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rah otonoom 
|. kan, bahwa 

  

  

ja. ke Atma se- 

  

| djabatan panglima TT-7 let. 
kol. Warrow, Perdjalanan letkol. 
Warrow: terutama dimaksudkan | 
untuk memberikan sesuatu gam- | 

| baran kepada presiden Sukarno | ' 
5 mengenai situasi perkembangan | 

2 AI penjelesaian keamanan, chusus- 
. nja di wilajah Sulawesi Selatan | 

| Supaja presiden dapat mengeta- | 

  

hui dengan sedjelas2nja keadaan 
ini sebelum ia berkundjung nanti | 
ke Makassar dan Pare2. 
Sebagaimana diketahui, pre- 

siden Sukarno akan tiba di Mi- 
nahasa pada hari Kemis tanggal 
29 Djanuari ja.d. — R.M. : 

  

MENGAPA TAK KE 
3 NEDERLAND ? 

Amerika.    

.. Ierbagaj kalangan kebuda- 
jaan Gan. pers di Nederland 

merasa. heran ketika mende- 
ngar, bahwa rombongan penari 
Bali, jang kini mengadakan 
perdjalanan di Eropa 
dari Inggeris dan Amerika Se- 

- rikat, tidak datang di Neder- 
land. Sebagaj telah dikabarkan 

sesudah dari Brussel mereka 
akan ke Bonn (dan berbagai 
kota di Djerman Barat), Paris 
dan Roma. 

Dalam pada itu dikabarkan, 
bahwa perdjalanan rombongan 
penari Bali dj Eropa ini dise- 
lenggarakan “Oleh anggauta2 
perwakilan Indonesia. John Co- 

ast katanja tinggal di Amerika 
Serikat. Rupanja ia dan isteri- 

2 nja menetap di San Francisco, 

jang penduduknja lebih ,,Asia- 
minded” dan “lebih .luas pe- 
mandangannja” (lebih broad- 

» minded) terhadap perkawinan 
.tjampuran (sebagai diketahui, 
isteri John Coast adalah se- 
orang Indonesia). aka 

Gadis2 penari Bali tersebut 
kini merasa lebih senang dng 
nafkah mereka, jang lebih ting- 
gi sedikit dari pada anggauta2 | 
laki2 rombongan itu, jang ra- 
ta2 mendapat $ 35 seminggu- 
inja sesudah dipotong ongkos | 

  

   
ia hari berada di | 

"Mba Bersama2 dengan dia 
turut pula ke Menado, pemang- | 

John Coast tinggal di 

sesudah 4 

( rPara biro Kata dari 
1 jima dalam konperensj 

karta 'atas suatu pertanjaan 
gantian kerugian 

.rUS diselesaikan 

' sangkutan, Demikian Wajima. 

| Sebagai 
djian perdamaian 
San Francisco jang 

diketahui, perdjan- 
Djepang di 

ditanda- 
tangani oleh Menteri LN Su- 
bardjo, hingga kini belum di- 
ratifisir eleh DPR Sementara. 

Atas pertanjaan apakah dipi- 

| tuk mengadakan perdjandjian 
bilateral dalam  penjelesaian 

“soal perdamaian itu, Wajima 
mendjawab, bahwa pihak Dje- 
pang tidak memikirkan penje- 

lesaian soal perdjandjian per- 
damaian itu, selain dengan dja- 
lan meratifikasi perdjandjian 
San Francisco jang telah di- 
tanda-tangani oleh wakil Indo- 
nesia. 

Dalam keterangannya Waji- 
| ma menjatakan bahwa kun- 
djungannja ke Indonesia de- 
ngan dua maksud, pertama un- 
tuk menindjau - dengan mata 
kepala sendiri tentang keada- 
an umum . dj Djakarta. Dalam 
soal ini menurut pendapatnj ja, 
hasilnja sangat. memuaskan. 
Ia telah bertemu dengan ber- 
bagai pihak. dan telah merun- 
dingkan berbagai soal menge- 
nai kepentingan kedua belah 

pihak. 

Wajima “selalu : 
tahu apa?” 

Maksud kedua, jalah menje- 
lidiki kemungkinan? untuk me- 
'njelesaikan soal penggantian 

Tak 

| kerugian perang oleh Djepang. 
(Dalam hubungan ini ia telah 
pula mengadakan Naa   kokg Ann. Kran Dulu kepetasa 

jang Berak Tea. 
Kaneika Serikat - 
Dj . Broadway seorang gadis 

penjanjj rata2 mendapat lebih 

dari $ 100 seming: - 
Da York Ae sudah 

habis terdjual dua bulan sebe- 
lum mereka datang. Dj negeri2 
Eropa diduga perhatian tidak 
kurang dari itu. — Ant. 

PABERIK RADIO NASI- 
ONAL JG. PERTAMA 

Akan didirikan di 
Surabaja. 

- Permulaan Sebuah paberik re. | 
dio nasional jang akan diseieng- 
garakan bertempat dikota Surs- 
baja kini dengan keras sedang 
diusahakan agar dapat dimula! 
dalam tahun ini djuga. Usana 
kearah itu telah lama direntja- 

nakan, dan sepandjang pengeta 
huan, firma jang hendak me- 
njelenggarakan pekerdjaan tso. 

  

pada pemerintah tertjatat sepa- 
gai usaha nasional jang perti- 
ma jang memadjukan per Naat. 3 
an. Badan itu adalah paduan & 
ri firma Madjid Asnun dan Ha 
saad Musin Concern. Mereka 
ini mengharapkan dengan 'mo- 
dal permulaan jang disetorkan 
sebanjak Rp. 2.000.000.— akan 
sudah dapat menjelenggarakan 
langkah2 pertama untuk pabe 
rik radio tu —, Arit, 3 Ka 

Mr. Wonesonegilini : 

tidak besar. | sesuatu - persetudjuan, 

TI 

an2 dengan tara, : 

" T iomuka memang. ia tidak 
mengharapkan akan mentjapai 

karena 
hal itu adalah diluar tanggung 
djawabnja. Maksudnja dari se- 
mula Teen Laman menta 

Kan mk Naa 
e — Djepang hendaki Frisco. diratifisir 
. 00 Wajima tjuma .menindjau" Be ana 

Kementerian LN Djepang Eij ji Wa. 
pers tanggal 23 jang lalu di Dja- 
menjatakan, 

perang oleh Djepang kepada Indonesia ha- 
bersamaSama dengan penjelesaian 

ajian perdamaian antara kedua negeri tersebut. 
0... Bangsa dan pemerintah D jepang dalam pada itu memang 
mempunjai perasaan tanggung 
'pembajaran penggantian kerugian perang 
kepada Indonesia, tapi djuga kepada negeri? 

hak Djepang ada keinginan un- | 

  

       

  

HARIAN UMUM 

   
  

| ROMBONGAN PRE- 
Maa, SIDEN soal peng- 

pengga Bandjarmasin. 

Rombongan presiden ' pada 
djawab untuk melakukan | 

itu, tidak hanja 
lain jang ber- meninggalkan Djakarta menu- 

dju Bandjarmasin, Sebagaimana 
telah dikabarkan, presiden akan 
tinggal disana selama 4 hari dan 
kemudian akan  melandjutkan 
perdjalanannja ke Menado, RD. 

melakukan penjelidikan  ten- 
tang kemungkinan? soal peng- 
gantian kerugian perang itu. 

Atas pertanjaan bila akan 

    

   

   

     

    

     

   
   

  
. Kemarin terbang ke | 

djam 11.00 kemarin dengan me- |. 
humpang pesawat terbang telah | 

| 
| 

DITERBITKAN OLEH BA DAN PENERBIT —KEDAU LATAN RAKJAT" an GAUTA S.P S) 

SIDANG KABINET 

. Kabinet dalam sidangnja yaa 
“narin dulu telah merundingkan 
'rentjana djawaban Pemerintah 

Atas pemandangan umum babak 

ertama DPR mengenai rertja- 

a undang2 pemilihan umum. 
Pembitjaraan itu akan “dilan- 
djutkan oleh Kabinet pada tg. 
28 Djanuari nanti, dan djawa- 
“ban Pemerintah akan diberi- 

tan dalam rapat: pleno, terbuka 

  

DPR tg. 30 Djanuari' nanti. RD. 

OMBONGAN PENARI 
BALI 

Disambut hangat oleh 
pers Italia. 

Surat2 kabar di Italia sam- 
ibut dengan hangat dalam arti- 

el2 chusus mengenaj penari2 
ali jang hendak datang di Ita- 

tia bulan ini dari Peranijis. 
erlundjukan pembukaan di 

Roma akan dikundjungi Presi- 
en Italia Einaudi. — Ant. 

  

dilakukan perundingan antara | 
Indonesia dan Djepang menge- 
nai soal penggantian kerugian 
perang itu, didjawab ja dalam 
soal ini tidak dapat menjata- 
kan apa2. Apakah perundingan 
itu dapat dilakukan dalam 3 bu- 
lan ini, didjawab oleh Wajima : 
"Saja tidak dapat mengatakan” 
apa2 tentang itu”. Pun didja- 
wab ja tidak dapat mengatakan 
apa2 tentang djumlah jang di- & 
minta Pemerintah Indonesia 
dalam soal penagentan: keru- 
gian perang itu. 

Atas pertanjaan sampai di- 
mana benarnja berita2 jang 
menjatakan pihak Djepang da- 
lam soal penjelesaian penggan- 
tian kerugian perang itu sebagi- 

an akan berupa menggunakan 

djalan2 MSA, didjawab soal 

penggantian kerugian perang 

oleh Djepang dan MSA satu sa- 

ma lain tidak ada hubungannja. 
— Ant. 

. Menteri Sumanang : 
. Ba 

  

an perbelandjaan TABA untuk 

ngurangan perbelandjaan seper: 

ti jang dialami sekarang ini, ka- 
ta Menteri seterusnja, dan TA- 

BA adalah salah satu djawatan 

resmi jang turut mendjadi kor- 

ban. Tetapi dlm hal ini (echusus | 
TABA), tidaklah berarti keteta- 

pan itu tidak dapat ditindjau la- 

  

REP. INDIA 3 TAHUN 
Bertepatan Gengan hari ulang 

tahun ke-3 Republik India pada 
tanggal 26 Djaruari ini, maka 

semalam Presiden India Dr. Ra- 
jendra Prasad telah mengadakan 

pidato radio, jang ditudjukan 
kepada segenap rakjat India di- 

memestikan  diadakannja 

nindjauan itu. : 

Selandjutnja dikatakan Men- 
teri, bahwa sekarang ini kita 
berada dalam taraf penanaman 

| (tijd van investasi). Kekuatan | 
,investeren” 

aikan pula dengan kemungkinan 

  

kan2 lainnja, sehingga tidak aing 

“ini 
di New Delhi diadakan parade 
besar - besaran, jang akan dii- 
kuti oleh segenap anggauta ang- 
katan perang India. RD. 

hari ulang tahun itu, pagi sekali. Orang harus ingat, kata 
Menteri seterusnja, bahwa hasil 
dari penanaman segala usaha 
dewasa ini antara lainnja tidak- 

lah dapat dipetik dalam waktu 
  

bruarj jang sifatnja terbuka 
dan dimulai pada djam 10.00 
pagi, akan bersifat luar biasa, 

MNebih dulu mengadakan pidato 
“pembukaan oleh achting Ketua 

| DPR Daerah Karkono, sebagai 

| pembuka kata dari sidang2 
pertama untuk tahun 1953. 

Setelah itu Sultan Hameng- 
| ku Buwono selaku Ketua DPD 
Daerah akan diminta membe- 
Tikan pidato sambutannja se- 
bagai amanat untuk sidang2 
tahun 1953. 
-Dalam sidang itu akan dia-   

Usaha Usaha sni decentra- 
“lisasi hadapi kesulitan 
Per Residen diganti dgn koordinator 
P 
Dalam pertemuan tersebut 

jang dibuka oleh Residen Kedu 

Muritno, oleh Mr, Wongsonego- k 
masing2. dikatakan, hal e- 

ro telah diadakan pendjelasan2 | Dangig am 
mengenai Peraturan Pemerin- 
tah No. 38-1950 tentang peng- 
hapusan djabatan Residen se- 
bagai Kepala Daerah Kareside- | 
nan serta berhubungan dengan | 
'itu dan mengengsi U.U. No. 22/11 
1948 tentang -ecentralisasi pe 

. merintahan.   
   

  

Mengenai pembentukan dae 
tersebut dika! 

laun akan dipersatukan sehing- 
ga betul2 mewudjudk 
centralisasi dan e 
ring pemerintahan otbnoom, De- 
ngan memiliki dasar2 technisch 
dan politisch, 
tah Otonoom akan dapat be- 
kerdja setjara effectief, dan 
dapat memberi bimbingan ter- 
hadap rakjat lebih baik dari 
pada jang sudah? dengan plan- 
ang jang tegas dan an 

   

  

maka Pemerin- 

ADA tg. 24-1 jl. ketua Panitya Negara Mr. Wongsona- 
goro adakan pertemuan di Magelang dengan para 

mong-pradja dan Tenna DPD 'dan DPRDS seluruh Kedu. 
pa- 

Mengenai penghapusan dja- 
batan Residen dan diganti se- 
bagai Coordinator didaerahnja 

miang menghadapi pelbagai ke- 
“sukaran, dimana olehnja dike- 
| mukakan pelbagai tjara beker- 

| dja dsb. dimasing? daerah jang 
timbul sebagai symptoom pern- 

djelmaan P.P. No. 38/1950 itu. 
Dalam menjusun inj semua- 

nja, kata 

“Pemerintah Pusat bertindak 
"5 setjara systematisch dan tidak 
' serampangan, ' 

systeem dualisme | 
. dalam pemerintahan itu lambat 

 Panitya Negara telah adakan 
djuga Panitya Pembantu diti- 

ban membantu mengumpulkan 
gegevens2 jang berguna dalam 
menudju kearah pembentukan 
daerah otonoom jang sempur- 
na, technsich maupun politisch 
dapat bekerdja penuh tang- 
gung djawab' dan tidak lagi 
“ada dualisme jang sering mem- 
bimbangkan pihak pimpinan2 
dan jang bersangkutan, se- 
tempat,   

10 Feb jad. sidang luar biasa' 
| DPRD Jogjakarta 

SP Sultan. Shan diminta beri pidato sambutan 
Rarar Panitya Permusjawaratan DPR Daerah Istimewa | 

Jogjakarta jang diadakan pada tanggal 23 Djanuarj ma- 
lam, telah memutuskan mengadakan sidang2. DPR Daerah 

| jang pertama dalam minggu pertama 
jaitu pada tanggal? 10, 11 dan 12 Pebruari. 

Menurut rentjana, sidang ha-. 
ri pertama pada tanggal 10 Pe-. 

dan terbuka, jaitu dengan ter-- 

| tup dengan 

| gauta2-nja dan untuk mentjo- 

nang lagi memetjahkannja. 

Mr. Wongsonegoro, 

ap2 propinsi jang berkewadji-. 

jang singkat. 

Melihat keadaan di Tandjung 
Enim, Menteri menganggap sa- 

ngat penting sekarang ini -me- 
mikirkan soal memperbanjak 

kader teknik. Kalau keuangan 

mengizinkan, Menteri ingin me- 

ngandjurkan kepada pemerintah 
untuk membangunkan Sekolah 

Menengah Pertambangan. Usa- 

ha TABA dalam lapangan ini 
sangat dihargakan oleh Menteri. 

Sebagai diketahui TABA sudah 
mempunjai Sekolah Teknik di 
Tandjung Enim. 
Mengenai soal penambahan 

tenaga ahli pada TABA dite- 
rangkan oleh Ir. Anondo jang 
ikut serta dalam “perdjalanan 
Menteri ' ke Tandjung Enim, 
bahwa tenaga2 itu sedang diusa- 
hakan dan tetap akan dipenuhi. 

Sawahlunto beda dari 

Bukit Asam. 

Tentang:tambang arang Sa- 

wahlunto di Sumatera Tengah 
Ir. Anondo. terangkan, bahwa 

sampai sekarang pada pertam- 

bangan ini belum dilihat ke- 

bulan Pebruari j.a.d. 

dakan penjumpahan anggauta 
baru sdr. Wiraningrat dari 
SSPP jang menggantikan sir. 
Labaningrat Ket. fraksi SSPP 
jang kini telah mendjabat se- 
kretaris I DPR/DPD dan Pe- 
merintah Daerah. 

Sebagai atjara terachir un- 
tuk hari itu akan. diumumkan 
tentang susunan seksi. 

Pada tanggal 11 dan 12 Pe- 
bruari sidang DPR akan mem- 
bitjarakan soal laporan Pani- 
tya Otonomie. 

€ Hari pertanjaan untuk 
anggauta2. 

Berdasarkan pengalaman? da- 
lam sidang2 tahun jang lalu, 
bahwa pada umumnja procedu- 
re pembitjaraan atjara2 dalam 
sidang2 DPR Daerah ternjata 
tidak demikian teraturnja, ma- 
ka untuk tahun 1953 ini DPR 
Daerah mentjoba: mengadakan 
tjara2 baru membagi-bagikan 
waktu untuk sidang2, baik jg. 
bersifat umum . maupun tertu- 

batas2 kekuatan 
tenaga berfikir daripada , ang- 

mungkinan penanaman modal jg 

Tari Muda- Mudi 

ba memperoleh hasil2 jang Jle- 
bih memuaskan dan “effisient. 

