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ca diadjukannja usul 
. Rondonuwu | cs, 

ow, ee pembitjaraan 
tersebut dikemukakan pula ,,ke- 

ul ikinan? krisis kabinet” apa 
usul mosi itu diadjukan dan 
ma oleh parlemen karena: PE Sa 

| ada nteri2 jang ditarik .kem- 
i Hanana | 

bberapa Rapat sedang 

  

1ei Aa Want pa- 
da peme mengenai missi 
Palar ke Moskow dibulan Mei'50. 
sn soal pembukaan amba- 
sade di Moskow itu seksi pun 
2 persilahkan 

adakan rapat ke hari pa rdja pada 

   # “Pardede ten 
siran Sunito dan Go 
2 Nederland. — 

entang pengu- 
Gien Tjwan 

Ant. 

  

MOBIL TATRA" JANG 
PERTAMA 
Masuk Indonesia 
traktor Tjekoslowakia 
segera mienjusul. 

» Telah diadakan perdjalanan 
:pertjobaan Djakarta — Puntjak - 
:pulang-pergi oleh 5 buah mobil 
'»Tatra”, produksi paberik Ta- 
'tra di Tjekoslowakia, jang per- 
tama kalinja masuk Indonesia, 
iPerdjalanan pertjobaan ing dii- 
ikuti oleh pers dan serta pula 
Konsol Djenderal Tjekoslowakia | 
Dr. . Jaroslav Kvachek beserta 
-istery dan beberapa anggota 
stafnja.. Biarpun mobil2 baru 
itu belum di - ,inrijden”, per- : 
»gjalanan pertjobaan jang 
lah ditempuh sampaj Puntjak 
itu dapat dikatakan berhasil, 
dalam kelantjaran djalan naik 
maupun turunnja dan stabiliteit 
(nja dalam djalan tjepat diatas 
Gjalan basahpun. Beda dari mo- 
bil2 kebanjakan, motor, mobil 
tsTatra” ini berada dibelakang, 
3 ang tempat barang didepan: 

n pendinginan mesin tidak de- 
Jigan menggunakan “air tapi 
Gengan udara (air - cooled engi- 

dapat “arabul berhu- | 

pada pemerin- | 

Kemis besok, mengenai per- 

te- | 

  

          

   

K 
ngan 

aan, diundur sampai rapat 
—. 

wu 'KUADJIBAN 
BELADJAR 

.... Pahun 1961. 
Seksi PPK dalam sidang ke- 

| Mmarin putuskan untuk menarik 
beberapa undang2 sbb: 1. UU 
Pendidikan. 2. Sekolah par- 

| tiketir. 3. vU erguruan ting- 
KA an 
Selain itu seksi kehendaki 

dajuga keterangan2 mengenai 
persiapan2 diri djika UU kua-   djiban beladjar diadakan pada 

tjanakan oleh Pemerintah. 
Pun diharapkan “keterangan 

Pemerintah mengenai usaha2 
guna perbaikan nasib guru2. 

Rapat kerdja mengenai hal2 
tersebut akan ane tang- 
gal 3 “Pebruari j-a.d, — Ant. 

  

— DILARANG STIR MO- 
BIL2 DINAS 

ss Bagi pegawai? Djapen. 
Kepada segenap Kantor? Dja- 

pen baik daerah Kota maupun 
Kabupaten? diwilajah Djawa 
Tengah dalam suatu surat eda- 
ran dari Propinsi dinjatakan, 
dilarang pegawai? Djapen me- 
ngendarai sendiri mobil2 Dja- 
watan, terketjuali pada waktu? 

jang memaksa dan mendapat 
izin dari Hepath Djawatan ma- 
sing2. 
Larangan i ini idisebhbkan, ber-   

ngan "pemakaian bensin. “tap | u2 
“Epilon 26 mil. 

Traktor jang pertama 
akan segera - datang 

2g - pula. 

». Menurut pihak konsulat Tje- 
Mipnlawakia kini. sedang dalam 
“perdjalanan sebuah traktor bu- 
atan Tjekoslowakig ke  Indone- 

sia. Traktor jang akan datang 
“ini adalah traktor utk pertani- 

can dan didatangkan ke Indone- 
sia masih hanja sebagai tjon- 
toh. Pihak konsulat sedang me- 
ngusahakan terselenggaranja 
perdagangan traktor2 dan me- 

     
   

  

kenaan Lana | kerna inja 8 Sua- 

   niet jang 
dikendarai oleh seorang pegawai 
Djapen dan membawa korban 
beberapa Naa demikian Dja- 
pen Ta - PMN 

27 DJANUARI H.A. SA- 
LIM KE AMERIKA ' 

ELA. Salim 21 Djanuari kema. 
Tin Meninggalkan negeri : Belan- 
da menudju Amerika Serikat. 
Selama 4- hari “di Amsterdam 
H.A. Salim telah mengadakan 

saran2 didepan Lembaga Ker- 
-sin2 pertanian lainnja dengan | djasama' Kebudajaan dan maha- 
“pihak Indonesia. — Ant, ! siswa2 Indonesia disana. Ant, 

Bongkar? perkara? lama 
dalam revolusi 

“Berarti kesempatan untuk balas dendam 
. “Anggota Parlemen Z. A, Ah- 

mad telah memadjukan perta- 
njaan pada. Femerintilk seperti 
berikut : 

2 Tidakkah Pemerintah se- 
3 pendapat dengan penanja bah- 

a membiarkan tindakan Ke- 
'@jaksaan dan Kepolisian jang 

- hendak membongkar2 perkara2 
lama dalam peristiwa2 revolusi 
nasional dan kedua agressi Be- 
lanta itu adalah membuka 
-pintu pembalasan dendam dan 
-tuduh-menuduh jang sangat 
merugikan dan: Mena 
masjarakat ? 

-Djika pendapat ini benar, 
. dapatkah penanja mengharap: 
kan darj Pemerintah suatu si- 
kap jang tegas untuk memben- | 
.dung dan menghentikan segala | 
pemeriksaan dan tindakan jang 
lain mengenai 
sehingga djabatan Kedjaksaan | 
-dan Kepolisian tidak djatuh- di- | 

. mata rakjat dan tidak dipergu- 

nakan untuk maksud2 tertentu | 
jang merugikan negara. dan 

“Ipin oleh M.C. Sakol 
.2. Tidakkah Pemerintah se- | 

“mengatjaukan masjarakat ? 

“pendapat dengan penanja bah- 
wa .pedjuarg2 kemerdekaan. di- | 
.zaman2 revolusi nasional dan | 
sagressi kesatu dan kedua, ba- 
'gaimanapun djuga terc 
dalam bertindak pada MX 
perdjuangan itu, “merek: 
adalah pembela2 . negara 3 
harus didjundjung djas 
dan. didalam perdjuangan u 
seluruh rakjat 

bangkan segala-galanja 
Djika pendapat 

apakah tidak sebaiknja untuk 
menghilangkan. segala keragu- 
raguan dan untuk menutup ke- 
.mungkinan pembalasan den- | 
dam dari pihak2 jang tertentu, 

.hahwa Pemerintah : 1, Pa 
Juarkan pendiriannja jang 

terhadap peristiwa? ska 
nasional dan perdjuanga 

i atv vaktu agressi kesatu dan ke- 
d itu, sehingga dapat didja- 
sdikan. pegangan oleh rakjat ? 
ng itu meng 
ul Pena Men 

    

   
   

   

  

  

   

   

peristiwa2 itu, 

ikut menjum- | 

ini Kaka, | 

' penghormatan terhadap pedju- 
ang? kemerdekaan dan mene- 
gaskan perlindungan terhadap 
mereka dan rakjat seluruhnja 
dari Ta tuntutan. — Ant. - 

BABAK KE - III KONPE- 
RENSI ECAFE 

- Dimulai dan Menteri 
. Sumanang beri sam- 

y butan. 

“ Babak ke-III dari rangkaian 

 konperensi Ecafe di Bandung 

| tgl, 26 - 1 dimulai dengan sidang 
komite mengenai industri dan 

perniagaan. Untuk komite itu 

'sidang ini adalah jang Ke-V: 

(Lihat sidang Ecafe dilain ba- 
“gian, red.). 

1 “Pembukaan sidang tersebut 

diikuti oleh para utusan dari 2d 

negara baik anggauta penuh, 

maupun anggauta ,associate” 

dari Ecafe. « 

, Sidang pembukaan itu.dipim- 
Varavarn 

(Muang Thai). Dr. P.S. Loka- 

nathan, executive secretary Eica- 

fe, memberikan uraian menge- 

nai aktivitet Ecafe “dalam la- 
pang industri dan perniagaan. 

Atas nama pemerintah Re- 

  

5 publik Indonesia, kemudian Men- 
| teri Perekonomian Mr. 
Inang menjampaikan kata sam- 

Suma- 

butannja. 
Dalam kata pembukhan itu | 

Prins Sakol Varavarn menerang- 
kan, bahwa didalam perkemba- 
ngan industri itu terletak hara- 
pan ekonomi negara2 Ecate. In- 

dustrialisasi 
untuk memetjaihkan soal2 Asia 
'dalam hal tenaga manusia dan 

| pertanian. Ecafe, Mata Varavarn, 
tepat sekali dengan meletakkan 
titik berat usahanja dalam hal 

.per ndustrian ketjil (dan kera- 
djinan tangan), mengembangkan 
sumber2 alam, perumahan dan   | segala rentjang mengengi kese- 

| tahun 1961 seperti jang diren- | sekarang 
| rumuskan ' 

  

kerdja j.a.d. 

Arifin tidak sedia ' membe- 
rikan keterangan tentang pem-il 
bitjaraan dalam seksi itu selain: 
terangkan, bahwa seksi berusa-i 
ha membantu pemerintah untuk 
selesaikan peristiwa 17 Oktober 
setjara wmempuaskan, karena 
menurut - pendapatnja, sampai 
kini keterangan2 dan pendjela- 
san2 Menteri Pertahanan a.i. ti- 
dak atau belum mengenai soal2 
pokok jang djadi ' motor ter- 
djadinja Pena LET Oktober 
itu. 

Ta perundang2an keten- 
taraan ia terangkan, seksinja 

tjari djalan untuk 
rentjana .UU dari 

pemerintah jang mengatur soal2 
materiil dan funktie administra. 
tif anggota2 angkatan perang 
itu kedalam rangka ,,ketentu- 
an?” jang seharusnja ditetap- 
kan dalam UU pokok pertahan- 
an - sebagaimana dikehendaki 
seksinja. 
Pokok penting dalam hal ini 

ialah djangan sampai djiwa pe- 
rundang?an ketentaraan, jang 
mendahului Jahirnja UU pokok 
pertahanan itu, menjimpang 
dari politik pertahanan kita | 
jang menurut Arifin, dasarnja 
harus terletak pada patriotisme 
jang djiuga telah terbukti me- 

  

j 

  

Anggauta 

Menurut Dinas Pers | Penera- 
ngan Kementerian Pertanian da- 

Iri Kantor Besar Internasional 
Labour Office di Djenewa (Ge- 
neve) diterima kabar bahwa mu- 
lai tahun ini untuk selama tiga 
tahun, telah diangkat sebagai 
anggauta dari Permanet. Agri- | 

cultural Committee, Ir. Kaslan 
A. Tohir, Kepala bagian hubu- 
ngan luar negeri dari Kementeri- 

jan Pertanian. Pengangkatan itu | 
'adalahi bersifat perseorangan. | 
Bulan Mei jang akan datang di- 
tunggu kedatangannja di Dje-. 
newa untuk mengundjungi ra- 
pat committee. — Ant, 

ye 

mem 

k ata | 
ALAM pidatonja 'ai Mar 
gal 26-1 jang dikund 

menitik beratkan pada soal   rupakan sendi pembentukan 
angkatan perang kita dimasa jl. 

Arifin dapat- pahami urgensi 
jang dirasakan oleh pemerintah 
jang mengadakan beberapa UU 
ketentaraan. jang mendahului 
pembikinan UU pokok -perta- 
hanan, berhubung dengan hal2 
Jang mendesak. . 
“Achirnja'ia terangkan bahwa 

minggu jad. TG sea akan ada- 
kan lagi rapat kerdja dengan 
Menteri Pertahanan a.i. guna 
melandjutkan pembitjaraan me- 
ngenai soal2 tsb. — Ant. 

  

SEKSI PERTAHANAN 
Tetap kehendaki UU 
Pokok Pertahanan 

2. “Iebih dulu? 

Seksi Pertahanan Parlemen 
telah mengadakan rapat - kerdja 

dengan Menteri Pertahanan Ad 

interim. Kabarnja jang dibitja- 
rakan antara lain jalah menge- 
nai masalah sampai dimana ada- 

nja kemungkinan untuk menga- 

dakan undang2 pokok pertaha- 
nan. 

Sebagaimana diketahui, per- 
bedaan paham antara Seksi Per. 
tahanan dan Pemerintah pada 
ketika menghadapi 4 rentjana 
undang2 ketentaraan jang keti- 
ka itu diadjukan oleh Menteri 

Pertahanan Hamengku Buwono, 
ialah, bahwa Seksi Pertahanan 

ketika itu menghendaki disusun- 
nja dulu rentjana undang2 po- 
kok pertahanan, baru diadakan 
undang2 ketentaraan lainnja jg 
bersendi atas undang2 ' pokok 
tersebut. Sebaliknja Pemerintah 
ketika itu berpendapat, bahwa 
4 rentjana undang2 ketentaraan 
jang diadjukan itu adalah me- 
ngenai materi jang bisa diatur 
terlebih dulu dari pada pokok2 
pertahanan jang harus ditentu- 
kan oleh undang2 pokok, . Ant. 

  

- 

TENTARA JANG AN. 
TJAM TENTARA” 

Pengadilan tentara di Djakar- 
ta jang bersidang tg. 23/1-1953, 
dengan susunan : Ketua : Letnan 
Kolonel A, Nasution, Djaksa 
Tentara : Major R.R.M. Hara- 
hap, Hakim Perwira: Kapten 
Kabul 'dan Kapten Sutjipto, Pa- 
'nitera : Kapten R. Soemadi, te- 
lah memeriksa perkara terdak- 

wa2 Kopral Abdullah Oppir, dan 
peradjurit2 II Liorima, Lasatira, 
Pattikawa, Imaruape, Suparma, 
Passirerorong, J.P. Mannopassa 

dan Hemsaitersa, jang dipersalah-   
merupakan kuntji | 

  @ahteraan lainnja, — Ant, 

kan sebagai anggota tentara de- 
ngan sengadja 'lan dengan te- 

rang2an telah mengantjam ang- 
gota tentara lain jang lebih ting. 
gi pangkatnja (menjerang Kol. 
Hidajat) “di Serpong (Tange- 
rang). Dengan demikian mereka 
telah Melanggar pasal 105 (1) 
KUHPT, 

Hukuman jang didjatuhkan 
pada terdakwa pertama (Kopral 
Abdullah Oppir) ialah 2 tahun 
3 bulan dengan dipotong selama 
dalam tahanan j ia dipetjat dan 
ditjabut haknja untuk bekerdja 
pada instansi bersendjata, 
Terdakwa - 2 dan seterusnja 

masing2 dihukum 1 tahun 3 bu- 
lan dipotong selama didalam tas 
hanan, — Ant, 

  

Baru? ini saja ada r 
Pengaron dan Karangengga 5 
rakan gerombolan, d ian | 

& Eh 
Kalau mereka tidak puas : 

ngan kemerdekaan, kenapakah 
kemerdekaan jang sudah ki 
miliki akan dirusak Iagi 4d 
kalau mereka tidak akan me 
rusak kemerdekaan, kenapa 8 
rakjat jang tidak berdosa - di- 
ganggu dan dianiaja, demikian 
tanja Presider dalam pidatonja 
itu. 

Biarpun aku ikut berdjuang 
sedjak usiaku masih 18 tahun, 
ikut menderita, ikut “masuk 
pendjara, tetapi sekedjap ma- 
tapun belum pernah hatiku ber- 
kata bahwa hasil kemerdekaan 
adalah karenaku, tetapi adalah ' 
benar2 hasil perdjuangan selu- 
ruh lapisan “rakjat. Dari itu 
marilah kita sama2 memelihara 
kemerdekaan dan djika kurang 
puas marilah sama2 memper- 
baikinja, demikian Presiden jg. 
mengachiri -pidatonja dengan 
pengharapan agar kita sama 

bertanggung-djawab dengan se- 
penuhnia. 

Menteri Sardjan dalam pida- 
tonja menitik beratkan kepada 
menambah produksi bahan ma- 
kanan. Menurut Sardjan sepa-: 
roh dari nasi jang dimakan 
oleh rakjat adalah didatangkan 
dari luar negeri. Tidak terhi- 
tung pakaian, kopiah kita, per- 
kakasi'rumah tangga kita dan 
lain2mja jang kesemuanja itu 
kebanjakannja dari luar negeri. 

Drs. Moh HATTA: 

  

managed currency. 

Tentang politik monetair pe- 
merintah dalam hubungannja 
dengan kedudukan bank sirku- 

lasi diterangkannja antara lain 

sbb: politik monetair pemerin- 

tah jang tudjuannja menjeleng- 
garakan kemakmuran  rakjat, 

harus diimbangi oleh politik 

bank jang pimpinannja ada pa- 

da bank sirkulasi. Oleh karena 
semuanja ini mengenai, kepen- 

| gngan rakjat dan negara, jang 
sangat,.besar, maka... perlulah 
»management” keuangan itu, 
jang dikerdjakan oleh bank 
sirkulasi, pada tingkat jang ter- 
achir berlaku dibawah  tang- 
gung djawab pemerintah. Itu- 
lah sebabnja maka  Javasche 

Bank mendjadi bank negara. 

