, h 
Ta Baswedan TENNAA pem- 

    

aa maupun aatu bad Btn 

pengai 
Snel dan Polak menghendaki 
supaja apabila kelak diadakan | 
pengangkatan," . maka hendak- 
nja - Pemerintah mendengar 
dari masing2 golonga 
“patnja dan tjalon2 jang diusul- 
| kannja. Dan untuk maksud itu 
“baik nanti diadakan | suatu 

"Korps-pengusulan”, seperti jg. 
diusulkan oleh anggota Snel. 

Anggota A. R. Baswedan 
dari golongan keturunan 
Arab menghendaki,  supaja 
pengangkatan itu diambil 

. Gari tjalon2 jang tidak ter- 
pilih darj daftar partai2, 
djadi tidak diserahkan se- 
mata-mata pada kebidjak- 

  

na menurut pendapatnja, 
: 4jara ini lebih mendekati 

| #fjara jang demokratis dan 
5 mempertjepat proces peng- 
hapusan perwakilan golo- 
ngan? ketjil 

Pembitjara2 dari fraksi Ma- 

“dak menjetudjui pengangkatan 
itu diserahkan bulat2 kepada 
kebidjaksanaan Pemerintah 
(Presiden). 

Kesadaran Mena 
Arab sedjak zaman 
kolonial. 

Baswedan lebih dulu menge-. 
| mukakan dengan singkat se- 
djarah kebangkitan dan kesa- 
daran kaum keturunan Arab 

| semendjak zaman kolonial, ja- 
itu dengan lahirnja gerakan 
mereka jang bernama PAI. 
(Partai Arab Indonesia) pada 
tahun 1934 ja'ni 18 tahun jang ' 
lalu, partai. 

(Gabungan Partai2 Politik In- 
donesia). 

Karena keichlasan dan pen- 
ea jang demokratis dari 

impin2 perdjoangan kemer- 
Hakan kita dizaman kolonial 
dan pengertian mereka jang 
baik terhadap maksud2 jang 
sutji dan sungguh2 dari golo- 
ngan peranakan Arab dengan 
partainja itu, maka dalam be- 
berapa tahun sadja sebelum 
jai ja pemerintahan Hin- 
dia Belanda, aliran PAI. itu   dari golongan2 ketjil) menje- 

tudjui pendirian Pemerintah, 
td: . mengadakan korps pemi- 

ih chusus bagi golongan Mi- 
noriteiten. Tetapi mereka ber- 

     Postellion dan Pasternoter. Jainan pendapat. Giantara me- 

250 C Orang Madara 

kan2. Menurut 
itu terdjadj dari 2 matjam per 

Pada malam itu sekira 115 
orang mentjoba hendak. meng- 
gedor didesa Kalinangka, Blan- 
 dongan, Magelang. Salah se- 
orang penduduk kemudian me- 
laporkan kepada polisi, siapa 
segera datang ditempat terse- 
-but dengan melepaskan temba- 
kan2 keatas. Karena suara tem 
bakan2 . itu penggedor2 lari 
tunggang: . langgang sebelum 
Pan 'berhasil. Menurut 

terangan mereka itu s,be- 
roeps misdadigers”. Dan Lana 

Berlakima Kadun. 

Suara tembakan jang kedua 
asal darj patroli Mobrig di Kra- 
mat, jang “ memberhentikan 
orang berdjalan tapi tidak ber- 

hasil. Ternjata bahwa Dike Sg 
adalah -orang baik2. Te 

  

Wingomnti pengea aa terha- : 
dap gerombolan 1 itar 
Magelang lebih Ia: ajut Mara | 
kan sebagian besar : 
rombolan itu    

diri kembali . Ke MM, Enam | 
orang "Perovokolas itu bun & 

  
: sa kotak pengisi barang2 

$ aa apek baunja itu penuh ba- | 
Irang2 dari besi : paku, ear. 
Itjatut,  gergadji, kampak, 

karatan dan tidak ag: lagi: 

POMNAD sana: Gan si KAN 

Satu ton peluru diketemukan 

0 Y0leh: Wartawan K-R. sendiri) 
D Aru? ini antara djam 10 dan ti malam dari djurusan 
Utara dan Barat Daja Magelang terdengar suara? temba- 

keterangan pihak jang berkuasa, maka' suara? 
istiwa dan di 2 tempat. 

nja ada jang berpangkat kap- 
ten, jang tertangkap didaerah 
Setjang tgl. 21/1 jang lalu telah | 
Giangkut ke Magelang 

Lain beftita mengenai pem- 
bersihan sisa2 gerombolan Su- 
padi cs, bekas sersan major ex 
Bat. 426, dinjatakan bahwa ber- | 
kat penerangan jang diberikan 
oleh Bat. 436 -bersama2 pihak 
kepolisian telah memberi kein- 
sjafan kep N penduduk diseki- 
tar Muntila 
Demikianlah tgl. 201 jang ' 

lalu telah menjerahkan dirj ke- 
pada jang berwadjib di Munti- 
lan kl. 250 orang jang pernah 

' memberi bantuan kepada Supa- 
di cs itu, dan menjerahkan pu- 
la satu tenggok penuh isi granat 
tangan dan peluru serta 1 pis- 
“tol. 

— Atas bantuan rakjat, bebe 
| pa harj jang lalu telah dapat 
diketemukan satu ton matjam?2 
peluru dan. beberapa sendjata | 
lagi jang ditanam dalam tanah. 
Kepunjaan siapa peluru? dan 
Sebagainja itu, hingga sekarang 
masih dalam penjelidikan. 

    

Ba aa obil station wagen, @in- 

dingnja “dari papan kaju be- 
im 

jang, sempit 

palu, untjeg, tang, Engsel pintu, 

buntji, gembok, kapstok, onder- 
dil sepedi erdil mesin dja- | 

| pengharapan pada mereka ini. 
| mendjadi putera2 Indonesia, 

membangunkan negara mer- 

''sjarakat Indonesia 

telah berkembang .Gengan pe- 
“sat pada | seluruh kaum pera- 
(nakan, Arab, terbukti dengan 
terdapatnja "tjabang PAI. di- 
seluruh kepulauan Indonesia 
sebanjak 45 tjabang. 

Selandjutnja diterangkan, 
bahwa berkat adanja P.AI. 
itu, maka bangsa Indonesia 
(asli) dizaman kolonial itupun 
mendjadi sadar akan persauda- 
raannja dengan golongan ke- 
“turunan Arab dan menaruh 

jang sama-sama berkewadjiban 

deka. 
Adanja kesadaran dari ma- 

terhadan 
putera2 Indonesia keturunan 
“Arab ini, dikemukakan  tjon- 
tohnja, antara lain dengan ter- 

.pilihnja ketua2 DPR Daerah 
Sumatera Selatan dan Daerah 
'Lombok dari bekas pemuka2 
(PAI, jaitu sdr2 Ali Gatmir 
dan almarhum Saleh Sungkar. 
seperti djuga tatkala diadakan 
pemilihan Dewan Maluku, ma- 

'ka untuk district Saparua jang 
terpilih diantara 'djago2 jang 
kuat dari putera2 Maluku-asli 
adalah seorang  putera-Maluku 
keturunan Arab bekas pemuka 
P.A.I. ialah sdr. Said Bachmid. 
Sementara tatkala diadakan | 
pemilihan untuk anggota Komi- 
te Nasional Daerah Surakarta 
T'masa revolusi, adalah seorang 

dari kalangan P.A.I. djuga jg. 
mendapat suara berlipat ganda 
darj tjalon2 kuat dari pemuka2 
Indonesia (asli), sehingga ia- 
pun terangkat untuk mendjadi 
anggauta Badan Executief Ka- 

| residennan, Surakarta, . jaitu 
.sdr. Hassan. 

Kedjadian? tadi  membukti- 

tuk mengadakan perdjalanan | 

dan penindjauan keluar negeri, | 

|TOKO2 OBAT DIDENDA 

penda- |. 

sanaan Pemerintah, kare- | 

sjumi, P.N.I. dan P.K.I. pun ti- | 

mana telah men- 
djadi anggota dalam G.A.P.I. 

Tn LUM WAKTUNJA 
Ne 1 Melihat keindahan | 

11 “(Luar Negeri? 

    
ia tak sampai hati meninggai- 
kan daerannja. jang 

&       
dalam soal keamanan, sehingga 
baginya: belum: waktunja mer 

lihat keindahan luar negeri”. 
Kawat tersebut merupakan | 

 djawaban atas lawaran Kemen | 
'terian Dalam - Negerj kepaaa | 
Residen Semarang Milono un-' 

  

separO jang diberikan Kepada 
lan2 Resiaen dan pegawai2 | 

  

mong -pradjaan. — Ant. 

Aa
. 

  

Pengadilan Negeri Palembang 
sudah memeriksa perkara2 pe- 
langgaran ekonomi jang dilaku- 
kan oleh beberapa apotik dan 

| toko2 obat dikota Palembang 

hukuman sebagai berikut. 
Apotik2 Jungslager dan Pa- 

| lembang, masing2 dikenakan 
denda Rp. 10. 000, — subsidair 

6 bulan pendjara. Apotik Kino! 
didenda Rp. 50.000,— subsidair 
'6 bulan pendjara. Toko obat 
Chin A dan Tuan Seng Kok 
(Terwelu) “masing2 didenda 

|Rp. 5.000,— dan Rp. 2.500,—. 

subsidair 6 bulan, Kesemua ba- 
Naah disita. — Ant. 

Ie 

  
| rat-pengantar darj organisasi? 

— kan 

jang bersangkutan. 

BANTUAN PADA MA- 
DRASAH 

  

oleh Kantor Pendidikan Agama 
propinsi Djawa Tengah akan 
dibagi2kan uang bantuan sebe- 
sar Rp. 1.232.989,50 kepada mu-, 
rid2 dari 89 madrasah mene- 

adalah untuk triwulan II, III dan 
IV tahun jang lalu kepada 363. 
214.orang murid atas dasar Rp. 
1,08 bagi tiap2 murid madrasati 
rendah dan Rp. 3,24 bagi muri: 

madrasah menengah. Bantuan 

550-000.—. — Ant. 

BANK TABUNGAN POS 
Pe Dan Palang Merah indo 

nesia, : 
“Dari pihak tabungan pos 2 

mendapat andjuran jang ditu-: 
k Gjukan kepada mereka jg mem- 

punjai uang simpanan pada 
Bank Tabungan Pos, ialah supa- 
ja.mereka menjerahkan bunga 
tahun 1952 dari uang Aan Dn 
kepada Palang Merah Indonesia: 
Karena pada umumnja orang 
menabung uang pada Bank Ta- 
bungan Pos tidak untuk menda- 
patkan bunga. Bahkan bagi se- 
suatu golongan pendbung, bunga 
jang diberikan kepadanja itu me 
nimbulkan rasa jang tidak enak. 
Malahan banjak pula penabung 
jang setjara terang - terangan 
menjatakan, bahwa ia tidak 
menghendaki bunga. Jang di 
maksud dengan bunga tahun 
1952 ialah bunga jang nanti pa- 
'da achir tahun ini akan dihi- 
tung atas uang simpanan para 
penabung. 

Adapun tjaranja ialah mulai 

sekarang djuga penabung dapat 
menulis surat kepada Bank Ta- 
bungan Pos supaja bunga tahun 
1952 diserahkan kepada Palang 
Merah Indonesia dengan menje- 

| butkan kantor dan nomor buku- 
tabungan Saudara, 

  

  

rakat Indonesia terhadap go- 
longan keturunan Arab, jang 
berarti tidak adanja diskrimi- 
nasi, maka tidak salah, kata 
Baswedan —, kalau orang me- 
ngatakan bahwa Pemerintahlah 
jang ketinggalan dari kesada- 
yan masjarakat, apalagi dengan 
tindakan2-nja jang keliru, se- 
perti jang @chir? ini sering di-     kan AaanjaA Maan aan 

    

     

            

   

   
   

    

    

   

      

   
   
   

  

    

bisa djuat Laman “dipinggiw 
Malioboro masuk toko keluar 
toko. 

