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"Nat, z   Ba Hun Sian: 
.annja itu akan dilakukan 29 |' 
Ditanai kemarin. Kursus pen- 
didikan sosial umum itu dituka 

dulu dengan diikuti | 
oleh 149 orang jang dikirimkan 
dari 125 desa daerah kabupaten | 
Bandung. F | 
Maksud mengadakan pendi- 

dikan kilat ini ditudjukan seba- 
gaj usaha memperbanjak tena- 
ga untuk memelihara djiwa 
masjarakat jang sudah as 
, Ant, 

& 

  

|HLA. SALIM TIBA DI 
NEW YORK 

TE Xx: Salim kemarin telah tiba   Serikat untuk mem- 
beiikan peladjaran tentang aga- 
ma Islam pada perguruan ti 
Amerika. Dilapangan terbang 
Idlewild didjemput oleh MrAli 
Sastroamidjojo.- Palar, Achmad 
Natanegara (Konsol djenderal | 
Gi New Ycrk) dan w&kil2 dari 
kementerian luar. negeri Ameri- 
ka ea -— Ant, : 

  

  

'-0 DAN SUNITO BE. - bioskop 

  

“TRAGEDI MENOLAK 
"SELORA INDONESIA" 

Kata direktur PEN 
|. Harjoto. 

Hendaknja ajangantah pera- 
saan dan pandangan rakjat In- 
donesia dibelokkan dengan ti- 
dak terasa oleh publikasi2 be- 
rita2 film asing sadja, dan de-     

| ngan maksud inilah maka PFN: 
telah menyelenggarakan pem- 
buatan2 film dan newsreel 'Ge- 
lora' Indonesia, demikian Har- 
joto, direktur PFN. 
Mengenaj harga sewa Har- 

'joto menjatakan, bahwa  dae- 
rah PFN terbatas pada Indo- 
nesia sadja, sedangkan kongsi2 
asing mempunjaj pasar seluruh 
dunia. Djika- Gelora Indonesia 
“agak mahal, maka dalam hu- 

itu. 
Ne- 

bungan inilah kemahalan 
PFN, demi- kepentingan 
gara dan Bangsa, menigingin- 
kan agar Gelora Indonesia da- 
pat' dilihat oleh pengundjung2 

"bioskop sebanjak2-nja. Dilain? 

negeri Menurut Harjoto,. semua 

diharuskan memutar 

  

  
MANA Tb Ai Sean Pena Ma | 

Na niat Menterj Djustisi :duk pada peraturan2nja, te: 
anda terhadap Go Gien “tapi di Indonesia adalah tra- 

Tjwan dan Sunito, sampai se- | gedi jang menjedihkan, | bahwa 
karang belum diketahui pasti. j dalam negara Indonesia jang 

telah merdeka ini masih djuga Dalam pertjakapan telepon an- 

tara Menteri Djustisi Belanda 
Tu pembela Go, Mr. Gerbrandy, h 

Mr. Donker katanja tidak  ber- 
gendia berdjandji, jang Go dan 
unito tidak disuruh berang- 
kat dari engan, dengan 

umpang Johan van Olden- 
barnevelit tanggai 29 Djanuari. 
«Karena itu jang berkepenti- 

.ngan menduga, bahwa Go Gien 
Jwan dan Sunito akan berang- 

    

  

     d lis, ana. 
»Rakjat ta keras menghen- 
daki supaja sahabat2nja diper- 
lakukan dengan hormat, dan 
bukan diusir seperti pendjahat. 
Karena itu rakjat mengharap- 
kan, Go dan Sunito akan dibe-. 
baskan” 
Selandjutnja harian tersebut 

memperbandingkan sikap men- 
teri djustisi Belanda terhadap 
Go dan Sunito dengan sikapnja 
terhadap bekas kepala Gestapo 

- 

di Amsterdam, Lages, jang di- £ 

berinja ampun. — Ant: 

GO dan Sunito tak 
7 djadi berangkat. : 

Kapal Johan Van Oldenbar- 
nevelit jang berangkat tg. 29 
Djanuari dari Nederland ke In- 
donesia menurut rentjana mem- 
bawa 21 ahli, 11 orang bangsa 

. Djerman dan 7 bangsa Belanda 
dan 3 lainnja bangsa Austria 
diantaranja dokter2, ahli pe- 
nerbangan, 
accountant, zoologen serta ahi 
tehnik. Dengan kapal tersebut 

| aKan berangkat pula maha 
ru dalam ilmu kimia di- Ban 
dung, Houtman. 