Bank Sirkulasi tak ber- 
arti djadi alat negara. 

Bank partikelir jang menurut 
hukum bisa melakukan. politik 
sendiri berlainan dengan politik 
pemerintah dan pada hakekat- 
nja dapat melakukan politik   

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT .KEDAU LATAN. RAKJAT" (ANG GAUTA SP) 

f 

  
   

Bung Karno di Martapsra : 

Marilah bersama-sama 

Separoh nasi npe 

   
   
   
    

   
   

    

   

  

|dan 3 anggauta 

  

I MOH SALEH ke D JAWA 

UU. P RTAHANAN 
: UU. KETENTERAAN 

ai “pole pangkal 17 Oktober belum pernah 
| 5 dibitjarakan Menteri. Pertahanan 

BTUA “seksi pertahanan Parlemen Zinal Arifin 
talang seksinja kemarin adakan rapat kerdja de- 
Menteri Pertahanan a.i. menerangkan pada pers: 

bahwa pokok pembitjaraan mengenai peristiwa 17 Ok- 
tober. Atjara lainnja mengenai perundang?an ketenta- 

TIMUR 
Pada hari Achad siang telah 

berangkat Walikota Surakarta 
beserta sekretaris, Ketua DPR 

D.P.D. kota- 
besar Surakarta ke Surabaja dan 
|Malang untuk selama 5 hari. 

Maksud bepergian mereka itu 
ag talah al“ untuk menindjau dan 

| mempeladjari structuur Peme- 
intah daerah, perbaikan kota, 
Kebon Binatang dan lain? objec- 

: ten jang patut ditiru hagi Kota- 
| besar Surakarta.' 

Diduga ' Walikota dengan 
“ Frombongannja akan menindjau 

"pulau Madura djuga. — (Kor). 

Ir. KASLAN A. TOHIR | 
GUBERNUR Permanent | 

Agricultural Compnitten : 

di Djenewa. h 

  

BUDIONO 
DAN Mr. WONGSO- 

NAGORO 
Lihat latihan ,,/Muda- 
Mudi”. 

Dalam kundjungannja ke So-' 
lo baru2 ini Gubernur Budiono, 
Mr. Wongsonagoro, disertaj Re- 
siden Salamun Walikota Moh. 
Saleh dan pengikutnja telah 
menjaksikan “latihan tarian,, 
»Muda - Mudi” tjiptaan Pange- 
ran Prabuwinoto, bertempat di- 
kediamannja. 

Perlu  kiranja ditambahkan 
bahwa seorang darj Purwokarto 
jang ikut serta dengan rom- 
bongan Mr. Wongsonagoro akan 
tinggal di Solo selama 2 minggu 
untuk mempeladjari tarian 

|, Muda - Mudi” lebih landjut, — 
4 (Kor). 

rbaiki 
Nandang dari luaran, 
Serdjan 

pura pada rapat raksasa tang- 

'oleh ribuan rakjat. Presiden 
manan. 

jima laporan, bahwa didaerah 
manannja terganggu oleh ge- 
residen memulai pidatonja. 

Demikian Menteri Sardjan. 
Sesudah rapat raksasa rom- 

bongan menindjau Pedalaman. 
Sesudah makan tengah hari di 
Martapura rombongan menudju 
“Kandangan. Sore-itu djuga. di 
Kandangan diadakan rapat 
raksasa dan malamnja perte- 
muan ramah-tamah. — Ant. 

  

TIDAK TAHAN MENE- 
RUSKAN PEKERDJA- 

ANNJA 
Karena gangguan ge- 

rombolan. 

Pegawai2 Djawatan Kereta 

Api Malangbong telah membe- 

ritahukan kepada pihak atasan, 

bahwa mereka tidak tahan lagi 

untuk meneruskan pekerdjaan- 

nja dan akan menutup stasiun 

Malangbong karena gangguan? 
keamanan. : 

Atas pertanjaan Menteri Per- 
hubungan Ir. Djuanda jang ada 

di Bandung menerangkan, bahwa 
-pemerintah tidak bisa memaksa 
para pegawai untuk tetap. bera- 

da ditempat “kalau gangguan 
gerombolan berlangsung terus. 
Ditambahkannja bahwa.ia telah 
menerima laporan2 tentang pe- 
ristiwa di Malangbong dam Gan-   

Lembawa Kebudayaan Indonesia 

1Kon. Betaviassch Genootschap | 

na nsten 

drungmangun. — Ant. “ut 

ERKENAAN dengan peringatan genap 125 tahun umur 
De Javasche Bank, maka Wakil Presiden Drs. Moh, Hatta 

menjambut dengan uraian sebagai berikut : 

Perobahan Javasche Bank dari bank partikelir 
bank negara bukanlah sadja kelandjutan dari pada pendjelmaan 
Hindia Belanda mendjadi Indonesia jang merdeka dan berdau- 
lat, tetapi adalah pula akibat dari pada lenjapnja automatis- 
me dari pada ,,geld standard”, standard emas. 
berganti dengan management ! Geld, currency berganti dengan 

djadi 

Automatisme 

kredit jang “menghalangi tin- 
dakan pemerintah, tidak lagi 
pada. tempatnja djadi bank 
sirkulasi dalam 'struktur per- 
ekonomian sekarang. Bank sir- 
kulasi sebagai bank negara ti- 

Ldak berarti bahwa ia semata2 

mendjadi alat negara. Ia tetap 
mempunjai tugas dan auto- 
nomi sendiri, dan bertindak 

dalam  kerdja-sama jang erat 
dengan pemerintah. Ia mem- 
bantu menjelenggarakan politik 
monetair jang - direntjanakan 

pemerintah untuk mentjapdi 
kemakmuran rakjat. Untuk me: 
njelenggaraikan politik monetair 
itu sebaik2-nja dalam kerdja- 
sama, antara pemerintah dengan 
bank sirkulasi, maka pemimpin 
bank sirkulasi duduk dalam de- 
wan monetair. Setelah politik 
monetair ditetapkan, maka de- 
ngan sendirinja politik bank, 

jang meliputi ' kebidjaksanaan 
kredit dan . diskonto dll., di- 
djalankan oleh bank sirkulasi. 
Inilah djalan jang sebaik2-nja 
untuk mengadakan ' keordinasi 
antara politik monetajr dan po- 
litik bank,   

    
   

   
n Watanschappern' 

ala mangkrak 

kini belum lagi 

  
  

    

PN elaralen di Korea : 
  

  

   

  

LANGGANAN 3 

Dalam dan Luar Kota. # 
  

Bebulan . .......» Rp. 1l.— 

Etjeran ......... n. 0.60 
  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 23. 
ma 

India akan berusaha lagi 
R.R.T. hendaki konperensi 11 negara 

NDIA akan berusaha lagi supaja tertjapai perdamaian. di 

Korea, kata kalangan India jang berkuasa, di London pada 

hari Senin jang lalu. 

Diterangkan bahwa dutabe- 
sar India di Peking telah dibe- 
ri instruksi untuk mengukur 

pendapat pemerintah RRT, 
apakah RRT sanggup memper- 
timbangkan sresolusi India ten- 
tang soal Korea, jang telah di- 
tindjau kembali. 
Tampaknja "hampir positif”, 

kata kalangan tadi, bahwa 
RRT bukannja sama sekali me- 
nolak usul India. 
Dalam pada itu kalangan ta- 

di menerangkan, bahwa hingga 
dapat diketa- 

  

INDIA MERDEKA 3 TH: 
Resepsi dikedutaan 
India, 

Berhubung dengan peringatan 
hari ulang tahun- ketiga .Repu- 
blik India, tanggal 26 malam, 
oleh Duta Besar India dirumah 
kediamannja diadakan resepsi 
jang antara jain dihadiri oleh 
P.M. Wilopo, Menteri LN Mu- 
karto, Corps diplomatik, semen- 
tara anggauta parlemen, wakil2 
masjarakat India, duta besar 
Indonesia di India Dr. Sudarso- 
"no, dan Sutan Sjahrir. 

Toast dilakukan P.M. Wilopo 
dan duta besar India Dr. Bha- . 
gawat.Dayal masing2 untuk ke 

selamatan kepala negara dan 
rakjat India dan Indonesia, 

Selesaj resepsi tsb. diatas se- 
bagian besar tamu2 menghadiri 
resepsi jang diadakan dikeduta- 
an Australia berhubung dengan 
harj Australia. 

Toast dilakukan P.M. Wilopo 
| dan Kuasa Usaha ad intemm 

Australia R.W. Firlonger, Ant. 

PENGIRIMAN PARLE- 
MENTAIRE MISSIE 

Ke Philipina dan India 
diusahakan dibulan Ma- 
ret j.a.d. 

Didapat kabar, bahwa  pem- 
bitjaraan dalam seksi Luar Ne- 
geri.Parlemen. mengenai. pe- 
ngiriman missie - parlementer 
ke Philipina belum mentjapai 
tingkat jang menentukan. Sek- 
si menghendaki Lk. 12 orang 
anggota missie, tetapj mengin- 
sjafi djuga keadaan keuangan 
negara, sehingga pengiriman 12 
orang itu mungkin memberat- 
kan. Selain itu timbul pula pi- 
kiran apakah tidak lebih baik 
mengirim missie ke India, jaitu 
negara jang terlebih dulu me- 
ngakui Indonesia, dan apakah 
tidak bisa diambil djalan te- 
ngah, jaknj mengirim missie 
untuk kedua negara itu sekali- 
gus ataupun terdiri dari 1 rom- 
bongan sadja jang pergi ke In- 
dia dulu kemudian terus ke 
Philipina, ataupun ke Philipina 
kemudian ke India, 

Seksi dan pertanjaan 
P, Pardede. 

Seksi Luar Negeri Parlemen 
besok berapat, antara lain un- 
tuk menetapkan  rapat-kerdja 
dengan Menteri Luar Negeri 
mengenaj pertanjaan anggota 
Peris Pardede tentang pengusi- 
ran Njoto, Aidit dan dalam hu- 
bungannja pula dengan pengu- 
siran Go Gien Tjwan dan Su- 
nito. — Ant. 

| Bank nasional sedjati wadjib beri kredit 
& Bank sirkulasi harus kerdja-sama dengan Pemerintah 

Tugas Bank Negara 
nanti, 

Tentang tugas Javasche Bank 
nanti dikatakannja, bahwa apa. 
bila nanti Javasche Bank men- 
djadi bank negara, ia mengha- 
dapi tugas jang baru sebagai 
pembantu pemerintah dalam 
hal pembangunan masjarakat 
dan mentjapai stabilitet ke- 
uangan sebaik2-nja. Tugas ini 
tak ringan dalam masa jang 
disebut oleh madjalah The Eco- 
nomist ,,the age of inflation”. 
Javasche Bank sekarang meng- 

hadapi masjarakat Indonesia 
jang hampir Kosong dari pada 
bank2 nasional jang berarti, jg 
harus mendjadi. tulang pung- 
gung pembangunan dari per- 

ekonomian masjarakat, Ia ha- 
rus merintis djalan untuk per- 
kembangan bank2 nasional ber- 
bagai rupa. 

: Dengan mengutip Sayers da- 
lam bukanja ,,/Modern Banking” | 
jang mengatakan, bahwa kedu- 
dukan bank sirkulasi itu ter- 

hadap bank2 “dagang lainnja 
ialah sebagai banker's bank, 
Wakil Presiden terangkan, bah- 
wa apa jang dimaksudkan oleh 
Sayers itu adalah bank modern 

dalam negeri jang modern pula, 
jang perekonomiannja telah 
berkembang dgn sistim uang 
dan pembajaran jang  lantjar 
sekali djalannja, dimana che- 
gue dan “giro telah  mendjadi 
alat pembajar sehari2 diseluruh 
negeri, 

(Bersambung hal 4).   

hui, apakah India akan menga- 
djukan resolusi baru ini kepada 
PBB, ataukah akan bertindak 
setjara lebih langsung sebagai 
perantara. 

Soal tawanan perang dan 
status Korea dimasa jad. 

Akan tetapi, kata kalangan 
tadi, dari keterangan jang: la- 
jak dipertjaja dapat ditarik 
kesimpulan, seakan2 RRT sang- 
gup merundingkan perdamaian 
di Korea, apabila soal tawanan 
perang itu dihubungkan dengan 
konperensi mengenai status 
Korea dimasa jg. akan datang. 
Tampaknja Peking menghen- 

daki supaja diadakan konpe- 
rensi antara 11 negara jang 
bersangkutan dengan masalah 
Korea, untuk  menjelesaikan 
masalah repatriasi orang2 ta- 
wanan perang dan memetjah- 
kan masalah Korea setjara da- 
mai. Sebagai dasar untuk me- 
ngadakan konperensi tadi, tam- 
paknja RRT menghendaki su- 
paja diakui hak rakjat Korea 
untuk memetjahkan masalah2 
dalam negeri dan ini dapat di- 
langsungkan sesudah segala 
pasukan asing ditarik kembali 
dari Korea, termasuk djuga pa- 
sukan?2 Tionghoa. 

Inggeris & Amerika: 
Soal tawanan perang 
dulu. 

Kata kalangan India tadi se- 
terusnja, hingga kini Amerika 
dan Inggeris menghendaki su- 
paja konperensi mengenai sta- 
tus Korea dimasa j.a.d. ini ba- 
ru diadakan, sesudah masalah 
repatriasi orang2 tawanan pe- 
rang didjalankan, mereka ber- 
pendapat, bahwa dalam konpe- 
rensi sesulit ini tidak /'” akan 
mungkin ada kesempatan un- 
tuk membitjarakan masalah 
repatriasi orang2 tawanan pe- 
rang. — Ant. - UP.   

  

“ 

  

Kapal ,,Epim” aka 
tiba di Abad.n 

Untuk angkut minjak 
Iran, 

Dalam keterangannja kepada 
pers, menteri LN Iran Hussein 

Fatemi mengatakan, bahwa tak 
lama lagi sebuah kapal peng- 

angkut minjak jang ke-2 kepu- 
njaan kongsi “Italia ,,Epim” 
akan tiba di Abadan untuk 
mengangkut minjak Iran. 

Fatemi menambahkar, bahwa 
pengadilan di Aden telah me- 
nerima Hn jang langsung 
dari London, mengenai keputns- 
an jang akan diberikan dalam 
perkara kapal pengangkut mi- 
njak ,,Rose Mary”. 

Penangkapan? di Te- 
heran. 

43 Orang telah ditangkap di 
Teheran, setelah polisi menemu- 

kan cel dari Partai Tudeh. 
Seperti diketahui, tahun jang 

lalu dengan resmi telah dikelu- 
arkan larangan terhadap kegi- 
atan2 partai itu. 5 

Perundingan Mossadegh 
— Sadchikov. 

Kalangan2 jang mengetahui 
di Teheran mengatakan, bahwa 

dalam perundingan2 jang baru2 
ini diadakan dengan dutabesar 
Sovjet untuk Iran Sadchikov, 
PM, Mossadegh telah menge- 
mukakan  masaalah hutang 
emas Sovjet kepada Iran. 
Hutang tersebut, adalah pe- 

ngeluaran masa pendudukan jg 
diberikan oleh Iran selama pe- 
rang dunia ke-2. — AFP. 

BELUM SEMPAT TERIMA 
PEMIMPIN2 EROPA 

Djuruwarta diplomatik dari 
harian "Washington Post” me- 
ngabarkan, bahwa maksud kun- 
Gjungan - menteri LN Amerika 
Serikat, John Foster Dulles, ke 
Eropa pada achir bulan ini an- 
tara lain ialah untuk minta ke- 
pada pemimpin2 pemerintah2 
Eropa “supaja “menunda kun- 
djungannja ke Washington. 

Menurut harian tersebut, Ei- 
senhower dalam minggu2 jang 
akan datang ini masih Sibuk se- 
kali dengan urusan pemerin- 
tahan. — AFP. 

  

  

  

Konperensi antara serikat2 
buruh Asia di Manila 
Untuk melawan pengaruh komunis ? 
UMBER2 gerakan buruh di Manila pada hari Senin jl. me- 
njatakan, bahwa pada waktu ini sedang dipertimbangkan 

rentjana2 untuk mengadakan suatu konperensi antara orga- 

nisasi2 buruh jang terpenting di Asia untuk dilangsungkan 
di Manila kira2 pada bulan, Mei jad. 

Menurut sumber2 tersebut sa- 
lah satu tudjuan pertama dari 
konperensi itu ialah untuk me- 
lawan pengaruh komunis dida- 
lam organisasi2 buruh  dine- 
gara2 Asia. Dikatakan, bahwa 
utusan2 dari India, Indone- 
sia, Muang Thai, Birma, Mala- 
ya dan Djepang akan diundang 
untuk menghadliri konperensi 
jang diusulkan tadi. 

Konperensi organisasi2 buruh 
Asia itu diusulkan berhubung 

dengan kabar2 jang menjata- 
kan tentang bertambahnja ke- 
giatan komunis dalam serikat2 
buruh di Indonesia, Birma, Dje- 
pang dan India. Kabar2 jang 
berasal dari Birma menjatakan, 
bahwa perserikatan2 buruh di- 
negeri itu kini terantjam  ba- 
haja akan ,,direbut” oleh kaum 
komunis. Demikian menurut 

sumber2 tersebut di Manila. 
Selandjutnja dikabarkan, bah. 

wa selain untuk menjerukan 
persatuan semua. buruh di Asia 
untuk. melawan ,,infiltrasi2 
propaganda “komunis”, konpe- 
rensi jang diusulkan itu akan 
mendesak pula supaja  soal2 
mengenai upah diselesaikan 
untuk kaum buruh agar me- 
reka tidak begitu mudah dipe- 
ngaruhi oleh maksud2 jang 
subversif. — Ant. - UP, . 