Pagi2 kedainja dibuka, jaitu 

kam agak keatas, merupakan 
Enda, seperti mobil reklame 
bisa dibuka merupakan cantine 

besi jang sudah karatan itu tak 
perlu dikebuti dan disusun ba- 
ik8, tetap dibiarkan seperti ke- 
mdarin sore sebelum kedai di-   tahu, ae barang2 itu bergajid 

“besi, besar ketjil, biar. sudah 

jang pakaiannja lusuk, kotor 
dan. penuh tambalan, Setjara 'rapa     olok2 dapat disebut djembel, 
artinja bukan manusia lite jang   

» | dinggat disana, mengendap ke- 
| dasar ibangku hingga tebainja 
AA 3.cm. 

Iduatahun lamanja mendjadj mi- 
Tik pak Pawiro, tidak ada orang 
jang memegang - megang ba-. 
rang du unutk ditaksir be- 

ad d td bingkil.| Ba aa 

tutup, Debu jang telah berhari- 
hari, berminggu - minggu dan 
berbulan - bulan melengkar pa- 
“da benda2 rosokan itu tetap 

Barangg itu mempunjar se- 
djarah sendiri2. Ada jang sudah 

harganja, dan barang: Atu 

dinding penutup kedai 'itu di- 
singkapkan keluar dan ditegak- 

atau “kios pendjualan. Barang? | 

lakukan oleh UP. B.A. 

Beban diwaktu clas I dan 
“II, ada lagi ragangan dan on- 
| derait sepeda rosokan jang 
dulunja dibeli harga murah ser 
“kali dengan perhitungan akan 
segera laku didjual dengan har- 

ga lipat 20 kali dari harga pem- 
beliannja, tapi kemudian  ter- 
njata tidak ada orang menaruh 
perhatian pada barang? itu ka- 
“rena ditoko sepeda sudah bw 
njak  didjual onderdil? sepeda 
bikinan baru jang masih meng- 
kilat. Karena itu, barang? tadi 
merupakan barang. musium jang 
memenuhi kedai “lebar dua 
meter dan pandjang tiga meter. 

Dan tiap2 pagi pak Pawiro 
diduk disela - sela besi rosokan 
itu, njeruput kopi pahit dan 
ega 3 djagung rebus, seperti 
Seri Baginda diatas singga- 
sananja, Gikeliling oleh hulu 
.balang? dan pasukan2 pengawal 
“jang setia. Dua anaknja tiap? 
hari berkeliaran dilorong- lorong 
bersama anak2 gs: se- 
'kali2 mereka.pulang menjerah- 
kan besi2 atau sekrup? jang 
sekira masih berharga, untuk 
menambah si-kedai bapknja, 
“Kedai prombengan sematjam 

tu ada banjak disana, berdje- 
djer dipinggir djalan, merupa- 
Ikan pasar loak seperti didjalan 
Balokan sebelah selatan setasi-   

bingkil mobil 
un Tugu, atau seperti dipasar 
Windu Djenar di Surakarta, 
      

b 

| baru2 ini, dan telah mendjatuhi |« 

| djadi kanak2 

Mulai minggu ke-IV bulan ini. 

ngah dan 2089 madrasah rendah 
didalam wilajahnja. Bantuan tsb: 

        

    

   

untuk triwulan I besarnja spik ai 

   
   

ESUAI dengan instruksi K ementerian PP dan K bahwa 
untuk tiap? daerah propinsi supaja 

Jajasan Kesedjahteraan :Kanak2, maka Pemerintah Daerah Is- 
timewa Jogjakarta telah menundjuk KRT Honggowongso seba- 
gai ketua Jajasan tersebut, sedangkan sdr. Surachmat, Inspek 

| oi Na didisikan Na 
kilan Jajasan Kesedjahteraan 

| kanak - 
seuang |. 

' mengalami kesulitan2 .terutama 

kanak 
didirikan Perwakilan 

   

"AKAN KE JOGJAKARTA 

HALAMAN 2 ' 

  

  Joggebarta. 

  

MR. WONGSONEGORO 

Dari kalangan Pemerintah 

Daerah Istimewa Jogjakarta, di' 

peroleh keterangan, bahwa da- 

"lam minggu jang akan datang. 

Mr. Wongsoneggro, dari Kemen   
teur Pendidikan Djasmani dae rah VI ditundjuk sebagah penu- 

lisnja. 

Oleh mereka ini sedang dipe- 
ladjari maksud2 dan tudjuan 
daripada Jajasan itu. 

Pokoknja memberikan 
pendidikan kepada Ka- 
nak-kanak. 

Dalam hubungan ini KRT 
'Honggowongso menjatakan ke- 
ipada wartawan KR”, bahwa 
pokok utama daripada Jajasan 
itu untuk memberikan pendidi- 

“kan kepada dunia kanak2 diluar 
“bangku sekolah, baik jang ber- 

hiburan,  pertundjukan, 
permainan dan sebagainja, agar 
'kanak2 itu dikemudian hari men 

jang sehat dan 
sebagai warga 

sifat 

ijukup tjakap 

negara. 
Karena itu, tidak mungkin 

“Jajasan ini hanja terdiri dari 

'beberapa orang sadja, melain- 

kan harus terdiri darj para gu- 

ru2 sekolah, orang tua kanak2, 

-organisasi2 non-politik seperti 

sosial, pendidikan kaum ibu dan 

' sebagainja. 

| Pengumpulan uang zonder 
idzin tetap dilarang 

nana Okeraut Djawa Tengah telah dikeluarkan sebuah 

surat - edaran kepada semua pendjabat di daerahnja agar 

djangan sekali? memberikan tanda-tanganftjap dinas diatas su- 

rakjat jang hendak mengada- 
pemungutan uang sokongan dan sebagainja dengan djalan 

bagaimana pun djuga, djika un tuk keperluan itu mereka belum 
mendapat idzin terlebih dahulu -dari Bupati atau Wali Kota 

Kepada para pegawai jang 
bertanggung djawab tentang 
pemakaian tjap dinas supaja 
“diberi instruksi untuk tidak 
“memberikan tjap dinas diatas 
surat2 tersebut. 

Menurut pelaporan2 - telah 
ternjata bahwa didalam surat - 
keterangan jang dibawa oleh 
.orang2 suruhan organisasi rak- 
jat itu sering2 sudah ada tjap- 
dinas dan  tanda-tangan dari 
instansi-resmj ditempat. jang 
“sudah didatangi, sehingga ke- 
djadian itu dapat menimbulkan 
'kesan seolah-olah pengumpulan 
jang dan sebagainja setjara itu 

“udah diperbolihkan tidak dgn 
menurut peratik asi 

ng berlaku dari Panglima 
| i Diponegoro ttgl. 

no. 5/T/B. 3/D. III) 
8-3-1951 no, SajT) 

(B: J5 Tp 51. 

  

Menurut peraturan tersebut 
pengumpulan uang dengan tja- 
ra apa pun djuga jang dilaku- 
kan untuk memperoleh modai 
buat sesuatu keperluan terma- 

“suk djuga dengan setjara men- 
djual buku2, madjalah2 atau 
barang? lainnja, tidak diper- 

idzin terlebih dahulu dari Bupa- 

tHWali -Kota jang beri 
daerahnja sendiri2. — (IK 

    

kenankan djika tidak mendapat 

Berhubung dengan itu, maka 
dalam waktu jang pendek, se- 
telah Ketua dapat menjiapkan 
rentjana2 pekerdjaan, akan: 
mengadakan pertemuan dengan 

| pelbagai wakil badan2 tersebut 
untuk bersama2 mempbitjarakan 
tindakan2 apa jang perlu segera 

didjalankan. 

Vacantieoord, taman per- 
mainan dan sebagainja 

penting. 
Menurut pendapat Honggo- 

wongso, dalam pendapatnja jg | 
penting untuk mengadakan ob- 
jek2 Jajasan itu, antara lain 

mengadakan vacantieoorden, Ka 
nak2 dapat 
luar kota, menjaksikan keadaan 
penghidupan kanak2 diluar ko- 
ta, keindahan alam dan seba- 
gainja. Djuga tempat2 taman 
permainan, dimana kanak2 da- 
pat melepaskan lelahnja sambil 
bermain2 dengan alat2 permain- 
an jang sudah disediakan, akan 
merupakan ontspanning ka- 
nak2 jang baik sekali. 

Soal uang mendjadi modal 

pekerdjaan. 
Walaupun pendirian serta usa. 

ha-usaha objek2 Perwakilan Ja- 

jasan itu pada pangkalnja ke- 

luar dari Kementerian PP dan 

K, tetapi dalam praktyk penje- 

lenggaraan usaha2 tentu akan 

terletak kepada kegiatan dari- 

pada Perwakilan Jajasan terse- 

but. Modal keuangan merupa- 

kan satu2nja modal jang men- 

djadi pendorong segala fikiran 

daripada para anggauta pengu- 

rus untuk melaksanakan rentja- 

na2nja. 
Kemerterian PP dan K dalam 

hal ini hanja menjatakan akan 

kesediaannja memberi bantuan 

keuangan dengan batas2 keku- 

atannja. Inilah sebenarnja jang 

harus dipetjahkan oleh kita se- 

mua didaerah Jogjakarta dalam 

memandang penting tidaknja 

adanja Jajasan Kesedjahteraan 
anak2 tersebut. 
Honggowongso sendiri akan 

mendesak soal bantuan keuang- 

annja kepada Kementerian 2 

dan K jang lebih positip agar 

rentjana2 Perwakilan Jajasan 

dapat disesuaikan dengan me- 

ngingat djuga usaha2 keuangan 

jang mungkin dapat diperoleh 

didaerah Jogjakarta sendiri. 

'GEDOR DAN BUNUH 
50 Orang bersendjata baru2 

ini telah serbu rumah seorang 

'pegawai Djawatan Kehutanan 

di Padas daerah  Kedungdjati ' 
(Semarang) dan setelah mem- 

bersihkan isi rumahnja, mentju- 

lik pegawai itu jang kemudian 
dibunuhnja. Djuga rumah se- 

orang lurah disitu  didjadikan 

sasaran, tetapi karena pak lurah 

tidak ada, maka bu lurah jang 

harus mendjadi gantinja untuk 

dipukuli setengah mati karena 

    
uk 

tadinja menolak untuk menun- 
djukkan dimana suaminja bera- 
da. — Ant. 

  

Penjefidikan dan propaganda. 
(Research em. Propaganda). 

Karet dari perusahaan per- 

kebunan dan teh dari rakjat. 
Teh dari perusahaan  per- 
kebunan dan teh dar irakjat. 
Pekerdjaan Balai Pertjobaan. 

(Proefstationsarbeid) 

Karet dari perusahaan per- 
kebunan ! 

(Teh dari perusahaan per- 

“kebunan 
Teh dari rakjat 
Kopi dari perusahaan per- 

kebunan 
Tjoklat dari PEN NAAM per- 
kebunan   

tempat merombengkan barang2 

rumah tangga dan djuga  tem- 
pat orang. membeli barang? 

rombergan. 
Bila siang dan sore hari, ba- 

njak orang - melintas dimuka 
kedai pak, Pawiro untuk djalam2 
makan angin sambil. melihat2 
1001 matjam barang rosokan di- 
kedai demi kedai itu, Dgn. sabar 
pak Pawiro dan mbok Pawiro 

“duduk dibelakang sekerup2 be- 
si2 tua dan alat2 dapur rosokan, 
mengharap  kalauz ada diuga 
orang man membeli sesuatu di 
kedainja, tapi pada umummja ke 

datang memilih sekerup2, eng- ' 
s€el2, paku2 besar atau potongan 

rodag, ditawarnja sekian? : ka- 
lau tjotjok harganja, djual be- 
“Tipun djadi. Pembeli itu pulang 

selisihan paham pak Pawiro dan 
mbok Pawiro tentang  per- 
dagangamnja itu. Mbok Pawiro 
sudah bosen mengurus besi2 ro- 
sokan, 'ingin "berganti lapangan . 
penghidupan,  misalnja djual 
nasi petjel, djual soto atau ba- 
kulan dipasar, Tapi suaminja 
masih tinta p barangenja, 
sematjam harta pusaka jang 
musti “dipertahankan - sampai 

  
mati. Pernah NadAk dengan se- : tikungan prapatan djalan, tiap? 