Go dan Sunito tak ajaat He. | 
agen ag. kapal tsb. — — £nt. 

Ket Lan van Olden- 

, mengadgian rapat-kerdja dgn.. 

tanjaan pers 

ada bioskop (banjak . red) jang 
menolak fiim2 Indonesia se- 
perti itu sekalipun film itu da- 
tang dari pemerintah “sendiri. 
ea Ant, 

  

mevreni MUKARTO : 
STATEMENT FOSTER 

PIALES 
' Mengandung aspek? baru. 

“Menteri LN Mukarto “setelah 

seksi luar negeri DPR at per- 

kemar - 

'kan bahwa isi statement politik 
menteri Iuar - negeri: Amerika 
Serikat Foster Dulles, adalah 

lebih dulu dari padanja. 
Menurut Mukarto Statement 

tersebut mengandung .aspek2   
handelsconsulent, 4 

baru jang mendjadi perhatian. 
Menteri tak sedia memberi ke- 
terangan lebih 'landjut tentang 

aan baru” itu. — Ant, 

DENDA Rp. 25.000 
  

Thio Giok Soeij . dari toko 
»Thio & Lim” di Djatinegara. 
oleh Pengadilan Negeri Djakar- 
ta didjatuhi hukuman denda 
Rp. 25.000,— karena dipersalah- 
kan menjimpan (menimbun) se- 

'djumlah ban2 mobil didalam 
tokonja. 
Untuk kesalahan ini, perta- 

ma2 Djaksa mintakan hukuman 
denda Rp. 10.000,—, berikut di- 
beslah ban2 mobilnja, tetapi se- 
sudah dipertimbangkan, maka 
achirnja Hakim memutuskan 
hukuman denda Rp.25.000— 
serta ban2 mobilnja dikembali- 
kan pada pemiliknja. — Ant,   

Mr WONGS ONEGORO: 

Otonomi sekarang baru 
schijnotonomie 

Masih perlu diberl Isi sesungguhnja 
' EMARIN pagi dengan ber tempat di Kepatihan Mr. Wong- 
sonegoro selaku anggota P 

untuk me 
dakan pembitjaraan permulaan 
Istimewa Jog. 

anitya Negara jang diberi tugas . 
au mmasaalah otonomi dipropinsi2, telah menga- 

dengan Pemerintah Daerah 
- Perundingan kemarin ftu hanja sebagai 

persiapan sebaran resmi jang atas permintaan Jogja akan 
diadakan pajla na 23 sempat dengan 26 Dana ak jang 
tang. 

1 

Dalam seniman kepada | 
SKR” Mr. Wongsonegoro mene- 
.rangkan, bahwa hasil pekerdja- 
annja jang telah dilakukan di | 
Djawa Timur dan Djawa Te- | 
ngah ini, tjukup memuaskan. 
Mula2 pekerdjaannja itu men- | 
dapat tentangan hebat, tetapi 
sesudah mereka diberi pendje- | 

' Jasan2 jang setjukup: 
boleh dikatakan reak 
djadi baik, sehingga bisa diha- | 

ja, maka 
   

rapkan pekerdjaannja nanti 
akan berdjalan lantjar. TJ 

t Baru sehijnotonomie, | 5 
: ja soal na    

ahwa apa jang Sean dina- 
jakan otonomi itu barulah me- | 
pakan schijnotonomie belaka, 

senarnja. Hal ini mengakibat- 

  

    
   

3 dapat berdjalan lantjar, | 
€na memang kita sekarang 

i baru berada dalam tingkat 
Peta ihan. Djika nanti otonomie 

tingkat ke-IIT sudah dapat di- 
laksanakan, 'maka segala kesu- 
karan2 akan dapat dihindarkan. 

nur, Wed 
lain? akan ditindjau lagi. 

Mengenai (akan dihapuskatisT 

nja men- | 

  

Nag 

   

n masih harus diberi isi jang 

bahwa segala pekerdjaan | 

- (pat lainnja jang 

  

    

   

akan da- 

"3 functie Residen, ditegaskan 
bahwa penghapusan itu akan 

| ditudjukan pula untuk functie 
| koordinator, sepertinja jang 
(ada di Sumatera dan lain2. Se- 
| landjutnja ditegaskan, bahwa 
nantinja djuga' kedudukan Gu- 
bernur2, Wedono2 “dan lurah2 
.djuga perlu “diadakan penin- 
djauan kembali. Mengenai dae- 
ra 

|ri dinjatakan, bahwa soal peng- 
La hapusan functie residen itu bu- 
kan mendjadi soal, karena di- 
daerah ini tidak ada residen. 