ELIZABETH AKAN KUN- 
DJUNGI KE CEYLON 
Ratu Elizabeth II dari Ingge- 

ris dan Duke of Edinburgh, 
akan mengundjungi Ceylon da- 
ri tanggal 11 sampai 21 April 
1954, jaitu tepat pada hari la- 
hirnja jang Ke-28, demikian di- 
kabarkan di. London. 

Ratu Hlizabeth akan me- 
ngundjungi Ceylon dalam per- 
djalaninnja kembali dari Aus- 
tralia dan tidak dalam perdja- 
lanannja ke Australia seperti 
telah dikabarkan dulu, 

Perdjalanan tersebut akan 
dilakukan dengan menumpang 
kapal “Gothic” dari 15.902 ton 
dan dalam perdjalanannja ke 
Australia kapal tersebut didu- 
ga akan melalui Selat Panama. 

— AFP. 

PARADE HARI PROKLA- 
MASI REPUBLIK INDIA 

'Di New Delhi. 
Sebuah parade jang pan- 

djang dan disaksikan oleh 200 

.Yibu orang, Senin jl diadakan 
diibukota India New Delhi, 
untuk merajakan ulang tahun 
ketiga proklamasi Republik In- 
dia, Parade ini memperlihat- 
kan kekuatan militer dan in- 
dustri negara India jg modern. 

Presiden Rajendra  Prasad, 
P,. M, Nehru- dan  pembesar2 
tinggi India lainnja serta Was 

  
kil2 “korps diplomatik di New 
Delhi. menerima “parade itu 

dari panggung kehormatan. 
Bagaian2 jang terpenting dari 

parade itu  diantaranja ialah 
penerbangan dalam formasi 
oleh 6 buah pesawat jang untuk 
pertama kalinja dibuat selu- 
ruhnja di India dipaberik2 jg 
baru di Bangalore: penerbangan 
oleh 20 pesawat. pemburu jet 
» Vampire”, 18 pembom ,,Libe- 
rator” dan 9 pesawat pengang- 
kut Dakota dari angkatan uda- 
ra India. — UP. 

J. WRISHT KUNDJUNGI ' 
PAKISTAN 

- Laksamana ke-2  Jeraul 
Wright, panglima besar angka- 
tan laut Amerika Serikat di A- 
tlantik “Timur dan Laut 'Te- 
ngah, Senin jl. menerangkan di 
Karachi, bahwa masalah pem- 
bentukan MEDO (Organisasi 
Pertahanan Timur Tengah) ki- 
ni sedang dibitjarakan melalui 
saluran2 diplomasi, dan dikata- 
kannja bahwa ia tak akan mem 
bitjarakannja selama kundju- 
ngannja ke Pakistan ini. 

Wright tiba dilapang terbang 
Karachi pada hari Senin jl. Di- 
katakannja, bahwa selama kun- 
djungannja ihi ia akan bitjara- 
kan soal2 umum jang mengenai 
Pakistan, dengan para pembe- 
sar Pakistan dan wakil2 kedu- 
.taan besar Amerika Serikat di 
Karachi. — AFP, 

PEGAWAI JG MA: 
SAK" DIPENSIUN 

Umur 55 tahun dan 
lama kerdja 20 tahun. 

Menteri urusan pegawai Su- 
roso sehabis adakan rapat ker- 
dja dengan seksi perburuhan dan 
urusan pegawai terangkan, sa- 
lah satu hal jang diberikan pen- 
djelasan pada seksi ialah menge. 
nai ,,afvloeiing” pensiunan jang 
menurut menteri banjak timbul- 

kan 'kegegeran karena salah 
paham. Menurut menteri jang 
dipandang ,,masak” untuk pensi. 
un ialah pegawai2 jang sudah 
umur 55 tahun dengan lama 
kerdja, paling sedikit 20 th. Ant, 

  

  

  

— Ta mada“ lan 

  

x Seorang pemuda datang 
disalah satu kantor di Jogja 
perlu tjari kerdjaam. Mesk, die 
mendapat keterangan, bahwa 
kantor tersebur tidak menerima 
tenaga baru pemuda ibu mena 
desak . dam achirnfa....... serta   minta uang, 

 



  

   

    

        
     

           

     

  

          
       
     
     

      

   

      

     

         

  

   

  

   

    
   
   

      

   

   

  

   

  

   
   
   
   

  

   
          
      

         

Na Ne ngan 
— — Kota Padai 

“Prabumulih telah “Aka: pem- 
bekotan terhadap. kapa BPM 

»Nassau” jang akan t 

La alam ae 
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2 untuk aa pem 
. pilem? didaerah2. 

Sma - Djembatan jang. mba, 

| Lampung g Utara .tel 
| dengan “resmi baru2 ini. 

SD Pulau Geman' . 

mering Ilir) telah didirikan bagi 

nitia pendirian Natan 
-Islam.. 

tt 
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— 2 Pebruari Na sin 

| dari keadaan 
“@jumlah $ 

AN | udjian. Ditiap-tiap kota kabu- 

| Dan dikota jang agak besar, 
memiliki 2,3, 2 5, sampai ada 
jang mempunjai S.M.P. Negeri 

    Hum “bahwa tiap2 th meki ria 

dan diganti de an Ssis- 
ang sampai sekarang. 

1- 

ki 
lulus dalam “udjtannja: Akibat 

“ini ialah, bahwa: 
SM.P, dalam Waktu jg 

singkat telah berlipat gara. 
untuk dapat memberi tempat 
kepada anak2, jang lulus dal 

paten sekarang tentu ada SMP. 

6 buah atau lebih. 
'Masarakat umum telah mak-   

ae 
| Akuti PSMPu ES 

“Hari Senin tgl 12-1- 1953 jang | : 
baru lalu kami 'bertjakap-tjakap 3 

dengan seorang guru S.M.P. 
-disesuatu kota besar di bip ha 

Tengah. Sar. “3. 
-tang Keadaam 
pada: 

1- 1952 diterima. di SMP. ke- | 

las I, dan sekarang telah bela- 
djar 6 bulan lamanja, memberi- 
kan kesan, bahwa mereka cam don | 
sekali mengikuti pelandarna 
terutama mengenai mata 

“| djaran ilmu pasti. 

“kan oleh faktor2 didik dibawah | 
imi: 

Aa 

. SMP2 pada umumnja 'be- 

3. Udjian masuk belum mem- 

  

    

  

  

mengeluh ten- | 
M.P. sekarang 

Murid?, jg pada | 

a pela- 

Keadaan ini mungkin Basapa 

Mulieu (lingkungan) mereka | 
belum mempunjai tradisi be- | 
ladjar. Pihak orang tua mu- | 
rid “belum. dapat . memberi | 

bantuan kepada anak2nja 
.dalam beladjar. Dan keadaan ' 
dalam lingkungan keluarga 

asih serba kekurangan 
(makan, pakaian, penerang- | 
an, dan bimbingan). aa 

lum mempunjai peralatan jg 
| Iengkap. (Kekurangan buku2 
peladjaran). Kalau ada bu- 
ku2, tidak dapat diperguna- | 
kan untuk S.MLP. itu (terlalu | 
mudah atau terlalu sukar, 
atau tidak tepat). 
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tang dikota Palembang akan | 
“diresmikan pembukaan “kantor |. 

| urusan import untuk. daerah | 

“Sumatera Selatan. Baharuddin 

€ kantor tersebut jang 'di- 

SK 

23G 

(kirim dari Djakar' 
dulu sudah tiba di "Palembang 

BANDJARMASIN - — Menu- 1 

“rut bgm, maka tahun ini | 

| akan banjak sekali tjalon2 ha- 
| dji. Sesu 

S
a
n
 

  

  aa He. aa e 

P - 
-kan2 dan pentjurian. Belum ter- 
hitung rumah2 penduduk. jang 
dibakar gerombolan... 

- Disamping kerugian harta- 

      setahun jang lalu ada TT orang, 

pegawai negeri (dan seorang tja- 
mat Pakis Magelang, 
- Penjerbuan gerombolan sela- 

an ma itu, sebagian besar terdjadi 
disekitar daerah M pi 
bu Compleks. Pinn. wedanan 

. Grabag dan d 
terdjadi dua kali 
kerugian beta 
ke “kurang . dari 000 
engan 23 oran iwa 

5 Konga Bar mena 

   

      

   

          

   

  

   
   
    
   
   
   
   
     

     

    

    

    

   

    

   
    
    

rta, kemarin |: 

   

  

barnja Djawa Baratlah jang : 

| dang2 membipgnekan. bag 

benda, : kerugian. “djiwa selama 

jaitu rakjat biasa, pamongiesa, 5 

    

Residen Tenten 1 

  

   
   

na “Surakarta dapat diump 

  

.masih terdapat 

Na Niat “Harus dihadapi, 

Yasa menderita oleh Karenanja, 
i kita disam- 

         

  

    

    
    

   

   
ping 
kund 
m ode n untuk membongkar 
»Tjandi lama” dan membangun | 
“kembali ,,Tjandi baru” membu- 
tuhkan -pula psyehiater 
bagi jang bingung dan ' Liang 
menderita. 

Merupakan. peladjara baru 

    

     
     
   
          

    

  

   

    

  

    
     

   
       

   

    

     
   

    

Jatu en jang dipimpi 
an 

ta gan Mr. Wongsonagoro se- 
: ketua Panitya Negara ig 

ndjelasan2 sekitar 
un 1950 hal pengha- 
atan Residen jang 

andjutnja mempunjai tugas 
sebagai Koordinator di daerah 

' masing2. Arugan dan Kep U - 

k p 
1 1uatkan, “alan dari 
dan Magelang : Red.). 

PENDIDIKAN KIMIA 

  

Kita mesbutikan oudheid- 
— kundige, arsitek modem, 

dan psychiater 
" : tg . andi lama" dibongkar, nTjandi 

: | baru" dibangun. - 
Dan rn (Oleh: Wartawan K.R! sendiri). 
| EMOKRATISERING dalam Pemerintahan mempunjai arti 
lebih dalam mengenai bentuk dan : sifatnja, Terutama bagi | 

makan tjandi lama merupakan sesuatu | 
jang kokoh kuat. Dan untuk dapat mendjelmakan suatu tjan. 
di baru, penangkaran jang lama tidak berarti merusak, “kag 

    

   

  

   

  

   
   
   
    

   

  

     

  

Semarang : 

x 

| mu bumi dan sedjarah, Ma- 

| Jamagn anak2 

    

MET 

,waan, 

TE Maa (garantie), | 

bahwa anak2 jang lulus, da- 
at mengikuti peladjaran di 

MP., jang berlainan sekali 
anja mengadjar dan di- | 

skolah rakjat. Di S.M.P. su- 
dah “dipakai sistim ,,yak- 
leeraren”, sungguhpun belum | 
0070... Lagi pula harus di- 

pe 'ingati, bahwa pada umum 
yja anak2 S.R. itu mulai Ke- 
as V. telah dilatih kearah 
jian (inpompen). Sekolah2 

Sa itu hanja mementingkan be- 
berapa vak sadja, jaitu ba- 

' hasa Indonesia, berhitung, il- 

  

  

ta2 peladjaran jang lain se- 

: 'akan2 diabaikan. Lama ke- 
itu hapal 

sungguh2, apa jg diberikan 
kepadanja, 'akan tetapi be- 
lum tentu, bahwa anak2 itu 

Nan ba kesanggupan dan | 
setjakapan. beladjar terus 

" Oitelkatto). 

» | Bentuk S.M.P, belum 
selaras ? : 

Berhubung: dengan kenjataan? 
diatas, maka jg berwadjib dan 

masjarakat harus menaruh per- 

hatiah terhadap soal tersebut. 
'ini mengenai. pertumbuhan 

dan perkembangan anak? kita 

sendiri, dan jang kita harapkan 
“kelak mendjadi warga masjara- 

kat dan warganegara jang ber- 

ee jang baik, dan pendukung 
jita2 negara, ialah Pantjasila 

kita, S.M.P. dengan bentuknja 

sekarang ini belum: dapat. me- 
menuhi tugasnja sebagai alat 

pendidikan bagi anak? kita, jg 
akan: melandjutkan pendidikan 
dan pengadjarannja. 

Kami ji ingin mentjoba meman:- 

dang soal ini, dengan pengha- 

rafan, mudah2an uraian kami 
mendapat sambutan dari chala- 

| jak ramai. - 
|“ Pertama harus diinsjafi be- 

'nar2, bahwa manusia itu dila- 

hirkan didunia. dengan pemba- 
'dengan bakat2-nja ma- 

sing2, dan jang berlainan satu 
sama lain. Ini berarti, bahwa 
'anak2 itu, sesudah menerima 
pendidikan dasar (fundamen- 
teele opvoeding), harus mene- 
ruskan perkembangannja. ma- 
sing2, menurut bakat2nja (ont- 
plooiing van zijn aanleg). Djadi 

tidak tepat kalau semua anak 
ingin melandjutkan peladjaran 
ke SMP. (pendidikan umum), 

| jang sifatnja theoritis. 
Kedua. Kalau pendidikan di 

S.R. dilaksanakan Gengan sak- 
sama, maka sesudah 6 th ter- 
jihatlah bakatnja anak, sung- 
guhpun tidak-100”5 tepat. Maka 

mendjadi kewadjiban dari orang 
tua untuk memberi. kesempatan   

Sr 5 2 d 

2 

hal-hal jang Sapa Ap neanen 
& 

Menteri Sumitro menga- F 

- |dukan harian Merdeka 
- Untuk pertama kali dalam se- 

du ajarah pers Indonesia dalam ke- 

Kk | merdekaan seorang Menteri da- 

lam. .functienja sebagai, menteri 

dengan terangZan. mengadukan 

sebuah surat kabar Kepada Djak 

Isa Agung dan kemarin disam- 
paikan sebuah: pernjataan kepa- 

da pers jang disertai dengan |. 

: kata? : Anna ea jang ma. 

£ Nan Atuna ialah -hari- 

  

. TIERAMPH Hi Prof. 
Pe 

Menag 

  ibuka dengan resmi 
aboratorium baru bagi 

denga Lnbamakag sita 2 

Ingat guru dalam ba 
ta, Mereka jang Sapu. ena      

    
        

      

   
    

   
   
    
   

  

   
   
      

  
d Surabaja selain 

IL Ilmm Kimia terd 

BI Ilmu 2 ” 

Ia “diadjukan 

bu 

    

£ Sumatera. Timur, . 

dari kl. 20 orang, Panitya 
UUD baru. 

“| kedua Pemerintah tadi, 

pa Kemudian . 

R.LS. kepada D.P.R. dan 

hanja “dapat 

Senat, RIS baru diambil 
tanggal 14 Agustus 1950, 

tah RIS. pada tanggal 15 Agus.     ae tus 1950, Djadi formil | jang 

1. ngadjaran yak, atau untuk pe- 

1 Haa Na — Ant. 

Kemudian dibentuk eat “pankiya “baknaia jang 
berkuadjiban merantjangkan 

Pada tanggal 30. Djuni 1950, setelah bekerdja ha-: 
nja. kl. 1 bulan. Panitya itu nana at hasil pekerdjaannja :. 

“setelah diadakan 
beberapa perubahan rantjangan 
itu oieh Pemerintah masing2 

kepada Perwakilan 
'Rakjat masing2, jaitu dipihak 

Se 

nat dan dipihak R.I, kepada. 

| Badan Pekerdja K.N.P. Berhu- |. 
dengan keinginan supaja 

P D itu dapat berlaku mulai 
aan 17 Agustus 1950, ma- 

“Ika badan2 perwakilan itu dju- 
ga tidak diberi kesempatan un- 
tuk mengadakan perubahan, 

it menerima atau 
menolak. Keputusan DPR dan 

| pada 

— Kemudian '«rantjangan UUD 
(IRIS. jang: menurut 'U. U. D 

itu: Sisahkan . oleh . 'Pemerin: 

kepada anaknja memilih djuru- 

san, menurut, bakatnja. « 
“Ketiga: Agar supaja ini da- 
pat terlaksana, S.M.P. sekarang 
harus diberi bentuk baru, diada- 
Ikan bagian  theoritis dan bg. 
praktis, tetapi harganja dalam 
'masjarakat harus sama (civiele 
effect): djadi S.M.P. sejogjanja 
diganti “dengan: Pengadjaran 
Rendah jang luas (M.U.L.O.) 
dan Pengadjaran untuk peker- 
-djaan praktis (onderwys voor 

“praktische beroeps). 

Jang kami maksudkan dengan 
»Pengadjaran untuk pekerdjaan 

praktis” ialah pengadjaran utk 
mendapatkan ketjakapan beker- 
dja (pertanian, peternakan, per- 
ikanan, perkebunan, pemintalan, 

dan menengah, dan lain-lain pe- 
kerdjaan praktis”, dengan ti 
dak mengabaikan pengetahuan 
umum). 
Murid2 dari bg. Pertama da- 

“pat meneruskan - peladjaran ke. 

'sekolah Menengah umum, dan 
bg. Kedua ke-Kursus untuk pe-          

       
       

   
   

ngadjaran landjutan umum. — 
Sebagai puntjak perkembang- 

an kelat- disediakan : Volksuni- 

“tehnis. 

| penenunan, perindustrian ketjil, | 
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tgl. 23-1-1953 para utusan dari 

Tandjung Periok untuk 
diselenggarakan ditempat? 