Kulit kina dari perusahaan , 
perkebunan. 

dai pak Pawiro itu dianggap sepi 
sadja. Hanja sekali ada orang | 

membawa  barangnja. entah 
untuk apa. 

Sudah sering  terdjadi per- | 

  

Djumlah besarnja sokongan 
Hasil2 perkebunan bagi keperluan 

penjelidikan dan propaganda 
Dengan surat keputusan Menteri 

Djakarta 6 Djanuari 1953 No. 1/Um/53 — 

terhitung berlaku mulai 1 Djanuari 1953 ditetapkan besarnja 
sokongan hasil perkebunan untuk keperiuan penjelidikan pro- 
paganda serta pekerdjaan2 Balai Pertjobaan sbb.: 

Pertanian 
untuk tahun 1953 

Besarnja sokongan dihitung da- 
lam sen, 

2170 sen 
kering. 

410 sen tiap 100 kg. 

tiap 100 kg. karet 

tech kering. 

240 sen 'tiap 100 
kering. 
350 sen tiap 100 kg. teh 

kg. karet 

175 sen 'kering. 

800 sen 
kering, 

850 sen tiap 100 kg. tjoklat 
kering, 

"300 sen tiap .100 kg. kina 
kering. — Ant. 

La AP MANA LAN ANA NA REA AN SAM BAD me aan Pemanasan ana ena nang engan ora 

gala  isinja . ditawar orang 
Rp. 350— Pak “Pawiro tidak 
mau. Dia pasang harga Rp-1000. 
Pikirnja, dengan uang Rp. 850. 

belum bisa didjadikan modal 
djwalan soto dan warung: kopi. 

Dua  anaknja. makin lama 
makin bosen. mengikuti kehi- 

dupan “ibu , bapaknja s» tidak 
maw lagi mereka disuruh me- 
nunggu besi2 rosakan itu , .me- 
reka lebih suka bertualang di- 
djalan jang ramai, ikut memtja- 
tut kantjis  bioskup, atau ikut 
kawanan tukang tjoper dipasatr, 
atau pura2 kesrakat dan me- 
ngemis dimuka “rumah makan 
memegang tempurung: batok 
kelapa. Angk2 itu bisa hidup 
djuga sonder bantuan orang tu- 
anja, - 

Kalau hari baik, kedai pak 
Pawiro dikerumuni orang,  be- 
berana barangnja laku didjual, 
uangnja “boleh dibelikan beras 
untuk . menjambung njawanja. 
Tapi kadang2 sampai sepekan 
tak ada orang datang membeli, 

uang habis. Terpaksa memilih 
barang2 jang agak baik untuk 
ndibanding”  harganja, didjual 
pada - tetangganja kedai rom- 
bengan jang lebih. besaran dan 
suka barang2 dari orang ke- 
srakat, 

Dijalan dimuka kedai Pak 
“Pawiro terbilang ramai, Dekati 

  

menghirup udara | 

tertanggal. 

tiap 100 kg. kopi 

terian Dalam Negeri jang me- 

ngetahuj Panitya Negara jang | 

bertugas « menindjau Hak dan 

Kwadjiban Pamong Pradja, 

akan mengadakan kundjungan 

ke Jogjakarta untuk mengada- 

kan pembitjaraan2 soal kepa: 

mong pradjaan. 

Menyrut kalangan itu, antara 

lain Mr, Wongsonegoro mempe-| 

ladjari soal pelaksanaan2 Un-' 

dang2 No. 22 tahun 1948 didae- 

rah otonomie dan menindjau pe- 

kerdjaan2 Residen sampai tja- 

mat. 
Kemungkinan besar, bahwa 

djabatan2 Residen2 dai Wedana 

Wedana akan dihapuskan, kKa- 

rena djabatan2 ini sebenarnja 

tidak sesuai lagi dengan isi dari 

pada Undang2 No. 22 th. 1948. 

Bagi daer ah Jogjakarta sebe- 

narnja dalam hal ini sudah le 

bih madju setingkat, karena ti- 

dak terdapat djabatan2 Residen 

dan Wedana. Jang ada hanja 

bupati, tjamat dan pamong de- 

sa, sehingga pelaksanaan2 Un- 

dang2 itu tidak 'banjak menga- 

lamj kesulitan. 

PANGERAN SOERJO- 

(a
no
n 

  HAMIDJOJO 
Bantu Museum Perdjuar 

ngan. 

Panitya Sementara Museum 

Perdjuangan telah menerima pa- 

'kaian “uniform dari Pangeran 

Soerio Hamidjojo, Solo, jaitu 

uniform jang origineel dari TKR. 

Jang diterima ialah : 

Djas-tjelana dengan 

pangkat kolonel (M.T) 

Petjis hitam dengan lentjana 

Merah Putih. Ikat pinggang 

ijfriem). 

K.6. CHARI DI JOGJA 
Kemarin telah datang di Jo- 

gja pegawai tinggi dari Kemen- 

terian Luar-Negeri India Bagian 

Penerangan K.G. Chari, sesudah 

mengundjungi Sumatera, Bogor 

(dan Bandung. 

Maksud kedatangannja di In- 
donesia ialah untuk mempeladja- 

ri objek2 jang bersedjarah, jang 

akan didjalankan bahan2 peker- 

djaannja bila pulang. Dari Jogja 
ia akan melandjutkan perdja- 
lanan ke Surabaja dan Sulawesi. 

DJAWATAN JAJASAN 
KREDIT MULAI BER- 

KEMBANG 
Sedjak bulan September 

11952 di Jogja telah didirikan 

| Djawatan: Jajasan. Kredit. Dae- 
rah, dan berkantor disebelah T "EL 

mur Bangsal Kepatihan, tetapi 

perkembangannja baru dapat 

berdjalan mulai dalam bulan 
Djanuari 1953. 

Tugas Djawatan tersebut, ia- 

lah membangun perekonomian 

nasional. Untuk keperluan ini, 
kini Pemerintah Pusat telah 
memberikan modal sebesar Rp. 
1.000.000 untuk  dipindjamkan. 

Jang mendapat perhatian lebih 

dulu, ialah lapangan2 perindus- 

trian, perhubungan, serta -per- 

bengkelan dan perdagangan in- 

ter-insuler. 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan pula, bahwa mengenai soal2 

pindjaman harus didjamin de- 

ngan tanggungan jang tjukup. 

Tetapi dalam hal ini, tidaklah 

hanja merupakan tanggungan 

jang berupa barang melulu, me- 

lainkan dapat djuga dengan 

tanggungan jang berdasarkan 

bonafiteit. Bagi pindjaman jang 

mentjapai sebesar Rp. 10.000,— 
Jang memutuskan harus Jajasan 
Kredit Daerah, waktunja sam- 
pai 3 tahun dengan bunga 10745 
setahunnja. 

PENGURUS BARU N.U. 
TJABANG JOGJA 

Tanggal 18-1 jang lalu Nah- 
dlatul Ulama Tjabang Jogja 
telah mengadakan Konperensinja 
dengan ranting2nja dan me- 
mutuskan pengurus baru jang 
terdirj dari sdr. Dawud  Dar- 
wanto . sebagaj ketua dan Kjahi 
Mochamad Cholil sebagai wa- 
kil ketua, sedang penulisnja sir 
S. Sahlan. 

tanda 

  
  

“hari banjak mobil dan, truck la- 
ln disana, menghembuskan debu 

kedai hingga ibesi2 tua itu ma- 
kin- kotor djuga disalut debu di- 

djalan raja. 
Demikianlah pak Pawiro ber- 

lahan melintasi hari2 dan bu- 
lam2. Kedai rombongannja akam 
dipertahankan serus. 

Tetapi lama kelamaan kete- 
guhan hati dikalahkan oleh pe- 
Tut kerontjong, Dyualannja mu- 

kin tidak laku, dan berang2 jg. 
untuk dibanting harga tak"ada 
lagi. Tinggal lagi sisa-sisanja 
besi2 rosokan, sekerup2 rosok- 
an, dan lompongan atau rodu2? 
sepeda rosokan. 

Achirnja dia menjerah diuga. 
Didjwalnja segala “isi kedainja 
dengan harga Rp: 250p— kons 

Sangat terharu'ia ketika me- | 
ngundurkan diri dari kedai roM- 
bengan. Dipandangnja — benda 
besi rosokan — jang selama bui 
mengawam. dia dalam kemis- 
kiman, diraba-rabanja sekerupg 
dam roda? sepeda rosokam jang 
berserakan dikedu itu, selaku 
utjapan selamat tinggal. 

Dengan menggenggam. uang 
Rp. 250 pergilah ta diiringkam 
bininja dan dua anaknja, entah 
kemana dan nanti malam. tidur 
dimana mereka sendiri tiada ta- 
hu. Ig. penting, atjara hari itu 

    

Blouse ,,cam-see kell'" 
“Ketika kuliah berdjalan, 
beberapa pengikut bersaha- - 
bat berbisik-bisik membitja. 

rakan seorang teman pe- 
rempuan jang duduk disam... | 
pingnja. Tatkala mereka 
bisik2 itu, terkadang2 ter- 
dengar ketawa geli. Saat. 
suara mereka terdengar . 
mengatakan : ,,aduun terla- 
lu” wanita jang duduk ber- 
'“djedjeran tadi menoleh dgn | 

tjemasnja. Sesudah menge- 
tahui, bahwa jang dibitja. 
rakan itu dirinja, maka wa- 
nita menegor: SSST! Se- 

ketika itu djuga mereka jg 
berbisik2 itu berpaling ke- 
padanja. 

Lama kelamaan wanita, 

tadi merasa heran kena apa: 
ia dibitjarakan. Lalu diama.- 

tinja apa jang terdjadi pada... 
Girinja. Waktu ja menoleh: 
dan melihat, bahwa mata. 
bukan berpaling kepada-pa- : 
rasnja jg molek-itu, maka 
lama kelamaan ia mengeta-:. 

hui djuga bahwa sebabnja... 
karena ia memakai blouse 
jang dinamakan oleh orang 
banjak ,,you can see kell” 
sehingga ketiaknja nampak, 
malah lebih dari itu. 

Kemudian ia berhenti me, 
nulis dan selandjutnja sesu- 
dah ia mendjepit ketiaknja, 1 
barulah pemuda? jang du” 
duk disampingnja itu dapat 
menulis dengan tenangnja,, |       

ASRAMA2 ,,SUNA 
DARMA" 

“Tanggal 17 Agustus akan 

“dibuka. 

selrobaria Jajasan ,,Guna Dar 

ma” KRT Honggowongso me- 

nerangkan kepada ,,KR” bahwa. 
besar kemungkinannja, asrama2 
bangunan prae-fabricated jang 

kini sedang dibangun di Batjiro, 
pada tanggal 17 Agustus jang 

akan datang akan dibuka de- 

ngan resmi untuk ditempati se: 
bagaimana mestinja. 