Demikian dinjatakan oleh 
achting Ketua DPR Daerah Is- 
timewa Jogja sdr. Karkono ke- 
pada wartawan KR. | 

Dinjatakan lebih landjut, bah 
wa tidak tiap bulan harus dia- 
dakan sidang2 tetapi djuga di- 
perlukan waktu2 jang terluang 
banjak untuk para anggauta, 
sehingga dalam memikirkan 
sesuatu masalah akan lebih te- 

Selain dari itu dengan adanja 
atjara baru . jang tetap, jaitu 
hari pertanjaan ntuk para | 
anggauta tiap2 bulan sekali, 
jang sifatnja merupakan si- 
dang pleno umum, baik setja- 
ra lesan maupun tertulis dia- 
djukannja, akan lebih terasa 
oleh masjarakat, bahwa para 

anggauta DPR Daerah benar2 
berusaha akan membawa per- 
soalan2 dikalangan rakjat. Dju 
ga diusahakan agar pada tiap2 
sidang dengan hari pertanjaan 
itu, anggauta2 DPD Daerah jg. 
bersangkutan supaja memberi 
djawaban, : ager umum dapat 
djuga dengan tidak menunggu 
lama dapat mengikuti djawa- 

  
pemuda? kita di Solo. Seperti   ban2 itu, Demikian Karkono. 

€ w 

« 

para penggemar dansa, masih 

(imungkinkan kita ambruk Sama 

Pendidikan kader teknik. | 

  

     
Ahli2 tambang: 

s kata Ir. ! 
OLITIK budget dari suatu gran 

tindjau setjara bagian demi bagian, tetapi 

Gjau setjara integra?”. Demikian tantara lain Menteri Perekono- 

mian Mr, Sumanang mendjawab 

Kk 
Demikian pula dalam hal pe-j 

  

gi bila dilihat kemungkinan2 jg | 

pel 

an
 n
a
m
 
n
o
 

ini haruslah disesu-' An inio TT): tidak Mn oa 

budget begroting dan perhitung- | 

    

      

  

    

    

   

    

ngka djadi 
an 

akan dipenuhi, 
nondo 

itu tidaklah dapat di- 

haruslah ditin- 

     

  

ertanjaan tentang pengurang- 
hun 1953 ini. 

pat dipertanggung djawabkan. 

Oleh karena itu sangat berbeda 
dengan keadaan TABA jang da- 
Dat dikatakan sebagai urat nadi 
perin ndusterian dan kereta api 
Giseluruh Indonesia sekar ang. 

Tambang mas Simau 
tetap terkatung?. 

# Membitjarakan tentang tam- 
ng mas didaerah Bengkulu 
imau) Ir. 

# Gaan tambang ini tetap terka- 
'tung- katung, Pihak pengusaha- 
aja sen diri (maskapai jang me- 

Usahakannja sebelum perang 

jatip untuk mengusahakannja 
embali, sedangkan pemerintah 

uk membuka tambang itu 
tertumbuk pada soal keuangan. 
— Ant, 

TANAMAN TJEGKEH 
DAN LADA 

Di Djawa Timur. 

Hal jang baru2 sadja diketa- 
hui dikalangan Djawatan Per- 
tanian ialah bahwa disementara 
tempat di Madiun oieh rakjat 

telah diusahakan ' penanaman 
lada dan tjengkeh jang menda- 
pat hasil baik. Lada telah dita- 
nam di Ngrambe (Ngawi) dan 
Ngrajun (Ponorogo). 

Menurut penjelidikan, kwali- 

tet lada ditempat2 tersebut baik 

dan besarnja hampir sama dgn 
bidji kapuk sedang, sepohonnja 
dapat menghasilkan! 2 kg lada. 

Tjengkeh oleh penduduk telah 

pula diusahakan di Ngrambe 
(Ngawi) djuga berkwalitet baik 

dan sepohonnja menghasilkan 3 
kg. p 
Teu: dengan hasil2 jg 

oleh pihak Pertanian dianggap 
baik dan menguntungkan itu, 4: 
Malang, Lumadjang dan Besuki 
telah didatangkan 3000 bibit po- 
hon lada dari Pangkal Pinang. 

Didaerah Surabaja untuk perta- 
ma kali akan ditjoba menanam 

  

  

mengganti dansa, jang kita me ndjadi persoalan 
kalangan pemuda peladjar. Ap akah tari hiburan baru imi akan 

tiengkeh, Djika 'berhatsil baik, 

maka maksud itu hendak diluas 

| kan Kedaerah2 lain. — Ant. 

diketahui, tari 
rama dalam 

harus dibuktikan. 

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 

Kon. Wetasaasch Genoetsichap 

uncten an Wetenschampen   “ank. 

  

: Anondo menerang:- | 
“Kan, bahwa sampai sekarang ke- | 

   
  La 

rika Serikat. 

Tindakan tadi  diambilnja, 
sesudah  Eisenhower dan Wil- 

son mengadakan pembitjaraan 
baru2 ini. Selandjutnja, sekre- 

gerty mengumumkan, bahwa 
Presiden telah mengirimkan 
surat pengangkatan Charles FE. 
Wilson sebagai menteri perta- 
hanan kepada senat, sesudah 
Wilson wmenjatakan kesanggu- 
pannja untuk melepaskan -sa- 
ham2nja tersebut diatas tadi. 

Lagi kesukaran dalam 
pengangkatan seorang 
anggota kabinet ? 

Djuru pembahas harian "Wa- 
shington Post”, Marguis Childs, 
sementara itu mewartakan, 
bahwa pengangkatan seorang 
anggota lainnja darj kabinet 
EHisenhower mungkin djuga 
mendapat kesukaran2 seperti 
pengangkatan Charles Wilson 
sebagai menteri pertahanan 
A.S., berdasarkan alasan kare- 
na mempunjai saham2 dalam 
Suatu kongsi, jang mengerdja- 
kan pesanan pemerintah. 

Menurut Childs maka Robert 
Broaeck Stevens, jang telah di- 
tundjuk supaja memangku dja- 
batan menteri angkatan darat 
A.S., mempunjai saham? dalam 

dapat pesanan darj kementeri- 
an pertahanan A.S. 

Sidang periama kabinet 
Eisenhower. 

Kabinet  Eisenhower telah 
| mengadakan sidang resmi, jang 
pertama dan jang beriangsung 
selama 2 djam 10 menit. 

Sehabis sidang para menteri 
menolak untuk memberikan su- 

|atu keterangan, 

Morse  memblokkir 

ngangkatan Stassen. 
selandjutnja  mewarta- 

kan bahwa senator Wayne 
Morse pada hari Djum'at te- 

lah .memblokkir.  persetudjuan 
senat A.S. atas pengangkatan 
Harold Stassen mendjadi kepa- 
la "Mutual . Security Admini- 

rstration” — AFP. 

pe- 

UP   

taris pers Presiden, James Ha- | 

suatu kongsi, jang telah men- |- 

      

  

Etjeran sc... ... 

uda N3 

Dalam dan Luar Kota, 

Bebulan ......... Rp. li.— 

  

” 0. 

  

|. ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 21. 

Wilson sanggup lepas- 
kan sahamnja 

Untuk djabat menteri pertahanan A.S. 
RESIDEN Eisenhower mengumumkan, bahwa Charles Er- 
win Wilson, telah menjatakan kerelaannja 

paskan saham2nja, jaitu saham? 
$2.500.000, dan ia telah menja takan kesanggupannja kepada 
presiden, untuk diangkat mend jadi menteri pertahanan Ame- 

untuk mele- 

”General Motors” sebesar 

  

CHARLES E. WILSON 

Ne $ 2.500.000 — Saham 
saja, akan saja djual......... 

Front Korea : 

  

  

  

M. Taylor ganti . 

Van Fleet 
Sebagai penglima ten- 
tara ke-8 di Korea. 

Markas besar tentara Ame- 
rika “di Washington mengu- 
mumkan, bahwa Djendral Van 
Fleet panglima tentara ke-8 di 
Korea, akan mengundurkan di- 

ri pada achir bulan Maret j.a.d. 
Ia kini mentjapai usia 60 th. 

Van Feet selandjutkan akan di- 

ganti oleh wakil staf urusan 
gerakan dan tata usaha tenta- 

:ra Amerika, Let. Djendral Max- 

well Taylor, 
Kini Taylor berusia 52 tahun, 

dan pernah memegang koman- 
do tentara ke-8 Amerika ber- 
sama2 dengan Djendral Ridg- 
way. Ia telah bertemu dengan 
Presiders Hisenhower, dan tidak 
lama lagi akan berangkat 
Korea. — BBC. 

HONGARIA GANTI KE-: 
RUGIAN PERANG 

Pada naa, 

l- 
Ke 

  

    

Kantor berita Hongari 
Djunm'at jg. lalu memberita kan 
bahwa pemerintah Hongaria 

telah menjelesaikan soal ganti 
kerugian perang pada Sovjet 
Uni, pada tanggal 20 Djanuari 
jang lalu. 

Dikatakan, penjelesaian itu 
adalah sesuai dengan perdjan- 
djian perletakan sendjata tahun 
1945 dan dengan perdjandjian 
perdamaian jang diadakan da- 
lam tahun 1947. — AFP 

Jangsi militer di Chosen 
dibom P.B.B. 

Bahaja inflasi di Korea Selatan 
ESAWAT2 pembom raksasa PBB kemarin pagi di Korea 
mengadakan serangan atas suatu tangsi militer di Chosan, 

dekat tapal batas Tiongkok. Dalam serangan tersebut terlihat 
pesawat2 penempur Kominis jang. berpangkalan di Mansjuria 
tetapi mereka tidak memberikan perlawanan. 
Malam Minggu jang lalu ter- 

djadi tembak menembak sengit 
antara pasukan2 peronda disa- 
lah suatu tempat dimedan pe- 
rang barat. Disector tengah 
tank2 PBB terus memeriami ke: 
dudukan2 dan bangunan? Ko- 
minis. 

Pesawat pemburu yet dari 
angkatan udara PBB kemarin 

    
Untuk perusahaan2 itu telah 

dibuka crediet sebesar 108 djuta 

rupiah.  Diantaranja tampak 

54.000.000 rupiah adalah untuk 

perusahaan2 Indonesia, Rp. 9.000. 

000,— untuk perusahaan2 Tiong- 

hoa, Rp. 43.000.000,— untuk pe- 

rusahaan2 ' Belanda, dan Rp. 

9.000.000,— guna  perusahaan2 

lainnja. —. R.D. 

Peringatan di Jogja. 

Djuga De Javasche Bank tja- 
bang Jogjakarta pada hari Sab- 
tu jl. telah mengadakan resepsi 

peringatan, dan Mendapat kun- 

djungan tjukup dari para unda- 

ngan, antara lain tampak Wakil 

Kepala Daerah S.P. Pakualam, 

Acting Ketua DPRD sdr. Kar- 
kono, Walikota Jogja Mr. Su- 
darisman Purwokusumo, ang- 

2 
  

  
Inilah. gamb, tari muda-mudi, tj iptaan Dr. MURDOWO jg. kini sudah. mulai dipeladjary oleh 

baru ini oleh  pentjipta dimaksudkan untuk 
masjarakat kita, terutama dis 
dapat memenuhi ' keinginan 

(Gamb : Dr, MURDOWO). 

  

  

Ulang tahun ke-125 JB: 

Rp.108,000.000, crediet utk 
2118 perusahaan import 
ALAM resepsi peringatan 125 tahun berdirinja de Javasche 

Bank kemarin di Djakarta, Pres, 

Safrudin antara lain menerangkan, bahwa bank itu telah mem- 

punjai hubungan dengan 218 perusahaan? import. 

Dir Bank tersebut Mr. 

gauta2 DPD., Let. Kol. Sarbini, 
Kepala Polisi R. Sudjono,. dan 

lain-lain. 
Setelah oleh tuan Olive selaku 

Pimpinan De Javasche Bank Jo- 

gja dibentangkan dengan pan- 

djang lebar tentang  riwajat 

Bank tersebut sedjak mulai di- 

dirikannja pada tahun 1828 
hingga sekarang ini, kemudian 

diadakan sambutan2 jang  di- 
utjapkan oleh Wakil Kepala Da- 
erah S.P. Pakualam dan Wakil 
Ketua DPRD sdr. Karkono. 

Dalam kata2 sambutannja itu 

jg pada pokoknja masing2 me- 

njatakan kegembiraannja atas 
usia De Javasche Bank jg sudah 
mentjapai 125. tahun, kemudian 
oleh S.P. Pakualam dinjatakan 

pula bahwa meskipun pada wak- 

tu penjelenggaraannja banjak 
menderita pengalaman2 jang 

pait, tetapi ternjata kini De 

Javasche Bank telah dapat men. 

tjapai kebahagiaannja. Dan mu- 
dah2an setelah Bank tersebut di- 
nasionalisir, akan lebih subur 

lagi perkembangannja. 

Djuga sdr. Karkono Acting 

Ketua DPRD Jogja menjatakan 

pengharapannja, agar hendaknja 

fihak Pimpinan dan Stafnja da- 
pat bekerdja sama jang ' lebih 
erat lagi, hingge dapat mentjari 
djalan keluax dalam menempuh 
kesulitan2, untuk stabilisasi ke- 
uangan kita. Dan ia berkejaki- 
nan, bahwa dalam waktu jang 
tidak lama lagi tentu De Java- 
sche Bank akan mendjelma men- 
djadi Bank Indonesia, 

PERANTJIS ''MEREBUT 
KEMBALI POS PHUMY 
Pos militer Perantjis di Phu- 

my, jang telah djatuh dalam 
tangan pihak Ho pada hari Ke- 
mis jang lalu, telah dapat di- 
rebut kembali oleh 2? bataljon 
Vietnam — Perantjis. 

Pos Phumy terletak kira2 
20 Km sebelah Selatan Haidu- 
ong. Markas besar tentara Pe- 
rantjis di. Hanoj sementara itu 

mengumumkan pada hari 
Djum'at bahwa. menurut penje- 
lidikan maka  ternjata bahwa 
dalam operasi ,,Artois”, janag 

dilakukan oleh pihak Perantjis 
baru2 ini disebelah Selatan del- 
ta sungai Merah, telah dapat 
ditembak mati seorang koman- 
dan bataljon pasukan Ho. — 
AFP, 

  

    

itu bertempur dengan 50 buah 

pesawat terbang MIG diatas 

Korea Utara dan berhasil dapat 
mendjatuhkan 4 buah pesawat 

musuh dan dapat menjebahkan 

rusaknja 9 buah pesawat musuh 

jang lain. Kemudian pesawat2 

terbang komunis itu dapat me- 

lenjapkan diri dari bahajanja se- 
rangan :PBB itu, kearah Man- 

Churia. 

Inflasi di Korea Selatan. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa bahaja inflasi sekarang tim- 
bul di Korea Selatan, Usaha2 

PBB di Korea kini telah mendja- 

di kalang kabut. Ditaksirkan 
guna mengatasi inflasi itu di- 
butuhkan Ik. 70.000.000 pound- 
Sterling tiap2 tahun dan lama- 
nja 5 tahun. Dengan itu maka 
Korea akan mendjadi negeri sen. 
diri jg. tidak menggantungkan 
bantuan dari luar negeri. Kini 
sedang dilakukan segala usaha 
guna mengatasi inflasi itu, Ka- 
barnja usaha pertama ialah akan 
mendjual segala hasil pengeluar- 
an Korea ke pasar dunia, dalam 
mana pendjualan itu tidak 
batas, — BBC. 

  

ter- 

30.000 MURID PAKIS- 
TAN MOGOK 

Kira2 “30.000 murid sekolah 
dan peladjar2 perguruan tinggi 
telah": mengadakan pemog okan 
di Kerachi, dan kemarin semua 
sekolah: ' pemerintah ditutup. 
Para peladjar tersebut” mem- 
protes ditangkapnja sedjumlah 
mahasiswa dalam keributan di 
Karachj pada permulaan bu- 
lan ini. , 
Mereka menjatakan, bahwa 

pemogokan akan dilandjutkan 
sampai hari Selasa besok, hing- 
ga PM Nadja amuddin: bersedia 
menerima siatu delegasi pela- 

  

djar. — BBC. 

PENTJURI URANIUM? 
Polisi Hongkong baru2 ini 

telah menangkap orang Tiong- 
hwa, jang membawa 5 ton ura- 
nium nitrat. 

Sementara itu pihak polisi 
sedang mempeladjari laporan?2 
jang memberikan . petundjuk, 
bahwa. orang tsb. adalah mung 
kin anggota kawanan jang te- 
lah mentjuri uranium dari la- 
boratoriium atom di Djepang 

dengan maksud untuk didjual 
kepada RRT. Rtr. 

  

x Pagi2 tangga 21 Djanuari 

jang lalu dirumah seorang 
dokter di Purwokerto dilakukan 
Supitan : 3 orang anak laki2 
ganti-berganti dipanggil masuk 
oleh verpleegster. 

Tapi tiap? kali ia membuka 
pintu untuk - menjuruh masuk 

anak jang akan dapat giliran, 
seorang pasien Tionghoa totok- 
selalu menjelag “Saja minta 
nomel”. Kareng dalam keada- 

an sibuk diganggu sadja, rupas 
nja verpleegster hilang sabar- 
nia, Sebab ketika ketiga kalis 

nja si pasien ,minta nomek”, Td 
mendjawab : Sudah dibilang 
tunggu dub Kalam memima 
maw minta Supit Fm Boleh 
sekarang P? 
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PN 

| reda sesudah dikeluarkan peni 
. ngaaknan 1 R4 . Puma jang Te : 

nabi hutan, ga SP 
| Pulau Kidak dan Lebar Apu Hal 

25. Tendyingkarang tel 

2 1 berajatan Tn Kn 

Man aa wa 

| alami gempa bumi terkeras ta- 

x hadat ketua panitia penuntut 

pi 

ang antjam - perkebunan2 
li Sumatra Timur telah 

kerusakan serupa. 

: Kursus. de dng 

    Segala Sa ru 

| ka ana dari hutan. 

kang 1 

“ln 3 
penerN Ntt PE aib ta $ 
mantan jang baru “disahkan. 