Usul2 Rus 

sebentar, m 

Ia Dneiimeanjuta Kari anggapan 
bahwa delegasi dari Korea Sela- 
tan dan Vietnam (Bao Dai) ti- 
dak mewakili negeri dan rakjat- 
nja dengan sesungguhnja. ''"“ 
Pemimpin 'Sakol Varavarn 

berpendapat menurut pasal 25 
dari peraturan procedure Ecafe 
usul itu tidak pada tempatnja 

dikemukakan dalam sidang dari 
salah satu komite dari Ecafe 
itu, tapi harus pada sidang ple- 
no dari Ecafe seluruhnja. 

Nemtchina. memaajukan ala- 

san, ,jakni komite itu adalah 

tehnis dan terdiri atas experts 

jang akan bitjara tentang soal 
Kalau . mengharapkan 

hasil jang baik dari kerdja sa- 

ma maka harus djuga dibitja- 

rakan oldh wakil2 jang sesung- 

guhnja dari rakjat terbanjak. 
Kalau tidak maka hasil baik ta 
Liga tertjapai. 

Tiongkok Kuomintang 
'Korea Selatan dan 
Vietnam Bao Dai tetap. 
ikuti sidang. 

Dikemukakan menurut pasal 

55 dari peraturan tersebut ko- 

mite itu diperbolehkan memu- 

tuskan sendiri apa? jang diang-. 

perlu untuk melandjut- 

an pembiaran dan pekerdja- 

betapa rapat menghendaki 

supaja usul Sovjet jang meng- 

  
  

Hukuman berat 
Dimintakan untuk Pemim 

pin? paberik Pompa”. 

Pengadilan Negeri Semarang 

kemarin tanggal 26 Djanuari 

kembali telah memeriksa  per- 

kara ketjurangan2 dalam pem. 

bagian tjengkeh jang dilaku- 

kan oleh paberik rokok. kretek 

Pompa” Semarang. Dalam pe- 

meriksaan kemarin, Djaksa min- 

takan untuk terdakwa 1, direk- 

tur ,,Pompa” Ong Sik Kien, hu- 

kuman pendjara 2 tahun dan 

denda uang sebesar Rp. 75.000,- 

untuk terdakwa Il Kwee- Kee 

Giok (kepala gudang) 6 bulan 

Fhukuman  djanggelan dengan 

waktu pertjobaan 2 th. dan utk. 

terlakwa III Liem Tiauw Tjhi- 

ang (kuasa) 3 tahun pendjara. 

Tuduhan2 terhadap mereka ia 

lah bahwa - mereka, melakukan 

kesusutan 1Y terhadap - tjeng- 

PANITYA PENDIRIAN: 

Baru2 ini 
gja telah 

tya 
Maksud Panitya ini adalah un- 

Jogjakarta 

  

MESDJID ,,NUR" PA- 
KUNINGRATAN: 

i Pakuningratan Jo- 

Te baan sebua Pani- 

Pendirian Mesdjid Ad anhu 

HAL AMAN 2 

PPAT Ea nia 

SSPP AKAN Bn 
SOAL STATUS -PA- 

NEWU P.P. 
Kepada Mr. Wongso- 

negoro. 

Berhubung dengan akan da- 

tangnja Mr, Wongsonegowo be- 

sok tanggal 29 Djan. di Jogja- 

karta, SSPP daerah Jogjakarta 

akan "mengirimkan delegasi utk 

menemui Mr. Wongsonegoro. 

      
     
   
   

  

        

   

   

Bersama2 dengan. wakil2 dari kementerian perhubungan pada 
Ecafe jang kini berkongres di 

Manggarai dan 
menin djau PA jang tengah 

ter sebut, 

Bandung, telah mengadukan ku ndjungan 

Sidang komite Industri- 
perniagaan Ecafe 

tuk mendirikan sebuah, mes- 

djid  disebidang tanah  Ko- 

song dulu  kepunjaan Pe- 

merintah Daerah. Pemakaian 

tanah kosong tersebut telah 

disetudjui oleh Pemerintah Da- 

erah, Susunan Panitya tersebut 

adalah sebagai berikut: Ketua 

sdr, H, Dimjati, Wakil kata sdr 

Djamaludin, Sekretaris sdr. Abd. 

Gani dan keuangan sdr. R. Das- 

lam. Sebagai penasehat tehnik 

mo. Adapun  biaja direntjana- 
kan sebesar Rp.200.000.—. 

PANITYA HIPPSI 
Panitya HIPPSI (Himpunan 

Pamong Pradja seluruh Indone- 

sia) dalam rapatnja tg. 26 Djan. 

1 dirumah sdr, Wiraningrat te- 

lah mengambil keputusan sbb.: 

Panitya akan terus bekerdja 

  
“IPPHOS). 

reka itu sebenarnja 

antara bupati 

KRT Honggowongso dan pena-, 
sehat juris Mr. S. Purwokusu- 

1 Mr. 

ETELAH bagian upatjara pembukaan selesai dan mengaso 
maka kira? djam 11.00 kemarin dulu dimulailah 

rapat? komite industri? dan perniagaan Ecafe. 
itu dipimpin Prins Sakol Varavarn. Sebelum dimulai dgn pasal 
pertama dan permulaan agenda, Nemtchina ketua delegasi Rusia 

' telah memadjukan permintaan untuk bitjara. Ia mengusulkan 

supaja delegasi Wgngkok Nasionalis diganti dgn delegasi RRT. 

hendaki 
Kuomintang itu distem. Dalam 
pemungutan suara ternjata 14 
anggauta menolak usul2 tsb dan 
3 setudju sedang 3 lagi blanco, 
diantaranja Indonesia. 

pat supaja Korea Selatan dan 
Vietnam diperbolehkan 
mengikuti sidang diterima dgn 
suara 14 setudju, 2 tidak dan 4 
blanko. 

pemimpin delegasi Sovjet me- 

njatakan tidak puas 
tjara mengambil putusan demi- 

ia ditolak 

Rapat pertama 

dikeluarkannja wakil 

“Kemudian usul pemimpin ra- 

tetap 

Selesai pemungutan suara itu 

dengan 

kian. Pimpinan rapat beralih 
kepada pemilihan ketua sidang 
komite industri dan perniagaan. 

Atas usul Indonesia pemimpin 

delegasi Pilipina S.R. Mendi- 

nueto dipilih mendjadi ketua. 
Atas usul India pemimpin dele- 
gasi Birma mendjadi wakil ke- 

tua (UV Soe.Tint), 
Sidang diteruskan dengan pa- 

sal menetapkan agenda. — Ant.     
City-planning kota Jogjakarta 

"Akan mempunjai djari2 10 km 

ALAM sidang? DPR Kotapradja Jogjakarta jad antara la- 

in akan dibitjarakan sekitar citypl ta 

Jogjakarta jang: diharapkan dapat 

Sebenarnja planning itu telah disiapkan 

: Na sedjak tidak digunakannja lagi kota Jogjakarta sebagai 

Ibu kota Republik Indonesia, tetapi karena pelbagai hal, baru 

kan. 

dalam sidang tahun ini dapat 

pradja. 

Demikian diterangkan oleh 

anggauta DPD Kotapradja sek- 

si Pekerdjaan Umum Prodjo- 

handoko. 

Bentuk dan sifat jang 
perlu. 

Dalam soal membuat planning 

pembangunan kota sebenarnja 

bukan dititik beratkan kepada 

soal anggaran keuangan peme- 

tintah kota, melaiskan dalam 

soal bentuk dan sifat daripada 

kota disesuaikan dengan keada- 

an-djaman. . Demikianlah kota 

Jogjakarta jang kini merupa- 

kan kota kebudajaan dan kera- 

djinan serta pendidikan, dalam 

planning pembangunan kota so- 
al2 itu harus djuga - mendjadi 
'bahan2 pertimbangan. 

Berhubung dengan itu dalam 
sidang DPR Kotapradja jg akan   keh dengan  djalan AN asia                 versitelt)! 
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Mr. PRINGGODIGDO: 

sementara R.I. 
«n) 

TIDAK Iain hataja dunia uup Sementara sekarang. Se- 

telah banjak daerah bagian? digabungkan dengan Republik 

nesia maka pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan Piagam 

Perundingan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah R.I. dida- 

Jam hal 'itu bertindak djuga dengan mandat penuh atas nama 

Pemerintah Negara Ia oneaia “Timur dan 

ini 

menetapkan UUD Sementara 
itu adalah Pemerintah RIS ber- 

'sama2 dengan DPR RIS dan 
“Senat RIS jang terdiri dari ia 
180 orang. 5 

gi U.U.D: selalu. auventuk 
| Morgesa-gesa. | 

“Djadi. sampai sekarang” 'se- 
mia UUD itu dibentuk setjara 
“tergesa-gesa dan 

   

  

(UUDS), 
dapat: dianggap sebagai wakil2 

Jum diadakan pemilihan umum. 
xk 

Sekarang kita akan mem- 
bentuk UUD jang dimaksud- 
kan untuk waktu lama, “Saja 

| tidak berani bilang untuk se- 
lama2nja, sebab menurut keja- 
kinan saja djuga UUD ini ke- 
mudian akan diubah untuk La   

Pemerintah Negara 

terdiri 

tentukan | 
oleh paling banjak 200 orang ' 

tetapi mereka belum ' 

rakjat jang sedjati, sebab: be-. 

  

dalam air. — Sm. M. 

diharapkan diperlengkapi kon- 
-sepsi2 dan rentjana2 pembangu- 

  

Dewan Perwakilan Ra'jat 
. Konstituante-Badan Pekerdja. U. U. 

sesuaikan dengan keadaan ma- 

sjarakat pada waktu itu, mung 

kin 10 tahun lagi, mungkin Ye- 

bih. tjepat, - djika mengingat 

'tjepatnja “ kehidupan - didunia 

pada dewasa ini. 

Penjusun itu akan dikerdja- 

kan oleh wakil2 rakjat jarig di- 
tundjuk dgn. pemilihan umum 

dan jang akan . berdjumlah kl. 

50 orang. Dengan begitu dapat 
diharapkan ' bahwa hasilnja 
akan lebih memuaskan dari pa- 

da "jang dulu2.. Untuk mem- 
bantu pekerdjaan  anggauta2 

Konstituafite itu - sebaiknja 
orang2 jang bukan anggauta 

Konstituante, tetapi merasa di- 
rinja sebagai warga negara In: 

| donesia ikut bertanggung dja- 
wab atas kebaikan aturan2 da- 
“Tam negaranja, memberikan 
sumbangan: fikiran Mae 

| hal2 jang penting. 
Baik dalam tahun 1945 dan 

1949 maupun dalam tahun 
1950 rantjangan2 UUD itu ti- 
dak dapat dibitjarakan dengan 
pandjang lebar oleh chalajak 

ramai, sebab rantjangan UUD 

“itu harus selekas mungkin di- 

sahkan mendjadi aturan resmi. 
Sekarang kita ” mempunjai 

waktu jang agak longgar. Ma- 
|rilah waktu itu kita perguna- 
kan sebaik-baiknja, 

Soal2 jang menurut “pendapat 

saja pantas mulai sekarang di-   

djadikan bahan fikiran ialah : 
1, Bentuk Negara: Tetap ke- 

satuan atau tidak. 
2. Sifat Negara : Tetap 

publik atau tidak. 
3. Dasar filsafat Negara: 

'Pantja Sila atau tidak. 
1“ 4. Kedaulatan : Jang men- 
djalankan tetap . Pemerintah 

“-k- DPR atau tidak. 
5. Kepala Negara: “Tetap 

Presiden - Wakil Presiden 
atau tidak, 

6. Kedudukan Kepala Nega- 
ra Tetap tidak dapat digang- 
gu gugat ? 

1. Kabinet : 
a. Tjara pembentukannja te- 

tap diserahkan kepada Ke- 

pala Negara 2 
b. Tetap bertanggung djawab 

kepada Perwakilan Rakjat? 
8. Perwakilan Rakjat: 

a. Tetap unicameral ? 
b. Tjara pembentukannja. 
c.-Djumlah anggautanja. 
d. Dapat dibubarkan ? : 
-9. Pemerintahan. Daerah : 
Termasuk soal Swapradja. 

Nanti dapat diadakan pertu- 
karan fikiran sementara seba- 

“gai bahan tambahan untuk di- 
renungkan dirumah dan kemu- 
dian kita akan mengadakan ke- 
sempatan ' jagi untuk membi- 
tjarakan lebih mendalam soal2 
jang saja adjukan sekarang. 

Mungkin ada saudara2 lain 
jang pada kesempatan itu hen- 
dak memadjukan . pandangan- 
nja dengan pandjang lebar da- 
pat mendjadi pembitjara jang 
pertama.  Misalnja. mengenai 
kedudukan Perwakilan Rakjat 
atas hubungan. Perwakilan Ra'- 
jat dengan Pemerintah kiranja 
lebih baik kalau diberi penin- 
djauan oleh seorang politicus 

terutama seorang  anggauta 
DPR, jaitu orang jang hidup 
ditengah2 pergaulan dua - ba- 
dan. itu, 

Re- 

  

jang telah menjatakan kesang- 

gupannja 
| Pamtya HIPPSI jalah dari Su- 

'rakarta, Bandung dan Lamong- 

an. Hubungan HIPPSI dengan 

SSKDN menunggu perkembang 

an jang akan datang. 

karang ini terdiri 
dan MPP dan diketuai oleh sdr. 
Prodjopramudjo. Direntjanakan 

pada aChir bulan Februari yad. 

akan diadakan pertemuan lagi 

dengan 
Pradja lainnja. 

RP. 40.000 UNTUK ASRA- 

sar Rp. 40.000 dari. kalangan 

dermawan dj Djakarta oleh per- 

kumpulan peladjar ,,Beringin” 

di Jogja. Maksud pemberian 

uang tsb. ialah untuk keperluan 

mendirikan asrama 

dari Sumatera, - 

asrama, itu kini masih dalam 

pelaksanaannja. 

untuk keperluan perindustrian, 

dengan diperkuat anggauta- 

nja dari luar, jaitu Mr. Wong 

sonegoro dan sir. Sumitro 

Kolopaking. 

Organisasi2 Pamong Pradja 

turut serta dalam 

Seperti diketahui HIPPSI se- 
dari SSPP 

organisasi2 Pamong 

MA PELADJAR 
SUMATERA 

Telah diterima “uang sebe- 

peladjar 

Sampai dimana persiapan 

aning 5 tahun kb 
berhasil dengan memuas- 

sedjak tahun 1950, 

diadjukan kep DPR Kota- 

nan kota itu oleh para ang- 

gauta. : 
f Luas kota diarahkan 

kesegala djurusan. 

Berhubung dengan makin ba- 
njaknja pembangunan2, maka 

bentuk kota - akan disesuaikan 
dengan tempat2. jang tidak 
akan merugikan penduduk. An- 

tara lain untuk - bagian utara, 

bangunan2 baru diusahakan ha- 
nja untuk kepentingan pendidi- 

kan, pengetahuan dan sebagai- 
nja, sebaliknja untuk bagian se- 
latan dari kota chusus untuk 

1930, maka kenaikan 

sekali, jaitu dari 1.600.000 djiwa 

bahwa soal 
penduduk kini 

pendi 

Maksud delegasi itu terutama . 

untuk menanjakan tentang Sta- 

us jang tegas dari para penewu 

pamong pra adja dikatjamatan2 

ikapanewon), jaitu apakah me- 

kepala da- 

erah atau hanja  koordinator2 

dan lurah2 di 

desa2, Djuga akan ditanjakan, 

siapakah sebenarnja para pem- 

bimbing para penewu didaerah 

Istimewa Jogjakarta, djika di- 

luar daerah Residen, Bupati, We- 

dono, merupakan pembimbing 

daripada para tjamat, 5 

Seperti pernah dikabarkan, 

Wongsonegoro “datang di 

Jogjakarta jalah selaku “Ketua 

Panitya Negara jang menjelidi- 

ki hak2 tugas para pamong pra- 

dja, 

Ia akan mengadakan pembi- 

tjaraan dengan Wakil Kepala. 

Daerah Paku Alam dan Ketua 

Panitya Hak dan kuwadjiban pa- 

mong pradja daerah Jogjakarta 
KRT Dipadiningrat. : 

KENAIKAN DJUMLAH 
PENDUDUK 

Daerah Jogjakarta. 

Menurut taksiran Kantor Pen, 

tjatatan Sipil daerah Jogjakarta 

djumlah penduduk daerah Jo- 

gjakarta sekarang ini terdapat 

11.916.000 ajiwa, Tahun jang lalu 

djumlahnja 1.888.000 djiwa le- 

'bih. 
Dibandingkan dengan tahun 

itu pesat 

mendjadi 1.914.000 djiwa. Kenai- 

kan jang pesat terasa sekali se- 

djak tahun 1945. 

Dalam pada itu dinjatakan, 

grafiek kenaikan 

sedang dibuat 

sematjam 'brosir jang akan di- 

serahkan kepada pihak Dja- 

dengan “maksud. dapat 

didjadikan bahan penerbitan Pe- 
ringatan 11 Agustus 1953 jang 

akan diterbitkan oleh Djapendi. 

HASIL KONPERENSI DI- 

NAS PGA DAN SGHA 

Konperensi dinas PGA, dan 

S.G.HL.A. baru2 ini telah me- 

ngambil keputusan2 sbb: 

Pembaharuan rentjana perak 

djaran P.GA.. dan S.G.H.A 

disesuaikan dengan, keadaan 

dewasa ini 
Berhubung dengan itu diada- 

kan penindjauan kembali buku2 

peladjaran jang dipergunakan. 