Keterangan ini didasarkan Ke- 

pada perhitungan2 dari pada 
para aannemers jg menjatakan, 

bahwa paling lambat dalam bu- 
lan Djuni bangunan2 itu akan 

selesai seluruhnja, 

Bangunan2 jang astodmina 

dari Amerika Serikat itu ber: 

tingkat2 dan akan tjukup ee as 
tempati 600 orang. 

Beaja jang diperliikan sinar 

diketahui besarnja Rp. 3.500.000 

GANI SURJOKUSUMO 
DJADI KETUA PNI: 

DAERAH ? : 
Rapat pleno PNI daerah jo 

Ta rent Pelat “setefah 
bitjarakan soal2 organisasi, 23 
lah mengadakan djuga perganti- 
an pengurus daerah, 

Menurut keterangan, 3-orang 
telah dipilih mendjadi formateur 
jaitu saudara-saudara Gani 
Surjokusumo, Sudrasman - dari 
Budarmo, tetapi berdasarkan 

suara-suara jang kini telah 
diperoleh, kemungkinan besar 
saudara Gani Surjokusumo akan 

mendjadi Ketua PNI Daerah. 

Seperti diketahui, ketua jams 
jalah saudara Karkono jang kini 
mendjadi wakil PNI dalam 

DPR Daerah dan mendjadi Wa- 
kil Ketua I DPR Daerah 

BAJI2 TERLANTAR ' 

Diperhatikan pemerintah 
Daerah dan Kotapradja. 

Sedjak beberapa waktu ini ru- 
mah2 sakit missie di Gandjuran, 

kabupaten Bantul dan Bero, 
kabupaten Kulon Progo, 'serta 

PKO Muhammadijah Jogjakarta 
sudah menerima baji2 terlantar 

untuk dirawatnja, tetapi karena 

soal2'tenaga “dan tempat serta 

keuargannja keadaannja terba- 
tas, maka penerimaan itu” ma- 
sih terbatas djuga. 

Dalam hubungan ini KR mem- 
peroleh keterangan, bahwa sebe- 
narnja tindakan? dari runiah 
rumah sakit itu sesuai dengan 

maksud Pemerintah untuk me- 
ngadakan pertolongan2 kepada 
baji2 terlantar, hanja Pemerin- 
tah belum mempunjai alat2.ser- 
ta tenaga2nja. 

Berhubung dengan itu, “Djas 
watan Sosial Daerah Istimewa 
Jogjakarta akan memperdjoang. 
kan supaja tindakan2 dan ini- 
siatief dari rumah2 sakit diper- 
|hatikan dan diberi' bantuan se- 
bagaimana mestinja. 

Djuga Djawatan Sosial Kota. 
pradja Jogjakarta telah mengi- 
rimkan surat kepada Kemente- 
rian Sosial Djakarta, agar tin- 
dakan2 rumah2 sakit itu diper- 
hatikan benar? dan agar diperi 
bantuan subsidi setjukupnja. 

Djangan sampai disama rata- 
kan subsidi2 untuk baji2 ini-de- 
ngan anak2 jatim pijatu, karena 
perawatan baji2 lebih berat. 
  

dahh   Tontonan malam ini : 
REX: ,,The Lawless', Gail Rus- 

sel, McDonald Carey, 
LUXOR: »On Our Merry Way 

Paulette Goddard, Dorothy 
Lamour, 

RAHAJU : The Wicked Lady”, 
James Mason, Margaret 
Lockwood, 

INDRA: »Terimalah Laguku”. 
Rd. Ismail, T, Savitry, To- 
tany. 

SOBOHARSONO: Captains Cou 
rageous”, Spencer Tracy, 

Mickey Rooney, Freddie Bor- 
tholomew, 

  

  
talak : masuk 0 eng ads, me   ngisi perux kenjang?2a J 

  

SENI SONO: ,,/The Hnggetls” 
Warner, Kas 

“iban Ta 

 



     
        

   

    
     
     

    

   
   

      

    
     

      

    

        

   

    

  

    

          

     

  

banjak 200 bug: Haag Dena 35 
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TE RU L 
S - sewaan menerima tambahan 

1 PB 

  

« ditahan 

  

/ pet meriang gu 

“TATIHAN KOM. PEL 

“pegawai e 
tan besar dpan ing be- | £ 
termasuk pe engan” 

@jembatan2 jang 
Disam itu diadakan pula | cun 

TAae rumah2 buruh se | resea 

2 Dilipat Nan Tatar aa 
pengundjung an aa Ra, Kata 

Pustoko selama 
Ma ngak 8180 Orang. Se. Ih 

  

    

  

dihitung mulai di: mahasiswa jasiaten pada U.N. 

aan Kom ab er | Gadjah Mada sebagai anggauta2 

| Na bulan April tahun '50 | pembantu. 
jang lalu djumlah . Wonc bo merupakan tempat 

Mia ada 24 ribu 110 orang jang | ertama kali jang dipilih dalam 
Perarti moseum Radyo | an naan penjelidikan ter- 

Pustoko rata2 dikundjungi oleh | hanja ketentuan Waka 

Pada bu- 

Kota Besar Surakarta. tidak Ja 
j akan mendapat Ta 3 

han | Kimah Pegadaian N' : 

sebanjak 3 buah. : 
Dengan tambahan T u, maka 

Kot: Besar Surakarta “akan | 

mempunjai & buah Rumah Pega- : 

an Negeri. 
pn dikabarkan, tambahan 

l. nh Pegadaian itu adalah 

memenuhi intaan Pemerin- . 

tah Kota Besar Surak , ber- |: 

| hubung Rumah Pegadaian jang 

'ada, masih belum MEME Opi 
kebutuhan penduduk. — Ant 

TUNTUTAN P.P.Di. 
Keberesan anggota2-nja 
jang masih ditahan. j 

Dikabarkan, 5 orang delegasi 
dari Persatuan Pamong Desa In- : 
donesia jang berpusat di Solo, 
akan segera menghadap peme- 

Kintah dan djaksa agung untuk | 
minta lekas dibereskan para 
Jurah desa jang kini masih'me- 

ringkuk dalam tahanan SOBI: 
Menurut kabar itu, lurah2'j 

-itu Ik. 50 orang 'beras: 
dari daerah Djawa Tengap 

ian barat jang meri: 
Netantabeewan dan | 
lagi dai daerah Solo, tetapi 
belakangan ini sudah k. 
dimerdekakan. 
| “Diantaranja jang masih me- | 
ringkuk terdapat seorang iuran | 

    

  

ma Sunarto dan dud berna. ai pe    
      

  

   

    

    

    

  

   
       
    

   

bagai ketua umum 
sat: Lengan SA      

bantuan sekedar Sbd 
—-kapur. Disamping itu, 

    

"ri dan dihadiri pula oleh pem- 
I besar2 negeri setempat antara 
(lain terdapat koordinator Dja- 

| watan ) 

| Ikan pertandingan seni - suara 
sa antara peladjar2 sekolah landju- | 

# Dari rombongan jang ikut, 

nang adalah rombongan 

4 angka 126. — Ant. 

t rintah kota ibesar untuk didja 

(min perum 
rintah hendak membongkar pe 

   
     

    
   

   

  

    
   

  

     

-djadi desa seperti sekarang. Tk 

    

    

|. Dengan perkembangan? 

“Pimpinan Pusat dari ,/Persatu- 

    

ig I-paja Pamong 

          

engenai tentang kun 
10 mahasiswa dari 

Batang tnji: ju & dapat di 
bahwa 3 in ada 

  

ja (sosial 

i Prof. Mr. 
ru Besar 

Besar pada an kg Peran. 
Prona “sonata dan 12 

   

  

"PERLOMBAAN SENI 
' SUARA 

Dibawah penilikan 7 orang dju- 

dan K Djawa Tengah, 
d Semarang telah dilangsung- 

- ada di Semarang. 

  

ja jang dNutukan me- 

SMP 

- | ditambah ea kemah 

i- Dane “Mahdi” an Na 
n | pembitjaraan engan Laba nur. 

| pula We APAL hak Dean s3 2 

Shan 

iri Sea Dane Sa ri 
. tjabang2nja di aon 

rang baru? telah maa 
| kan usul2 dari kepu 
res P.P.D.I, Ban 1948 d 
langsungkan di Solo, diantara- 

.nja mengenai Aa ag 

   
   

| pesawai. .nege 

Rp. 250,— untuk 

f untuk. prabot2 desa 1 Iainn 

      

sebagai Ng Se ne 

"Sus | San 
    

| Howe 

      

    

  

     
       

1 enetapkan rentjana di 

    

    

  

Aa, Sauna,   
  

jang hadlir, 

Kami - turut bergirang. hati, 
bahwa soal krisis achlak ini di- 

»Perguruan | perhatikan oleh 
Tinggi National kita”. “Gadjah 

Mada sudah semestinja -memi- 

kirkan soal tersebut, dan Miem- 

rantas krisis achlak, jang achir2 

ini kelihatan bertambah meluas. 

Gadjah Mada adalah suatu in- 
stansi, jg mempunjai ,pangari- 

bawa" (gezag) jang diakui oleh 

masjarakat. 

Dalam uraiannja Prof. Mr. 

Djajadiguna menerangkan, bah- 
wa tidak semua gedjala2 dalam 

pergerakan kebatinan, jang ti- 
dak mentaati lagi hukum2 jang 
lama/kolot, boleh dianggap se- 
bagai krisis achlak! 

Gedjala2 tadi hanja menun- 

.Gjukkan, bahwa akan ada peru- 

bahan keadaan. Djadi bukan 
krisis achlak, tetapi krisis ke. 
masjarakatan (sociale krisis) " 

FAliran kebatinan seperti ,,Aga- 

ma Islam ana. , sAgama Bud- 
dha Djawa”, ,,Agama Islam 
Hak”, dan lain2 lagi, ini semua 
tidak boleh dipandang sebagai 
gedjala ,,Krisis achlak”. 

Akan tetapi (peristiwa2, Seber- 
ti pentjopetan, pentjurian, peng- 
gedoran, perampokan, pembu- 
nuhan, corrupsi, djadi jang me- 
ninggalkan ukuran baik dan bu- 
iruk, itulah jang boleh ahaebat 
Asin moreel. 

. Menurut Prof. Mr. Djajadigu- 

na sumber2 dari krisis achlak 
ini ialah : Structuur masjarakat   Masehi: Id n angka 129, 

“1 Negeri dengan arigka | 
dan SMP I Negeri Ne t 

PENDUDUK 'SEDESA 
MTA DJAMINAN 

TE Met KOUMAR La 
£ Seluruh rakjat dosa Semam- 

, daerah kota besar Sema- 
,sjang terdiri dari Ik, 100 

keluarga atau Ik. 500: djiwa aa 

“barnja telah minta pada 

ahannja kalau peme 

rumahan mereka sekarang ka- 
'reng tanahnja #per untuk ban ke 
perluan lain. - 
Menurut keterangan, tanah 

desa Semampir  luasnja kira2 
125: 000 M2, milik pemerintah 
an, tetapi sebelum perang ta- 

nah jang tadinja berudjud rawa 

51 alang2 dibangun oleh pen- 
duduknja sekarang, hingga men 

  

ap Makapnga-. membajar padjak 
2 sampai 3 rupiah se- 

tahun | pada jg berwadjib. - - Ant. 

'RENTJANA P.P.D.I. 

| 

sekarang. 

“Konperensi lengkap Dewan 

an Pamong Desa Indonesia” jg 

jang bobrok, jang tidak dapat 
memberi penghidupan jang ia- 
jak kepada anggauta2nja. Ke- 
miskinan jang meradjalela di- 
kalangan kita, berakibat mero- 

sotnja 'moreel kita. 