— Ketua DPRS Suroto te- | 
Lrangkan laporan keuangan Gu- | 
bernur pada - DPR Pa 
eigenhandig (rahasia) | 
rena tidak aa TA 

sota2 
       

ang Harang ja seti 
berbadan “dua 11 bulan .mela- 
hirkan anak. Tapi .anak itu. 
ghaib (menghilang). 
MENADO — Yana telah 

hun ini akibatnja rusaknja pi- 

pa-pipa minum dibeberapa tem- 
pat. Gunung 'berapi Lekon ke- 

luarkan banjak abu. az 

(MAKASAR — Nuruddin Sia- : 

vesi Selatan telah ditahan 
' militer. 

"Aga Jusuf Bauty di 'Ceram be- 

lum boleh diperkenankan aa 
ngundjungi Sulawesi. 

AMBON — Menurut "Mar- 
hein” Gubernur Maluku aa 

Latuharhary akan - ditari 

Pemerintah 5 Pusat, 

(SURABAJA — Kabarnja Pe- 
Rakjat (akan ea 

par kolonial jang kini kini masih 
banjak tersebar. 
'— Kebun Binatang di Sura- 

Sula 

baja dapat tambahan isi dengan | 
: : ekor harimau sumbangan sdr. | 
N. Dj. Dt. Mangkuto Ameh. 

    

   

    

   

  

ita | 

| tidak sesuai dengan isi Undang2 
I No. 22 tahun 1948 jang menja- 

3 Propinsi. Dengan dilaksanakan- | 

3 sedang 'kedua2nja itu .mempu- 

aturan Menteri Perburuhan ter- 
“sebut, guna mengadakan tim- 

  

« 

| pertanjaan . mengenai 

      

      
   

    

ja dalam perundingan? | 
tadi, 2 K.R.T. Notojudo di- 
kem kan, bahwa maksud dari | 

Pusat untuk mero- 

. (Kantor Penjuluh | 

Peratu ri Per- | 
ape “No. 50 tahun 1952. Pe. 

ha Daerah tetap menen- 

takan bahwa Daerah Istimewa | 
Jogjakarta setingkat dengan 

nja Peraturan Menteri Perburu- 
han tersebut, maka berarti di 
Jogja akan ada 2 Instansi Per- 

buruhan, jakni satu kepunjaan 
Kementerian dan jang satu lagi 
'kepunjaan Pemerintah Daerah, 

njai object (lapangan pekerdja- 
an) sama. 
'Mula2 soal tersebut diatas, 
demikian kata K.R.T. Notojudo 
seterusnja, akan diselesaikan 

dgn melalui perundingan “atas 
(dasar ,,medebewindschap”. Te- 

tapi kemudian Kementerian Per | 
'buruhan mengirimkan utusan- 
nja untuk melaksanakan Per- | 

bang - terima mengenai Pimpin- 
“an Kantor2 tadi kepada tenaga- 

| tenaga jang telah dikirimkan 
(pula 'ke Jogja. 

Berpedoman “ekhak 
keputusan D.P.D. 

— Mendjawab pertanjaan Kakan     
MALANG — Banjak .hams 

“ulat kobis jang dinamai Plutella. 
“Semprotan DDT pengaruhi daun 
'kobis. Tapi binatang sedjenis | 
tawon banjak berikan hasil da- 

| Jam usalta - , pembrantasan: ulat 
1 tersebut.” : 

    

kini Kuan ke atannja. 

Dari itu pihak jang berwadjib 
berusaha menempatkan 'pesa- 
wat2 telpon. 3 

' SERANG — “Sebagai jantan 
pertama dalam usaha. 'memper- | 
tinggi perekonomian “Gan kebu- 
tuhan penduduk kini direntjana- | 

. kan dirikan pabrik eternit de- 
? ngan modal Pata 000.000.—... 

russnja diterangkan, bhw dari | 
.tihak Pemerintah Daerah Isti- | 
mewa Jogjakarta telah membe- 
rikan instruksi kepada pegawai 
ata tersebut, supaja ber- 2 f | 23 Pn “kepada keputusan 

jang antara lain berbunji. 
aa Tidak dapat menerima Per- 

. aturan Menteri Perburuhan No. 
50 tahun - 1952. Dan 2. Wakil 
Kepala Daerah menjatakan ti-| 
“dak dapat menjetudjui adanja 

| timbang . terima. 

“Pimpinan Kantor? tersebut te- 
tah .menjatakan pula. kepada | 
“utusan dari Kementerian Perbu- 
ruhan Sdr. Godjali, bhw K.R.T. | 

|Notojudo sendiri tidak dapat 
   

Ppenaaa Na tanah PPK 
He Ingenai soal2 itu kepada Kepal: 

ia | Daerah dan Panitya Otonomi 
T | DPR Daerah Tana. Ia anna 

. pun memberikan pendjelasan2 

Aa di Bean bantu Pe. | 

| Mengenai 
(sekolah Rakjat 

Djuga dalam hubun an Tak 5 

      

L 

karta. 
'Sebaliknja dari finak Jogja 

pula terhadap masalah tadi. 
Oleh karena itu, mungkin Pusat | 
akan mempertimbangkan lebih 
landjut untuk perkembarigan 
seterusnja. " 

Sekolah Rakjat Tiong- 
hoa Darurat. 

i akan didirikannja 
"Tionghoa Daru- 

rat K.R.T. Notojudo .mendjelas- 
'Kkan, bahwa hingga kini .persia- , 
'pan2 belum selesai. | Mengenai 
“hal ini pada tgl. 29-1-1953 jg 
akan datang akan diadakan ra- 
pat lagi, dim rapat mana akan 
diundang Inspektur Pengadjar- 
an bangsa Asing dari Kemente- 
rian PPK. Dan djika mungkin, 

.di Jogja sebelum tgl. tsb. diatas, | 
akan diadakan feeling, guna 
mempertjepat kearah terseleng- 
garanja Sekolah Rakjat Higngn 
hoa Darurat itu. : 

  

BOND " PERPABI" DI-. | 
DIRIKAN : 

Dari Dewan 'Bkonomj Indo- 
nesia Djawa Timur kita menda- 
pat keterangan, bahwa bebera- 
pa hari jang lalu telah diada- 
“kan konperensi antara pengu- 

saha2 pengangkutan diseluruh 
Djawa Timur, bertempat dige- 
dung DEI. Surabaja. Konpe- 
rensi tersebut telah berhasil 
membentuk organisasi ,,Per- 
serikatan Pengusaha Angkutan | 
Bermotor Indonesia” (Perpabi). 
Organisasi itu diketuai oleh 
"Moch. Said, dengan wakil2 1 
dan NN Pratiwosubroto dan 
Mochtar. Untuk sementara wak- 
tu organisasi-itu berkantor di- 
Hn DEL Surabaja. — Ant.   

5 kapat” Aa ndjang route Sura- 
| baja — Bali utk segera melapor. 

  
. | Higgins BO 36 jang pada tang- 
gal 21 - 1 jang lalu pagi2 hi- 

: 'mengawalnja didekat Tandjung 
ega Panarukan. — Ant. 

| Graaf Van Bilandt telah 

1 negeri parlemen, 

: Hendak dan sjah- 
urabaja mengirimkan 

OS kepada semua pa- 
sjahbandar2” dan 

an bila melihat sebuah kapal   “dari kapal ,,Atap” jang 

  

| Pada tanggal 22-1-53 ko- 
.misaris Agung Belanda 

  

“ mengadakan  kundjungan 

“kehormatan ke parlemen 
| dan diterima oleh ketua dan 
| wakil ketua serta seksi luar 

Gamb. : Graaf V. Bijlanat 
tengah bertjakap2 dengan 

5 1 SARTONO.   (IPPHOS). 

lah 
daerah? 
Tengah adalah sebagai berikut: 

tetapkan guna pengeluaran rou- 

tine buat propinsi ada Rp. 155. 
943. 200 b. En jang dise 

: Sidang DPRDS Diateng : 

-| Peradilan belandja utk. 
. Swatantra-2 

(ML). 
R. MARZUKI, Wakil Ketua DPD Prop. Djateng, jg dalam 

£ "sidang tanggal 21-1 dapat bagian a.l, untuk mendjelaskan 
'perimbangan keuangan daerah Propinsi Djawa - 

njatakan bahwa guna perbelandjaan daerah? Swatantra 
oleh Pemerintah se-Indonesia 

tetapkan rentjana sebesar Rp. 
werkvoorschot sebesar Rp. 

Dari djumlah sekian itu, djum 
jang ditetapkan untuk 

Swatantra di Djawa- 

(1). a. Djumlah uang jang di 

  

    

   

( V4 Gjuta, djumlah mana harus di- 
kembalikan kepada Pemerintah lagi dalam tahun 1953. Djadi 
djumlah jg direntjanakan seluruhnja adalah Rp. 1.714698.000.-. 

| Kotabesar/Ketjil Rp. 19.897.000. 

  
  

. S.B.K.LA. “akan mogok 
Djika Pemerintah adakan afvloeiing di DKA 

pg ERHUBUNG dengan tanda?, seakan-akan D.K.A. akan 
2 melakukan afvloeiing (pemberhentian tenaga jang dipan- 

“dang kelebihan) terhadap pegawai maatschappij kereta api, 
S.B.K.A. telah keluarkan state ment jang maksudnja menen- 
tang afvloeiing itu, 

Perusahaan2 Kereta Api mi- 

lik Maatschappij2 Partikelir se- 
perti: Nederlandsch Indische 
Spoorweg My (NIS), Semarang 

Joana  Stoomtram My (SJS), 
Semarang Cheribon Stoomtram 
Mij. (SCS), Oost- Java Stoom- 
tram My (OJS), Serajudal 
Stoomtram My (SDS), Kediri 
Stoomtram My (Kd.SM), Ma- 
lang Stoomtram My (MI. SM), 
Pasuruan Stoomtram My . (Ps. 
SM), Probolinggo Stoomtram 
My.  (Pb.SM), Modjokerto 
Stoomtram My (Mr.SM) dan 
Madura Stoomtram My (Md. 

SM), kini masih disewa oleh 
D.K.A. 

Status pegawainja Wasin Ser 
'bagaj - pegawai - Maatschappjij 
(KA. Partikelir jang TpreRA 

Ai ke age tan 
  

ONTSL 
Tg 

5 
memperhatikan tenggang 

pai sekarang hanja - koseaga 
. mendjadi hukum. 

'Tenggang waktu pernjataan 

putusnja hubungan kerdja se- 

karang diperpendek dan karena     1 "melaksanakan timbang - terima | 

Merk Prof Tg - 

asi Dewan P 
S5 

.. 

& Penggoda : 

: Sao KonsirbanIe LEPAS P 
. DARI Pan PEMBENTUKAN D. P.: Ra 2 

x LA 3 ts 

ERANGLAH bahwa pembentukan Kostitusi 

Ga 
tidak ditu- 

-bangkan dengan Pe an DPR Baru, Malahan 'me- 
mertitphusi! 138 ajat 1 
bentuk belum diadakan p 
ka "Konsti 

   kan, bahwa pe 

“pada waktu Konstituante ter- 
an anggauta2 DPR Baru, ma- 

tuante : Tagankimp mendjadi DPR. Ajat 2 memutus- 
in sehari-hari DPR jang mendjadi tugas 

Konstituante dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang 'di- 
pilih oleh Konstituante diantara Mn jang bertang- 

. gung djawab kepada Konstituante. ) 

Menurut. pasal 139 ajat 1 Ba- 
dan Pekerdja 'itu: terdiri “dari 

- 

  

on og £ 
ta merangkap Ketua dan se- | 
djumlah anggauta jang besarnja | 
ditetapkan bersama atas perhi- | 
tungan : 10 anggauta Konsti- 

sa meneyanjai Tn wa- | 

ntt watu sae ainatas. | 

  

“Saja tidak mempunjai naskah 
'rantjangan U,U, itu, tetapi da- 
'pat membajangkan bahwa sebe- 

Iam pemilihan "umum berachir 
dan Konstituante dapat bersi- 
dang, th. 1953 sudah lampau. 

Tiga matjam usul : 

“Didalam pembitjaraan DPR 
'ada jg mengemukakan supaja 
“lebih, dulu diadakan pemilihan 

si : hgauta2 Konstituante. Ada jg me- 
an |ngusulkan pemilihan diadakan 

  

bersama untuk DPR dan 'Kons- 
1 'tituante, dan sebagai usul keti- 
“ga. terdapat pemilihan untuk: 

| Konstituante Iebih dahulu. 
. Saja setudju dengan "usul ke- 

tiga ini. Malahan menurut 'pen- 
| dapat saja setelah ada Konsti- 

mt s1 | tuante tidak perlu diadakan 

  

emilihan "3 DPR selama 
Jum ada “baru. 

' Pemilihan Konstituante 
— Tebih dulu, paling hemat 

, Usul saja itu terutama berda- 

  

   

i-. sega atas penghematan. 
" Andaikata “penduduk warga 
"negara Indonesia ada 75 djuta, 

an |imaka Konstituante akan terdiri 

      

   

dua. 5 

Saba NA TN prtbat ha beban ea Te 

2 atas 5 500 angg. Djika belum 
: baru, pekerdjaan DPR 
te dtah Konstituarite, dipe- 

“Pkerdjaan Konstituante sbg DPR   “itu 'sehari2 SAN Oleh Ba- 

  

utk DPR sebelum memilih ang-' 

  

Haa 'Pekerdja, jang akan ber- 
anggauta 50 orang, djadi ham- 

(bir sama dengan banjaknja ang- 
'gauta Badan Pekerdja Komite 
Nasional Pusat dahulu. 

Djadi Konstituante lengkap da- 
(pat mendjalankan pekerdjaan 
menjusun UUD baru sedang pe- 
kerdjaan DPR dapat berlang- 

sung oleh karena dilakukan atas 
Badan Pekerdja, sampai menu- 
rut UUD baru harus ada pemi- 
lihan lagi untuk DPR. 

Dengan begini kita akan meng ! 

hemat biaja/ utk pemilihan ang- 

gauta DPR, jang mungkin akan 

“duduk untuk sementara. Sebah 

belum tentu 'aturan pemilihan | 

DPR, banjaknja 'anggautanja 

'|dsb., jang sekarang tertjantum 
dalam pasal 5 dst., akan dilan- 
djutkan (dioper) “dalam YUD 
baru. Selain . menghemat biaja 
pemilihan, djuga menghemat bi- 
aja tundjangan2 jang tertentu, 

'pan dan sebagainja. Sebab me- 

dari sedjumlah anggauta jang 
besarnja "ditetapkan berdasar 

atas perhitungan setiap 300.000 
djiwa penduduk warga negara 
(Indonesia mempunjai seorang 
wakil, Djadi djika penduduk 
“warga negara Indonesia itu ada 
75 djuta, djumlah anggauta DPR 
itu ada 250. Djika pekerdjaan- 
nja didjalankan oleh Badan Pe- 
kerdja Konsitusi jang  hanja: 
beranggguta 50 orang akan ber- | 
arti penghematan 200 orang. 

Menurut pengalaman jang di- 
dapat dengan Badan Pekerdja 
KNP, badan jang beranggauta | 

| & 50 orang itu sudah tjukup 
“untuk mengerdjakan pekerdja- 
an legislatif bersama “dengan 
Pemerintah, 

  

itu Suasana jang tegang dise- | 

| biaja perdjalanan dan pengina- | 

nurut pasal 56 DPR itu terdiri | 

AGWET 
 Madjikan wadiib-bajor bagan 

Te “4 MH Habis ) 

ADJIKAN tidak dapat bebas begitu sa karena sudah 
waktu pernjataan putusnja hu- 

Titan kerdja (opzeggingstermijn) atau karena sudah mem- 
| bajar ganti kerugian. Disampirg itu madjikan wadjib memba- 

. jar pesangon. Apa jang dapat diharapkan oleh buruh dulu sam- 
Mn tetapi sekarang ini 

babkan oleh era eta berhen- 
ti sekarang, dibatasi. 

Dilarang pemberhenfian 
pada waktu? tertentu. 

Undang2 baru itu melarang 
madjikan untuk memberhenti- 
|kan buruh selama atau mendje- 
lang waktu 'buruh itu berhalang 
an bekerdja karena sakit atau 
ketjelakaan atau menunaikan 
tugas ketentaraan (dientplict). 
Djuga dilarang pemberhentian 
pada hari2 
tjuti tahunan, tjuti besar, ha- 
idh dan bersalin, demikian dju- 
ga djika baru ada perselisihan 

rut Undang2 Darurat No. 16 th 
1951. 

Tentang soal upah. 

Djuga buruh jang bekerdja 
melulu dengan persen (fooien) 

umpamanja pelajan2 
dan hotel, diatur dalam peratu- 
ran ini dan disamakan dengan 
buruh “upah biasa( loontrek- 
kers). Menurut hukum jang ber 
laku, jang dianggap buruh ialah 
hanja mereka jang mendapat 
upah dari madjikannja, sedang- 
kan dalam hal pelajan tadi, pem 
'bajaran diterima dari pihak ke- 
tiga. 
Upah, ganti kerugian dAsb-nja 

mempunjai deradjat 
pindjaman jang didahulukan 
(bevoorrechte  schuld),  djuga 
terhadap madjikan jang tidak 
(dikenakan B.W. dan Wetboek 
van Koophandel. . 

Ketjuali antjaman sivil, atur- 

an baru ini 2 Ga djuga an- 
tjaman pidana. 