Menjempurnakan segala “Se- 

suatu 

mem PN PGA dan SGHA. 

Menentukan garis2 besar udji- 

an penghabisan PGA dan SGHA: 

berhubung dengan no. 1. Me- 

“metjahkan kesukaran dan Kke- 

sulitan jang berhubungan dng 

pendidikan - dan pengadjaran 

agama disekolah2 tersebut. Kon 

perensi, dilangsungkan. dalam 

suasana kekeluargaan sesuai 

dengan adjaran agama dengan 

penuh rasa tanggung djawab 

dan kesungguhan hati. 

Ditutup dengan 

Prof. Drs. Sigit tentang: Per- 

kembangan pendidikan agama 

di Eropah - Barat sebagai tjer- 

min untuk perkembangan pen: 

didikan agama di Indonesia, 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Propae- 

tjeramah         
bangunan2 baru : jang bersifat 

keradjinan dan sebagainja. 
Bagian Barat dan Timur dari 

kota untuk soal2 jang berhubu- 
ngan dengan kesenian, kebuda- 
jaan dan soal2 jang sifatnja ti- 
dak mengganggu kesehatan 

umum, 
Dalam pada itu mengingat 

daerah kotapradja makin  me- 
luas, antara lain dengan masuk- 
nja 'kemantren Kotagede dan 
Umbulhardjo, demikian daerah 
Skip, maka luas kota direntja- 
nakan akan mempunjai  djari2 
10 km, terhitung dari pusat Pe- 
rampatan Kantor “Pos Besar. 
Keadaan sekarang ini belum te- 
tap, ada jang 6 KM ada jang 
3 KM dari Pusat kota. 

Dalam pada itu Prodjahan- 
doko menjatakan, bahwa untuk 
mengadakan. ' pembongkaran2 
bangunan2 jang kini telah ada 

nan kota sukar sekali, selain 
akan memakan, ongkos banjak, 
djuga . menganggu penduduk 
sendiri. Pembangunan2 kota ha- 
nja ditempat2 jang sekiranja 
mungkin sadja. 

DP PERBUM AKAN TE- 
MUI WILOPO 

Kemudian Menteri 
Perburuhan. 

Darj Dewan Pimpinan Pusat 
Perserikatan Buruh ' Minjak 

(Perbum) didapat kabar, bhw. 

sebuah delegasi Perbum akan 
dikirim menemu Menteri Per- 

  

M. Wilopo guna. membitjarakan 

soal putusan P-4 Pusat baru2 

ini dalam menjelesaikan perse- 

lisihan antara Perbum — SVPM. 
Tidak diterangkan kapan dele- 

gasi itu dikirim. Sebuah inter- 
pelasi akan dikemukakan dipar- 

lemen melalui wakil2 Sobsi jang 
duduk didalam parlemen, 

Selandjutnja akan diadakan 

untuk kepentingan pembangu-. 

buruhan Tedjasukmana dan P.- . 

deuse Fakultit Sastera, Peda- 

gogik dan Kilsafat pada tgl. 26 

Djanuarj jl. djur usan Pedagogik |. 

sir.2 Bimo Walgito, Moham-... 

mad Arsjad, dan Ahmad Dahian, 

PERUSAHAAN SABUT 
KELAPA 

Baru? ini di Mudja-Mudju Jo- 

gjakarta telah “dibuka suatu Pe- 

rusahaan Sabut Kelapa jg dise- 

lenggarakan oleh Jajasan Bekas: 

Pedjuang .Berdjuang” di Jogja- 

karta”“ Perusahaan tersebut “Se-. 

-. mentara masih mempergunakan 

alat2 jang sangat sederhana. Ke- 

mungkinan Perusahaan tersebut 

akan diusahakan memakai mMe- 

sinnja, agar dapat mempertjepat . 

hasil produksinja. 

Sesuai dengan maksud Garipa- 

da organisasi Bekas Pedjuang 

Bersendjata Seluruh Indonesia 

jaitu mermperdjuangkan hidup: 

lajak, maka DPD Perbepbsi Jo- 

gjakarta . memberi kesempatan 

bagi anggauta2 chususnja, dan 
bekas2 pedjoang bersendjata pa- 

da umumnja didaerah Jogjakar-' 
ta jang akan turut-serta - bela- 

djar dalam perusahaan tersebut, 

hendaknja segera mendaftarkan 

diri pada kantor DPD Perbepbsi 
di Ngabean 7 Jogjakarta, kantor 
dibuka tiap2 djam 08.30 — 14.00 
ketjuali hari Minggu , dan hari 

Besar. 
  

Tontonan malam ini : 
REX: ,/Princesa Basahan”, Ar- 

mando Coyena, Fessie @uin- 
tana, Rosa Rosal. 

LUXOR:. ,,Sin Ten” (Aladdin): 
ke. II. 

RAHAJU: Always in. my 
heart”, Gloria Warren, Kay 

Francis, Walter Huston. 
INDRA : “Manusia”, Kasma 

Booty, Omar Rojik, Siti Tdj.   djuga campangne kepada kaum 

buruh dan golongan lain Per- 

bum guna meluaskan gerakan 
itu. Menurut “Peribum putusan 
P-4 Pusat itu telah merugikan 

pihak buruh serta melegalisir”" 

Perak. : 
SOBOHARSONO : Captains. Cou' 

rageous', Spencer 'Tracy, 
Bartholomew, 

SENI SONO: ,,A. Matter of Life:     adanja rasdiskriminasi dikalang- 

an SVPM”, — Ant, i     and Death”, David Neven, 

Roger Livesey, Raymend 
Massey. : 

  

mengenai sekolah2' Su:



   

   

  

        

    

  

   

   

  

       

  

   
   
        

  

      
    

  

     

    
      

   

  

     

Pn ga 3 
Pedagang tersebut ketjual: dari 
toko  klontong, djuga kain, 
mas-intan,- pedagang 

   

  

   

  

   
   
   

  

   

  

   

  

    

     

     

   

   
    
   

   
   
   

  

   

   

          

   

    

   
   
       

   
   

    
      
    
       

       
      

'blik. 1 ii 
Dalam pemeriksaan dibawah 

'Hakim Mr, Siswadi tersebut 
mereka telah memberikan 2 

“@jelasan mengenai. sebap2. 
| bagian barang2 

dasarkan itu tidak diberi tanda 

- atu, 

sehari Na telah me 
pemeriksaan ' beberapa 
jang lalu... 

Sad. Dalan sidang tersebut. pa 

|. didengar saksi2 dan anggota2 | 
Polisi, economie jang. yap na 

da tg. 27 Djanuari 1953 jang jatu 

ke Magelang 

|dan barang makanan dalam | 

    

Itahun 1952 telah diterima beaja 
| sebesar Rp. 300.000,— buat 25 

| tentang harganja. Barang2 jang | 
Nan, r 

dibentuk sebuah Panitia terdiri : 
sea Ap Handjojo (Kepala- | 

telah mengadakan kundjungan | 

| Sesudah bei mu dengan DPD aa 

    

ti- 
apat terlaksana 

Lana ibangunan ba- 

Hingga : 22K 
Agama Katolik did 

Ng 2 “5 

“Dan Sncesta. DPD. Kab. 
ojolali . jang bersangkutan dipe- 

roleh keterangan, bahwa untuk 

buah Perumahan. Rakjat Sehat, 
jang penjelenggaraannja. baru 

n Gikerdjakan dalam tahun       

    

han "'Rakjat tersebut 
Ta MuSrkan" ditiap2 Kaweda- 
nan masing2 5 buah, jaitu Page 

nosegoro, - Temon -dan Ba 
'dono,.Adapun tanah2 buat ke- 

|perluan ini diusahakan oleh : 
2 Menpan Daerah. 

Untuk menjelenggarakan Pe- 
Lala Rakjat tersebut telah 

  
ta2 A. Sadjidan 
PD), Mangun- 

"evo, Hartoatmoko 

Kab. 1x 
(Ke- 

po        
   

  

       

  

       

      

  

        

   
    
      
    

   

   

Magelang, “untuk 5 Na 
sedikit-banjak tentang kem: 

bangan pendidikan 

    

    

' mang tudjuan jang teristimewa 

dari De aa itu. 

Dari. Magelang,- rombongan 
itu melandjutkaa ke 
woredjo untuk keperluan ja 

serupa. — SN XS 

KLATEN          

     

  

       
    

      

  

   
     

      
   
    
   
   
    
   
   
     

   
    
     
     

           

         

    
   
    
    
   
   
    
    

    
   

    
   
   

  

   

    

   

      

   

    

   

  

   
    

    

   

  

     

   
    

Klaten, He apata aa 2 2 
dikan Masjarakat - Kab. Klate 
dan para Pamong Pradja, 
da hari Minggu 'baru2Z ini 

   

    

ira 3 

djukan2 “kesenian O 

antara lain tari bondar 
katja — Ontosena : 
ajaran? kesenian tsb. ' 
selenggarakan oleh 
Mn merana 

    

     

Nata. 
ri ang Aa 5 

peringa 

didaerah tersebut karena ini me- F 

  

Li kutip 

“meninggalkan 

kok Ban — Red, 

aret: 1949. — Sudah 32 hari 

| Tentara Rakjat mema- 
g. Setelah pertemuan, | 
pat2 raksasa selama 

perubahan2 jang lebih 
5 n Neon kelihatan. 

Keadaan Jambat ketus @jaai 

y maal. ' Pembukaan kembali 

T Besar, serta. Mn 

bar : ida had Ketan an? ini 

dengan huruf2' hesar menjata- 

kan, bagaimana kaum buruh te- 
    

ja sama dengan pro- 

, atau lebih besar lagi. 
an Jalu Ha 

si i pulang Kn Ga ma- 
ngan gratis dan diberi 

ras oleh pemerintah. 
oan Dagang Tiongkok. 
orth China Trading Cor- 

ion sebuah organisasi baru 

nerintah diaktivir, Seminggu 
lalu mulai didjualnja en 

: | Bebane2 ini diajus 
1 02 miliknja, dan wa 

1 tea it bersatagan! 
entukan untuk ba- 

ionghoa — ialah, 
walitet barang2 peme- 

Hae   

- | Tjisagu dan 

5 (tani) ditangka 
13 idiantaranja 

f belih), 
“Ikembali, 

Sumantri | 

TG 
70 dan 8076 dari djumlah pe- 

  

DR. DERK BODDE ba Katakan Ae bpeita jang Ka- 
dibawah ini mentjeritakan 

£ Baking sesudah sebulan. diduduki 
- Bukunja ,Peking Diary” berisi tjatatan sampai bulan 

Agustus 1949, karena dalam “bulan itu ia sekeluarga 

Tiongkok menudju negerinja, Amerika. 

Serikat. Hari Rebo jan g akan datang akan kami muat 

- tjatatannja mengenai “keadaan mangan di Than 

.rap 
gu, maka sekarang mu- | 

mbangun industri, hingga 

Jang | 

eluruh kota. Wa- 1 

. Na 
ak Tana rendah dari 

Tn des 

elakukan penggarc 
setelah itu 5 orang  pendudu 

jang ternjata 

   

1 ditjulik 1 

   
nama Karta 'Wasim dapat me- 
loloskan diri. — Ak.   

        

      

         
   

      

   
   

    

      
         

        

   
   

N 

| Pemilihan umum di Viet- 
nam 

mang TN dalam usaha. me-rek 
“ane, itu. 

  

31 Orang tjalon ditjuri, 'se- 
dangkan . 'lima . orang lainnja 
"hilang”. Di Binh Bhoc,. jang 
letaknja 9 mil. sebelah . utara | 
Saigon, tiga orang komunis" 
menembaki serombongan kaum | . 
pemilih dengan .senijata tom- 
-my-gun, hingga menjebabkan | 
dua orang luka2, sebelum .me- 
reka ditangkap. 

Perdana menteri Nguyen Van 
Tam menjambut hasil2: pemi- 

lihan2 itu sebagai mplebisit jg. 
Sungguh2 jang berarti kemena- 
ngan bagi pemerintah dan ke- 
kalahan bagi kaum komunis Sta 

' “Usaha sabot gagal. 
Pertjobaan2 pihak Vietnam 

Ho Chi Minh untuk menjabot. 
pemilihan ini - ternjata gagal, 
kata pihak Perantjis. , 

Diterangkan bahwa bihak Ho 
“Chi Minh telah mentjoba me-. 
ngatjaukan pemilihan tadi de- 
ngan djalan melepaskan temba-. 

kan - tembakan Tan pentju- 

likan2. 

  

2 

“Hasil resin jang hampir 

SA lengkap. Te BAK 5 

Meniirut ' “hasil? “resmi Yang 
sudah hampir lengkap, antara 

milih jang boleh dipilih, jang 
'seluruhnja ada. kira2 800.000 
“orang -itu, telah men jaran 
suara mereka: - 

kedjadian - di 

Oleh tentara RRT. 

  

   

  

   
     

  

kharj Senin, 

-majat, sedangkan pihak Peran- 
tis menderita kerugian 24 orang | 

Sepan Aa Khe. — AEP. 

“'Yadministrasi ini akan memberi 

kesempatan kepada 6000 pela- 

| Mao Tse Tung, sosiologi, 

| revolusi. Tiongkok, politik, 

   

           
    

   
   

  

   

  

        

      
Trooka | Selatan 

" diper 
Sementara itu, berita Unitea 

dari Tokyo menghubung- 
kedatangan Collins ini, tar 

n kemungkinan akan di 
sarnja tente Korea as 

, untuk didjadikan salah 
satu unsur “jang pokok. dari 
'Rentjana Bisenhower. 

Menur t berita. tersebut, mak. 

sud kundjungan Collins ke Ko- 
rea ini ialah untuk menjelidiki | 

dgn. lebih teliti kekuatan jg se- 

benarnja dari -pasukan? "Ko- 

rea Selatan pan. cak int, ini, 2 Paar 

   

  

  

  

neha 

j blk 5 ikon 
i pihak “pemerin- 

Chi Minh berusaha. mem- 
itu, (Kaum Vietminh mengguna 

gadakan pentjulikan?2 dibebe 
a untuk menjabotir aa 

STBPE? 

Tn Nakas “bahwa hingga 

tak ada satupun 

surat pemilihan jang muat na- 

ma Ho Chi Minh. — CTEG 
Nm 

1“ Majat Perantjis 

» bergelimpangan 

| “bat di An Khe.- 

Komando. pasukan? Perant jis. 

di Indo China mengumumkan, 

bahwa pertemuan hebat telah 

terdjadi selama '2 djam antara 

pasukan2 Perantjis jang Kuat. 

dan pasukan2 Ho Ehi Mirih di- 

sektor An Khe, Annam Tengah. 

Menurut pengumuman itu, de- 

ngan bantuan angkatan udara, 

pasukan2 Perantjis itu achirnja 5: 

dapat: memukul. mundur pasu- 

kan2 Ho Chi-Minh, jang katanja 

mempunjai kekuatan 2 bataljor. 

'“Dalam pertempuran tsb. pi- 
hak-Ho Chi Minh menurut pe- 

ngumuman itu meninggalkan 40 

    
   
   

   
    

  

   

  

tewas dan 609 orang iuka2. 
' Pertempuran tersebut terdjadi 
disebelah Utara Neo Mang, be 
kas “benteng. pertahanan Peran- 
tjis jang terletak 15 km sebelah 

djar. Peladjaran2 nanti terma- 

suk Marxisme, tjita2 (ideology) 
azas2 

pe- 
ngetahuan tentang. Tentara 

Pembebas TEA, @. 

5 Pembagian : tanah. 

6 Meret — Apakah rentjana 

pembaruan tanah kaum Komu-' 

nis? Dibawah ini peraturan ta-/ 
nah jang diterima pada tanggal 

    
rasa betul, kernel gas, menje- 

babkan kendaraan bermotor Kku- 

rang kelihatan Dean aer 

'pada semula. 

Pemerintahan Rakjat "Tiong: | 

kok, Utara jang dipimpin oleh 

“Tung Pi Wu dalam minggu -g 

'achir bulan Pebruari dipindah. 

kan -dari Shichiachuang ke Pe-. 

iking. Kedatangan: beberapa ra-. 

tus orang jang mewakili Jebih 

21 golongan politik anti Kuo- | 

( mintang diumumkan besar?an. 

Beberapa hari jang lalu di- 

umumkan, bahwa reorganisasi 

|pasukan? Fu Tse Yi (Kuomin- 

tang) jang telah menjerah, su- 

dah selesai. Mereka jang suka, 

boleh masuk Tentara Rakjat jg. 

Jain akan diberi upah tiga bu- 

tan dan "pengangkutan gratis ke- 

ana pulang. 
Kekurangan tenaga. 

Pariak lapangan pengadjaran 
(nampak pembukaan kembali se. 
'kolah2 rakjat dan menengah. Da 

lam-sekolah, dimana anak2 pe- 
suruh (amah) kami duduk, tiap2, 
murid diminta satu medja dan 

kursi — matjam. apapun boleh: 
— untuk mengganti jang diru- 
sakkan oleh sendadu2 Fu Tse 
Yi, Buku2 Kuomintang buat se- 
'mentara dipakai terus, meski- 

pun beberapa bagian didalamnja" 

F3 Ma sekali. 