1 Tetapi diakui  djuga meskibun 
demikian, Jogjakarta dalam 
menghadapi likwidasi pamong- 
pradja ini menghadapi soal2 ig 
Jain jang harus dipetjahkan, ja- 

den dan lain sebagainja. 

Kemarin sesudah pertemuan 
di Kepatihan itu Mr. Wongso- 
negoro kembali ke Solo dan hari 
ini akan meneruskan perdjalan- 
annja ke Semarang dimang be- 
sok akan diadakan pertemuan 
dengan pihak Karesidenan, Tem 

telah dikun- 
djungi jalah Pati, Pekalongan, 

irwokerto dan Magelang. Dp- 
nikian Mr. Wongsonegoro, | 

    

  

     

sesuai dengan apa jg. terduga | 

Karena timbun ban mobil. 

istimewa Jogjakarta sendi- 

itu mitsalnja tentang rijksbla-. 

  

  

— perlu dgn panitya Sambas 
. Djangan lampaui kesanggupan 
Sa 

.ENGENAI soal pknkn ani disekitar 

Sophian jang pada waktu achir2. 

. DITERBITKAN OLEH BA oa! PENERBIT KaDi AL ULATAN RAKJAT" 

  

mosi 
ini banjak diberitakan” 

didalam pers, ketua umum PNI Sidik Djojosukarto atas perta- 

njaan pers mene 
Pimpinan PNI, 
setjara mempusaka 

Penjelesaian itu menurut Si- 

dik, tidaklah harus dengan me- 

lalui mosi Manai Sophian, arti- 

nja dengan djalan pembentuk- 

an Panitia Negara. Tapi, kalau 

PAR benar sukar diadakan 

   - 

penjelesaian tanpa Panitia Ne- 
gara, Dewan Par tainja tidak 
akan keberatan | terhadap pem- 
bentukan Panitia Negara itu. 

Sikap jang demikian ini, ja- 
itu jang lebih - sesuaj dengan 
penjelesaian tanpa Panitia Ne- 
gara daripada penjelesaian de- 
ngan Panitia Negara, menurut 
Sidik, ialah karena adanja ke- 
Chawatiran, Panitia itu akan 
merupakan “kapstok', artinja 

- tidak dapat menjelesaikan 
“persoalan ' dalam pgn jang 
barapa. Jamapi Sae 

  

Pemerintah 

kurangi pertangungan 
djawabnja. 

.Dalam pada itu ketua De- 
wan Pimpinan Masjumi, Moh. 
Natsir, atas pertanjaan pers 
mengenai men anenin ag, terse- 

| pa. KSAD: 

rangkan. bahwa menurut 

Tan Fremsonaya mobil truck diba-'     

pendapat Dewan 

peristiwa 17 Oktober harus lekas diselesaikan 
lebih tjepat lebih baik. 

but diatas mendjawab setjara 
berhati2, bahwa dalam tinda- 
kannja, Pemerintah hendaknja 
djangan mengurangi segala se- 
suatu darj apa jang sudah men- 
djadi pertanggungan djawab- 
nja dan tentunja 
pun telah mempunjai pedoman2 
mengenai segala sesuatu jang 
telah diutjapkan didalam dan 
diluar Parlemer 

Parlemen djangan minta 

terlalu banjak. 

Sebaliknja menurut Natsir, 
Parlemen pun tidak seharusnya 

.Manai | 

Pemerintah | 

UMUM 

jo
s 

bitjarakan kabinet 
Pendapat AP mengenai 
MMB disampaikan Pe- 
merintah. 

| Djurubitjara kabinet, “atas 
bertanjaan pers .menerangkan 
ahwa didalam sidangnja kema- 

bin dulu malam itu, dewan men- 
| teri.belum lagi membitjarakan 
| Soal MMB walaupun working 

Ya !/ paper dari Menteri Pertahanan 
“&.i. mengenai soal tersebut te- 
-lah diterima kabinet. 