Ketentuan? ” jang. Sik 
lahirkan olkh adanja 
undang - undang, 

diuraikan diatas itu, maka dji- 
wa rentjana “undang2 tentang | 
peraturan 

tertuan2 sbb. 

work jang rapi dengan segala 
kegiatan2 ekonomi sehingga da 
pat “dilaksanakan penempatan 
tenaga jang rasionil, istimewa 
penempatan tenaga dari korban 
korban pelepasan dan pelepasan 
koletikp. Kedua: Perlu diper- 
tahankan dan diperluas usaha2 
sosial untuk ' mengurangi pen: 
deritaan korban? pelepasan dan 
pelepasan kolektip, selama me- 
reka itu belum mendapat lapang 
pekerdjaaan baru. 
“Demikian antara lain isi per- 

aturan2 tersebut, — Ant, 
  

  

libur jang diakui,- 

perburuhan jang diurus menu- 

restoran 

Disamping prinsip2 jang telah |' 

“Pertama: Perlu adanja team- 

dan dimana perlu S.B.K.A. 
dakan pemogokan. Pernjataan S.B.K.A. 

sebagai | 

Sa 

putusnja hubungan | 
kerdja itu mendorong adanja ke 

“dahulukan nasionalisasi 

:tuntutannja 
'@inasionalisasi lebih dulu, arti- ! 

nja 

“djuan antara 

  

akan menga- 
itu lengkapnja sbb: 

tukan kepada D.K.A. 
digadji menurut P.G.P., tetapi 
mengenai djaminan hari tua 
mereka tidak dimasukkan pe- 
raturan untuk pegaway Negeri, 
melainkan diikutkan peraturan 
Maatschappj jang umumnja 
sangat lebih rendah dari pera- 
turan Pemerintah. 
“Dalam kewadjiban, mereka 

Sepenuhnja diperlakukan seba- 
gai pegawai Negeri tetapi da- 
lam hak2-nja tetap sebagai bu- 
ruh Partikelir. Djaminan hari 

tua dari Maatschappj berupa 
Oonderstand “antara Rp.4.— dan 
Rp.20.— sebulan. Djumlah me- 
Leni pada waktu penjerah- 

ikedaulatan . jang tertjatat 

Pi 6992 orang dan sekarang 
masih tidak kurang dari 500 
grang. Pan 

Mereka 

“Pegawai? sap 
dinasionalisir, 

S.B.K.A. telah mengadjukan 
4 tuntutan kepada Menteri Per- 
hubungan supaja perusahaan 
K.A. Partikelir dinasionalisasi, 
sehingga pegawainja otomatis 
mendjadi pegawai Negeri. 

Tetap: Menteri mengemuka- 
kan bahwa “Pemerintah dalam 
keadaan sekarang akan men- 

GIA. 
Karena itu S.B.K.A: mengubah 

supaja buruhnja 

nja mereka ditentukan status- 
sebagai pegawai Negeri 

dan mendapat hak2 penuh se- 
bagai pegawai Negeri, terma- 

suk djaminan hari tua. 
Kemudian tertjapai persetu- 

Menteri Perhu- 
bungan dengan S.B.K.A. pada 
tanggal 4 Agustus 1952 dimana 
Menteri a.l. menjetudjui : 

1. segera mengusahakan pe- 
ngoperan pegawai K.A. Par- 
tikelir  mendjadi DESANGA 

Negeri, 
ditangguhkannja peraturan 

»  afvloeiing terhadap mereka 
sebelum ditentukan status- 
nja sebagai pegawai Negeri. 

Toch akan terdjadi 

afvloeiing? 
Kini ternjata bahwa djuga 

terhadap mereka dilakukan af- 
vloeiing. Karena itu maka P.B. 
S.B.K.A. mengirim surat -kepa- 
da delegasinja jang sedang be-. 
runding 'dengan D.K.A., bahwa 
afvloeiing terhadap pegawai 
K.A. Partikelir akan ditentang, 
dimana perlu dengan  pemo- 
gokan, ketjuali kalau mereka 
sudah ditentukan statusnja se- 

bagai pegawai Negeri. 

  

  

Tengah, me- 

Pusat telah di- 
1.214.698.000, “ditambah “dng 

diakan dari werkvoorschot guna 
melandjutkan instandhouden 
daerah - daerah propinsi ada Rp. 
36.314.000,-. ce. Djumlah jang 
disediakan guna subsidi Sekolah 
Sekolah Rakjat besarnja ada 
Rp. 8.500.000,—, Djumlah semua 
nja ada Rp. 200.757.000,—. 

(2). a. Tundjangan jang dite- 
tapkan guna daerah2 kabupaten 
ada Rp. 42.925.000,—. b. Djum- 
lah jang disediakan dari werk- 
voorschot, gina melandjutkan 
instandhouden daerah2 kabupa- 
ten ada Rp. 10.275.000,—. Djum 
lah semuanja ada Rp 53.200.000. 

(3). a. Tundjangan jang dite- 
tapkan guna daerah2 Swatantra 

». Djumlah jang disediakan da- 

ri werkvoorschot guna instand- 
houden daerah Kota ada Rp. 
4.803.000,—. Djumlah semuanja 
ada Rp. 24.700.000,—, 

Belandja Swatantra 
Djawa Tengah. 

Selain itu disediakan  djuga 

guna usaha2 daerah2 Swatantra 

di Djawa . Tengah ini sebesar 

Rp. 308. 157. 000,—, djumlah ma- 

na ada uang sebesar Rp. 51.352. 

000,— jang diambil dari werk- 

vorschot tadi dan jang harus 

diusahakan untuk dapat me- 

embalikannja, 

ag Pr Fak kata Dr. Mar- 

zuki, bahwa pembagian tadi 

adalah satu pedoman dari Ke- 

menterian Dalam Negeri dan di 

serahkan kepada langkah ke- 

bidjaksanaan dari pada Propin- 

silah pembajarannja nanti me- 

nurut kebutuhan di Daerah2. 

Jang njata sekarang, demiki- 

an Dr. Marzuki, jalah bahwa 

rentjana anggaran Propinsi dan 

Daerah2 Swatantra buat tahun 

1953 jang semula oleh D.P.D. te 

lah direntjanakan sebanjak Rp. 

565.895.601,— sekarang harus di 

sesuaikan dengan penetapan jg 

telah saja uraikan tadi. 

Itulah sebabnja bahwa DPD 

pada rapat ini belum dapat me- 

ngadjukan rentjana anggaran 

belandja untuk tahun 1953, ka- 

rena rentjana jang semula telah 

dibuat terpaksa sekarang harus 

diudji lagi dan disesuaikan dgn 

angka2 jang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat. 
  

  

MATI KARENA ISEP 
ROKOK MENJAN? | 

Djurubitjara kantor besar 

polisi Djakarta”Raya" mMe- 

ngabarkan, bahwa seorang 

pekerdja B.P.M. di Tg. Pri- 

ok, bernama S., telah me- 

ninggal dunia dengan tiba2 

sewaktu pekerdja tersebut 

sedang mengisap sebatang 

fokok menjan. Untuk mela- 

kukan pemeriksaan atas pe- 

ristiwa ini, separo dari ro- 

    

  

DELEGASI SSPP KE DJA- 
WATAN PEMERINTAH 
AN UMUM DAERAH 
Hari Djuw'at jang lalu, SSPP 

Daerah Jogjakarta telah me- 
ngirimkan sebuah delegasi. ter 
diri dari beberapa orang pe- 
ngurus harian, kepada Kepala 

Djawatan Pemerintah Umum 
Daerah Dipadiningrat. Maksud 
terutama . untuk mengadakan 
pembitjaraan sekitar usaha2 
SSIPP dalam memperdjuangkan 

nasib para anggautanja, jang 
terdiri daripada pamong pra- 
dja. 
Menuru, keterangan jang di- 

peroleh KR, pada umumnja te- 

lah diperolen persesuaian pa- 
ham antara kedua belah pihak 
tetapi Djawatan Pemerintahan 

Umum masih harus membitja- 
rakan lebih landjut dengan pi- 
hak DPD Daerah. 
Demikian djuga pihak SSPP 

akan mengadakan pembitjaraan 
dengan pihak DPD Daerah ka- 

rena ada beberapa golongan 
anggauta jang mendjadi urusan 
dari pemerintah 'Pusat, tetapi 
tentang “ tugasnja diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah, 

KEPALA SEKSI PENTJAK 
DJAWATAN KEBU- 

DAJAAN 
Akan menindjau daerah? 

luar Djawa. 

Sdr. Djumafi, Kepala seksi 
Pentjak pada Djawatan Kebu- 

dajaan Kementerian PP dan K 

merentjanakan pada pertengah 

an bulan Pebruari jang akan 
datang mengadakan kundjung- 
an ke beberapa tempat di Ka- 
limantan, Palembang dan Kepu 
lauan Maluku dengan. maksud 
untuk menindjau sekitar per- 
kembangan2 kesenian pentjak 
didaerah daerah tsb. 

Sebenarnja rentjana keberang 
katannja dalam bulan ini tetapi 
karena banjaknja pekerdjaan, 

terpaksa rentjana itu ditunda. 
Lebih landjut Djumali menja 

takan, bahwa sedjak dibentuk- 

nja bagian seksi pentjak pada 
Djawatan Kebudajaan, maka di 
perwakilan2 Djawatan Kebuda- 

jaan ditiap2 propinsi telah di- 

bentuk djuga urusan pentjak, 

tetapi karena . sukarnja mene- 

tapkan tenaga2 jg chusus, urus 

an pentjak masih dipegang oleh 

masing2 Kepala Perwakilan 
Djawatan Kebudajaan. 

PAINAH DIPINDAH 

Menjambung berita tentang 

anak perempuan jang baru? ini 
dikabarkan mendjadi dukun di- 

dalam tahanan di Patook lebih 

landjut didapat. keterangan, 

bahwa Painah tsb. Kini telah 

| dipindah dikantor polisi Wono- 

| sari. Adapun tentang keadjaib- 

annja Painah seperti dikabar- 

kan beberapa hari jl. itu, tidak 

ada sesuatu sangkalan dari jg 
berwadjip, 

Perlu dikemukakan disini, 

bahwa soal itu telah diselidiki 

oleh Kepala Polisi Wonosari de- 

ngan datang sendiri dikantor 
polisi Patook. Djadi tegasnja 

kedatangan Kepala polisi Wono 

sari di Patook itu semata2 utk. 

menjaksikan keadjaiban Painah 

itu, dan bukan untuk minta di-   kok menjan jang diisap oleh 

S., disita polisi. — Ant.       
tp Pradja 

bahwa SSPP telah mendesak 

Polisi 

Jam pelaksanaan pembajaran 

Wonds2 ' itu supaja diterima 

dari Pemerintah. Pusat kepada 

Pemerintah Daerah jang selan- 

djutnja Pemerintah Daerah ha- 

yus bertanggung djawab penge- 

luaran2 itu, Dengan demikian 

untuk keperluan gadjih para 

DP3 tidak perlu diadakan hubu- 

ngan dengan CKC, 

Corps PP chusus utk DP3. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 

wa mengingat keadaan para 

DP3 dikabupaten2 tidak ada jg. 

mengurus kepentingannja kare- 

na hanja merupakan  kewadji- 

'ban2 "sampiran” daripada Pa-   
Kesan2 orang Perantiis : 

Senjum anak2 Indonesia 
RANG2 pernah mengatakan kpd saja: Anak-anak ketjil 

: Ben sangat nakal, Anak-anak itu tak mau mende- 

ngarkan kata? orang tuanja, mereka sama sekali kurang adab. 

Dan orang tua pun membiarkan mereka berbuat sekehendak 

hatinja, 

Tetapi berlawanan benar ke- 

adaan anak2 jang saja lihat: 
tingkah laku mereka manis se- 

kali. 

Betul djuga, ada anak2 ketjil 

jang. berteriak - teriak dan me- 
mukul?-kan kakinja, tetapi saja 
lebih banjak melihat anak Indo- 

nesia jang tersenjum. 

Pun baji didalam gendongan 
ibunja, selalu tersenjum bila me. 
lihat orang asing lalu. 

Djika saja berbitjara dengan 
anak2 jang agak besar, mereka 
pun mendjawab dengan sewa- 
djarnja, tidak malu - malu, dan 
tidak pula terlampau" berani. 

Beberapa waktu jg lalu saja 
pernah melihat anak2 di Malaja 
dan di Indo - China, mereka ta- 
kut - taKut, Kalau saja memang 
gilnja, mereka lalu bersembunji, 

atau lari “dengan “ tjepatnja, 

    

| Berlawanan sekali dengan di 

Indonesia. 
Beberapa hari jang lalu, di- 

muka Taman Unggas di Alun2 
Utara Jogjakarta, ada seorang 

anak laki2 jang dengan tongkat 
mengatjaukan seekor kelintji di 

dalam kandangnja. 
,Djangan besbuat begitu. Ti- 

dak baik”, kata saja kepadanja. 

Segera anak itupun mengun- 

durkan “diri, dan membuang 
tongkatnja sambil tersenjum. 

Saja berlalu dari tempat itu. 
Ketika saja kemudian menoleh, 
anak itu telah memegang ta- 

ngan adiknja dan djalan bersa- 
ma-sama, selalu tersenjum. 

Djika saja melihat anak2 ter 
senjum. begitu, saja ingin mem- 
berikan segala apa jang dimin- 

tanja tetapi mereka tak 
pernah "minta apaZ. 

#nenvanan   (Prof, J, Ciusinier). 

  

S.S. P. P. desak adanja 

fonds2 chusus utk DP3 
KOPJOLKAMUDJO, Wakil Ketua Sarekat 

Daerah Istirewa Jogjakarta 

paja diadakan fonds2 chusus untuk para anggauta 

Pamong Pradja (DP3) untuk menghindari kesulitan? da- 

obati, seperti kita kabarkan 

| dutu. 

Sekerdja Pa- 

menerangkan, 

kepada Pemerintah Daerah, su- 

“Detasemen 

gadjih2 para DP3. 

mong Pradja, diusulkan djuga 
kepada Pemerintah, supaja dia- 

dakan formasi tambahan dika- 

langan staf Pamong Pradja jang 

diberi tugas chusus: untuk DP3. 

Staf Pamong 'Pradja dengan 

tugas chusus itu, supaja diada- 

kan baik di Djawatan Pemerin- 

tahan Umum Daerah, maupun di: 

kabupaten2. 

DP3 supaja diberi voor- 

yecht masuk polisi negara. 

Berdasarkan kenjataan2, bah- 

wa . pelaksanaan pemasukkan 

anggauta2 DP3 ke Polisi Nega- 

Ira disamakan dengan  tjalon2 

jang asalnja dari luar kepolisian 

Pamong Pradja “serta ' terlalu 

lambatnja panggilan2 jang  di- 

sampaikan, kepada jang berwa- 

djib telah didesak, supaja pema- 

sukan ' untuk DP3 ' didjadikan 

prioriteit2 jang pertama. Se- 

bab keadaan2 jang demikian ini 

ternjata mendjadi kegelisahan 

diantara para DP3 sendiri. 
Djuga diusulkan, agar per- 

lengkapan2 D.P.3 jang masih 
bertugas didaerah Jogjakarta 

perlengkapannja - teratur ' dan 
paling lambat tiap “6 bulan 
sekali. 

Perbaikan nasib. 
Berdasarkan PGP tahun 1948 

djabatan Agen Polisi Kepala 

Pamong Pradja memperoleh go- 

Jnotasta 

besok pagi, 

WONOSARI | 

   
MASALAH PENDJUAL 

DITEPI DJALAN 
RAYA JA AI 

Dibitjarakan pemerintah “ 
kotapradja. i 

Besok pagi bertempat di Ba- “' 

  

lai Kota Jogjakarta akan “di-- 
jangsungkan pertemuan antara 
pihak Dewan Pemerintah Ko- 
lapradja, Djawatan Pekerdjaw 
an Umum Kotapragja, pihak 
Kepolisian Negara dan instan" 
si2 jainnja untuk membitjara- 

kan masalah kaum pendjual jg 
ada ditepi 
pada umumnja terdiri Un papa 

para pedagang ketjil. 

djalan raya, jang 

Seperti pernah dikabarkan 

pada umumnja masalah 'peda- 

gang ketji jang mentjari ke- 

untungannja ditepi2 djalan 1 

tidak mau menginsjafi dan me 

ngerti sekitar 

rangan berdjualan disitu, ketju 

ali ditempat jang memang “di ' 

perbolehkan, sehingga keadaan 

djalan2 raya kotor, mengganggu 

kesehatan umum dan peman- 

dangan kota tidak sesuai dgn. 

seharusnja. 

peraturan? la- 

Pihak polisi telah berusaha 

djuga untuk mengatasi soal2 

pedagang2 jang bersifat nekad 

ini, 

kan masih harus giasahakan 
untuk ditjapainja. 

tetapi hasil jang memuas- 

adanja pertemuan 

diharapkan kerdja : 

sama diantara intansi2 jang ber 

Dengan 

sangkutan lebih erat lagi sehing .... 

ga hasilnja lebih memuaskan , 

pula, 

PEMBIKINAN ASRAMA 
GAMA DI SEKIP 
Diserahkan N.V. Widodo ' 

Rapat Jajasan Guna Darma 

jang diadakan kemarin siang 

dan didatangi pula oleh Sri 
Sultan, Prof. Dr. Sardjito, Prof. 
Ir. Johannes, dll, anggauta te- 

lah memutuskan  menjetudjui 

pembikinan gedung Asrama 
Gadjah Mada di Sekip diserah- 
kan kepada N.V. Widodo di 

Djakarta, suatu N.V. nasional.. :i: 

Beaja untuk pembikinannja : 

direntjanakan Rp. 5.370.000 se- 

dang asrama jang akan dibikin 

itu 'akan dapat diisi 600 orang 

Lebih landjut “didapat. ke- 

terangan bahwa pembiki- 

nan asrama Gadjah Mada jang 

ada di Batjiro diharapkan akan . 

selesai: pada bulan Djuni. 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian untuk pro 

paedeuse Fak. Kedokteran, Ke- 

dokteran Gigi, dan Farmasi pa- 
da tg, 22-1 sdr, Rr. Sri Hardini 
Dirdjoatmodjo dan Rr. Subar- 

sih Tjitrodarmadjo dalam Adju-. ., 

rusan Farmasi, dan sdr. Hasan 
Mustafa pada tg. 23-1 lulus da- 

lam djurusan Kedokteran. : 

PERTUNDJUKAN SENI 
TARI INDIA DI JO- 

GJAKARTA 
Didapat kabar, bahwa atas 

usaha dari Bond van Kunstkring ., 

di Djakarta dengan pensetud 2 2, 4 

an Kementerian PP. 

pada tgl. 1-2-53 Bertetipata a, 

Gedung Negara akan diadakan 

pertundjukan Seni Tari India 
oleh seorang penari bernama 
Hima Kesarcodi. Oleh Bag. Ke 

senian Djaw. Kebudajaan Kem. 