: Pagi pihak Komunis 1 ke- 
— |kurangan pegawai jang terlatih, 

| ternjata dari pada usaha mere- 
Ika untuk memakai 10.000 laki 
dan wanita tamatan sekolah me. 
nengah dan per 2 jang le- 
bih tinggi buat expidisi ke Se- 
latan (southern expedition). 
“Untuk hari depan, kaum Ko- 

| munis mendirikan 3 universitet 
| dengan Parang Tiong- 
'| kok Utara, iversitet Rakjat. 
Revolusioner Tiongkok Utara 

Universitet A'iministrasi 
iter. 

ga?nja sekarang sedang menga- 
dakan persiapan2 untuk udjian 

. masuk.” Harian Rakjat” 

  

  
2 

113 September 1947.oleh Dewan 

“diubah Mn sat sad 

“Tiongkok Utara. Keti- 

me- | 

pot Nee aan bye Universitet 

Partai Komunis Tiongkok seba- 
gai jang tentera dalam surat 

| selebaran jang pada waktu ini 

sunat .distraat2. 
Dengan. .tudjuan supaja .prin- 

sip Sun Yat Sen ,,Para pekerdja 
jang memiliki tanah”. (To the 

'tiller belongs the soil) mendjadi 
'kenjataan, maka semua tanah2 
| feodal dan setengah feodal akan 
“dihapuskan. Ini berarti peng- 

ngenai 

    

   

Mala pertempuran he- | 

   

“semua negara. 

lapangan terbang ja disambut: 
t, komandan Tentera ke-VIII 
nja dengan pensiun, 

t “menentukan  besarnja 
ah perlengkapan militer 

g perlu dibekalkan oleh A- 
rika Serikat. 

“Tak mungkin bawa 
: rentjana operasi baru. 
ara penindjau di Tokyo, me- 

rut berita itu tidak pertjaja, 
wa Collins membawa sesu- 
ketentuan jang pasti ' me- 

kemungkinan menga- 
Gakan operasi2 militer baru di 
“Korea. Mereka, mendasarkan 
pendapat. mereka “itu kepada 
kenjataan, bahwa presiden Ei- 
'senhower senantiasa berhati- 
“hati sekali dalam mengemuka- 
kan pendapatnja tentang sesu- 
"atu usul-untuk mengadakan 
gerakan offensif baru di Korea, 
“dan dari kenjataan ini mereka 
menarik kesimpulan, bahwa 
“Bizenhower rupanja lebih suka 
"membatasi ”taruhannja” di 
Korea dan menghadapi pihak 
"Utara dengan pasukan2 Korea 
Selatan sadja. — AFP. 

  

' KEPALA PROTOKOL 
DJERMAN TIMUR 

Melarikan diri ke 

Berlin Barat. 
»Neue Zeitung”, harian Ber- 

lin jang terbit dengan iZin ALS, 

mewartakan, bahwa Ferdinand 

Thun,. kepala protokol. dari 

kementerian LN Djerman Ti- 

mur telah melarikan diri Kan 
Berlin. Barat. 

Harian tersebut djuga nkmar. 

takan bahwa M. Bernhard,.,se- 

orang pembesar dalam kantor 

wakil perdana menteri Djea- 

man Timur, Otto Nushke, te- 

lah djuga mentjari perlindu- 
ngan politik di Berlin Barat. — 

AFP. 

KAPAL2 SELAM SOVJET 
DI.LAUT TENGAH 

'Sumber2 angkatan laut Ame- | 

Tika menjatakan, bahwa kapal2 
selam Sovjet berkali2 telah tam- 

pak dilaut Tengah, dan terutama 

"telah kelihatan selama manuvre2 

jang baru2 ini diadakan oleh ar- 

mada Amerika di Laut Tengah, 
"Laut Tengah ialah suatu ,,da- 

U internasional” jang . bebas 

untuk gerakan2 kapal2 perang 
Diduga bahwa 

'kapal2 selam Sovjet.itu adalah 
an dari armada kapal selam 

vjet di Laut Hitam, jang.di- 

ir terdiri dari 30 buah kapal 
djarak. djauh. — UP... 

OMBONGAN WERDO- 
“JO TIBA DI PEKING 

Atas undangan Panitia 
Perdamaian Tiongkok. 

4 Orang delegasiIndone- 
si adan seorang dari Burma 
jang baru2 ini telah mengun- 
djungi Kongres Rakjat untuk 
Perdamaian di Wina pada hari 
Djum'as ji telah tiba di Peking 
dengan menumpang pesawat ter 
bang. Mereka mengundjungi Pe- 
king atas undangan Panitia Per 
damaian Tiongkok. 
Ke-4 orang delegasi Indone- 

sia itu jalan, 'Werdojo, Ng. 
Ne Sunardi dan Sukrisnu. 

  

  

: 

  

OLAH RAGA : 
KESUDAHAN KOMPETISI 

P.B.K.L.D. 
Sebagai jandjutan - kompetisi 

PBKID, pada Sabtu sore dila- 
pangan Banteng dilangsungkan 
pertandingan antara dua per- 
kumpulan terkuat dari PBKID, 
ialah Kenchana melawan Chung 
hua, djuara kompetisi. tahun 

jang lalu, jang berachir 4 — 4 
Pertandingan ' tersebut berdja- 
lan sangat . serunja, walaupun 

babak kedua dimainkan dalam 
hudjan lebat. Kedudukan diwak. 
tu istirahat 2 — 1 untuk Ken- 
chana.   'hapusan hak2 tanah dari tuan2 

“tanah, geredja2. (temples),. seko- 

'Iah2 dan organisasi2 lain, Pem- 
baruan tanah ini akan didjalan- 

kan melalui perkumpulan tani 

dan petani2 miskin, jang diben- 
tuk nanti “ditiap desa (hsiang), 

distrik (ch'u), kabupaten (hsien) 

dan propinsi (hseng).  Hutan2 
besar, bangunan2 air, pertam- | 

bangan, dil. berada dibawah pe- 
ngawasan pemerintah, demikian 
djuga bangunan2 kebudajaan 
|dan jang bersedjarah. Tanah2 

lain, bersama milik2 pertanian 
(gedong2, hewan, persediaan pa. 
di dan sebagainja) akan dikum- 

mudian dibagi sama rata. Tuan2 
“tanah dan keluarganja sesudah: 
menjerahkan miliknja kepada 
desa tadi, akan mendapat bagian 
jang sama seperti jang didapat 

penduduk jang lain. Demikian 
djuga keluarga dari pada serda- 
du2 Kuomintang dan para pe- 

'gawainja, dan “keluarga peng- 
Chianat2 serta keluarga,pendja- 
hat2 perang, djika mereka mau 
mengerdjakan tanah itu. Para 

pengchianat dan pendjahat: pe- 
rang itu sendiri tidak menerima 
“bagian. Ma 1 

Sesudah tanah ita Siri koin 
bali, maka dianggap sebagai mi- 
lik pribadi jang mempunjainja 
dan kemudian boleh dibeli, di- 
djual, atau disewakan, menurut 
an jang tertentu (sewa jg 
ia dilarang), Mereka jang 
melanggar peraturan2 akan di- 
adili oleh pengadilan rakjat, jg 
terdiri dari pada anggota? per- 
kumpulan petani dan orang2 jg 
PA pemerintah, 
  

& 

'pulkan buat tiap2 desa dan Ke-. 

Pada Minggu sore dua per- 
tandingan kelas I diadakan an- 

tara Indonesia Muda - Maluku 
jang berkesudahan 1.— 1, dan 
BVC — Indra "jang berachir 
3.— 2 untuk BVC. 

pekan jang baru lalu itu sbb.: 
Sabtu tgi. 24 - 1: Kenchana 1 
— Ghunghua I 4 — 1 Setia I 
ka BVO 21 — 3, 

Minggu tgl. 25. 1: Indonesia 
Muda I — Maluku I 1 — 1 

BVC — Indra I 3 — 2 PAMS 2 
— Chunghua 2 4 — 4' Nan 
- Setia 2 4 —1. 

| Pacific”, Senin jang lalu 'ham- 

Lain2 kesudahan kompetisi 

“ta of Canada” 
'., terbakar. 

Karena sabotase? 
Kapal penumpang ,Empress . 

of Canada”, kepunjaan kongsi 

pelajaran Inggris .Canadian 

pir habis terbakar sama. sekali 
ketika berlabuh dipelabuhan 
Liverpool. i 

Kapal jang : 'besarnja 20.325 

    

      

   

      

       "ton ini ketika hari Sabtu jang 
“Jalu diturunkan dari dok-kering, 
sesudah diperiksa dan diperbai 
ki, sebagaimana terdjadi tiap2 
tahun. 9 Djam lamanja barisan 
pemadam api berusaha mem- 
berantas kebakaran tadi, tetapi 

tiada berhasil dan achirnja Ka- 
pal raksasa tadj setengah kan- 
das dipelabuhan, sesudah ter- 

djadi pula perledakan2. 

Pihak . resmi menerangkan, 

bahwa pihak jang berwadjib 

'akan melakukan penjelidikan 

jang teliti, “untuk mengetahui 

apakah “kapal ter sebut tadi 

mendjadi korban satotase, 

sEmpress of Canada” mem- 

'punjai anak - buah 100: crang. 

Ketika Perang Dunia dipergu- 

nakan untuk mengangkut pa- 

sukan2 Serikat. — UP. 

PENDJAGA SIPIL & Po- 
.LISI SEMENTARA PHI- 

LIPINA BUBAR 
Komandan angkatan barsen- 

djata Philipina, djenderal Dygue, 

telah memerintahkan supaja se- 

mua pendjaga sipil dan, polisi 

sementara, di seluruh Philipina 

dilutjuti . Ana ana, aga dibu- 

barkan. 

Perintah tersebut Ana OP 

setelah pengumuman menteri 

pertahanan” Ramon Magsaysay 

tentang perbuatan sewenang2 

jang dilakukan oleh polisi se- 

mentara tersebut di Luzon Te- 

ngah terhadap petani dan tuan 

tanah. Dikatakan, penduduk le- 

bih takut terhadap polisi itu dari 

pada terhadap orang2 Huk. 

  
  

“bangkan   
AFP. 

pendapatnja sbb.: 
Djusiru didalam keadaan 

kali djauh dari menjenangkan 

angan maupun dilapangan lain, 

susnja. 

Hubungan jang baik antara 

pimpinan Bank Sirkulasi “dan 

pimpinan Keuangan Negara me- 

ngandung faedah.jang berharga 

sekali untuk kepertjajaan  Ka- 

langan masjarakat, bahkan me- 

rupakan sjarat jang mutlak, 

agar supaja usaha dilapangan 

ekonomi dan moneter achirnja 

dapat memberi hasil jang me-' 

muaskan. Hal jang dimaksud 

itu tak dapat diabaikan untuk 

menghindarkan runtuhnja keper 

tjajaan masjarakat dan rakjat 

terhadap halichwal keuangan 

dan moneter.. 5 

Dihari kemudian peranan jg 

akan didjalankan oleh Bank Sir 

kulasi didalam. proses perkem- 

bangan masjarakat kita, me- 

ngandung arti jang besar sekali. 

Perkataan ,,budgeting is a tool 

for management” adalah suatu' 

faham jang djustru dalam kea- 

daan sekarang" mempunjai arti 

jang sepenuhnja. 

Segala rentjana? dan usaha? 

dilapangan pembangunan akan 
menemui kegagalan apabila ti- 
dak dikendalikan suatu politik 

budgeter jang teliti.jang berda- 

sar atas kenjataan2 jang sesung 

guhnja. Akan tetapi dalam pada 

ibu sesuatu kebidjaksanaan bug- 
geter tiada gunanja, apabila ti- 

dak dibantu- dan diiringi . oleh 
suata kebidjaksanaan moneter 

jang ikut serta berichtiar me- 
Jantjarkan. kegiatan? . ekonomi 
dalam masjarakat. ataupun utk 

| mentjegah sekeras?nja akibat? 
moneter jang berbahaja. 

Achirnja ia katakan, bahwa 

adalah terkandung didalam mak 

sud pemerintah untuk memper- 

satukan Lembaga Alat2 Pem- 

bajaran Luar Negeri dengan 

Bank Sirkulasi.dengan akan ber 
dirinja Bank Indonesia “setjara 

resmi. 
Kebidjaksanaan neratja pem- 

  
  

  

— Sjukur ea ri 
diketemukan, Tapi, dimana 
King ? 

dah direntjanakan lebih. dulu   sempatan 
diri! 

— Sdja tidak tahu, tapi barang kali ini su- 

nja menemukan Jo, jang mM emberi 
kepadanja - unt uk melarikan 

dja-sama jang sebaik?nja antara P 

dan pemerintah pada umumnja, Menteri Keuangan pada chu- 

hamil” 

    

  

Ktosttnaham snggota2 DEIP. ter- 

hadap peraturan import baru 
kurang 150 anggauta DEIP: (Dewan, Ekonomi Indo- 

hesia Pusat): Pjakarta telah mendengarkan pe ndjelasan me. 

ngenai peraturan inaport batubara tertanggal 22: Djanyuari 1953 

jg Jala. diutj apkan oleh kepala kantor. perdagangan .dari Ke- 

insnbertan Perekonomian Sardju, 

Pada kesempatan jang kemu- 

dian diberikan kepada hadirin 

untuk memadjukan pertanjaan2 

serta usul2, pembitjara2 pada 

“pokaknja berkeberatan jang di- 

rasai chusus oleh kaum importir 

nasional terhadap peraturan ba- 

ru itu. 

Sikap tidak setudju dari, ham- 

pir semua kaum.impor tir, ialah 

terutama mengenai: klasifikasi 

| barang pokok jang tadinja ma- 

suk A djadi B satu: tidak. diberi 

keluasan berupa waktu peralih- 

an: penjesalan pihak pengusaha 

nasional atas sikap pemerintah 

jg tidak mengadakan .teeling” 

lebih dulu, setiap kali. hendak 

mendjalankan tindakan2 baru, 

dengan maksud memperoleh pe- 

| ngertian baik diantara pengusa- 

ha nasional, mengenai, tindakan 

negara itu. 

Terhadap “keberatan? tadi 
Sardju dalam djawabannja pada 

achir pertemuan menjatakan 

hendaknja diantara kaum peng- 
usaha. ada kesedaran akan ur- 
gensi tindakan? pemerintah itu, 

jang ditudjukan djustru untuk 

kepentingan nasional seluruhnja. 

Dalam pada itu Sardju meng- 

akui akibat berat dari peraturan 

import baru itu. Maka: olehnja 

diusulkan agar semua hal jang 

mendjadi sumber ketidak se- 

nangan dan ketjemasan pengu- 

saha2 nasional diadjukan Kepa- 

da pemerintah agar dipertim- 
kemungkinan untuk 

meringankan beban dirasai be- 

rat dan lebih2 jang dianggap 

melemahkan kedudukan golong- 

an "pengusaha nasional. — Ant. 

Menteri 'Sumitro Djoiohadikusumo : 

Utk memperoleh keper- 

#jajaan rakjat 
Harus ada hubungan baik antara Bank 

Sirkulasi dan Menteri Keuangan 

NTUK menjambut berdirinja De Javasche Bank genap 125 

tahun maka Menteri Keuangan Dr. Sumitro menjatakan 

jang hingga sekarang - sering- 

baik dilapangan ekonomi )|keu- 

selalu tampil kemuka suatu ker- 

impinan De Javasche Bank 

bajaran luar negeri Kita merupa 

kan soal jang wadjib diberi per 

hatian sepenuhnja “djustru ka- 

rena dengan struktur ekonomi 

kita, segala sesuatu dalam hu- 

“bungan kita dengan Tuar negeri 

akan mempengaruhi keleluasan 

dan kemungkinan Kita untuk ber 

gerak dilapangan pembangunan. 

— Ant, 

  

Dunia sana sini 
—Ramon Magsaysay, menteri 

mimpin sendiri operasi baru di- 
wilajah Luzon, jang dilakukan 

oleh 10.000 serdadu, dan dimak- 

sudkan untuk: menangkap . pe- 
mimpin2 tinggi dari pasukan 
Huk, termasuk Luis M, Taruc. 

—Eisenhower, presiden Amerika, 

telah mengangkat Allen Dulles, 
mendjadi direktur dinas penjeli- 

dik A.S, sedang Charles Cabell, 
baru dipertimbangkan untuk 

mendjadi pembantu direktur di- 
nas penjelidik tadi. 

—Alcide de Gasperi, perdana 

menteri merangkap menteri LN 

Italia, telah mengirimkan kawat 

utjapan selamat kepada perda- 

na menteri India Nehru, berke- 

naan dengan ulang tahun ketiga 

proklamasi Rep. India. 

—MHenry Canot Lodge, wakil te-   

    

tap Amerika di PBB, telah me- 

njampaikan surat kepertjajaan- 

-nja kepada Trygve Lie, dan di- 

terangkannja, bahwa telah me- 

ngadjukan permintaan kepada 

djawatan rahasia Amerika FBI, 

supaja menjelidiki orang Ame- 

rika jang bekerdja pada PBB. 
“—$Shimazu, ketua perhimpunan 

palang merah Djepang, beserta 

rombongannja, telah bertolak 

ke Peking, untuk merundingkan 

pemulangan 30.000 orang : Dje- 

pang, jang hingga kini terka- 

pertahanan Pilipina, telah me-. 