Kami berpendapat, bahwa 
sumber2. tadi dapat ditambah 

| tagi, jaitu bahwa keadaan jang 
katjau sekarang ini adalah aki- 
“bat dari ,,perang kemerdekaan”, 
jang hampir 5 th lamanja. Dim. 
waktu itu sumber2 penghidupan 

. "dihantjurkan, kekajaan dihabis- 
"kan dalam perdjuangan kemer- 
dekaan. Dan disamping itu ha- 
rus kita ketahui, bahwa dalam 
revolusi national” tersebut tim. 

bul pertentangan diantara kita 
sama kita sendiri, jang lalu me. 
'nimbulkan ,,Barisan Sakit Ha- 
ti”, D.I. dan lain2 lagi. Gerom- 

bolarn itu memperlihatkan ,,kri- 
isis achlak”, jang tidak disebab- 
kan oleh karena kemiskinan. 

.. Prof. Mr. Djajadiguna menge- 
mukakan pendapatnja, bahwa 

krisis achlak, jang timbul oleh 
karena kemiskinan tidak mung- 
kin diberantas dengan andjuran, 

| supaja orang mementingkan 
ibadat, atau pendidikan budipe- 
kerti. Tetapi structuur eKkorom!i 
dari masjarakat kita harus di- 
rubah sebegitu rupa, sehingga 
“tiap2 orang mendapat penghi- 

dupan jang lajak bagi manusia 
Dalam hal ini Pemerintah dan 
para hartawan harus berusaha,     Mandi nge oleh komissaris2 

T Zn tea 5 

“DP. R. Surakati 

Tel suatu kesimpulan : 

ta tidak berkompeten 
ikin Peraturan erat 

ng r kempergunakan ratan, 
Ba Fntuk mengatasi kesulitan2 

    telah memiliki »Bustanul    

    

   
     

    

     

Te TON KE II 
"ne Iktb D0 komandan. ae 

Mn 

6 tabesar, Surakarta, telah me- 

£ keputusan, berdasar 
1usan dari beberapa 

  

usul»... 
“ Mengajukan usul kepada 

"Pemerintah Pusat supaja mem- 

  

2 bet Pemerintah Pusat 
ia, supaja menjerah-   ja mengenai soal tsb. 

da Jaa daerah. 
8 kepada Watikota 

pia, Tuna 
aa Ku     Ne 

na, DPRDS Kotabesar ea : 
uk perumahan. 

| Dgn demikian maka Panitya 

/ Peraturan Daerah tentang mem- 

soal perumahan. dalam daerah” 

bikin Peraturan Sementara ten- | 
| tang pemakaian gedung2 jang : 
melindungi j 

  

mentjiptakan “sumber2 penghi: 
z 

& 

Td ak berkompeten bikin 

— peraturan daerah 
3 tepat” mempergunakan gedung2 

'ETELAH mendengarkan laporan Panitya Peraturan Daerah 

ie tang mempergunakan gedung? serta mendengar uraian 

sidang DPR hari Selasa dan Rebo jang lalu berdasar atas 
anitya, maka sidang pada Lae Keno" tersebut telah 

okbangn kesulitan? tentang 

pergunakan gedung2 jang di- 
meEnsaNgN oleh DPR -gibubarkan. 

  

Selain Sa DPR telah menje- 

tudjui usul Abud Samat cs, ten- 
tang mengadakan 

'kamer dan pelaksanaannja di- 
serahkan kepada ! 
diketahui “usul tersebut telah 

kenjataan bahwa Surakarta me- 
rupakan salah satu dari pusat 
perusahaan2 dan keradjinan ta- 
ngan memandang perlu adanja 
monsterkamer utk lebih mem- 

Tperkeribhangtan. usaha? dalam   masjarakat umumnja, — (Kor), 

sh 

  

aa ae 
. memberantasnja 

ARU2 ini Prof. Mr. Djajadiguna mengadakan tjeramah 
tentang aspek? chrisis achlak di Sitihinggil, jg mendapat 

perhatian luar biasa dari chalajak ramai, terutama dari para | 

pemuda (m , wa). Tjeramah tadi, jang 

rang lebih YA .djam, @sambut. tengga kegembiraan Sah para | 

| dupan baru, agar supaja tidak , 

ada pengangguran. : 

beri pedoman2 untuk. membe- | 

  
-dan Pemerintah harus bekerdja |! 

bekerdja baru, dan mendjamin 

negara. 

monsterkamer. 1 

monster- | 

DPD. Sebagai 

disampaikan beberapa bulan jg | 
"Halu berdasar atas anggapan pe- 

| Ingusul bahwa berkenaan dengan 

  

memakan waktu ku- 

   

AN ena “pesan pribadi 

reris ony Eden, jang berisi permintaan, 
. akan Spon aruhmja untuk meyaper njapaA 

Sudan, 

“lain merentukan, bahwa 

'DI, pemimpin partay nasionalis 
dari 

|ia akan menghormati ketentu- 
@ |an2 jang telah ditanda-tangani ' 

oleh partai2 politik Sudan dan: 
pemerintah Mesir.” 

' Seperti diketahui, persetudju- 
an Sudan — Mesir  inj antara 

gu- 
bernur djenderal Sudan akan 
“tiberi kesempatan untuk berhu- 
bungan " dengan pemerintah2 

dan Selatan dilanggar oleh se- 
suatu tindakan didalam parle- 
men, Persetudjuan itu selan-   Net Uanan 

   
“| dan berlaku, 

djutnja menetapkan, bahwa 
| pemerintah2 Inggeris dan Me- 

'ban masing2 dalam waktu se- 
bulan: Dan apabila pemerintah2 
tersebut menjetudjui tindakan 
legisiatif jg diambil. oleh par- 
lemen Sudan itu, maka keten- 
tuan itu akan mendjadi sjah 

meskipun guber- 

nur djenderal tidak menjetu- 
djuinja. — AFP. 

  

SAMBUTAN PERS   Napi 

   

     

  

Menurut pemandangan 
ada aspek2 krisis mo eel, jan 
belum - diperbintjangKan oleh 

pembitjara, tetapi penting dju- 

ga artinja bagi pertumbuhan |senhower, pada 

dan perkembangan masjarakat 
kita, jaitu: : 

1. Kurang adanja rasa tang- |: 
/. gung djawab dikalangan ma- 

sjarakat kita— . - 1 
2. Wipisnja rasa wadjib (plichts- 

besef) dari bangsa kita. 
3. Kurang pengertian tentang 

discipline dalam masjarakat | 
kita.ge” 3 

4. Kurang . ketelitihan dalam 
menjelesaikan sesuatu peker. | 

djaan. 
5, Kurang keinsjafan tentang | 

adanja : Kepentingan Tni 
'kepentin ran bersama. 

“- Kekurangan2 ini beraiikat F 

terlambatnja segala peker djaan 

dan usaha. pemerintah dan m 
sjarakat, sehingga kemadju 
bangsa kita belum rampak. Die 
pekerdjaan dan usaha2 tadi k 
Iihatan tidak”beres, kurang ra 
Gan banjak kesalahan. 
“Apabila krisis achlak ini 
rus menerus, atau tidak dapat 
diatasi, maka pembangunan 'se- 

& 

( 

   
   
   

     

  

  
ka oleh karena itu masjaraka 

sama seerat-eratnja, untuk me- 
lenjapkan krisis achlak tadi. 
Mungkin ini dapat ditjapai, ka- 
lau diadakan planning” jang 
tertentu dalam pembangunan. 

— IL Planning pembangunan da- 
lam lapangan ekonomi, jang da- 
pat mentjiptakan kesempatan 

penghidupan jang lajak, sung- 

guhpun sederhana. 
TI. “Planning pembangunan 

dalam lapangan  kebudajaan, 
terutama mengenai pendidikan 

| dan pengadjaran, agar anak2 
dan pemuda2 kita dibimbing se- 
tjara sadar dan sistimatis, hing- 
ga mereka mendjadi manusia 
susila, jang tjakap, dan warga- 
negara jang demokratis dan 

bertanggung djawab.. 
«MI. Planning pembangunan 
dalam lapangan social, teruta- 
ma mengenai Kesehatan (rocha- 
ni dan djasmani), pemberantas- 
an pengangguran, 
grasi. 

Mungkin ada orang jang me- 
ngatakan, bahwa Pemerintah 
tidak dapat membiajai planning 
tersebut. Memang negara kita 
belum kaja, akan tetapi kalau 
kita berani memandang kedda- 
an kita setjara djudjur dan ob: 

'jectief, tentu orang akan meng- 
“akui, bahwa pada waktu ini ada 
beberapa Kementerian dan pel- 
bagai djawatan, jang dapat di- 
hapuskan, atau disempitkan tu- 
gasnja, sehingga Pemerintah 

dapat menghemat belandja ne- 
gara beratus-ratus djuta. 

Apa jang tidak atau belum 
urgent, supaja tidak dikerdja- 

“kan dahulu. Kalau pambangun- 
an setjara planmatig ini telah 
berdjalan baik, dan membawa 
kemadjuan terhadap masjara- 
kat dan negara, maka lapangan 
pembangunan dapat diperluas. 
'Mudah2an seruan ini menda- 

pat perhatian dari D.P.R. kita, 
.jang tidak lama lagi akan mem. 
bitjarakan anggaran belandja 

  

Setia Negara. 
  

5 Y . . — Dunia Sana Sini 
x Djepang & Inggeris “akan 

mengadakan pembitjaraan da- 
lam waktu jang singkat di To- 
kio mengenai usaha memadju- 
kan perdagangan antara kedua 
negara tersebut. $ 

x Gabungan  Perhimpunan2 
Jahudi Perantjis memprotes 
sgelombang anti -Jahudi dine- 
geri2 dibelakang tirai besi”, 

& Delegasi Djepang untuk 
konp. mahasiswa Pilipina & 
Djepang akan tiba di Manilla 
tg. 30 Djan. jang akan datang. 

£ Winston Churchil, PM 
Inggeris ditunggu ' kembali di 
London pada tg. 28 Djan, jang 
akan datang dari perdjalanan- 

|nja ke Jamaica dan Amerika 
| Serikat. 

sk Laksamana J. Wright, ko- 
mandan A.L. Amerika disebelah 
timur Atlantik dan Timur Te- 
ngah tg. 26 Djan. akan tiba di   Karachi untuk mengadakan 
Kanaan selama 5 hari, 

r Eisenhower 

kami, |“ Segala suartkabar di Moskow 

|hari Rabu jang lalu muat berita 
tentang pelantikan presiden ba- 
'ru Amerika Serikat Dwight Ei- 

'kangnja. Kawat tadi terdiri dari 

db 

“kantor berita ,Tass". 

IPM Djerman- Barat Adenauer : | 

(Djerman tak akan djadi 

NG PM. 
YAdenauer, 

z1). Segala geraka 
landjutnja tidak akan dapat di- Ik Penak Sosialis Ma 
laksanakan dengan tjepat. Ma Djerman Barat, 

dan transmi- . 

SOVJET 
'Terhadap pelantikan 

halaman bela- 

83 kata, jang antara lain me- 
'ngatakan bahwa dutabesar So- 
vjet di Washington, Georgi Za- 

.rubin, menghadiri upatjara pe- 
lantikan tadi. 

Pidato pelantikan Eisenhower 
'kini sedang dipeladjari dengan 
teliti di Moskow dan baru kemu- 
'dian akan dikomentar. Berita 
|jang dimuat surat2 kabar Mos- 
kow tadi berasal dari wartawan 

— UP. 
  

. - 

Nazi lagi 
Djerman Barat, Konrad 

hari Rebo jang Ialu 

menerangkan dalam .- parlemen, 

bahwa Djerman tidak akan men- 

jadi lagi Nasional-Sosialis (Na- 
Subversif 

wilajah 
“akan ditindas 

   

keras. 

nurut Adenauer, komisaris 
Hmpsi Inggeris telah memberi- 
tahukan kepadanja tentang dja- 
lannja penjelidikan mengenai 
kegiatan " bekas pemimpin Nazi 
jang baru? ini telah ditangkap 
oleh pembesar2 Inggeris. 