PPK. di Jogjakarta Kini telah 
dibentuk sebuah panitya terdi- 

ri dari wakil2 dua. organisasi 

kesenian, Krido Beksa Wiromo 

dan Irama Tjitra, jang Pan Par! 

nja sbb : 
Ketua : sdr. Wasisto Surjo- 

dinigrat, Wwk. ketua sdr. Sus 

tambo, Sekretaris TI dan II Su- 

dharso dan Sutanti keuangan 
I dan II Sulardjo dan Sudyatmt 

dengan dibantu beberapa orang 

anggauta, gi 

Pertundjukan itu nanti akan 
diperuntukkan chusus bagi para 

peminat jang telah tergabung 

dalam organisasi Kesenian Ke- 
tjuali para Wartawan. Dan bea- 

ja penjelenggaraannja akan en 
pikul oleh organisasi itu ber- 
sama2. 

Sekretariaat panitya ada di 2 
Kantor Bag. Kebudajaan Djw. 
PPK Daerah Istimewa Jo-' 
gjakarta dan dibuka pada Na Ba 

hari kerdja. ut 

HEWAN2. G6. KIDUL ME- : 
NGALIR KELUAR ' 

DAERAH 
Menurut -penjelidikan seorang 

anggauta D.P.R. Daerah Isti- 
mewa Jogja keadaan penghidup 

an penduduk didaerah G. Kidul 
tidak lebih baik. Salah satu 
akibat dari keadaan itu maka 
penduduk banjak mendjual he- 
wannja keluar daerah. 3 
Lembu jang didjual ke Jogja ' 

dalam waktu 5 hari banjaknja “ 
antaranja 200-300 ekor. Harga 
seekornja dipasar Jogja sampai . 
Rp. 400.- Kambing jang di- 
djual di Jogja dari daerah itu 
dalam waktu jang sama men- '. 
'tjapai angka 1200 sedang ajam 
tiap harinja jang datang dari 
daerah itu tidak kurang dari 
1400 ekor. Djumlah tsb. belum 
terhitung hewan2 jang Tana 
kedaerah Surakarta. 

au
 

  

1 3 . 

Tontonan malam ini : 
SENI SONO: ,,A. Matter of Life   longan Il/ce, maka dituntutkan 

kepada Pemerintah Daerah, 

agar untuk tiap Agen Polisi Ke- 
pala DP3 diberi pangkat jang 
sama dengan Agen Polisi Kepa- 
la PP 

Selain dari itu, mengingat dje- 

nis pekerdjaan para DP3 dalam 
Soal keamanan hampir sama tu- 

gasnja dengan kewadjiban. Pa- 
mong Pradja, dimintakan oleh 
SSPP, agar diadakan "verwisse- 
ling” antara golongan DP3 dan 

golongan Pamong Pradja. 

Demikian kelerangun Prodjo-   
“and Death”, David Neven, 

Roger Livesey, Raymend ' 
Massey. $ 

REX: Deadine U.S.A.” Ha- 
phray, Bogart, Ethel Barry- 
more, 

LUXOR, Dr. 'Samsi”, Moh. 
Said, Ratna Asmara, Raden 
Mickey Rooney,  Freddie 

RAHAJU: Always in “ny: 
heart” “Gloria Warren, Kay 
Francis, Walter Huston, 

INDRA : |, Terimalah Laguku”, 

Rd. Ismail, T. PENTEN Toy 
ftany. - Ea 

SOBOHARSONO : Daptar Cok 
ragedus", Spencer “Tracy,   pramudjo kepada "K.R,”. d 
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Bartholomew, 
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teror itu gerombolan menudju 
kerumah . seorang pen 
bernama Hardjowijanto, 
rumah dengan 3 orang ar 
terusiditemba £, jaitu ' 

Kadidarwito dan Se . 
telah meninggal. 

Setelah membakar rumah 1 
mandan polisi dan kepala djawa. 
tan pasar setempat gerombolan ' 

- tersebut meninggalkan Kemusu 

    

      
  

   
   

  

be Mn engan 

"3 Pa Da 

Plakat tersebut. iditandatamba & 
ni oleh Kenigindan D MorapiMar. 
babu Mkeruiaana : 

    

   
     

    

-DPRDS SIDANG - 
Mutaj djam 10.00 harj ini 

: “Klaten “adakan sidang |, 
r pleno. Karena banjaknja soal 
mungkin sidang akan Gilang- 
sungkan harj Selasa atau beri | 
kutnja.- Diantara atjara jang 
akan dibitjarakan antara “ “ain 
mengenai: mengisi lowon: 
anggauta dan perobahan susun- 
“an eksit (Kor.). 

SEMARAI NG 

HUBUNGAN K. A. BAIK 
2. KEMBALI 

Setelan. terputus untuk se- 
tengah-hari, tg. 22-1 siang hu- 
bungan. kereta-api Tegal — 
Tjirebon - telah mendjadi baik 

kembal) sekalipun “beberapa 
kereta-api'menemuj kelambunaje: 
ditempat tudjuannja. 

Menurut 
berhubung bandjir jan 
nangi rel 
antara Babakan — Waruduwur | 
itu kereta-api tjepar jang ber- 
angkat pagi dari Tjirehon —' 

    

rabaja jang mestinja liwat Se- 
marang diliwatkan' Jogjakarta, 
Sean nan 
Tjirebon “—- . 

selama Sekaki: - 
lai dari Tegal... 

Kereta2-apj mba debnbak" 
nja :ekspres Djakarta — Sur: 
baja-sudah dapat berdjalan 1 
tapi menemui kelamba 109 
menit ketika masuk se : 
Semarang. 

terdengar. 'kerofian 

di dim    

Tidak: 
apa2 atas adanja TPeneayaN da 
tulintas tsb, Te, 

SUMPAH MIMBAR £ “DI. 

    

Dimesdjid Semarang, | Hengan. 
  

dihadiri oleh ketu 
Negeri, oleh Pen P 

       
Na 

Deng: ,sum 

oleh hakim dinjatakan 
tar berarti tidak berbu 

kalau " . 

  

annja, — Ant, 

    

   “keterangan Ka ip 

'sepandjang 3 mriseer | k 

'rupakan 
   
   

   

    

   
   
    

     

    

    

lain2 kereta--api 
Semar 

      

    

   

            

   

    

ane kanm 
pah aa tsb. 'achtrnja. Bal 

an dan akan mem ikan. In 4 

  

     

     
   
   

Ban beberapa truck 
ainnja, truck tsb. datang dari 
jurusan djalan Bajeman hen- 

Me Kana SAN, 
Kor): 

5 ne Hkotapsatija Akon 

"mengumumkan, bahwa mulai tg. 
20 Djanuari 1953 “diadakan. pe- 

jronngutan padjak2 kendaraan 
ertengahan pertama ta- 

| hun Tala Padjak2 kendaraan te- 
|iah ditetapkan BANK sepeda Rp. 

dengan menempelkan - “sebuah sd 50, dokar Rp. 3,- ag 

“Untuk. asia sol hari di- 
Late Palang Merah In- 
'donesia sebagai satu?nja badan 
palang merah di Indonesia, 
Magelang 'baru2 ini telah diada- 

di- 

1 bridge drive terdiri dari 24 

Na ENAN s5 iprap , 
1 ketiga. Pnb Pendapat- 
jan bersih. Rp. 400,— ory eat 

.NASIB 24 PEGAWAI 
NEGERI» 

Dadan hapusnja Per- 
. Industrian kabupaten. 5 

Berndpuka dengan surat jang 
telah -diterima oleh beberapa 
'Djawatan di Magelang berasal 
|dari Djawatan Niveau Provinsi 
masing2, dalam mana diminta 

| kepada. Djawatan2. tersebut di 
1 "Magelang, agat dalam menerima 
Lpegawai2 baru memberi priori- 
teit kepada sedjumlah 24 pega- 
wai Djawatan Perindustrian dari 

. “pelbagai kabupaten di Kedu jang 
: Menghadapi perigangguran ber- 

1 hubung hapusnja Djawatan Per- 
industrian. ranting2 kabupaten | 

| di Kedu, maka atas pertanjaan 
wakil inan Djawatan Per- 

Lineustrian 
“bahwa soal tersebat sebenarnja | 
"masih bersifat problematisch. 

watan “Perindustrian - tersebut, ' 
E tu menilik djalannja ke- : 

Hajadian : jang sud, 12, adalah me- 
“uitvioe sel” daripada 

jang telah ia kemukakan ' 

  

Up 

    

, sed. 

nana   
“dari “Djawatan : 
nan Sena tahun  kerdja 
Hata 

Ja ve al 

ta an isa ami $ 

negeri (RILR., 
horn, Australorp, 

y sa Jeghorn lain). 
“ini sekarang didjadikan Induk 
Taman Ternak dan termasuk 
salah satu" jang terbesar di 

dan bang- 

    

   
    

         

   

Maron (Temanggung) untuk 
ambing dan domba. 

4. Magelang dan Punvorodja | 
— merupakan broedinrichting, 

  

“ an : 5 — terkatungg. 

| dimana usaha pemuda2 tani du- 

    

   

angan. peras keluar sebagai | 

edu menerangkan, . 

nu asih 2 Ab 

rut ea ajunstan pe. 
gawai Djawatan “F 

“di Kedu ada 59 orang. 

tersebut diatas, mak         
| pada pekerdjaan masing2 da32 | 

lagi | 
Mungkin ditarik ke lain tempat/ | 

|, Provindie, sehingga ada sisa 24 

pe- | 
ngangguran, jang berasal dari. | 

| bekas Djawatan 
h ditiap2 kabupaten di Kedu. Me- 

  
  (orang, sedang 3 orang 

pegawai jang menghadapi 

Perindustrian 

  

nurut tjatatan, ntara 24 ini, 
| ada 4 orang perempuan dan ada 

pula jang berpendidikan S.M.A. 
atau telah berdinas 16 tahun le- 

bih. Semuanja terdiri adminis- 
tratieve krachten. 

| Dalam surat kepada hak 
pa Djawatan di: Magelang diatas 
djuga disebutkan, bahwa 
ngangkatan. diantara 24 pegawai | 
“tersebut dalam djabatan di Dja- | 
| watan2 jang ada vacature tidak 
perlu minta persetudjuan lebih | 
dulu dari Kantor Urusan Boga - 
Swa (Kor). 

BERAS DJUMPUTAN 
& 

pengumpulan. 

Perlombaan pengumpulan 

lah dilangsungkan didesa Gulon 
kawedanan Salam kabupaten | 
Magelang. 14 Regu serta dalam 
"perlombaan tersebut jang meia- 
jani 648 bumbung Untuk 4.820 
djiwa penduduk. Darj hasil per- 
lombaan dapat diketahui sampai 

lam menggerakkan penduduk 
»mendjumput beras 1 sendok 
makan” pada tiap waktu akan 
menanak nasi, 

Hadiah pertama dan kedua 
Gjatuh pada. regu Inukertopati 
dan Mangubojo berupa 2 ekor 
kambing. Pemberian hadiah tsb. 
disampaikan oleh Residen Kedu. 

Sebagai diketahui gerakan 
pengumpulan djumputan beras 
tsb. didjalankan oleh pemuda ta 

ni sedjak beberapa bulan jang 
lalu, kini sudah terkumpul beras 
4 kwintal seharga Rp. 1.300.-. 
Pendapatan ini dibelikan “bina 
tang2 ternak untuk didjadikan 
kekajaan desa, TA5 semua pen 
duduk. 

Dapat aholantan pengum- 
pulan beras “dalam humbung2 

'tsb didjalankan - oleh pemuda 
tani jang tergabung dalam or- 
ganisasi ,Pagujuban Among 
Tani” pada. waktu Sa TAI: 

    

    WU dan PROTOKOL, 

    

R' ONO pada 

Ne Na mantan "3 untuk 

     

     
        
    
     
     
    
    
        

  

    
   
    

    

   

    

: tanggal 21-1-53 
ah tamah antara duta Filipina 

pimpinan : ksi 1ar. negeri parlemen jang terdiri dari Mr. 
ONO, Mr. TAMBUNAN, Mr. SUNARJO, RONDONU- 

keselamatan — kedua 
(IPPHOS). 

    “pe-) 

Perlombaan untuk | 

bumbung »beras djumputan” te | 

|oleh pasukan2 Korea Selatan, 
| Eichelberger selandjutnja  me- | 
Inegaskan, bhw pasukan2 Ame- 

“sekalipun semua 

ja pasukan2 Amerika diganti. 

rika akan menderita kekalahan 
dahsjat (bloody defaet) djika me- 
reka mentjoba petjahkan garis 
pertahanan Korea Utara seka- 
rang ini ,,0leh karena kita tidak 
mempunjai kekuatan untuk itu 
pertjobaan itu akan lebih hebat 

tentara jang 
terdapat di Amerika Serikat di- 
kerahkan”. 

Eichelberger jang mengemu- ' 
kakan pendapat itu dalam ka- 
rangan jg dimuat dlm mingguan 
»Newsweek", menjatakan pula 

ral Douglas MacArthur ketika 
dia memadjukan pasukan2 PBB 
hampir ke perbatasan Manchu- | 
ria, dimana mereka dilempar 
kembali oleh pasukan2 Ker 

Djanganiah “kita melakukan 
lagi kesalahan itu, demikian Ei-   chelberger. . Menurut pendapat: 

  

  

hari jang lalu ini. 

Dalam “ upatjara 
“berdirinja gerakan baru itu, 
“jang diadakan di Kairo, Naguib 

"bersumpah “akan kesetiaannja 
'kepada bangsa dan negara. Me- 
“sir. Ia menjatakan, bahwa atas 
'nama rakjat dan bangsa Mesir, 

'kemerdekaan serta kehormatan- 

-nja, ia mengumumkan berdirinja 

“gerakan baru 'itu, jang akan 

“mengambil sebagai slogan kata2 

'bangsaan Mesir, jaitu ,,Persa- 
“tuan, ketertiban dan Monata 
han. ” 

- Tudjuan gerakan baru. 
Menurut progam gerakan ba- 

Kru itu bertudjuan untuk mengu- 
'sahakan persatuan negara Me- 
sir. : : “4 
Dalam program itu dikatakan, 

3 bea semua anggota pemerin- 
Menurut wakil Pimpinan Dja- i “tah akan bekerdja sekeras2nja 

kearah membebaskan. Lembah 
Nil dari setiap penduduk asing, 
dan untuk mendjamin bahwa 
"Sudan akan dapat setjara bebas     

an dalam daporea Naa 
'Kehewanan. 

: pada fokstation ini 
Lanka djuga broedin- 

| richtingen dan perternakan 

Da pa kagpa 15 

  

   

     

  

    

— beberapa “bangsa ajam Iuar 
White Leg- 

Fokstation 

dikirakan akan 

menentukan masibaja sendiri, di- 

objek baru R. K. ki 
 Diwilajah Djawa-Tengah 

. (Oleh : “Wartawan K.R. sendiwi) 

ISAMPING usaha? jang beaja?nja dibebankan bada Ang- 
garan Belandja Biasa dari Negara | Propinsi Djawa - 

jak tahun 1949 direntjanakan dan diselenggarakan 
Sa usaha? 'Kemakmuran/Kese djahteraan Istimewa (R.K.L). 

“baru dalam rentjana ini ialah pendirian? ,,Taman Ter- 
nak” (foksstations), tempat penetasan telur (broedinrichting- 

) dan DeNn an Pn ajam Nan N ew Casile 

5. Sidomuljo dan  Bandaredjo 
(Ungaran) untuk Gomba dan 
ajam. 

6. Selopuro Rembang untuk 
domba gibas. (Pada achir th. 
1952 Pengunana belum sele- 

| sai). 5 

: Tn Puri (Pati) chusus “untuk 
'broedinrichting. 

8. Balekambang (Solo) untuk 
ajam. 

10. Tawangmangu untuk sapi 
perahan, domba 'Texel dan 
.ajam (pada achir tahun 1952 

. bangunan2 belum selesai se- 
'muanja).. 

11. Sragen untuk ajam dan dom.. 
| 'ba (pada achir tahun 1952 ba- 

- Ingunan2 belum selesaj semu- 
anja), 

  
dimulai dengan pendirian 2 Cen- 

| tra untuk kunsmatige insemina- 
si di Mirit dan Ungaran, jang 

dapat an 
dalam pertengahan sa Da 1993 
ini, 

  

| ana dirikan »gerakan 
pembebasan" 

5 Hdtuk "usahakan persatuan negara Mesir 
pu MESIR jenderal Mohammad Naguib, dengan resmi 

stelah memproklamirkan berdirinja. gerakan baru di Mesir, 
| jang diberi nama ,Gerakan Pembebasan” 
| partai2 politik Mesir jang semuanja telah dibubarkaa beberapa 

peresmian ! 

berdirinja gerakan baru 

"jang tertulis dalara bendera ke- 

ETNAN  djenderal Robert Eichelberger, bekas 
tentara pendudukan Amerika di Djepang menerangkan, 

bahwa semua pasukan? Amerika jang terdapat sekarang 
tak sanggup memetjahkan garis pertahanan Korea Utara jang 
“sangat kuat dan djika Amerika mentjobanja, 
menteri Stalin dari Rusia akan ketawa gembira. 