  

FIKIRAN. PEMBATJA : 

S.S.K.D.N. . BERPOLITIK ? 
Dari Bogor dikabarkan, dlm. 

putusannja tgl. 120 512 -1992 

Presidium  S.SK.D.N. bahwa 
8.8.K.D.N. akan aktip turut 
Serta dalam. pemilihan umum jg 

| akan datang, sedang tjara utk. 
mendapatkan keuangannja dgn, 

djatan. akan memungut 3Yo dari 
| gadji pokok (dimaksud. sesudah 
ditambah 2075) dari. tTtap-trp 

anggawta sebagai wadjib, dima- 

na pemungutan ini akan berlaku 

mula, bulan - Februari 1953 
sampar dengan bulan Djuni 1258 
berturut-turut djadi “pemun ng 
an tiap-tiap bulan adalah 19 
dari pokok. gadji tiap-tnap ang- 
gauta S.S K.D.N, 

Begrooting jang direntjana- 

kan untuk pelaksanaan Pemili- 
han Umum itu sebanjak Rp.250. 
000.- dengan.  perintjian 30 
akan dipergunakan. untuk Pe- 
ngurus Besarnja dan 3015 akan 

dipergunakan untuk Tjabang2 

Ranting2-nja, 

Tiap-tiap. orang tenaga chu- 
sus akan. memerlukan  biaja 
Rp. 10.000. dalam satu tahun. 

Dengan demikian sifat S.8.K.- 

D.N. “jang: berdasar NONPOLI- 
TICAL- PARTY, telah. menun- 
djukkan bukti, bahwa telah me 

njimpang dari: dasar-dasarnja 
dan berbalik mendjadi PARTAI- 
POLITIK - AKTIP, 

Sekarang soal selandjutnja se 
perti bagaimana telah diketahut, 
bahwa didalam S.S.K.D.N., ang- 
gauta-anggautanja terderi dari 
pelbagai anggauta-anggauta par 
tai politik. Dalam menghadam 
Pemilihan Umum ini partai-par- 

tai politik itu sudah barang tem- 

tu akan mendisiplin kepada ang 

gauta-anggautanja untuk mens 

tjalonkan|memilih, partainja du- 
duk dalam D:P.R. maupun Kon- 

stituante. Telah dikatakan. oleh 

Masjumi, bahwa apabila angga 

ta partai Masjumi dalam Pemi- 

lihan Umum ini tidak memilih |. 

mentjalonkan. partainja, diang- 
gap KAFIR. Memang benur, 

itu adalah kewadjiban tiap-tiap 

partai. Pun partai Tam djuga 
akan merojeer anggautanja J9. 
tidak memilihfmentjelonkan par 

tainja sendiri. “ Maka didalam 
S.S.K.D.N. nanti - dapat digam- 

baykan akan adanja perpetja-- 
han, karena anggauta-anggauta 
S.SKD.N, jang sudah berpar- 

ti itu pasti terikat pada disiplin 
partainja” "masing - masing utk. 

memilih partainya sendiri-sendi- 

ri. Ketjuak: kalau S.S.K.D.N. bi 

Sa berhasil memindahkan lang- 
kah-langkahnja | setjara DIK- 

TATOR, sehingga orang partat- 
partai didalam 8.S.K.D.N. itu Su-. 

ka meninggalkan  PRINSIP- 
PARTAINJA dan suka BER- 
ALIH-DISIPLIN. kepada 8.8-EK.. 
D.N. Tetapi ' jakin dan pasti, 
bhw arang jg sudah masak ber- 
partai tidaklah akan. berbuat 

demikian itu. 

Lagi pula mengenai soal biaja 
jang mendjadi beban dari pada 
anggauta? seluruhnja. jang dju- 
mlahnja 57Yo dari pokok gada 
dari tiap2 anggauta S.S.K.D.N. 
diangsur selama 5. bulan “us 

dapar diduga, bahwa dipandang 
dari sudut djumlah uang sadja 
mereka akan berkeberatan, 

Mereka jang sudah berpartai 
dgn. sendirinja sudah dipungut 
biaja oleh partainja untuk meng 
hadapi. Pemilihan Umum jang 
akan. datang ini sebagai wadjib 
tetapi “pula “diwadjibkan. lagi 

membajar, sebagai ' anggauta 
8.S.K.D.N. 

Kemudian soalnja sekarang 
terserah kepada para anggauta2 
S.8.K.D.N. seluruhnja jang. se- 
konjong-konjong akan tertiup 
TAUFAN-POLITIK dayi MANA 
dan KEMANA... Kalau soal pe- 

mungutan jang berdjumlah 5Ya 

dari pokok. gadji itu sudah .re- 
rang dori KANTONG: SENDI- 
RI ke KANTONG ORANG LA- 
IN. Tetapi jang lajak mendjadi 

perhatian anggduta2 8.S.K.D.N. 
diseluruh. Indonesia. itu talah 
apakah. angganta2 ' S.S.K.D.N. 

suka dipergunakan. sebagai 
BACKING . bagi INDIVIDU 
maupun PARTAI POLITIK ter- 

tentu. 

Djakarta, 24 Djan. 58.     tung-katung di Tiongkok. WISNUBROTO. 

    

  

  
sudah dapat. 
insinjur-nja” 

  

4 dari 

dam. saja It 
ke- 

SE CLAIMS THE “ENGINEER WHISKEP. 
FER AWAY EKO SAD INDIAN FALLS.. SHE 
E3 RENSUBERS NOTHING EL5E UNTI. 

: I FOIND HEM, 4) 

2 Jo Na ni Pa 
insinjur”. telah membawanja 

Indian F@ls - dig ti- 
dak “ngar apa2, sampai saja 

menemukannja, 5 

Kuna De SE NS ROYAL KUAT eta 

  
kita 
ngalcut 

  

— Baja. merasa senang sekali, kam tertos 
tolong, Jo! 

-—— 8i- insinjur 
— tapi kalau 2 orang kaki tan gamnja 

tawan, mereka pasti 

& 

untuk kemaktk ra menang 

mu 

Mem “kan 
segala?nja tentang dia. 

 



      

          

  

TN an Pa 
Ea Tea dipa- 

Berang: minta 

sang, ag saja 
. Ataptaran Ryan, seorang kakek 

nenek, jang umurnja Su- 
Na aa in betul djadi 

9 ia magang 

Ngga pia nantinja h nja ia 
Nan daan maha - BELADJAR 

— dan djangan hanja djual tjorek 
Aa “4 EA» siswa ari big 

  

100 KARENA Dena Rp. 
“MENGANIAJA 3 

Hari Senin jang, lalu Pengadi- 
telah 

lan Negeri Jogjakarta 

mendjatuhkan hukuman denda 

Rp. 100,— atau 20 hari pendjara 

atas diri seorang perempuan 

casing karena didakwa melaku- 

kan penganiajaan atas anak2 

Sdr. Zainoel Arifin dan Hasan 

Basri kira2 2 bulan jang lalu. 

Kabarnja penganiajaan ini dila- 

kukan karena kedua anak ketjil 

pada waktu itu bermain2 dimuka 

kamarnja di Hotel Garuda dan 

mengedjek ketika mereka dila- 

rang oleh njonjah tersebut. Mu- 

'la2 orang tua kedua anak itu 

menginginkan penjelesaian de- 

ngan damai dengan sjarat saling 

memaafkan, tapi sjarat itu dito- 

lak oleh njonja tersebut. Oleh 

karena itu soal tersebut kemudi- 

an diadjukan kepada hakim de- 

ngan keputusan tersebut diatas. 

-PANDU2 JOGJA - ME- 

” NJAMBUT WILSON : 
| Hari ini ditunggu kedatangan. 

nja dilapangan terbang Hadisu- 

“tjipto, .Maguwo, kolonel. 2 3 5. 

Wilson, dari penindjauannja di 

Bandung. Seperti diketahui ko- 

Ionel J.S. Wilson ketua Kepan- 

duan Internasional tiba dilapa- 

ngan Kemajoran pada hari 

Djum'at jang lalu dari disambut 

oleh ketua Ipindo sdr. Sumardjo. 

Menurut rentjananja penindjau- 

annja di Indonesia akan mema- 

kan 'waktu 2 minggu, dan di 

Jogja kol. J.S. Wilson akan 

singgah sampai tg. 30-1 j.a.d. 

Adapun -rentjananja di Jogja 

menurut kalangan Ipindo di 1 

gja diatur sbb.: 

Dilapangan terbang Sohahpat 

oleh para Penuntun dan dari 

pimpinan Ipindo setempat. Pe- 

tang harinja djam 17.00 tamu 
perkemahan tadi menghadiri 

Penuntun di Sekip. - - 
Tg. 29-1 djam 08-00 Tamu dari : 

Kepanduan Internasional diantar 

ke Borobudur dan Magelang, dan 
djam 12.00 kembali 'ke Jogja 
dan terus menudju ke kraton 

untuk menjaksikan keadaan di- 

 dalamnja. Sesudah dari kraton 

sekira djam 13.00 mengadakan 

audiensi dengan Kepala Daerah 

bertempat di Kepatihan. Petang 
harinja djam Lt 00 dihalaman 

. Gedung Negara Idiadakan perte- 

muan dengan Pandu2 Muda, Pe- 

    

mula dan Adfal sampai . djam | 
18. na Pada Tag 19.00 Te 

    

sah “ya aan 
Menteri mengadukan ,,Merdeka" kepada 

0... Djaksa Agung 
1 kali dalam sedjarah pisrs Indonesia sedjak | 
aan seorang Menteri 

engan terang?an mengadukan sebuah s.k. kepada 

  

    

    

   

  

| Pang 
. aa djuga nama saja Bing 

    

   

, adalah djusta semata?. 
Merdeka” sebagai 

4 suatu “Yollovpaper (koran ku- 
) jang hidup dari djusta, 

sutan, insinuasi dan fitnahan 

  

ng | dan memperlihatkan sikap -kela. 
|kuan jang sama 'jang lazimnja 

dilakukan oleh golongan agents- 

  

balikkan dengan sengadja ke- 
njataan jang sesungguhnja. 

huan Perdana Menteri dan Men- 
teri Kehakiman, soal ini telah 
@iserahkan pada Djaksa Agung. 

Tulisan? ,,/Merdeka” 
adalah sbb.: 

Podjok2 Dr. Olentk tel. 17, 20 
dan 21/1: 
Mes ITA maba adalah 

“satu pulau ketjil jang dewasa 

ini mengandung harta karun 

| jang sangat berharga.  Clenik 

dengar, bahwa P.S.I. jang ahli 
dalam mentjari harta karun, te- 
lah menganschluss harta karun 

dipulau itu, - dan memberikan- 
nja kepada Hamid Algadrie 
dengan persetudjuan Menteri 
umitro”. 
Tgl. 20/1. .Berbitjara soal 

'pekerdjaan Pengawas Keuang- 
“lan, djika belum djuga dilapor- 
“kan kredit2 istimewa jang di- 
berikan perantaraan Sumitro 

kepada kontjo-kontjonja be- 
lakangan ini, berupa berbagai 
projek sampai 
landjaan harta karun di Moro- 

tai. Hendaknja djangan tang- 
gung2, dong”. 

Tgl. 21/1: The man from 
India, P. Singh, "expert dan pem- 
beli harta karun berdjumlah 
200.000 ton, telah meminta izin 
masuk ke- Indonesia untuk da- 
tang melihat betul tidaknja 
harta karun jang ditawarkan 
oleh teman2nja Mas Mitro, “Se- 
kalipun ,,dispuut” mengenai 
siapa ,,pemiliknja”, telah dise- 
lesaikan oleh beslit. Menteri 
Pertahanan, Sultan, dan Ali, 
“sedang financieringnja diserah- 
kan kepada - kebidjaksanaan 
Menteri Keuangan Sumitro”,   dan uitvoeringnja kepada Mr. 
Hamid Algadrie, tentu dengan 
bantuan istimewa pula dari Mas 
'Saroso ,,Menteri Perekonomian 
in chargo”. : 

Sebuah tulisan dalam .Mer- 
deka” tgl. 24/1 berkepala: 
,Harta karun jang menarik per- 
hatian” pada pokoknja mene- 
rangkan, bahwa: dipulau Moro- 

tai ada suatu daerah, tempat 
terletak besi2 tua bekas alat2 
peran Belanda dan Sekutu, 
jakni bekas? tank, chasis2 mobil 
gerobak, pesawat terbang d.l.l. 

j S 

po Sono Budojo diadakan: per- 
temuan dengan -pandu2 perin- 
tis “dan diadakan  pertun- 
djukan petilan wajang orang 
dari pandu Perintis. ' 

Tg. 30-1 djam 08.00 kolonel 
J.S. Wilson berziarah kemakam 

| pahlawan di Semaki, sesudah itu 
melihat2 di Sono Budojo dan se- 
kira djam 10.30 tamu tersebut 
meninggalkan Jogja dan terus 
menudju ke Semarang. 

Jogja diterima keterangan, bah- 
wa Pandu Jogja akan menjam- 
paikan hadiah kenang2an ba- 

tua Haa Internasional itu. 
  

— MASING2 12 TAHUN 
Untuk 3 orang 

. gerombolan, 
3 Sidang Pengadilan Negeri di 
Amuntai telah mengadili tiga 
orang gerombolan bernama 
Djaperi, Nawawj dan Bakar. 
-Masing2  didjatuhi hukuman 
pendjara 12 tahun. 
Dengan bukti2 jang terang 

mereka  dipersalahkan pada 
pertengahan tahun 1951 mela- 
Kukan pembunuhan2 kedjam dan 
pembakaran2 gudang2 asap di- 
daerah sekitar Amuntai. 
SA kada terdakwa minta “kat 

Ht “—. An   
  

aan Baru 
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Tanda tangan : 

. Menteri tsb jalah Menteri Keuangan Dr. Su. 
sumo dan s.k. jeng diadukan ialah harian 
ta. 

provocateurs, telah memutar- 

"Karena itu, dengan pengeta- 

| kredit, kiranja belum lengkap 

kepada perbe- : 

Dari kalangan kepanduan di 

rang2 bikinan Jogja kepada ke- 

                

   

    

   

    

   

   

   

               

       

            

          
        

           

Nana 

dalam funksinja sebagai | 

    ikan sebuah pernjataan | 
-pendahuluan jang sa- 

Ljg menurut Tana ada 200.000 

orang Tionghoa dengan harga 
an 150.000,— (gulden). Daerah 

a | tempat hak tua itu adalah yan 
f- 
erah mantiem. 

Diterangkan dalam berita 
itu, bahwa kini ada usaha Pe- 

merintah. guna membeli kem- | 
bali besi tua itu dengan harga 
Rp. 4 djuta, dan djika memang | 
benar besi tua itu banjaknja 
200 ribu ton maka ia akan 
berharga U S $ 9 djuta atau 
Rp. 102 djuta, djika harga per | 
ton US $ 45,-. 
Selandjutnja diterangkan, bhw 

mengingat perhatian jang . be- 
sar dari Djepang terhadap be- 
si2 tua, maka keuntungan besar | 
jang dapat diperoleh dengan 
mendjual besi tua di Morotai 

itu sering mendjadikan perti- 
kaian jang tidak selalu diketa- 
hui orang. Pun disebut, bahwa 
besi tua tersebut menarik per- 
hatian partai2 jang dalam Ba- 
dan Besi Tua mempunjai wakil2 
nja dan setjara direk atau in- 

an untuk menguntungkan ka- 
wan separtai masing2. Djuga 
dengan djalan ini bisa disedia- 
kan fonds? buat pemilihan umum 
j.a.d., demikian surat kabar 
»Merdeka” jang menjebut pula, 

bahwa ketua badan tersebut 
adalah Ir. Nirwonojudo dari 
PSI. 1 

Pun diterangkan dalam berita 
itu, bahwa pengangkutan besi 
tua 9000 ton dari Surabaja ke 
'Djepang baru2 ini menimbulkan 
djuga kegegeran, walaupun pem. 
belian lisensi sudah teratur pa- 
da. jang berhak. Merdeka” 
selandjutnja mengabarkan, bah- 
wa seorang India bersedia mem- 
beli besi tua 200 ribu ton di 
Morotai itu dengan bersedia 
mengatur dan mengurus 'pe- 
ngangkutannja dgn kapal, baik 
ke Eropah, maupun ke Djepang. 
Harga besi tua di India, menu- 

rut berita tersebut, diantara 
Rs 60 sampai Rs. 200. 

Achirnja disebut dalam be- 
rita itu, bahwa sampai kini be- 
lum tertentukan siapa jang me- 
miliki besi tua jang disebutnja 
»harta karun” itu, apakah su- 
dah dikeluarkan lisensi pendju- 

"alannja, dan bahwa ,,perdju- 
angan” dibelakang lajar menge- 
naj besi itu sudah menarik ka- 
Jangan Pemerintah djuga, baik 
Kabinet maupun Djaksa A- 
gung. : 

—— LA 

Bank aa sediati 

wadjib beri kredit 
(Sambungan hal. 1). 

' Bank? nasional belum 
mentjukupi masjarakat. 

Tingkat sematjam itu belum 
lagi ditjapai di Indonesia. Pem- 
bajaran dengan chegue dan giro 
baru berlaku dalam lingkungan 
jang terbatas dalam -kota-kota 

| besar sadja. Bank2 nasional 
jang berarti, jang sanggup me- 
menuhi keperluan kredit dari 
pada masjarakat Indonesia, 
hampir tak ada. Hanja sedikit 
djumlah perusahaan orang Indo. 
nesia jang dapat: diladeni de- 
ngan kredit oleh bank2 besar 
disini, kepunjaan bangsa asing. 
Sebab itu, sekalipun Javasche 
Bank — jang nanti akan ganti 
nama djadi Bank Indone- 
“Sia — pada dasarnja mesti me- 
ngambil kedudukan sebagai 

banker's bank, selama ,,bankers” 
itu belum ada, adalah kewa- 
Gjiban nasional baginja untuk 
membantu bangunnja perusa- 
haan2 nasional dan membantu 
memuaskan keperluan kredit 
jang begitu besar dirasakan 
oleh masjarakat Indonesia. 