Mengenai laporan tentang ma- 
kin besarnja simpati rakjat Djer- 
man bagi Naziisme jang di- 
umumkan baru2 ini. oleh komi- 
saris tinggi Amerika, dikatakan 
oleh Adenauer, bahwa laporan 
itu baginja ,,sukar dimengerti”. 

den 

Inggeris dan Mesir apabila ia. 
tt berpendapat, bahwa hak2 Su- 

“sir harus " memberikan djawa- 

| dan sidang 

| PERSETUDJUAN CHUR- 
CHILLJROOSEVELT 

ALMARHUM 
Mengenai pemakajan 
bom atom ? 

Anggota Konservatif dalam 

Williams, pada tanggal 29 Dja- 

nuari jang akan datang bermak- 
sud mengadjukan pertanjaan ke- 

pada perdana menteri Inggeris 
Winston Churchill supaja mem- 
beri perintjian mengenai perse- 

rika Roosevelt mengenai pema- 
kaian bom atom oleh Amerika 
Serikat. 

Pertanjaan jang sie Chadju- 

kan setjara tertulis akan min- 
ta keterangan pula supaja diu- 
mumkan ,,kapan persetudjuan itu 
telah dibatalkan”. — AFP. 

P.M. DE GASPERI DAPAT 
KEPERTJAJAAN 

Setelah bersidang selama le- 
bih 70 djam Madjelis perwa- 
kilan Rakjat Italia kemarin 
pagi memberikan suara keper- 
tjajaan kepada PM de Gasperi 
mengenai rentjana undang2 jg 
merobah peraturan pemilihan. 
Segera sesudah suara keper- 
tjajaan itu diberikan, madje- 
lis kemudian menjetudjui . ren- 
tjana undang2 tersebut. 
Menurut perobahan undang2, 

djika didalam pemilihan jad. 
suatu partai atau gabungan 
partai. jang memperoleh suara 
lebih 5096 dari djumlah suara 
jang ditentukan, “maka 2/3 
djumlah kursi dalam madjelis 
perwakilan akan didudukinja. 

Dalam sidangnja semalam ter- 
djadi perkelahian antara wakil2 

kemudian ditunda 
djam. Banjak ben- 
di didjalan2 Roma 

  
selama satu 
trokan 

dan 
   

parlemen Inggeris, Sir Herbert | 

tudjuan jang telah  didapatnja | 

dengan mendiang presiden Ame- | 

Iv salah   

  

serse Kriminil 

Dari salah satu pihak resmi 

jang bersangkutan didapat ker 

terangan, bahwa kini telah di- 
dapat kesan, bahwa pihak ke- 
polisian jang mengusut soal 

tjengkeh 'itu telah mendapat 
pengertian tentang duduk per- 
kara sebenarnja. 

Beberapa orang dari PPTI 
(Pusat Pembelian Tjengkeh In- 
donesia), diantaranja Mr. Tj. B. 
H. dan J. W. Tj. telah diminta 
keterangannja : antara — lain 
tentang penjimpanan  tjengkeh 

import sebesar 350 ton jang ti- 
dak ada izinnja dari jang ber- 
wadjib, kewadjiban administra- 

Si jang tidak dipenuhi jaitu ti- 
dak menjimpan daftar stock 
dan mengadakan pembukuan ti- 
dak menurut sjarat2 jang telah 
ditentukan. Sebuah buku dan 
daftar timbangan dibeslah oleh 
jang berwadjib.   Tentang 350 ton tjengkeh 
Tentang tjengkeh itu dikata- 

kan, bahwa dengan djalan bar- 

ter (tukar karet) telah dapat 
dimasukkan via pelabuhan Su- 
rabaja dari Singapura sebanjak 
350 ton tjengkeh. Dari djumlah 
ini ternjata setelah ditimbang 
kembali di Surabaja ada keku- 
rangan 32 ton. Dihitung dengan   ur datang, - BBC. 

  

  
harga pemerintah, hal ini berarti 
  

Monadea 

ABU tanggal 21 Djanuari 
meninggalnja pemimpin bes 

ari 1924, 

Menurut Radio Moskow, di- 
ibu-kota Sovjet Uni peringatan 

hari tersebut berpusat di ,.La- 

pangan Merah”, jang dibandjiri 
oleh ribuan orang jang hendak 
menjatakan hormatnja kepada 
pendiri negara sosialis jang per- 

tama itu, dengan mengundjungi 

makamnja. 

Kekuasaan kaum kapitalis 

tidak abadi, 

Selandjutnja, pada hari tsb, 

diseluruh Sovjet Uni diperingati 

dengan rapat2 peringatan, sia- 

ran2 radio jang menggambarkan 

kebesaran Lenin serta sjair2 dan 

karangan2 istimewa dalam su- 

rat2 kabar, 

Harian ,,Pravda” dalam ta- 
djuk-rentjananja jang berkepa- 

la: ,,Dibawah pandji Lenin dan 

dibawah pimpinan Stalin” antara 
lain menjatakan, bahwa rakjat 

Sovjet Uni telah membangun so- 
sialisme, dan kini telah mentja- 

pai hasil jg gilang-gemilang pu- 
la dalam usaha membangun Ko-     

— AFP. munism@. 
  

Pakistan sempurnakan 
) lalu lintas 

Disungai & Terusan2 Benggala Timur 
Dosa jang akan datang 

kutan melalui sungai? dan 

Pakistan di Djakarta. 

Pemerintah propinsi Bengga- 
la Timur telah menjusun sebu- 
ah rentjana jang akan makan 
biaja kira2 187.000.000 rupee, 
untuk memperbaiki terusan2 jg 
sudah ada dan djuga untuk 
membuat saluran2 baru jang 
pandjangnja 2.000-mil, jang se- 
muanja akan dapat dipakai utk 
lalu-lintas diair, 
'Sedjak April 1950 Benggala 

Timur sudah mempunjai kapal2 
milik pemerintah, jang diper- 
gunakan “untuk menghubung- 
kan pedalaman dengan pelabu- 
han Chittagong, didekat Teluk 
Benggaia, jaitu pelabuhan Pa- 
kistan “Timur jang terbesar. 
Dan lalu-lintas ini dapat dila- 
kukan sepandjang 
dangkan dahulu hanja beberapa 
kapal sungai sadja jang dapat 
mengarungi Teluk Benggala di- 
musim angin ribut, jang rata2 
berlangsung antara "pertengahan 

.Insinjur” itu elaaatunai 

TA     
  

akan bersaingan dalam hal biaja pengangkutan 

tetapi effisiensi jang tinggi, dengan pengangkutan kereta api 

di Pakistan Barat, demikian dinas Rea anaOh kedutaan besar 

tahun, -se- 

jang tidak lama lagi pengang- 
terusan2 di Pakistan Timur 

jang murah 

Februari sampai pertengahan 
November, atau sebagian besar 

dari tahun. 
Sungai2 dan terusan2 di 

Yonggala mur, jang dapat di- 
alui kapal sungai, pandjang- 
nja 2.670 mil, diantaranja 2.202 
mil dapat ditempuh sepandjang 
tahun, jang 468 mil hanja dimu- 
sim hudjan. Sementara itu pe- 
merintah telah memesan 36 ka- 
pal pengeruk dari berbagai 
Mkuran «dan kapasitet, diluar 
negeri, 8 diantaranja su- 
dah tiba di Pakistan, sisanja 

Inja fenin 
Diperingati di ,,Lapangan Merah" 

jang lalu, adalah hari peringatan 

ar Revolusi Russia, Vladimir 

Hyiteh Ulyanov Lenin, jang meninggal pada tanggal 21 Djanu- 

Selandjutnja ,,Pravda” mengu- 

tip pernjataan  Stalin, bahwa 

Lenin, sewaktu mendirikan Re- 
publik Sovjet, telah menundjuk- 

kan dengan perbuatan2 jang 

njata kepada rakjat jang ter- 

tindas, bahwa kekuasaan kaum 

kapitalis adalah tidak ahadi dan 

bahwa pemerintahan kaum bu- 

ruh dapat didirikan dan dapat 
berdiri didunia. 

Hasil2 jang njata. 

Harian tersebut selandjutnja 

menggambarkan besarnja ke- 

kuasaan dan kekuatan negara 
Sovjet Uni dibwah pimpinan 
partai Lenin dan Stalin dengan 

menundjukkan sebagai bukti2 

kemenangan dalam peperangan 

jang lampau dan hasil2 jang gi- 

lang - gemilang dalam “usaha2 
pembangunan untuk keperluan 

damai. 
Bintang Lenin kepada 

5 Pr. Lydia Timashuk. 

Sementara itu, Lydia Tima- 
shuk, seorang dokter wanita So- 
vjet, telah mendapat hadiah 
»Bintang Lenin” atas djasanja 

telah membantu membongkar 

komplotan dokter2 jang ditang- 
kap baru2 ini, karena dituduh 
mentjoba membunuh pemimpin2 
Sovjet, 

Bintang tersebut diterimakan 
kepada Dr. Timashuk oleh So- 
vjet Tertinggi. — AFP, 

  

PM De Gasperi menang 
Rentjana perobahan 

undang? pemilihan 

diterima. 

P.M, Italia Alcide de Gasperi, 

Rebo jang lalu telah berhasil! 
mendapat kepertjajaan  parle- 
men, mengenai rentjana peroba- 

han undang2 pemilihan, setelan 

parlemen bersidang selama 63 

djam ditengah demonstrasi2 jg 

dilakukan oleh kaum komunis. 

Sebagai dikabarkan hampir 
3000 orang telah ditangkap, se- 
dangkan kira2 200 orang lainnja 
mendapat luka2, ketika terdjadi 
bentrokan antara barisan2 polisi 
dan ribuan buruh jang mengada- 
kan pemogokan2 liar sebagai   mungkin sekali dalam, bulan 

Maret jang akan datang. Mung- 
kin sekali akan didirikan sebu- 
ah projek pilot, dibawah Ren- 
tjana Bantuan Tehnik PBB, 
untuk melakukan  pertjobaan 
depgan beraneka warna Kapal, 
Aa Mn en getanl kapal2 mana-   

  

: DON'T HAVE TO KORP 
AT (4, : 18007 Met Ai ERES 

Produce AD Stephen Slesingen 
Gopi Ik ng Ka ka Sta tot 

(1 rights 

“saja tidak perlu am bil 
"ega orangnja sedang lari! 

  

sebaiknja dipakai di- 

protes terhadap rentjana peroba- 

han undang2 pemilihan itu. 
Rentjana “undang2 tersebut 

diterima parlemen dengan per- 

bandingan suara 339 lawan 25. 
Para anggota Komunis dan So- 

Sialis kiri meninggalkan sidang 

sebelum dilakukan pemungutan   
  

— Ant, tadi, 

  

Suar ng 2 UP, 

1 SURABAJA kini sedang diadakan pembitjaraan? v 

wakil dari Djawatan Perindustrian Pusat, wakil Dinas Re-. 

'usat beserta pihak? jang bersangkutan dikota 

Surabaja, jaitu, Wakil2 kepolisian dan Djaw atan Perindusixian 

Djawa Timur, Adapun jang mendjadi persoalarpialah tjengkeh. 

Sekitar 350 ton tjengkeh 
Pelanggaran, kekusutan, ataukah 

faham ? 
antara 

kerugian Rp. 1.840,000.— atau 

djika dihitung dengan harga pa- 
sar gelap Rp. 3.200.000.— 

Sementara itu sisanja, 318 ton 

telah dibagi keseluruh Indonesia, 

menurut imbangan jang sudah 

ditetapkan, jaitu Djawa Timur 

dan Sunda Ketjil 34X dan Dja- 
wa Tengah kebarat 6676. 