1 “Setelah Ns supa- 

bahwa kekalahan sebagai akibat : 
dari pada jang diderita djende- 

  

   

   
      

      
£ 

sebagai  gantinja 

kemudian hari. Selandjutnja-da- 
lam program tersebut dikatakan, 
bahwa pemerintah akan mendja- 
-min, bahwa Mesir akan meme- 
nuhi peranan internasional jang 
penting, kearah mempertahan- 
kan keadilan dan kemerdekaan. 

Sebelumnja mengumumkan 

itu, 
Naguib dengan keras mentjela 
»Penindasan ' kaum imperialis” 
dan partai2 politik jang terdjadi 
dibawah pemerintahan jg silam. 
Naguib mengatakan, bahwa par- 
tai2 itu hanja mempunjai satu 
tudjuan, jaitu untuk memuaskan 
radja, agar ia akan melupakan 
tindakan2 tidak: ssemestinja jg di- 
lakukan oleh partai2 ini. 

Disambut tembakan meri- 
am 21 kali. 

Pembentukan “gerakan baru 

itu disambut dengan tembakan 

meriam 21 kali, dan penjumpa- 

han dilakukan untuk semua pe- 

   
    

  

erik akan : 
cik Hak petjahkan garis pertahanan Korea 

komandan 

ini 

maka perdana 

nja, Amerika harus melipatgan- 

'dakan djumlah divisi pasukan2 

Kor ea Selatan. 

“ Achirnja dikatakan oleh Bi- 

Mhblbierwer bahwa pasukan? Ti- 

ongkok Nasionalis sebaiknja ti- 
|dak digunakan di Korea, karena 
pasukan2 itu dibutuhkan bagi 
pertahanan Taiwan. — UP. 

AKIBAT 
Perdagangan Inggeris—RRT merosot 

ALANGAN resmi Inggeris mengatakan, bahwa Inggeris te- 

lah berhasil untuk mengurangi mengalirnja barang? ke R- 

RT, dan pengiriman barang? da ri Inggeris dan Hongkong telah 

banjak pula dikurangi dalam be-berapa bulan belakangan ini, 

Perdagangan pada umumnja, 

“diantara Inggeris dengan RRT 
'tahun jang lalu telah berku- 
rang dengan 1/3, sedang perda- 

Ba diantara Hongkong/RRT 
u2 ini, telah berkurang de- 

an 4 bila dibanding dengan 
djumlah jang semula.  Karena- 
nja RRT mentjoba untuk men- 
apatkan barang2 dari pintu be- 

ang melalui sumber2 persedi 
aan barang2. dari  Common- 
wealth, rupanja dalam usaha2- 

: Ta 'nja jang sungguh2 untuk men- 

(ea atkan bahan? mentah serta 
ang2 industri jang sangat di- 

butuhkannja. 

200 Matjam barang? di- 
hapuskan. 

Kalangan resmi tadi selan- 
djutnja mengatakan, bahwa Ik. 
200 matjam  barang2 industri 

serta bahan2 strategis telah sa- 
ma sekali dihapuskan dari gaf- 

tar eksport barang2 “ke RRT. 
Embargo jang diadakan h 

pemerintah diantaranja da 

nadi perkakas2 mesin2 berat, per 
lengkapan listrik istimewa dan 
bermatjam2 'hasil2 badja - Jain- 

nja, Dan pembatasan2 itu kini di 
gunakan pula terhadap eksport 
dari Inggeris ke RRT, 
Kalangan resmi tersebut ka- 

takan bhw eksport dari Hong- 
kong telah berkurang dari 33 
djuta dollar tahun 1951 mendjadi 
26 djuta dollar tahun 1952 Se- 
lama “waktu itu tingkatan .ek- 
Sport ke RRT berkurang dengan 
lebih 15x Dan perdagangan 
langsung Ingeti IS sendirj dengan 
RRT djuga telah berkurang, te- 
rutama dengan mengurangi im- 
port dengan lebih 6074. 

Barter RRT/Sailan / New 
. Zealand     

9. Wonogiri ntuk dak domba gibas. 

Pada permulaan tahun 1958 

 tetapnja dr PBB R, Dayal, 

mimpin dari gerakan tersebut, 
jang sementara itu telah mendi- 
rikan pula tjabang2nja disemua 
propinsi Mesir. — AFP. - 

  

. - . " Dunia sana sini 
— Sankuro Ogasawara, men- 

terj perdagangan Djepanag me- 
ngatakan, bhw mungkin Djepang 
akan membatalkan berlakunja 
embargo atas 50 atau 60 ' ma- 
tjam barang, jang pada waktu 
ini tidak boleh diexport ke Ti- 
ongkok Darat. 

LA Djenderal Lawon Collins, 

kepala Staf Angkatan Darat 
A.S., akan bertolak menudju 
Tokio dari Washington, untuk 

5 mengadakan “kundjungan jang 
ke-7 ke Timur Djauh, 
petjah perang Korea. K 

— Walter Giffard, duta besar 
A.S. untuk Inggeris, jang me- 

ngundurkan diri dari dinas di- 
plomatik, telah bertolak dari 
London dalam perdjalanan kem- 

sedjak 

bali ke Washington. Sebagai 
penggantinja, “ialah Winthrop 
Aldrich. 

binet, untuk ' melakukan tugas 
sebagai menteri IL. N., sampai 
ada tindakan selandjutnja. 

— Dr. Frank Graham, peran- 
tara P.B.B. dalam sengketa 

| Kashmir, akan mengadakan per. 

dari India dan Pakistan, sebagai 
usaha baru untuk mengatasi 
djalan buntu, Dalam. pertemuan 
ini, India diwakili oleh wakil 

ses 

dangkan Pakistan oleh menteri   N, Mohamad Zafrullah Khan, 

— Anton Ackermann, menteri | | 
negara urusan L. N. Djerman:: 
Timur, telah diangkat oleh ka-: 

temuan lagi dengan perutusan2 : 

Kalangan resmi tadi Tee 

nja menjatakan, “bahwa makin 

banjak terlihat tanda2 akan 
  

WRISHT MAU KUN- 
DJUNGI KHYBER 

Komandan angkatan laut 
Amerika di Timur Tengah dan 
Atlantik, laksamana muda Je- 
rault Wright, akan mengundju- 
ngi tjelah Khyber di: perbatasan 
Afghanistan dan markas besar 
umum Pakistan di Rawalpindi 
selama kundjungannja ke Pa- 
kistan nanti, demikian diumum- 
kan hari Djum' at. 

Wright akan tiba di Karachi 
hari ini. — AFP. 

  

  
  

DJET PEMBURU SOVJET 
BARU 
Bersajap  segi-tiga? 

Mingguan ,,Flight” madjalah 

“resmi ,,Aeroclub Inggeris” dlm 
penerbitan Djuw'at jang lalu 
mengatakan, bahwa suatu pe- | 
sawat djet pemburu buatan So- 

vjet, jang baru, “dalam hari2 
“achir2 ini merupakan sebab 

dari kerugian2 besar, jang di- 
derita Oleh kesatuan2 'pesawat2 

pembom AS. diatas Korea Uta 

ra. 
Berdasarkan 

orang2, jang 
keterangan 

pernah melihat, 

maka diduga bahwa pesawat 
huatan Sovjet, jang baru “itu, 
ialah sebuah pesawat, "jang 
bersajap segi - tiga 'diperleng- 

kapi dengan radar dan 2 me- 

tini pesawat ,Gloster     
  gap sebag 

pertama “pesawat pemburu ma- 
lam, jang bersajap segi . tiga. 
Demikian mingguan “tersebut. 
— AFP, : 

AIOC" MENTJARI 
Kongsi minjak Inggeris ,,AI- 

OC» telah memberi instruksi 
kepada agennja di Suez untuk 

“segera mentjarj keterangan di- 

mana sekarang kapal minjak 

Italia ,,/Miriella” itu, jang pa- 

da hari Selasa jang lalu te- 

lah “bertolak dari pelabuhan 

Abadan di Teluk Iran dengan 

mengangkut 5.000 ton  minjak 

  

  Iran, jang kini sedang mendja- 
di pokok per: sengketaan antara 

kongsi ,,AIOC” dan pemerintah 

Iran. 
Kapal ,/Miriella”, djika tidak 

mdrobah tudjuannja ja'ni Ge- 
noa di Italia seperti telah dika- 

barkan, hanja. dapat memilih 

antara pelajaran melalui Teru- 

san Suez, jang ada dibawah pe- 

ngawasan Inggeris, dan pela- 
jaran melalui Afrika Selatan 

dan Djibraltar, jang djuga ada 
dibawah pengawasan Inggeris. 
(Ant. - UP). 

EMBARGO 

usaha2 RRT, untuk mendapat- 

kan barang2 dari negeri2 Com- 

monwealth Inggris. Perdjandji- 
an2 barter jang baru2 ini di- 
adakan antara Sailan dan RRT 
untuk selama 5 tahun mengenai 
penukaran karet dari Sailan. de- 

ngan beras dari RRT telah di- 

ikuti pula dengan kabar2. ten- 
tang usaha2 RRT untuk menda- 

patkan kaju serta radio dari 
Australia ditukar dengan beli- 

rang dari RRT. Selain itu RRT 
kabarnja djuga berusaha untuk 

mendapatkan mesin2 pertanian, 

ban motor dan barang2 jang di- 
bikin dari wol dari New Zealand. 
— UP,     
OLAH RAGA 

    

Rentjana kesedjahteraan isti- 
mewa pada kehewanan 

hewanan ALAM ertjakapan dengan kepala Djawatan Ke 

To Maman, hahwa tahun 1953 utk kesedjahteraan 

istimewa kehewanan, djawatan itu mendapat tambahan belan- 

dja. Djika belandja untuk 1952 hanja Rp. 2.000.000,— untuk 

tahun 1953 Gjumlah itu adalah Rp. ?. 500.090, —. 
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HARI AUSTRALIA" 
KE — 165 

Hari ini, adalah ,,Hari Austra- 

lia” jang ke-165. Berhubung dgn 

itu, segenap rakjat Australia, di- 

bawah pimpinan paderi Eresmit 
akan diadakan upatjara digere- 

dja-geredja. 

PERATURAN. PEMBA- 
JARAN BUKTI 

Indusemen baru. 

Mulai tanggal 23-1  diada- 
kan perubahan dalam peraturan 
pembajaran “Bukti Indusemen 

untuk pemasukan barang2 dari 

luar negeri. 
Dengan surat keputusan Men- 

teri Perekonomian dan Menteri 

Keuangan No. 817/M, tertanggal 
22 Djanuari 1953, diadakan pe- 

rubahan dalam pembagian go- 
longan2 “barang2 A s/d D dan 

selain itu golongan B dibagi da- 

lam dua bagian, jaitu B I dan 
B II. Keputusan Menteri Per- 

ekonomian tanggal 11 Agustus 
Menteri Keuangan tanggal 11 

Agustus 1952 No. 1074/U.U. di- 
tjabut. 

1952 No 10360/M dan keputusan 

Golongan2. 

Dengan keputusan jang baru 

itu maka “mulai tanggal 23-1 

berlaku pembagian sbb : 
I. Barang2 jang dianggap ke- 

butuhan pokok, jang untuk pe- 

masukannja - tidak 
»Tambahan Pembajaran Im- 
port” (barang2 tsb ditjantum- 
kan dalam daftar A). 
Barang2 jang termasuk dalam 

golongan ini adalah barang2 ma- 
kanan jang sangat dibutuhkan, 
textiel jang murah dan bebera- 

pa djenis barang kapital serta 
alat2nja dan beberapa djenis 

bahan2 utk perindustrian jang 
dianggap sangat penting kedu- 

'dukannja didalam  masjarakat 
kita. 

. Barang2 itu di-import dengan 

koers resmi 1 : 3. 

Djumlah harga pemasukan 

adalah sama dgn. harga cific. 
TI. Barang2 jang dianggap 

kurang dibutuhkan, jang dibagi 
dua : 

a. jang untuk pemasukan- 

nja dipungut ,,Tambahan Pem- 
bajaran import” 33 1/390 dari 

harga cific, ya diimport de- 

ngan koers 1 : 4 (barang2 ter- 

sebut ditjantumkan dalam daf- 
tar BI)., . 

“Djelaskan, bahwa barang? ini 

pada umumnja masih bersifat 

Kompetisi PSIM th.1953 
Kompetisi kelas | 
ASANGAN Ps. PJ diluar 
Saubari, Siswadi, Sumarjo 

nampak dilapangan hidjau. 

PSPJ melawan Ps SO 
dugaan orang. Pemain? seperti 
(King Kong) dan Tohari tidak 

Apakah ini menurut desas-desus, 

karena akibat pembagian kompetisi PSIM tahun 1953 mendja- 
di kelas atasan dan kelas IT 
Giri, belum didapat keterangan 
ngeluarkan pasangan jg lemah. 

Perla 

Ps. S0 
barisan belakang 

t lemah, Jang sa- 
tjewakan  pendjaga 
ing belum dapat 

jukup tjakap untuk 
dipertjajak: mendjaga -ben- 
teng kesebelasan kelas I. Djuga 
pemain belakang Sutardjo, se- 
orang ,,oid erack”, jang nafas 
dan semangatnja djauh berku- 
rang, sudah tidak” pantas lagi 
bermain untuk kelas I. ' Maka 
tidak heranlah djika pertahanan 
Ps..SO sangat mudah ' dapat 
dilaluj lawan. 

Dibarisan  pveiakang Ps. PJ 
hanja back Suwondo Geni jang 
mendjadi palang pintu bagi la- 
wannja, dibantu oleh kawan2- 
nja dengan ' penuh semangat. 
Walaupun tidak "tegas", tapi 
sudah  tjukup untuk menghin- 
darkan serangan2 lawannja. 
Barisan muka tidak ber-”team- 
work”.  Doberakannja merupa- 
kan perseorangan (solo-ren). 

Permainan seluruhnja tidak 
bernilai. Banjak bola ditendang 
nja dengan "asal pergi”. Se- 
rangan2 banjak dilakukan oleh 
Ps. SO hingga dapat mengurung 
pertahanan Ps PJ, tapi tidak 
ada tembakan2 jang dilepaskan. 
'Tiap kali Ps. PJ beralih menje- 
rang, pertahanan Ps. SO kebo- 

       

  

    

  

bolan hingga. 4 kali... Sebelum 

  

(untuk mendjaga prestige sen- 

jang djelas, Maka Ps. P.J, me- 

mengaso “angka: 2—0 untuk 

Ps. PJ, jang kemudian berachir 
dengan 4 — 0 untuk kemenang- 
an Ps. PJ. 

Kompetisj kelas Atasan : 
RAS lawan Browidjojo. 

Satu2nja ”tegenpunt” hanja 
atas djasa bola sundulan Nur- 
tjahjo senterpor Browidjojo, jg 
menjebabkan kesebelasannja ti- 

dak  di-,,tjukur 
RAS. 
Memang sedari permulaan su: 

dah nampak "bendungan” stop- 
perspil “ketjil Waldjono tidak 
“dapat menahan trio RAS jang 
djauh lebih besar dan kuat. Se- 
sudah mengaso pasangan Bro- 
widjojo mendapat perubahan, 
dan pertahanannja lebih rapat. 
Tetapi karena -keeper Wirdun 
diganti oleh keeper jang belum 
dapat dipertjajakan mendjaga 
benteng kelas I, 'kekalahannja 

halus2” oleh 

bertambah karena tembakan? | 
dari djauh. ' Dibarisan “muka 
Browidjojo tidak ' mempunjai 
"schotvaardigheid”, 

Dipihak RAS barisan muka 
tidak bermain "compact”,  wa- 
laupun pemain2nja banjak “old 
cracks”. Pertahanannja “"luma- 
jan” untuk menghadapi lawan- 
nja seperti Trow. Tentang spi- 
rit dan: teknik permainan ma- 
sih djauh kurang, 

dipungut . 

  

Kepada kita dinjatakan, bhw 

tahun 1958 ini dapat diharap- 
kan oleh” Djawatan Kehewanan 
akan mendjadi tahun produksi. 

Tanda2 dari permulaan produksi 
itu sudah. dapat dilihat pada 
achir2 1952. 

Selama itu telah dikirimkan 
ke Kalimantan sebanjak 250 
ekor ajam ,,negeri” (raskippen) 

dan 25 ekor sapi perahan. 
Dalam waktu2 jang akan da- 
tang akan dikirimkan ke Sula- 
wesi dan Maluku 600 ekor ras- 
kippen, sedangkan telur2nja su- 
dah djuga mulai didjual kepada 

umum. 

Dari pertjobaan2 pembiakan 
setjara ilmu  (kunstmatige be- 
vruchting) kini selandjutnja di 
tetapkan untuk mendirikan tem 
pat2 pematjek dengan indjeksi 

di. Grati (Pasuruan) dan Pa- 

kong (Madura). 

Untuk pendirian tempat2 itu 
dimasing2 tempat tersebut di- 

sediakan  belandja  sebanjak 
Rp. 100.000,—. 

Selain itu di Grati kini ditem- 

pitkan 18 sapi pematjek jang 

didatangkan dari Friesland. Ke- 

mudian ternjata ketjuali Grati 

jang penduduknja mempunjai 

kira2 5000 ekor sapi perahan, 

di Nongkodjadjar dan Tosari 

(Malang) djuga banjak terda- 

pat sapi perahan sehingga Dja- 

watan Kehewanan djuga telah 

memberikan sapi2 pematjek ke- 

pada itempat2 itu. — Ant. 

  

kebutuhan pokok. 
b. jang untuk pemasukannja 

dipungut ,,Tambahan Pembajar- 

an import” 1007 dari harga ci- 

fic, djadi di-import dengan 

koers 1: 6 (barang2 tersebut di- 

tjantumkan dalam daftar B II). 

NI. Barang2. jang dianggap 

kemewahan (luxe), jang untuk 

pemasukannja masih disediakan 

devisen dan dipungut , ,Tambah- 

an Pembajaran Import” 200 Yo 

dari harga cific, (barang2 terse- 

but ditjantumkan dalam daftar 

C). 
IV. Barang2 jang Tarooni 

kemewahan (luxe), jang untuk 

pemasukannja pada azasnja ti- 

dak disediakan devisen (barang2 

tersebut ditjantumkan dalam 

daftar D). 