4 Hanja diterangkannja pada 
|. masa sekarang ini pemerin- 
tah sedang mengadakan persia- 
pannja mengenai. perundingan 

| dengan pemerintah Belanda ten 
"tang soal MMB jang akan dila- 
kukan Lk. 2 bulan lagi, 

' Chusus untuk persiapan? ini 
kabinet akan  membitjarakan- 
nja dalam sidangnja Djum'ac 
ini, demikian djurubitjara ter- 
sebut. 

Ditambahkannja, dari pihak 
pimpinan Angkatan Perang In- 
“donesia telah ada pendapat jang 
buiat mengenai masalah MMB 
iri dan pendapat ini telah di- 
Sampaikan kepada pemerintah. 

Berhubung dengan . hal ini 
maka berita2 mengenai pendi- 
rian jang seakan-akan sudan 
idiambil oleh pemerintah ten-   

  

| Soal MMB belum di-| RR, Kyes pembantu Wilson 
Stassen direktur M. S.A. 

'RESIDEN EKISENHOWER dengan resmi telah mengang- 
Mat Roger Kyes, bekas direktur kongsi ,,General Motors” 

mendjadi pembantu menteri pertahanan A. S. 
Kyls akan mendjadi NOtbantu pertama dari Charles Wil- 
menteri pertahanan As. 

        

    

(ANG GAUTA S.P.S,) 

son, 

Pengangkatan 2 pembantu 
lain dari Wilson, ja'ni Naa 
Talbat sebagai menteri a 
tan udara dan Robert BenNaan 
sebagai menteri angkatan Na 
belum lagi diumumkan s 
resmi. Diduga bahwa Taj 
dan Stevens belum lagi da 
mengambil keputusan Tn Ken 

lepaskan saham2, jang dimiliki 

oleh mereka. 
Menteri angkatan laut, jang 

| baru, Robert Anderson, telah 
menerangkan kepada Kongres 
A. S.. bahwa ia tidak mem- 
punjai saham2. 

Senat A. S. menje- 

tudjui pengangkatan 
Stassen. : 

Selandjutnja diwartakan bah- 
wa senat A. S. telah menjetu- 

djui pengangkatan Harold pg. 
Stassen mendjadi direktur »Mu- 
tual Security Administratic 
sebagai pengganti Averell Ha. 

riman. 
Waktu diadakan pemungutan     minta hal2 jang diatas kesang- tang soal MMB ini adalah sa- | suara tentang pengangkatan 

gupan Pemerintah, sebab djika | ngat »rematur, kata djurubitja. | Stassen tidak tampak hadir 
tidak begitu, kesulitan akan se- | ra pemerintah itu achirnja. — | senator Wayne Mourse, jang 
makin bertambah. — Ant. "Ant. telah memblokir persetudjuan 
  

Presiden di Kandangan : 
  

Zonder imperialisme Indonesia musnah 
kalau diganggu dari dalam 

Mengganggu keamanan sama dgn merusak 

  

“rumah sendiri 
ENIN siang dekar “... Lk. 35 km. sebelah Sela- 
tan Kandangan di lan: k edjurusan Martapura, Pp sebuah 

truck ditembaki oleh gerombolan bersendjata liar. Dari truck 
tsb. jang membawa 4 orang dan diantaranja “hanja seorang 
bersendjata dilakukan perlawanan dari djam 11.00 hingga 13.30. 
DPipihak truck seorang tewas dan 3 orang luka berat. 

Tidak 

vas dipih 
apa ada ja 
2 Oleh 

kar. . Menurut Overste Suwadi 
Gari pimpinan militer setempat, 
truck tsb. pagi itu mengantar- 
kan makanan untuk pos militer 
antara Kandangan dan Marta- 
pura itu. 

“Ketika rombongan Presiden 

8 

Pertahanan negara tergantung 
kerdja-sama antara tentara 

dan rakjat 
Pertumbuhan organisasi tentara di 

Sumatera baik 

Bu 8 hari famanja, 
dan pertumbuhan organis. 

dapat organisasi dan tugas 
ngan baik. 

Ia tambahkan 
sih terdapat soal2 jang lazim 
ada pada negara jang masih 
muda dengan tentaranja, jang 
masih muda pula, tapi semua 
itu tidak mengetjilkan hati 
dan pasti dapat diatasi bersa- 
ma2 dalam perkembangan ke- 
madjuan masjarakat umumnja 
(dan tentera chususnja. 