"Hal ini semua  @mKerdjakan 

oleh PPTI dengan diketahui dan 
dibawah pengawasan Djawatan 
Perindustrian, dan oleh karena- 

nja tidak ada diberikan iZin pe- 

nimbunan seperti jang diharus- 
kan oleh Peraturan Penimbunan 

Tjengkeh 1952. Transaksi2 itu 

terdjadi sedjak “permulaan No- 

pember jang lalu. 

Sementara itu kiriman kedua 
telah pula masuk dari Singapu- 

ra, jaitu sedjumlah 200 ton. Da- 
ri “djumlah ini diturunkan di 

Surabaja 68 ton dan di Djawa 
Tengah 132 ton, sesuai dengan 
imbangan jang sudah ditetapkan 
itu. Menurut kabar djumlah 

tjengkeh jang hendak didatang- 
kan dari Singapura dengan dja- 
lan barter itu ada 900 ton, — 

Ant. : 

MINTA KREDIT Rp. 9 
DJUTA 

Hanja dikasih Rp. X djuta 

Selama tahun 1952 di Djawa 
Tengah terdapat 83 perusahaan 
nasional jang minta kredit paia 
Djawatan 'Organisasj Usaha 
Rakjat sedjumlah Rp. 9.799.000,- 
tapi diantaranja hanja 25 jang 
diberi sebesar Rp. 568.000,—. 
Adapun permintaan jang lain- 

nja oleh Djawatan ditolak 
karena dianggap tidak meme- 
nuhj sjarat2nja, atau ditarik 
kembalj oleh pihak peminta sen- 
diri karena sudah tidak membu- 
tuhkan uang pindjaman lagi, 
atau ada jang masih dalam per- 
timbangan jang hingga kini be- 
lum diketahui pasti diberi atau 
tidaknja. 

Berepa perusahaan dan bera- 
pa pindjaman jang diminta utk 
tahun 1953 ini, kini belum di- 
ketahui, tapi oleh pihak Djawat- 
an Perindustrian dan Keradjinan 

  

  Djawa Tengah kepada Jajasan 
Kredit Daerah telah direntjana- 

kan sebesar Rp. 6 djuta uang 
pindjaman pada perindustrian 
batik penggergadjian,  kera- 

Gjinan perak dil: — Ant. 

SUN 
HAROLD JOHNSON 
MENANG ANGKA 

DARI JIMMY 
SLADE 

Petindju kelas ringan - berat 
dari Philadelphia, Harold John- 
SOn telah memperoleh kemena- 
ngan angka darj petindju New 
York, Jimmy Slade digelang- 
gang tindju St. Nicholas, demi- 
kian UP mengabarkan dari 
New York. As 
Dalam pertandingan jang di- 

saksikan Oleh Ik, 2065 penon- 

ton itu, hampir2 Johnson dapat 
memukul knockout Jimmy. Di- 

babak kesatu untuk pertama 
kali Johnson dibikin berkenalan 
dengan papan. Dibabak kedua, 

mata dari Jimmy mulai beng- 
kak karena pukulan2 djitu dari 
Johnson. Dalam babak ke 9 dan 
ke 10 Jimmy terus menerus di- 
bikin sempojongan, tapi berha- 
sil djuga bertahan sampaj achir 
pentandingan. 

  

     

  

TINDJU : 

RANDOLPH TURPIN 
PUKUL K.O. VICTOR 

HAES 
Dalam babak ke - 6 

Berita AFP darj London me- 

njatakan, bahwa djuara tindju 
Inggaris kelas menengah, Ran- 
dolph Turpin telah berhasil me- 
mukul knockout djuara tindju 
Belgia kelas 'berat Victor Haes 
dalam babak ke 6. Pertandingan 
jang diadakan di Birmingham 
semalam itu direntjanakan un- 
tuk 10 babak, " 
Sebagaimana diketahui, Tur- 

pin adalah penantang untuk ke   Ujuaraan dunia kelas Dah abi 

    

KING OF THE ROYAL MO UNTED (36) 
  

An TAS Kl 

  

  
panahnja 

posing / 

. rupakan 

Aas WERPON 52I CAN T AMBUSH " 

TLL HAVE TO Rl5k EVERYTHING ON, 

— Tjelaka saja tidak mempunjai sen- 
djata! Saja tidak akan dapat meng- 
halanggi King Le... Im adalah mes 

suatu udin beralbagi ku! 

BE TE SUPREME TESTI 
TA 

M—.   
. Saja harus berami memikut akibat- 

nja untuk MOM, «aw... 

  

a   

. sandiwara ! .... 

 



  

   

      

      

  

   

aa Bapa 
njai anggauta2-nja 

Be Tjisalada, 'Tjira- 
   

  . Djumlah anggau 
: "diketahui, tapi orang2 pe- | 
ingikutnja biasanja memisahkan 
diri dari pada orang2 lainnja 

2 dari kampung2 tersebut. 

  

  

  

  

  

    

  

    

    

   

  

  

   
-4 ikamp " V 

wa, Balekambang dan Tjika- | m 
5 tanja 23 

      

pukul 08.00 mengadakan 
panjang Ne Ke t 
djang bul: 1 

'buasa seminggu. Tiap hari se- 

  

Khanna tiap hari kira 1 

  

reka mengadakan musjawarah. $ : 

Aitran it tu djuga mengenal 3 

  

| MALAM PENGHABISAN : 

»k Paulette GODDARD, 
« Burges MEREDITH. 

PI James STEWART. 

“Kk Henry FONDA, 
$ x Doroiny LAMOUR. 

k Victor MOORE. : 
—£ Fred MacMURRAY dil, 

.dalam: 
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“Teks INDONESIA-Belanda, 

  

  

PENGUMUMAN 
No. 53—1.    

    

    

  

   

     

    

Mengikuti siaran Pemerintah via Radio dan surat? 'kabar, 
jang dimulai pada hari Saptu tanggal 17 Januari 1953, de- 
“ngan ini dipermaklumkan pada para pemakai tenaga listrik 

di dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, bahwa : 

I, Dengan keputusan Menteri Pekerdjain Umum & Te- 
naga mulaitah berlaku kenaikan tarip? listrik pada 
tanggal 1 Januari 1953. 

Kenaikan tarip? lisirik Lu adalah menurut golongan- 

  

   
  

  

  

  

  

  

  

   
   
   

       
      
      

      

         
                

   
    

     

  

   

  

  

  

  
  

  

  

     
   
   
    

    

    

       

    

  

  

  

  

      

      
  

   
  

  
  

       
  

  

  

    

    

  
       

     

   

   
   

   

      

    

      
    

    

Ea Sembahjang bersama lama waktu puasa, mereka bu- | | 11 Tahun keatas. NX Fa Mara masing - masing dimana kelistrikan dise- 

0 dengan telandjang bu- | xa (ar sekali dengan ma- | as Pa ea aa kan : x lat 2 : “an n asi. — (Narang 2 : 2 aa ibadatnja dikabar- | Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta : 
ikan, bahwa r ngikutnja : aa : 5 

k 1 Pan rnSa kai - 1 SONO MALAM PERTAMA. II. Terhadap tarip? listrik, termasuk Pen nenen 
SEN aa Ba N Ea £  Gjalan?, tarip industri / kekuatan mulai rlaku pada 

NITYA PENEGAK 3 BRO AIA UMUR, tanggal 1 Januari 1953. « 
2 ak SE Arthur Rank presents e Nana Haag Sk . KASUSILAAN . . ak WARKER: KATULEEN HARRISON. - III. a. Terketjuali untuk tarip industri/kekuatan listrik, 
Mend pat perhatian tju- 1 4 : perobahan? jang dimaksudkan diatas akan mulai 

|. Kup besar. | .SUSAN SHAW- PETULA CLARK diperhitungkan dalam rekening? bulan Januari '53. 
, AH-SHERIDAN 1 ' Menurut keterangan Kepala On III. b. Terhadap rekening? industri / kekuatan listrik akan / | Kantor Urusan Sosial Kotapra- 3 f : “NB” f dapat perobahan mulai dengan rekening? bagian | dja Jogjakarta KRT Judaning- - 3 bulan Februari 1953, dengan diperhitungkan kem- “rat, sedjak dibentuknja Pani-  HUGGETIS bali tanggal 1 Januari 1953. 3 

tya Penegak Kesusilaan Kota. F. 13 
€ ega Jogjakarta tahun jang AB IV. Djikalau berkenain dengan kenaikan tarip? listrik Jalu an setelah mulai membuk- s : ROAD tadi, di-antara para pemakai tenaga listrik ada jang 

tikan tentang tudjuan2nja, ma- na AP Pp enakan ingin mengurangi besarnja tenaga / kekuatan listrik, 
Ka nampaklah, bahwa perhatian Ra ente ea SA ra mereka itu dapat kesempatan untuk merobah con- 
dari masjarakat tjukup baik, TE 1 SN na tractnja mulai dari tanggal Pengumuman ini hingga 

Dengan, bantuan beaja sebe- « sacieton 2isnuaonow tanggal 15 Maret 1953 dan pada rekening? jang ber- 
sar Rp. 10.000,— dari Kementri- | $ : : : sangkutan penurunannja dihitung dimulai "berlaku 

8 an ai, Taananatn jang. ber- (9 Bapa, IBU, ANAK, MENANTU ........ PENDEK ' Ria massal Januari, AYpa .34.— n preventief terhada SE - MAH... BER - AVONTUUR ! 257-1. 21.— | penjakit masjarakat dalam La 2, S8 ui 2 . -.. : sa Vf Dalam termijn 1 Januari 1953 — 15 Maret 1953 untuk 
2 | 3 | pangan kasusilaan, telah dapat |, : mengurangi tenaga/ kekuatan tadi, tidak akan dipu- : 2 s Lx, E 2 5 | menjelenggarakan pemutaran? 5 ngut beaja administrasinja. (fatsal 1, ajat 38 dari buku Ar ET” an film di Kemantren-kemantren 'S0BO HA RSO NO. MALAM PERTAMA ,Algemene Tarieven”). 

pa 20 8: #1 AL st Lah AN an Ba MAIN djam: 0.00 . 7.15 - 9.30 VI. Pengurangan tenaga / kekuatan listrik jang dimaksud- 
ta mr bo Dal Ft Kan diatas tidak dapat dirobah lagi sebelum tanggal Djenis ubi dan katjang : “ak am tahun 1953 akan diusa- | || K3 SUPER FILM 1 Djuli 1953. 2 & 5 Kentang Ikg.,, 250 an agar Pemerintah membe- Tm t : Gaplek Ne 080 rikan bantuan . jang lebih besar 5 Tn Satu sama lain untuk dapat lantjarnja pekerdjaan? di 

« Th, kaju 1, » 030 ! lagi, supaja usaha2-nja lebih Iu- : dalam kantor kami. 
i manis ln Opb |as'lagi 

Te hidjau Ea SS Uh Hasilnja memang belum di: | PA VII, Perlu diberitahukan disini, bahwa terhadap tarip B ».. tanah wose 1,, ,, 240 rasakan, karena sifatnja semata. |! T P 5 jang mengenai tenaga distrik sebesar sampaj dengan 
.»  merahftolo- 1 mn 145 nata pendjagaan Sadja. T SN 75 VA, tida ada kenaikan tarip. 

Kedele putih Sg 185 | perhatia » J etapi | w aa 
in n usa , : » hitam te Abon In experimeng ini tidak Mampa « 4 Keterangan-keterangan lebih landjut mengenai kenaikan 3 Djagung pip la 2 2 ajuga BL Be Bean na |. 4 4 an Na dimintakan kepada Kantor Listrik 

» 3 : 2 Ih 5 Ah ” 2 mg Aa nak Telur dan ternak: Rap peta Kain | 3 Pp # Disitu para pemakai dapat kesempatan untuk menindjau Telur ajam 1 bt.,, 0,45 J iantaranja | D 2 3 daftar kenaikan tarip? Hetaik jang dimaksudkan diatas. Telur itik 3 ana jang mengirimkan penindjau2 
33 2 “0 Gaging sapi) ika” Ba mempeladjari ' tentang nasuz (Il -. - it » “kerbau "gg. jusaha dan tudjuan-orga : : aa tinitp. te 0. 2 Panitya Penegsk 23 2 Ta h & Cc Jogjakarta, 20 Januari 1953. 