Demikian pokok2 “keputusan 

jang mulai berlaku hari ini itu, 

jang disertai pendjelasan dan 

daftar2 A, BI, BII, C dan D 

tersebut. 

»Tambahan Pembajaran Im- 
|.port” tersebut harus dibajar ter- 

hadap barang2 jang pada hari 

mulai berlakunja peraturan ini 

belum dikeluarkan surat-idjin 
devisen. Terhadap barang2, jang 

pada hari mulai berlakunja per- 

aturan ini sudah dikeluarkan su- 

rat idjin devisen, akan tetapi 

pada hari itu belum diberikan 
»Surat djalan” oleh Djawatan 

Bea dan Tjukai,.cg. belum di- 

lakukan pembajaran beanja (da. 

lam hal telah diberikan kelong- 
garan mengeluarkan barang2 

terlebih “dahulu), ,'Tambahan 

Pembajaran Import” tsb djuga 
diharuskan pada waktu pema- 
sukan barang2 tersebut. “Djika 
dalam hal tesebut telah dibajar 
sbukti indusemen” jang lebih 

tinggi “daripada ,, Tambahan 
Pembajaran Import”, maka. ti- 

dak dilakukan pembajaran kem- 
bali. 

Barang2 jang tidak termasuk 
dalam daftar2 tersebut diatas, 
akan dimasukkan dalam salah 
satu daftar itu oleh Kementeri- 
an Perekonomian, 
Demikian peraturan tersebut, 

— Anti 

  

Pertandingan berdjalan  de- 
hgan permainan dibawah nilai. 
Kedua pihak tidak menundjuk- 
kan teknik permainan sama se- 
kali. Babakan pertama berlang- 
sung dengan banjak serangan 
Brow, jang tidak menghasilkan 
suatu goal. Serangan2 RAS ba- 
njak dilakukan dengan seorang 
sadja dan dapat menembus 
pertahanan ' lawannja dengan 
mudah . hingga 3 kali: 3—0 
uhtuk RAS. Dalam babakan 
kedua RAS ada dipihak pengu- 
rung, dan dapat menambah ke- 
menangannja dengan 83 goals 
lagi. Sedangkan Brow. dapat 
membuat  "tegenpunt” satu, 
hingga pertandingan jang ber- 
djalan kurang bermutu itu ber- 
achir dengan angka 6—1 un- 
tuk kemenangan RAS. 

    

  

Te ELUSIVE ENGINEER"). 
3 Meter naa : 

— Insinjur 

saja... He   :— Tolong, tolong ! 

ibu tidak. djauh lagi 
ada orang berte riak2 1! 

dari - Ada orang 

  

jang berkelahi 
dengan insinyur itu! 

  

  

  

-- Polong ! 

tika, RAW... 

—— Astaga! Jo Winters ! 

Ban OF THE Kana Hua ce Na 
X Td ALMOST rORSOT TAN ABON li , 

ho: DID 1011 5E THE ENGINEER”: 2 

Saja hampir sadja lupa 
sapa kau lihat »usinjur itw £



    

    

    

. 

Hari ting NK Tn Dja- 5 
karta : 2g berita tentang 
pertemuan Presiden Sukarno 

    dengan P.M. Mn Pd 
ku P.M, Pena l S- 

mito tanggal 23 januar 
Tapi malamnja RRI. Na 

berita itu, sebab Kk: tidak 
ada pertemuan antara . Bung 
Karno - Mas wa hai Mas Pra- 

woto. : 
- Jang repot djadinja, Berate, 
sebab Berave sudah terlandjur 

omong? sama tetangga2 jang 

tidak punja radio, Dan seka-- 
rang Berabe djadi harus mene- 
muj tetangga? lagi buat bikin 
rektifikasi. 

Apa R.R.I, bisa kasih dekla- | 
Irasi ? : 2 £ 

. 

  

  

“AH, TINTA !! 3 

Baru2 ini seorang ono! 

nama LM, dari daerah Kapane- 

won Prambanan, telah mengam- 

bil keputusan, lebih baik mati 

daripada tidak djadi kawin dgn 
kekasihnja.  - 

Oleh karena pihak perempuan 

rupa2nja kurang menaruh per- 

hatian terhadap dirinja pemuda 

tadi, maka dengan tidak sadar 
lagi pemuda tersebut mengguna- 

.kan sebuah pisau ditusukkan di- 
lehernja. Untuk maksudnja da- 
-pat dihalang-halangi dan kandi- 
dat korban tadi hanja mendapat 

luka2. 

MALARIA & PES ME- 
RADJALELA 

Menurut laporan jang telah 
“diterima keadaan kesehatan di- 
daerah G. Kidul achir2 inj sung 
guh minta perhatian jang ber- 
wadjib. Penderita penjakit ma- 
laria jang tertjatat ada 535 | 
orang dalam keadaan pajah, se- 
muanja dari daerah Pilihan. Jg 

menin 
sudah sembuh 6 orang. 

Didaerah kap. Panggang jang t 
menderita malaria ada 1130 
orang dalam keadaan pajah pu- 
la. Diantara mereka jtu jang 
sudah sembuh baru 19 orang 
dan jang meninggal 3 orang. 
Sementara itu penjakit jang 

sedang meradjalela jalah long 
pes. Menurut tjatatanpes. Me- 
nurut tjatatan dalam tahun 
1952 djadi korban ada 589 
orang. Sekian banjaknja itu 
jang dapat diperiksa, dan. di- 
antaranja 587 terserang long- 
pes. Daerah2 jang diserang pe. 
njakit pes jalah di 5 kapanewon 
Wonosari, Semanu, PenLONENA 
djo, Pondjong. 
Dalam bulan 9 tahun jang 

lalu jang mati diseluruh kabti- 
paten 212 orang dan dapat di- 
periksa 109 orang. 

Ketentuan tentang-hari libur 
unutk tahun 1953, masih di- 

tunggu keputusan dari pemerin 

tah dan Kementerian Agama 

belum pernah mengeluarkan su 
atu keputusan, surat lara 

| atau pengumuman tentang . kal 

ini untuk tahun 1953, baik ha- 

ri libur umum, atau. chusus me- 

ngeai hari libur tentang  Nu- 
zulul @ur'an, Diterangkan se- 

landjutnja. bahwa pendjelasan 

terhadap ,,Hari Pahlawan” di- 

djadikan hari libur fakultatif 

dan Hari Nuzulul @ur'an” se- 

bagai bukan hari libur, adalah 

ditudjukan untuk tahun: 1952. 

BURUH PERBEDIJ DI- 

RENTJANAKAN MEN- 
DAPAT PENSIUN 

' Membitjarakan tentang per- 

usahaan besi Daerah Istimewa 
Jogja, Perbedij, 
wongso mendjawab. 

njaan, 
ruh yaaa, 1, jang telah | 

AK “Sementara 
: perusahaan besi tsb. dinjatakan | 

| rapkannja -selandjutnja pesanan 

kereta-api dapat diserahkan Ke 

  

Ni memberikan 
tidak Pn 'bagi Mus 

RAPAT P.N.I. TJABANG 

'bang Kota Pradja Jogjakarta 

| dibentuk 3 orang formatur jaitu 
|saudara2 A Gani Surjokusumo, 

'menjusun pengurus P.N.I. Tja- 

dapat nantinja mengganti dan- 

3 orang, sedang jang | 

mendapat pensiun sudan | 
Dite- 

    

   
   

  

   

        

   

    

itu oleh direksi 

  

kini telah dapat didjalan- 
Jai je karena ke- 

: rusakan. Dgn 
an maka lambat laun se- 

mesin dapat bertijalan, dan 

  

mua Mesi 
pembikinan ketel2 sudah dapat 
diberi lapisan email. 
.“(Pembikiman barang2 lain da- 

"2: | Jam permulaan tahun ini mem- 

beri bajangan jang baik. Diha- 

nbikiman  rem-plokken dari 

pada Perbedij. Bila hal tu da- 

Ir at terlaksana dan ditambah 
lengan pembikinan barang2 ij- 

dikerdjakan sampai sekarang 
“serta pesanan2 lainnja, maka 

hasil pekerdjaannja akan berar 
bantuan Ht 

   

 KOTAPRADJA JOGJA 
1 Rapat anggauta P.N.I. Tja- 

jang diadakan pada tanggal 18-1 

jang "lalu. a.l. membitjarakan 

tentang pemilihan pengurus ba- 

Itu. Dalam rapat tersebut telah 

Sudrasman dan Bu Darmo. 

Ketiga orang tadi kini sedang 

bang Jogja, jang hingga seka- 
rang Ketuanja masih dipegang 

oleh Sir. Karkono. 

LULUS UDJIAN PTAIN - 
"Lulus dalam udjian propae- 

deuse P.T.A.I.N. di Jogja pada 
tg. 13-1 ji sdr Nurhasjim. 

TEKS TARI MUDA - MUDI 
Diminta kepala Djawatan 
P.P. & K. Bandjarmasin. 

Oleh Kepala Djawatan P.P. 
dan K. Kota Besar Surakarta 
telah diterima sebuah permin- 

taan dari Kepala Djawatan P.P. 
dan K. Bandjarmasin, agar da- 
pat dikirim teks dari pada Tari 
Muda . Mudi, suatu tari baru 

tjiptaan ahli senitari Pangeran 
Prabuwinoto, jang diharapkan | 

  

sa Barat. - 
Permintaan tersebut adalah 

berhubung dengan maksud kun- 
djungan Presiden ke - Kaliman- 

» pemerintah tidak 1 

disebutnja sebagai tjontoh, 'bah- 2 

| pegawai2 jang »tidak dibutuh- | 

| pensiun mulai Pebruari 1953 (di 

ti 300 orang), di Djawatan Ps- 

'kerdjaan Umum  banjak pega- 

.dah berumur 55 tahun terus di- 

hak pensiun maximum, 

llalu Sobsi minta berunding dgn   ta “— Ant. 

  

Masalah. ii Blang” 
:' obi adjak berunding Pemerintah 

D KRKENAAN “berita pers beberapa “hari jang lalu 

engenai pernjataan Menteri Urusan Pegawai Suroso, bah- 

i akan mendjalankan pcusiun paksa 

: iro Sobsi mengumumkan telah | 

dibandjiri laporan? dari daerah?'jang menjatakan »telah mulai | 

didjalankannja djuga pensiun paksa ita”. 

  

   

    

  

  

Dalam HS keokatah Sobsi tsb. |   

   MENINDJAU MODEL 
2 DESA 

Baru? ini Residen Kedu dan 
8 Bupati Magelang telah menga- 
dakan penindjauan pada ,,per- 

| tjobaan model desa Ngluwar” 
kewedanan Salam kabupaten 
Magelang. 

diimpas | Model desa pertjobaan Nglu- 
| war tersebut termasuk daerah 
minus, luasnja tanah sawah 

197 ha, pekarangan 95 ha., 
penduduknja ada 3.942” dji- 
wa. Pertaniannja sangat madjn, 
keradjinan rumah tangga mera- 

ta, Mempunjai 6 buah koperasi 
kredit dan persediaan lumbung 
patjeklik, —Ant, 

jawatan Kereta Api 

kan” dan ,sudah masak untuk | 
dipensiun” diperintahkan untuk    
Inspeksi Tjirebon sadja” meli: u- |   

wai2 jang baru sadja 
terus dikenakan ,afvloeiing”, 

pegawai2 Kementerian Dalam 
Negeri di Djawa Timur: asal su-' 

kenakan" ,afvloeiing”, .afvloeiing 
didaerah2 otonom mulai mera- 
djalela dalam bentuk massa-ont- 
slag, sedang dibeberapa kemen- 
terian sudah ada persiapan utk 
menetapkan beberapa pegawai 

tidak bertugas Pen untuk 
tjalon ,,afvloeiing”. 

Sebagai diketahui, LD 

rentjana pemerintah untuk men- 

djalankan ,,afvloeiing” terhadap 

pegawai negeri mulai Djanuari 

1953 itu, Sentral Biro Sobsi telah 

mengumumkan pendirian bahwa 

,afvloeiing” tidak boleh mem- 

bawa akibat dirugikannja pega- 

wai negeri, dan ini hanja -bisa 

ditjapai kalau sebelum ,,afvloe- 

iing” didjalankan, oleh pemerin- 

tah diambil tindakan2 antara 

lain formasi riil ditetapkan le- 
bih dulu, herschikking didjalan- 

kan sepenuhnja, peraturan gadji 
baru dilaksanakan, djaminan 

pensiun menurut undang2 pen- 

siun no, 20 tahun 1952 dan lan- 
tjarnja pembajaran pensiun, dja- 
minan pemeliharaan kesehatan 

selama pensiun. 

',Afvloeiing” harus hanja di- 
kenakan kepada pegawai negeri 
jang sudah pensiun (lan diker- 
djakan kembali, dan jang sudab 
berusia 55 tahun dan telah ber- 

Kaum 

buruh harus turut serta menga- 

wasi pelaksanaannja. 

Untuk mengatasi kegelisahan la Kamar 17 

Na AA jang, , Dari Nadira Nou dana 
menurut Sobsi, pasti timbul apa- (is : 5 3 At 

bila ,,afvloeiing” sebagai diren- nan tata serena. hudjan 3g 

  

KOKOMOTIP2 DKA PA- 
00. KAL MINJAK 

Tg Sebagai bahan bakar 

| Dalam masa datang jang de- 

kat ini Djawatan Ker eta Api In- 

donesia mengharap akan bisa 

lebih banjak menggunakan loko- 

motip2 uap jang menggunakan 

minjak sebagai bahan bakar. 

belakangan ini D.K.A, telah men 

djalankan 50 buah lokomotip bu 

atan luar negeri, jang pakai mi- 

njak sebagai bahan bakar de- 

ngan hasil jang memuaskan. 

Pertjobaan2 jang sekarang se- 
dang dilakukan diharapkan akan 

memberikan hasil jang lebih 
menghemat pemakaian bahan 

bakar itu. 
Sebagai diketahui, untuk pe- 

njelenggaraan D.K.A. itu, jang 

meliputi perdjalanan kurang le- 
bih 5000 km dipulau Djawa dan 
Sumatera, dewasa ini masih ba- 

njak batu-bara digunakan seba- 
gai bahan bakar.— Ant. 

BANDJIR DI BANG- 
KALAN 

  

Dalam waktu selama 1 tahun 

    3 : terus menerus, maka di B - 
tjanakan pemerintah itu dilak- Ke : AX- | kalan kini terdjadi bandjir jan 
sanakan, pada tg. 9 Djanuari jg | agak besar, karena Sepasnan 

diketahuj bandjir sebesar itu ti- 

  

Tharikat Islam. 

jang dipimpin presiden Ho Chi 

Moskow maupun di Peking. 

Demikian didapat pendjela- 
san dari Dt. Radjo Melaju dari 
Dewan, Pimpinan Pusat partai 
tersebut jang kini sedang di 
Djakarta dalam perdjalanan pu- 
lang ke Bukit Tinggi dari kong- 

res partainja di Bandjarmasin 
baru2 ini. 

Sebagai telah dikabakkar. ko- 

ngres ke - 7 PPTI dilangsung- 

kan di Ma dari tgl. 

28 sampai 31 Desember 1952 jg 

dalam resolusi kongres menge- 

nai politik luar negeri” antara 

lain terdapat desakan partai 

tersebut kepada pemerintah 

,Supaja mendjalankan 

“luar negeri jang benar2 bebas” 

kemerdekaan rakjat Vietnam”. 

Reselusi tersebut djuga men- 

desakkan supaja semua ikatan 

perdjandjian dengan luar negeri 

jang merugikan Ian merendah- 

kan deradjat negara dan bang- 

sa Indonesia, seperti K.M.B. 

dibatalkan. j 

Mengenai soal kedutaan besar 
Indonesia di Moskow dan Pe- 

king jang hingga kini “belum 
djuga terselenggara, diterang- 

kan, bahwa lebih bidjaksana 

apabila pemerintah segera me- 

njelenggarakan kedutaan be- 

sar dinegeri Sovjet Rusia dan   
K.R.T, Honggo | 

atas perta- | ta- sesuai: dengan politik bebas 
bahwa kepada kaum bu- | 

    
RR. Jang demikian adalah pu- 

jang ,,benar - benar”, demikian 
Dt, Radjo Na 1 lt, 

  

“Langganan Baru "9 
“wkatal tgl. 21 Djanuari 1953 ea ea RAKJAT 

menerima langganan baru. 

Pembajaran Hgominagkaa! tntiai 1 Februari 1953. 

Dengan begitu sampai tgl, 31 'Djanuari ini pengiriman 

,K. Pet dilakukan engan pertjuma. Te 

ana kan asanasaraa aan 8 un £t ing Beng ..... dananea ...... sn. Ke 

— Permintaan mendjadi langganan 

2 

Tangga Ken 
Mulai tgi. 27 Djanuari 1953 harap saja ditjatat menda 

res 
Kepada. : 

Jth, Adm, Harian: KR.” : 

w
o
.
 

NOTA? Deen omah ana “ 

Yu Pap mx Alam at: apanvanenknehan anakan nk anak kanan annan : 

NS « kahda tangar s : 
& Ig 2 « 

. Ne et aa | 

  

Duta Besar di Moskow & Peking 
ARTAI Politik Tharikat Islam jang berpusat - di Bukit 
Tinggi, adalah partai politik Islam jg pertama di Indonesia 

$ jang. berpendirian tegas menjokong perdjuangan rakjat Vietnam 

penuhnja segera terselenggaranja kedutaan besar Indonesia di 

politik 

serta ,,menjokong perdjuangan # 

| Juni '53 a.s. ongedaan gemaakt 

“djuga. Begitu djuga di Timo se- 

Menteri Urusan Pegawai Suroso, | dak pernah terdjadi didaerah 
.akan tetapi Menteri menjatakan | tersebut. Tinggi air disetasiun' 

'belum sempat menerima delega- | kereta api ada 15 meter. 3 Ki-. 
si Sobsi karena banjak peker- | lometer dari Bangkalan ada 
djaan. sebagian djalan jang rusak 

ga sampaj 30 meter pandjangnja, 
. 3 te 3 sehingga sama sekali tidak da- 

setudju ad anj a /| pat digunakan untuk lalu-lintas. 
Keterangan2 lebih djelas lagi 

itu. — Ant. 