Bank Sirkulasi wadjib 
beri kredit. 

Soal kredit dagang ini 
bank sirkulasi dimasa datang 
lain duduknja dengan kredit” 
dagang  Javasche Bank pada 
pertengahan abad jang lalu. 
Pada pertengahan abad jang 
lalu, berhubung dengan peratu- 
ran jang sangat mengikat da- 
lam Octrooi, kredit dagang men. 
djadi dasar hidup jang penting 
baginja. Itulah salah satu sum- 
ber keuntungannja jang teru- 
tama. 'Timbulnja bank2 parti- 
kelir sesudah pertengahan abad 
jang lalu dipandang oleh Ja-. 
vasche Bank sebagai konkuren 
besar jang hendak memotong 
dasar 'hidupnja.. Dan memang 
dirasainja dalam praktek be- 
tapa .sulit hidupnja dibawah 
persaingan bank2 partikelir itu. 

Tidak demikian duduknja se- 
“karang. ' Memberikan kredit, 
dimana perlu, - kepada perusa- 
haan Indonesia jang ikut serta 
membangun wadjib bagi bank 
sirkulasi kita, selama bank2 
Indonesia jang diperlukan be- 
lum berdiri. Berhubung dengan 

'itu, adalah suatu kewadjiban 
jang penting pula bagi Bank" 
Indonesia dimasa datang untuk 
membantu membangunkan ber- 
bagai2 bank jang diperlukan” 
disebelah Bank Negara, Bank 
Industri Negara dan Bank Rak- 
jat jang ada sekarang. 

Selandjutnja Wakil Presiden 
terangkan, bahwa sudah lama 
ditjita2kan adanja bermatjam2 
bank lainnja itu jang "penting 
artinja bagi kemakmuran rak- 
jat, . Ikut serta mendorong tim- | 
bulnja matjam2 bank itu ada- 

“lah tugas jang penting - bagi 
bank sirkulasi Indonesia, /di- 
masa datang, — Ant, 

“ 

bagi 

  

“| didesa 
tren, jang masing2 
bernama A. dan S. dan sebagai: 

   
   

|ton jang telah didjual oleh pe- | 
| merintah Belanda kepada se- 

Girek mentjoba lakukan tindale | 

PENIPUAN. Ne 
5 et PUN 

“Achir2 ini telah terdjadi 
(| nipuan jang litjin sbb.: Pada | 

suatu hari telah datang 2 orang 
Buluspesan- | 

mengaku | 
Sidomoro, 

pegawai Pendjara di Nusakam- 

mui dua orang perempuan, jang 
su: ing2 Kini psedang 
itawan di Pendjara Nusakam- 

'bangan, dan mengaku disuruh 

  

| uang, agar supaja suaminja itu 
“segera dapat dikeluarkan dari: 
tawanan. Oleh kedua perempuan 

mlah Rp. 2032,—. 

|lah seorang adiknja diadjak ke 
Jogja untuk bersama-sama me- 
ngurus pengeluarannja. Maka 
ikutlah djuga siadik itu ke Jo- 
gja. Disana tamu2 itu masuk 
'kesalah suatu kantor (entah 

'kantor apa) dan adik sikorban 
itu disuruh tunggu. dihalaman. 
Tetapi sampai” sore ,,pegawai” 
itu tidak djuga keluar. Maka 

achirnja pulanglah siadik itu 
dan karena tidak membawa be- 
kal, terpaksa tjelananja didjual 

“untuk dapat pulang. Hal ini te- 
lah Milaporkan kepada jang wa- 
djib untuk diusut lebih landjut. 
— (Ker): 

    

PANTJALUMBA DI SOLO 
: Pertandingan ..Pantjalumba” 
jang' diadakan antara sekolah2 
landjitan tingkat pertama di 

tuk menentukan wakil2 Solo 

menghadapi djuara2 Jogja, te- 
lah memberj hasil sbb : 
Bagian PUTERI: : 

1. Djuara regu: SMP . III 
Negeri, dengan bidji 8923. 
1:2. Djuara perseorangan: 
Djunaeni, SMP - III dengan bi- 
dji 1328. 
Bagian PUTERA: 

1. Djuara regu: Sek. Tehnik 

Negeri, dengan bidji 18.719,— 
2. Djuara perseorangan: Soe- 

bakir, S.T.N., dengan bidji 2145. 
'Djumlah bidji jang diperoleh 

prestasi djuara Pantjalumba 
seluruh Indonesia dj Semarang 
tahun 1952 (SMP Purwakarta, 
18.352). . 
Prestasi terbaik untuk tiap 
nomor: 
Puteri? 

80 m 
12,2 dt. 

Lontjat djauh — Mardinah 
SMP - V 4.32 m. 

Lontjat tinggi — Sri Rahaju 
SMP - IV 1.32 m, 
Lempar tjakram — Djunaeni 

SMP - III 22.85 m. 
Lempar lembing — Darwanti 

SMP . II 22.85 m. 

  Pawarti SMP - III 

Putera: 
100 m — Suharto A STN. 

12.15 dt. - 
Lontjat djauh — Samborg 

S.T.N.-5.57..m. 
Lontjat tinggi — Putera 

ST.N. 1.66 m. 
Lempar tjakram — Moh, Saras 
si S.T.N. 29.71 m. 

Lempar lembing — Sumarto 
ST.N, 40.65 m. : 

  

ATLETIK : 

DILLARD PETJAHKAN 
REKORD DUNIA 

50Yard lari gawang. 

AFP mengabarkan dari Phi- 

ladelphia, bahwa djuara Olym- 

piade, atlit Amerika Serikat, 

Harrison Dillard, telah dapat 
memetjahkan rekord dunia 50 

yard lari gawang dalam gelang- 
gang tertutup. Dillard telah 
imentjapai djarak tersebut dalam 

waktu @detik selama roda kom- 

petisf'' jang diselenggarakan 
oleh surat - kabar ,,Philadel- 

phi “Inguirer” berputar. — Ant. 

. 

Radio 
RABU 28 JANUARI 1953. 

-  Gelm.: 42,25 59,2 dan 122,4 m 

12.30 Musik siang hari oleh 
Korps Musik Tiup 
Jogjakarta. 

14.00 Pengantar makan siang. 
17.00 Taman Kepanduag, oleh 

" Pandu Katholiek. 

17.45 Orkes Sidney Thompson 
18.00 Peladjaran lagu2 Djawa. 

19.15 Polisi dan Masjarakat., 

20.15 Krontjong dan stambul. 
21.15 Ruangan oleh Djapendi 

Jogjakarta. 
Ujon2 Monosuko oleh 

Gamelan studio, 
Jogjakarta. 

  

21.30 

pe- K 

"ngan Tjilatjap. Dalam desa | 
tersebut kedua tamu itu mene- | 

oleh suaminja untuk minta | 

Sta lalu diberikan uang sedju- |. 

| Dalam pada itu, untuk me- k 
narik kepertjajaan sikorban, sa- | 

stadion Sriwedari baru2 ini un- 

regu S/RN., itu adalah melebihi 

        

    

  

BE KATJA MATA USA. 
HN Dubbel zonder lim Rp. 12,50 

Crookes A.—'# 1, 25, — 
Kristal putih — -- 15,— 

Katja Hongkong ,, 7,50 

Rupa? montuur modern, 

NAUFAL 
Kauman 294, Kulon Mesdjid 

Jogja. 302-1. 

KLAMBU 
TuLE 

SUDAH DJADI 

» 

    

  

  

  
No, Ukuran Harga. 

2. 165 X 225 Cm. Rp. 68,— 
gak deraan tjepat.« NN ai t 5 

Tg Na FONG 3. 135 IE EL ne On 

in hulpmotor Cycie AMAN SK RO ea ag Sal 
eta 5 5. 0 KO,» 5, — 

5 Keterangan 

Dj. Margokridanggo 2, Kk. PAKAILAH KLAMBU, T- 
8 304-1. TAP SEHAT, DAN BAIK 
(EA BEA SEKALI UNTUK MENJE- 

GAH PENJAKIT MALA- 
  

djamu keluaran Njonja Meneer 

RIA. 
1000 PEMBELI - 

mendjadi Fr oko OBR AL" 

1000 LANGGANAN $ ” 

Djamu Ngeres Linu terus mene- JOGJAKARTA 
rus membikin tiap Pembelinja 2S dan 

mendjadi Langganan jang tetap. SOLO. 
“Ini disebabkan oleh karena Dja- 295-1 

| mu Ngeres Linu, dan djuga lain2 (ERA TA NA ESA SA | 

  

Semarang, dapat membuktikan 
kemandjurannja, Belilah seka- 
rang satu bungkus 

|(DJAMU NGERES LINU 
(No, 20) 

Satu bungkus hanja Rp. 0.50. 
Mintalah Daftar Harga untuk 

segala keperluan djamu. 

Bisa Telaga 

pisang 
untuk Asrama, Rumah-sakit 

dis. Harga mulai Rp. 1,— 
per 100 buah. 

Keterangan lebih landjut 
silahkan hubungan dengan: 

ABDULSJUKUR 
dja N.V. KEDU, Pontjol 76. 

Tilp. 176. — Magelang. 

LN UNA 

SU AU 
ON Rt   (Mitra). 298-1 

SEMARANG 

  

Aa Djokeja: Petjinan 1btugu 
Kidul 7, Ketandan 4," (em 

pujangan Wangi 80, Keme- 

tiran Kd. 18A, Kintelan 94. 

Agen Magelang: Djalan Tidar, 

Patjinan 96 -- 13. 

Agen Solo: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Djalan Slamet 
Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 
sukan 4, Djl. Pasar Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen, 
177 dan Djl. Gading Kd. 170. 

  

Baru terima: 

PHILIPS AUTO-RADIO 
model baru 

Harga ki. Z. potong 5x 
ROYAL, mesin tulis harga E.Z. 
HUS@VARNA mesin djahit id. 
Dynamo mesin djahit Rp. 390.- 

TOKO 

TUGU KipuL 77-10 Jo0)2A tip. 185, 

    305-1, 

»Kk AH Adu» 

Malam Penghabisan 
“ALWAYS IN MY HEART” 

Pagi ini MATINEE djam 10.. 
banana 

| PRODENT 
TAPAL GIGI 

  

  

  

7 

  

  

        
  

        
  

  

   

     
   

  

        

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara: 

ME ketawa berseri? 

berkat PRODENT - 

tapal gigi jang 

paling baik" 

Tube sangat besar 

R. 2.50 
Tube sedang 

RA. 7955        

  

| DITJARI : 
ACHLI KULIT, lebih disukai mereka jang sudah 

berpengalaman mempergunakan mesin2 kulit. 
Keterangan kepada Djawatan Perindustrian  Karesi- 

denan Kedu, Bajeman Magelang. 
Pemimpin. 

PUSAT PENJAMAKAN KULIT. 
| s Magelang. | 

(Mitra). Sa ' 299-1     
  

perawan umur 

Suka Duka:   
  

Empat kali kawin, semuanja dengan 

ORANG JANG KETJIL PENDEK 

Nomor datang: 

ka 

    
       
   

          

      

     

dibawah. 20 tahun.     
Kep Mar lis Aa 3 

  
AAN Nee apa Uban Tai Sapa YA 

INDR A: “SEKARANG UNTUK 17 TH. KEATAS.' 
6 4 KALI MAIN: djam 10.00: 5.005 7,15 & 9.15, 

KASMA. BOOTY kembali dalam 

MANUSIA 
dengan: Omar Rojik — Jaffarwirjo — Siti Tdj. Perak. 

Film Malaya jang terbaik, sengadja didatangkan untuk me- 
ngenang kembali film DJUWITA, Film DJUWITA 
mendjadi kenang-kenangan karena : Ini kali film 
MANUSIA pun akan membikin kenang-kenangan 
pula 'dengan 9 lagunja jang “merdu, merajukan kalbu. 
Mena na djagalah djangan.. sampai ketinggalan. 

1 301-1. 

  

Ma ae 

  

SEKOLAH CORSAGE & MODEVAK 
"nGIOK" 

LODJIKETJIL WETAN 9 — JOGJAKARTA. 
— KE 

AKEN MENGADAKEN MULAI TG. 

LANDJUTAN CURSUS CORSAGE 

- MEMBUAT RUPA? KEMBANG KERTAS 

:1 FEBRUARI 1953 

PENDAFTARAN NAMA MULAI SEKARANG 300-1 

Bana     

  MERE ET TEEEE 

GAMBAR GEMBIRA !! 

HADIAH FILM 
“PRINSESA BASAHAN" 

Bagi Sdr? pernah kami sediakan hadiah untuk film Ame- 
rika (SAMSON & DELILAH), demikian pernah pula utk. 
film Malaya (ANTARA SENJUM dan TANGIS). Kini utk. 
film PHILIPINA berbahasa Indonesia jang terbaru, mulai 
hari ini, DJANUARI 28 kamisediakan hadiah? sbb.: 

  

PENTING !!! — 

Hadiah I — uang contant Rp. 500,- 
” y — 7, ” 7” 200,- 

” 1 — » 100,- 

Hadiah Penghibur: 10 kan Ay. 20,5 
Hadiah ditarik 10 HARI sesudah selesai pertundjukan film 

diatas dengan disaksikan oleh jang berwadjib. 
Hasil penarikan akan diumumkan dalam harian ini. 

SIMPANLAH BAIK? NOMOR SOBEKAN KARTIIS ! 
BERHIBUR SAMBIL MENGADU UNTUNG ! 

REX - JOGJA. 
| f Direksi. | 
|- Tiap? hari MATINEE dj. 10. 303-1. 4 

PN 2 ra , - MANA Taman 1 5 mang" 

SAJEMBARA UMUM. 
Tjarilah nama kota kabupaten jang terdiri dari 8 hu- 
ruf, kalau huruf mulai dari kesatu hingga ke lima dibu- 
wang, maka nama tsb., mendjadi nama benda jang se- 
tiap orang menghendaki. 

Tjarilah nama binatang jang terdiri dari “ 
huruf mulai dari ke lima hingga ke tudjuh dibuwang, 

maka bunjinja mendjadi -hitungan setiap orang. 
Setiap orang dapat menebak, tiap penebak harus disertai 
pengiriman uang sebanjak Rp. 2,— (dua rupiah), penutupan 
pada tgl. 10 Maret 1953. Dikirim kepada 

"JAJASAN MASJARAKAT" 
alamat sementara S. Hardjong Bulumagersari g. 1/13, 
marang. Bila banjak jang djitu akan diundi. 

Hadiah untuk 'ke 1, 

  
ea yaa 

  

huruf, kalau 

Se- 

sebanjak 

» 2» 3x Ss 

Rp. 1000. ASemibar rupieih). 
»  8500..(Limaratus rupiah) 

2 » 250. (Duaratus limapu- 
luh rupiah). 

100. (Seratus rupiah). 
50. (Lamapuluk ,, ). 

2 - 4 2 3 

2 2 5. 25 » 

Dan Meat hadiah penghi bur 

Hasil2 keuntungan akan diber ang kepada fonis pela- . 
djar dalam keahlian di Semarang. » diadakan surat me- 
njurat. 296- 1 

PENGUMUMAN 
No. K.P. 3/5/la/53. 

' 

» 
- 

  

Mulai tanggal 1 Djanuari 1953, berdasarkan Keputusan 
Menteri Perburuhan R.I. No. 50 tertanggal 17 Desember ' 
1952, 

KANTOR PENJULUH. PERBURUHAN. --- 
JOGJAKARTA 

: telah di HAPUSKAN dan telah terbentuk 3 
F Kantor Pembantu Penjuluh Perburuhan Jogjakarta, | 

mulai tg. 26-1-1953 bertempat di Tugu- Kidul 54. 1 

  
Tilp. (sementara) 47. 

Jogjakarta, 26 Djanuari 1953. 

KANTOR PEMBANTU PENJULUH 
PERBURUHAN JOGJAKARTA. 

fd. Kepala: 

(IMAM | MOEFRADI). 
297-1 

  

  

MASIH SEDIA: 

NAGA MERAH 
oleh JACK BELDEN ... Rp: 17,50 

KE TIONGKOK BARU oleh KWER KEK BENG 
Oni AE MASUK an SA Uno Mn Rp. 21,— 
OMA Masa BR MAA AN Rp. Te 

MELIHAT TIONGKOK BARU 
Negara Merdeka ! Pandai Merdeka ! 
Sanggup Merdeka : oleh BARIOEN ALS. Li... Rp. 12,—   Pesanan lewat pos.tambah 1076 ongkos kirim. 

s4. Toko Buku ..K.R." 
TUGU 42, TELP, 901.” 
—Jogjakarta.— | 

BR NA ana AAN LA EN EN EREKSI 
MANA AA PAN ANN RA ea     

  

  

Sampun SADIJA Buku2 DJAWI 
Anggitanipun: KI SISWOHARSOJO 

1. Pakem Padalangan, lampahan Radja Suya ngewrat 
tuntunan andalang satamatipun, Tulada suluk 
mawi noot. (Seratan latyn) Rp. 8,— 

2. Guna tjara Agama. Ngewrat tuntunan Bong Supit, 
Adegipun keradjan Demak, Asalipun ringgit, Ba- 
bad Sekaten lan sanes2ipun (sepatan Djawi) Rp. Aa! 

3. Dewa Rutji Kawedar, (Wareritka mandjing tjuriga). 
Tembang (seratan PA Rp. 

Welingan medal pos tengah 10 Kp 
Ogan 

sekedikzipun Rp. 1l—, 

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

. — JOGJAKARTA, — 
    

  Hata Kekbadbrs  P LN dah TI Ag ban BA   Sab Karang ae » Te mag