Mobabi” 1 1) ago | Demikian KRT Judaningrat IN 5 o »» ajam 1 ek. SERA EN an : ? Dienis biaji: | SUSUNAN SENAT BARU || 1 2 Kantor Listrik Jogjakarta 
| Akon WIB ai PTLALN. & w : g 2 Na e: i An 3 - t EI - . . 3.1. : : “Kopi bubuk (bd) : 2.» Pe Rapat -anggauta Keluarga - ” Kepala: 
:1 | Rempah - rempah : 2? 5S Mahasiswa Perguruan Tinggi ie j 5 5 a 

Lamb Pm 1 ke, 220 | Agama Islam Negeri Togjakar- ||)” « » (Ir. R. SUDORO MANGUNKUSUMO). 
'» merah basah 1,” 21jof|ta baru? ini telah memutuskan |. 252. 

putih ea 28 tai pergantian pengurus (Senat). || ak TN NA TR Pe RAN B5 SEE RE ea ema (| : 2 aa ea Pa ena an Brambang ta Koo | Wa P.T.AIN. jang baru adalah 7 Pe : Bo 
- Bawang 110,— | sbb : Mahryn DOUGLAS -Lione/ BARRIMORE Traado BARTHOLOMEW 
Tumbar Kapan ag Ketua : sdr. Zaini Dahlan, wk. sea Nan N Tumi yna Loe Diperibat by VICTOR FLEMING - Prodvced by LOVIS D:LI6HTO, 

Pe L,, » 12,50 | ketua: sdr. Timur Djaelani, pe- BA Metro-Golawyn Mayer Masterpisca Reprint: TA 2 tmn: Piala 1 4 II sdr. A. Wasit, dan : - . 
( k (33 La 1 bt.,, 0,80 | Sidik - Sudarsoro, keuangan : untuk proftesional dan amateur “ “1Kg., 045 |T 4 TI sdr. Ibrahim Husin, dan ||) PENGALAMAN ADALAH ........ NE UR KURSUS KE- II: FEBRUARI — aa 1953 Lyn 060 Mu 'awanah, penasehat sdr2 Isa (jl Sebuah film jang sukar ditjari bandingannja. Berisikan pe- Peladjaran seminggu 3 kali 2 djam. Tiap peladjar menda- kai 0,35 Sarul, dan Suwali. bag. pene- ngetahuan? jang sangat berharga untuk para ajah dan ibu pat theorie dan praktek. Hanja menerima 15 peladjar. Pa Ha Ban 3 Sila bag. |' LURIU DAN si anak kelak mendjadi orang jg utama. Pendaftaran selambat-lambatnja TGL. 31 JANUARI 1953. : Bin 23 an j HBRIU- DAN. 2 MENGHARUKAN ! Bad “ik | "MOEL" Kera Jala Mulai SABTU TGL. 24/1-53: - Oo s La 5 8— R ca d - o A3 . Studio & Foto Service eh R2 1 bk.,, 0,50 pJUMAT 23 JANUARI 1953. TIAP PAGI MATINE DJAM: 10.00. 256-1 251-1. Jogjakarta. 

Minjak kelapa IS den Gelomb.: 42,25 592 dan1?24 m. (Pan Maan Ikan-asin 4 “ 2 5. 1215 Chotbah dan - sholat 
Kentjur 1 Ba. 2'50 Djum'at dari mesdjid Sju- : 
Djae (en AC gol wu nada , 

Klembak : Pe ig Nan "413.15 Sekitar Ime! tangga —. u 

PE Tembakau Rakjat 1 ,, ,, 14— 114.15 ,Fats Waller and his i 
& : Virginia 1, »45— | Rhythm” “LUXOR B Gambir kembang 1 » » 18,— |17.00 Taman kanak2 oleh SR. # 

| 2 “— pesagi Lang 0 M,— Zusteran ! BESOK MALAM : pa en : : : k - : £ : 
& BP At Lan Ea 0,40 | 18.00. Peladjaran njanji Pemu Film INDONESIA bermutu | Katjang kulit Hae Ha Sab TO AA | tinggi. Tjeritera terkenal, | Bahan Nana d So 1 2 FI8.30 Biola tunggal oleh He Dae ana r Hera 

Sarung no.1 1 hl. 5, 40,— Vit : 2 | Sarung no. 5 Nan | da de Vito SN “D SAMSI" | 
Kainbatikno.1 — 1”? ae nian Hidangan piano ig | 
Kain batik no. 2 KA " 75 19.40 Rajuan malam Da Marti | tan 
an II 1m... 3.50 yaa Na MOH. SAID — RATNA | 

“AI, , 450 20.15 Santiswaran ole ame- (4 ASMARA — R. ISMAIL dil. | YPP / (N he 
2 Aan oa tane studio Jogjakarta Untuk 17 TAHUN keatas. | . eno OM CTEPUIKAN ta » 5— 21.15 Obrolan Pak Besut Peta : | - ot 1» » 8— |2215 Puspa ragam oleh ORJ Pe sb KAI @/7 MERAIH A, 

L sm 7,50 IL/dbp. sdr. Sukimin. ! h 2 
en : 

P1 . Madan Pa gurthnya rasa kuweh, : 1 , Main 4 55 15 9. 
James MASON. s MATINEE : 

Margaret LOCKWOOD Tiap PAGI 
Patricia ROC. - “Djam: 10.00. 1 
TEKS MELULU INDONESIA 5 $ 

25 aa Nafsu Asmara jang menjala -njala......! Agar lauk- pauknja 
RomarcAs ituur & Keberanian seorang MANA Mean . 
jang 1 AA mengedjar Harta ........! kering - empuk : 2 2 . - 5 Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 

k Din n a anti # A L W A Y s IN MY me AR 13 5 255-1 | empuk, pun keraknja Mes a B:. — . 2 #7 kuning - emas.  Menggoreng dengan 2 
i | RUPA A lantjar segala-galanja. et 3 : 3 1 

mbaru, £ 
jaran “perhitungkan. mulai 4 Februari 1953. 
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2 K epa d: ag 

Jtn. Adm, Harian at Rn 

.ruav 42, — Jogja. 

1953. nerap saja ditjatat mendjadj 
. 

| 
Ad 

i$ 
| 

21 
3 
| 

# 
1 
2 

Tanda tangan 4 f 

| Kep. S.M 

Sudah terbit: i 

ILMU BUMI 

Tana Air Kita ma, 

Oleh: 

S. KA "OSUBROTO 

Tebal 60 halaman.   
Kena Buku 

Djl. Tee (Ambengan) 235   Merannenaun nan kanan en naa h 

| 
| 

2 
| 

4 

Dihiasi 26 peta dan gambar, 

Ditjetak rapi. 

Harga Rp. 5,- 

Ongkos kirim 15 sen. 

Dapat dibeli ditoko - toko buku. 

Penerbit 

# 

HIEN HOO SING 
Gang Lor Pasar 17 — Djokdja 

Agen Pusat: 

Toko Bukd SU R JA 

2 I Tie 

.- Negeri IV, Djokdja. |     

  

kpn    
Sedap rasa rotinja 

PUSAKA menjunglap roti biasa men- 
djadi santapan djamuan. Anak - #nak 
gemar benar akan itu, djuga para 
tetamu, : 

  

  

  

Margarine PUSAKA 

ta'lebih mahal. 

  Semarang. 
753-1. 

da 

lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

“2Tiobalah PUSAKA sekarang djuga ! 

    
SA KA menambah te 

ini tulen, segar dan gurih:    
    

      

    

    

a80 

nasa 

  

    

  

  
Dengan diperlengkapi Joopvlak anti-slip ber- 
tjorak. belah ketupat jang sangat kuat serta 
tiatnja, adalah . sjarat-sjarat ban2 truck 
GOODYEAR j jangi diutamakan untuk mcn- 
tjapai| lebih banjak! daja-penariknja prah-oto 
'Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
@tau tidaknja keadaan'djalan dan tjuatja. 

V( Lebih Ybanjak muatan? berat"diangkut dengan 
memakaliban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek! 

GOOD/YEAR 
Untuk PIGIAKARTA dan SURAKARTA: 

»PERDANA” v/h RIS TRADING Cos Toko /A.B.C.: 
N.V. KILAT dan N. V. PRAWIRA MULJA — Malio- 

boro 43 di Jogja, Toko ONG di Solo dan semua - 
IMPORTIR? AUTOMOBIEL. : 

Selandjutnja Agen - Agen dissluruh INDONESIA. 

2B-GY-5204 

  

| ACHLI ILMU FALAK (Occultist). 
| “Kesulitan dalam hal? seperti penghidupan, perdjodohan dan. 

| Iain?. Tuan/ Njonja“akan dapat djawaban? jang tjotjok dan 

berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 per-. 

tanjaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu. envelop 

| dengan poswesel Rp. 10.—- kepada: 

M.A. G. RAWAL Kotakpos 170 — Bandung. 

e 

' HERKEKEN KE UNI PELET PER ERE NA TIA PUG AAL BANI NN 

  
    

KISSAH 
PENDUDUKAN 
JOGJAKARTA 

Peristiwa 19 Desember:.i1948 jang menimpa 

Bangsa Indonesia, tidak dapat dilupakan, terutama 

Jogjakarta jang mendjadi Ibr Kota. Republik Indo- 

nesia. Bangsa Indonesia mengalami pertjobaan ke- 

uletan dan ketabahan hati, jaitu dengan diserang- 

nja lapangan terbang Meguwo dengan pemboman 

jang kedjam, disusul dengan pendaratan oleh Ten- 

tara Belanda, jang kemudian hari itu 'djuga kota 

Jogja dapat didudukinja. 
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La 

Buku Kissah Pendudukan Tana jang gam- 
bar2-nja ditjiptakan oleh pelukis terkenal Abdulsa- 

“lam, mengingatkan kita semua akan segala kedja- 

dian dalam permulaan pendudukan sehingga mun- 

durnja musuh dari Jogjakarta, a.l. menjingkirnja 

Djenderal Soedirman kegunung - gunung untuk me- 

mimpin gerilja,. ditangkapnja, Bung Karno dan 

Bung Hatta serta pemimpin2 lainnja, pengosongan 

kota Jogja oleh Tentara, Peladjar, Rakjat jang ber- 

djoang, kekedjaman Tentara Belanda dalam kota, 

bumi hangus jang ta' ada hentinja, kegiatan dan 

keberanian pasukan2 Gerilja sehingga membingung- 

kan Belanda, perdjuangan bangsa Indonesia jang 

berada di luar negeri, rol penting jang dimainkan 

oleh Sri Sultan, mindurnja Tentera Belanda dan 

kembalinja Djenderal Soedirman kekota. 
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   Buku ini perlu sekali dimiliki oleh segenap 
lapisan masjarakat. Di tiap2 Taman Pembatjaan 

dan Perpustakaan Sekolah akan “terasa belum 

sempurna bila buku itu tidak ada didalam daftar. 
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1 Harga hanja Rp. 3,50 sebuah. 
, £ 

Pembelian : (10 — 50x “ikorting 1076 
51 — 190 ex 5 15X 
101 — keatas ” 25 

Ongkos kirim 1076. 
# 

Diterbitkan oleh B.P, ,KEDAULATAN RAKJAT” 
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Pusat pendjual : 

Toko Buku ,,K.R." 
Tugu 42 — Telp. 901 
— JOGJAKARTA, — 
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