KHOUW KIM GOAN 
— TJOBA BAKAR RUMAH 

Dihukum pendjara 
3 tahun. 

Khouw Kim Goan alias si Ba- 
bi, seorang Tionghoa jang diper- 
salahkan pada dua bulan jg lalu 
telah mentjoba melakukan pem 

Minh dan jang menjetudjui- se- 

  2 bakatan rumah2 rakjat didja- 
KENAIKAN TARIP jan saia “Djakarta, oleh Tia 

LISTRIK kim Mr. Lim dari Pengadilan 
“Negeri Djakarta didjatuhi hu- 
kuman pendjara 3 tahun. Dia di 
persalahkan melanggar fasal 
187 KUHP, dalam perkara ini, 
Djaksa B.M. Said mintakan h- 

kuman 2 tahun 6 bulan untuk 
terdakwa. ? 

Perlu “diterangkan, bahwa 
pertjobaan pembakaran ruman2 

didjalan Kartini itu, terdjadi se- 
sudah terbitnja bahaja api besar 
“sus yojo Yndip wsew Jefyeai 
di Kp. Bunder, Krekot, dimana 
'sana ketakutan timbulnja baha- 

“(MI Habis) 
Untuk daerah Wonosobo dan 

Kebumen, ditetapkan oleh Electr. 

Mi Banjumas. 
Dalam daftar tersebut dapat 

dilihat, tarip sen2-an telah di- 
bulatkan (afgerond). ke S-senan 
atau 10 senan. 

Mengenai kenaikan tersebut, 
Vertegenwoordiger ANIEM N.V. 
Magelang V. Naersen dalam 
pertjakapan dengan wartawan 
KR menerangkan, bahwa bagi 
para consument jang merasa | ja api, —Ant. 
keberatan dengan kenaikan itu, | Alan 
kepada fihak ANIEM dapat di- | PEKAN EKONOMI INDO- 
adjukan surat permintaan pe- NESIA 

ngurangan stroom “dan dapat Kian diidakan di Ban 

dung bulan Mei jad. 
Pekan Ekonomi Indonesia jg 

besar, direntjanakan akan dia- 
dakan di,Bandung dalam bulan 
Mei jang akan datang. Pekan 
tersebut akan memakan beaja 

kira2 Rp. 500.000.—. 
Dalam Pekan Ekonomi In- 

donesia itu akan dipamerkan 

antara lain rupa2 mesin industri 
berat dan industri ketjil. 

Sebagai hasil pembitjaraan 
kemarin “antara L.M. Laihad 

dihitung mulai tanggal 1-1-1953 
| jang lalu. Agar rekening listrik | 
buat Djanuari/Pebruari 1953 jg 
telah dibajar consument menu-. 
rut tarief jang baru, dapat di- 
hitung menurut tarief jang lama, 
dan dapat dibajar kelebihannja 
uang rekening itu, maka permin- 
taan pengurangan tenaga itu ha- 

rus diadjukan Selambat2nja tg. 
14 Maret 1953 jang akan datang, 

Diterangkan oleh V. NAER- 
SEN, bahwa dalam hal2 istime- 
wa, pengurangan tenaga stroom 

jang telah diminta consumen itu 
tidak dapat dirobah2 sebelum 
tgl. 1 Djuni 1953 jang akan 
datang. Tegasnja, sesudah minta 
pengurangan stroom mulai Dja- 

nuari/Februari 1953, consument 
jang bersangkutan tidak akan 

dikabulkan minta kenaikan 
Stroom dalam periode hingga tg. 
1 Djuni 1953 jang akan datang. | 
“(Behouden bijzondere  geval- 
len, kunnen dergelijke verminde- 
ringen dan echter niet v6or 1 

kan tersebut dan Walikota Ban- 

dung, Kabarnja pihak  Waliko- 

berikan bantuannja dan akan 
memindjamkan tanah lapang 

sebut. 
Meskipun Pekan ini bersifat 

lokal, tapj perhatian darj pihak 
kaum industri Indonesia dan 
para pedagang besar  djuga, 
antara lain Dewan Ekonomi 

Pusat telah  menjanggupkan 
akan memberikan bantuan be- 
sar untuk Pekan Ekonomi itu. 

— (PR) 

SISA PEMBELIAN PADI 
Polisi akan mengambil 
tindakan tegas? 

worden). Perlu diketahui, per- 
mintaan pengurangan stroom 
tsb tidak dipungut bea (onkos). 
Dapat dikabarkan selandjut- 

nja, oleh ANIEM kini sedang 

diadakan  perluasaan didaerah 
Djelok (Semarang), dimana di 
Kalisari kini telah ditempatkan 
3 buah mesin, sedang 2 buah 
mesin kini sedang didatangkan 

organisasi2 di Bogor jang be- 
lum melunaskan uang sisa 
pembelian padi telah dipanggil 
kekantor polisi bagian kriminil, 
Pada mereka diminta pertang- 
.gungan - djawab Oleh . karena 
limiet pengembalian ang sisa 
pembelian padi telah habis. Ka- 
barnja Wwakil2 organisasi itu 
menjanggupi untik meluaskan 
tunggakan mereka dalam wak- 
tu jang pendek. Uang sisa pem- 

  
dang diadakan pembangunan 
pula, dimana akan ditempatkan 
beberapa mesin jang kini sedang 
didatangkan dari Amerika. Pe- 
kerdjaan di Timo ini, mungkin 

dapat terlaksana tahun 1957 jg 
akan.datang, jang berarti dapat 
menambah tenaga stroom buat 
pelbagai tempat di Djawa Te-     luaran” sampai tgl. 17-1-1953 

ada Rp. 97.503,19.— Ant, ngah, — (Kor), 

  

      

  

PERSIS KOMPETISI 
Hasil kompetisi PERSIS un- 

tuk klas I jang baru2 ini diada- 
kan distadion Sriwedari adalah 
sbb: HW I—TORI 1—1. 
TOR I—Mars I 5—0 (kare- 
na MARS tidak datang). De- 
ngan tidak datangnja Mars, 
maka kinj telah dapat ditetap- 
kan sebagai pemenang ke-IlI 
untuk klas I jalah HWM. De- 
ngan selesainja kompetisi Per- 
sis tadi, maka dapat diketahui 
pemenang2 klas tahun 1952 ia- 
lah: Pemenang I TNH, peme- 
nang II HW, pemenang III 

Lebih landjut dapat diberi- 
takan, bahwa nanti pada tgl. 
81 Djanuari distadion Sriweda- 

ri akan diadakan pertandingan 

kehormatan antara pemenang 
pertama TNH. — RS. 

——maman 

SR. DELEGAN DJUARA 
KABUPATEN 

Baru2 ini bertempat di Pakem 

telah diadakan pertandingan 

kasti dari 4-penilik sekolah 

(distrik) guna menentukan dju- 
ara Kabupaten Sleman. 

Jang madju dalam gelanggang 

pertandingan ialah dari Distrik 
Godejan, Pakem, Kalasan dan 

Sleman. 

Sesudah bertanding H2 Tp 
berturut-turut pada tang 

dan 24 Djanuari daa Tauta 

maka hasil perbandingan sbb. 
Kalasan - Sleman 13-10. Kala 

san - Godejan 16-10 Kalasan - 
Pakem 22-17. 

TENNIS : 

FINALE KEDJUARAAN 
TENNIS AUSTRALIA 

Ken Rosewall, Maureen 

Connoly, dan pasangan 
“Rex Hartwig - Julie 

k Samson &juara, 

Mengenaj pertandingan2 fina- 
le kedjuaraan tennis Australia 
jang diadakan pada hari Sabtu 
jang lalu digelanggang Kooyong, | 
Melbourne, lebih-djauh UP me- 
ngabarkan, bahwa Ken Rose- 
wall dalam pertandingan single     

tidak Giberitakan dalam Kang 

dari Panitia Penjelenggara Pe-' 

ta telah menjanggupkan mem-: 

Tegllega untuk keperluan ter-, 

Pada tanggal 21 dan 22 - 1, 

belian padi jang masih ada ,,di- | 

putera berhasil 1 mengalahkan 
Mervyn Rose 
6 — 0, 6 — 3, 6 — 4. 

Pemain wanita Amerika Miss 

Ma ureen Connolly dalam pertan. 

dingan single puterj telah me- 
ngalahkan kawan senegaranja 

Miss Julie 
ae 6— 3, 6 — 

"Dalam - pertandingan single 
Hitan double pasangan jarg 
terdiri dari Rex Hartwig (Aus- 
tralia)/Miss Julie Sampson (Ame 

tika) keluar sebagai djuara, 
mengalahkan pasangan tjampur 
an Amerika jang terdiri dari 
Hamilton Richardson/Miss Ma- 

ureen Connolly dengan angka 
6 — 4, 6 — 3, 

Sebagaimana diketahui, Ke- 

djuaraan double laki2 dimenang 
kan oleh pasangan Australia 1g 
#erdiri dari Ken Rosewall dan 
Lewis Hoad .Ant. 

Radio 
SENIN 26 JANUARI 1953, 

Gelom, 42,25 59,2 dan 122,4 m 
12.15 Njanjian Josef Locke. 

12.30 Hidangan siang oleh Or- 

kes studio Djakarta. ., 
Imbauan pulau Maluku. 
Dongengan pak Guru. 
Krontjong sore oleh 
O.K. Satria, 

13.49 
17.00 
17.15 

18.00 
18.45 Ruangan Djapen Kota- 

pradja Jogjakarta, 
Tindjauan luar "negeri. 
Gema malam oleh Empat 
Sedjoli. 1 
Embusan angin malam. 
Hidangah O.H. Suara Is- 
tana, 
Tindjauan tanah air bhs. 

Djawa, 

Ketoprak Mataram studio 
Jogjakarta. 

ea 

PREMIERE -—— 17 Tahun 
Teks INDONESIA 

2 GREAT ACADEMY AWARD 

19.15 
19.40 

20.15 
20.30 

21.15 

21.30 

  

  

dengan angka | 

Sampek dengan 

WINNERS ... 

HUMPHREY 

BOGART 
in20th Century-Fox's 

Deadline 
"USA 

Er BARRYMORE - KIM HUNTER 
with PAUL STEWART 

Karena waktunja amat sempit 
MALAM INI PENGHABISAN 
—— Tiap hari main 4 kali —— 
Pagi dj. 10 — Petang dj. 5-7-9. 

NO COMMENT ! 
286-1. 

BAH, INGGRIS 
Rombongan baru dimulai 9 Febr. 

Pendaftaran sore di ,EMERGO" 

Bintaran Lor 2. 281-1 

  

    DIDJUAL MURAH. 
1 Sepeda bermotor dalam 

keadaan baik, merk 
WONDER REX 1952 
40 ce, 1 P:K., Automatic 

koppling. 

Keterangan dapat diper- 

oleh di : 
Dj. Magelang 28 

Buluredjo 30 Jogja. 

| 283-1 
| 2 

| BOEKHOUDEN A 
| Rombongan baru dimulai 9 Febr. 
Pendaftaran di ,,MITRA” Bin- 

taran Wetan 11. Siapa beladjar, 

| pasti berhasil. 280-1 

  

  

MUDAH dan BERHASIL! 

'Kursus-tertulis jg. sempurna: 8 
(AB): Hi-| 

| 
| 

| mu pegang-buku 
| tung-, Pengetahuan. & Hukum- 
dagang : Administrasi , Steno : 

Mengetik , Papan - hitung : Ba- 

hasa2: Inggeris, Belanda, Frans, 

  

Djerman, Kuo-yu dan Indonesia. | 

| Prospectus Gratis. Garansi me- 

| muaskan £ 

' Sekolahan dengan Surat J C S 
| Kotakpos 166-Bandung 

   
  

Peladjaran njanji kanak2 

: -. wu 

P
A
:
 

BERWARNA. 
Teks, Indonesia. 

  

SENI SONO 
MALAM INI, 13 tahun keatas. ' "1 |: 

  

2 S N 

    

   

   

g Davio NIVEN ||. 
ROGER LIVESEY |... 

mah 

Ai 
(PERTIAKAPA 
TAN   

  

  Pa 
A ProbuctioN or THE Arcuers. 

LANTARAN KELALAIAN MALAEKAT , ..uua.   
  

      

DJURUTERBANG 'JANG MENDAPAT KETJELAKA- 
AN TA? DJADI MATI ........ 
PERDEBATAN SENGIT DALAM SIDANG PENGADIL- 
AN Mean dala, » SURGA». 
Lutju! Meriah !! Hebat 11! 284-1. | 

  

Tam PETA RA ah Ina 
are Na Lai in my heart — Even through yow'rre far-away.. 

| Irama nan merdu meraju siraju, 
| Rasa-terharu! 
| Dinjanjikan oleh New-Glorious Star: 
| wARReN. 

Hd o 

ab ai 

GLORIA 

| Kisah nan sedap... suka & duka silih berganti ! 
| SUNGGUH, tiada 'mudah terlupa kan AR yaa 
| Diramaikan dgn, Mondharmonica-band oleh Bor. 

|. RAH Minevitch berbintang Oscar. 

| 

“ALWAYS IN MY HEART” 
Gloria Warren — Kay Francis — Walter Huston. 

MAIN: 5-7. 9 — Sengadja untuk segala UMUR ! 
MATINEE tiap PAGI dj. 10. Voorverkoop: 9-11 siang. 

  

  

    
  

  

2-51/9-520: 

(LAIN KALI KALAU MAIN 
MINUM DULU 

susu map BENDERA/ 

  

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
  

     

    

    

    

    MASIH SEDIA: 

NAGA MERAH 

omslag bagus 
omslag biasa 

MELIHAT TIONGKOK 
“Negara Merdeka ! 

  

oleh JACK BELDEN ... 

KE TIONGKOK BARU oleh KWEE KEK BENG 

Pandai Merdeka ! 

Sanggup Merdeka : oleh BARIOEN 

Dad OR Gatra al ea Mp: 215— 
Pen Ka ea aa Rp. 11,— 

BARU 

Aa sanak TUpr dn ara 

Pesanan lewat pos tambah 10X ongkos kirim, 

SNN tan en NAN 

  

Rp. 117,50 

Toko Buku ..K.R." 
TUGU 42, TELP, 901. 
—Jogjakarta. 

  

| MENGAN IP TENTU PUAS! 128-1. 2 
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a 

0 
DH 
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PENJANGKALAN KABAR BOHONG 

Balai Bahasa Inggeris Jogjakarta dengan ini mendjelaskan 
kepada jang berkepentingan bahwa jang baru? ini telah 
menempuh udjian B-I bahasa Inggeris di Semarang adalah 

seorang pegawai TATA -USAHA B.B.I., dan bu- 
kannja gury ataupun Direktur B.B.-I. 

Jogjakarta, 24 Djanuari 1953 

Direktur B. B.I. 

285-1. SUNARDJO HADITJAROKO. 

  

: No. 37631 

  
Sa Si 

&) 
, (D MATA BENGKAK, KEMASU- 

KAN DEBU, KABUR LAN” 
TARAN BERUSIA TINGGI, 
SUKAR BUAT BUKA KULIT 
MATA, ATAS BIDHI MATA 

EF Ea 
DIKELUARKAN OLEH PO AY DISPENSARY SHANGHAI 

BISA DAPAT BELI Di-SEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO2 
AGENT DI SELURUH INDONESIA BAN SAN YOK PANG. KapasAn 216-220 71tp:U.837 S BATA 

| 
2 bang 

  

Agen Magelang: TEK TJIE YOK FONG, Toko LIEM PING 
GWAN, Toko LBHE SANG, Toko Obat ENG TAY Hoo, 
Toko, VICTORIA, TJIN TEK YOK PANG. 

Djuga bisa dapat beli di Toko2 dan Rumah Obat 
279-1 

  

KISSAH 
PENDUDUKAN 
JOGJAKARTA —- 

Peristiwa 19 Desember 1948 jang - menimpa 

Bangsa Indonesia, tidak dapat,dilupakan, terutama 1 

Jogjakarta jang mendjadi Ibu Kota Republik Indo- 
nesia. Bangsa Indonesia mengalami pertjobaan ke- 
uletan dan ketabahan hati, jaitu dengan 'diserang- 

nja lapangan terbang Meguwo dengan pemboman 

jang kejam, disusui dengan pendaratan oleh Ten- 

tara Belanda, jang kemudian hari itu djuga kota 

Jogja dapat didudukinja. 

Buku Kissah Pendudukan Jogja, 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, mundurnja Tentera Belanda dan 
kembalinja Djenderal Soedirman kekota, 

Buku ini perlu sekaii dimiliki oleh 
lapisan masjarakat. Di tiap2 Taman Pembatjaan 

dan Perpustakaan Sekolah “akan terasa belum 
sempurna bila buku itu tidak ada didalam daftar. 

segenap 

: 

Harga hanja Rp. 3,50 sebuah. 

Pembelian : 10 “5300 0x korting 107 
(Th Ol #— 100 ex Hg 15 YM 

101 — keatas" VI WII) 25 Yo 
Ongkos kirim 1076, 

Diterbitkan oleh B.P, ,KEDAULATAN KAKJAT” 
# 

Pusat pendjual : 

TOKO BUKU ,,K.R." 
Tugu 42 — Telp. 901 
"SU JOGJAKARTA, — 

        
Typ #KEDAULATAN KAKJAT 1522/52/8014  