Perdjalanan penindjauan tsb. 
dimaksudkan djuga untuk lebih 
mempererat hubungan batin 
antara “pimpinan A.D. dengan 
komandan2. bawahannja, demi- 
kian “pula mengadakan per- 
hubungan jang bersifat sila- 
turachmi dengan masjarakat 

umum di Sumatera dan guna 
meneguhkan kejakinan bahwa 
usaha2 pertahanan bagi negara 

.dan bangsa Indonesia sangat 
tergantung pada  kerdja-sama 
jang baik antara tentara dan 
rakjat. 

Kini Bambang Sugeng sudah 
berada lagi di Djakarta. — Ant. 

MENTERI PERHUBUNG- 
AN KE MENADO 

Tanggal 28 - 1 dari Djakarta 
berangkat Menteri Perhubu- 
ngan.1Ir. Djuanda dengan pesa- 
wat terbang menudju ke Mena- 
do dengan diikuti 4 Orang pe- 
gawai tinggi Kementerian Per- 
hubungan, ialah Mr, Sastromul- 
jono Kepala Bagian Politik, Ir. 
Sugoto Djawatan Penerbangan 
Sipil, Ir. Segond von Banchet 
Kepala Djawatan ' Pelabuhan 
dan Slamet Sumari Kepala Ba- 
gian Penerangan dan  Hubu- 
ngan Umum, Dalam rombongan 
inj turut serta anggauta Parle- 
men Pitoi, 
Maksud perdjalanan Menteri 

Perhubungan sbeserta  rombo- 
ngannja ialah “intuk mengun- 
djungi pelabuhan Bitung dida- 
erah Minahasa dan melihap dari 
dekat keadaan2 pelabuhan la- 
ut, udara dan lalu . lintas. dja- 

  

|lan di Sulawesi, — Ant, 

1 

D. KSAD Bambang Sugeng jang 

tentulah ma- 

  

telah mengelak per- 
untuk memeriksa perkembangan 

i tentara di Terr.2 Sumatera Utara 
dan Sumatera Tengah meneran gkan menurut kesan jang ia 

ten terja didaerah itu nana de- 

  

ORANG HUKUMAN 
LARI DARI PENDJARA 
20 Orang hukuman tgl. 28 -1 

melarikan diri dari pendjara 
Tjipinang Djakarta dgn tjara 
mendobrak dinding, kemudian 
serbu pengawal serta memuku- 

linja dengan tangan sampai 
pingsan. Sendjata api pengawal 
mereka. rampas. Salah -se- 
orang dari mereka tertangkap 
'kembali oleh rakjat dibelakang 
pendjara. Mereka jang melari- 
kan diri itu dihukum karena ke- 
djahatan antara 5-20 th. - Ant. 

jang Lajukarne pada hari Senin a itu 
15.00 meliwati tempat ke- 

Gjadian itu, bekas truck jang 

pul. Sesudah berhenti sebentar 
rombongan Presiden menerus- 
kan perdjalanan ke Kandangan. 

Dim pidatonja dirapat umum 
di alun2 Kandangan jang pe- 
nuh sesak, Presiden “Sukarno 
terutama. singgung soal ke- 
amanan didaerah Hulu Sungai. 
Dikatakannja,, bahwa ia sedih 

melihat adanja- penggangguan 
keamanan didaerah itu. Dengan 
mata kepala sendiri ia lihat be- 

kas mobil truck jang dibakar 
dan bekas rumah2 rakjat jang 
dibakar pada hari itu. Letak 
6 rumah rakjat jang dibakar 
gerombolan tidak djauh . dari 
tempat pembakaran truck di- 
djalan jang diliwati Presiden 
Sukarno. Dikatakan, bahwa 
pembunuhan dan pembakaran 

serta gangguan keamanan itu 
adalah terang-terang menjalahi 

i adjaran2 agama Islam jang kita 
“peluk. 

Katanja seterusnja, kalau ti- 
ak dirusak oleh rakjat sendiri, 

maka Indonesia akan tetap ber- 
Giri. Ini terbukti diwaktu2 silam 
dimana Belanda tidak dapat 
menghantjurkan Republik asal 
rakjat bersatti mempertahan- 
kannja. Penggangguan keama- 
nan adalah sama dengan meru- 
sak rumah sendiri. 

Kalau - keamanan diganggu 
dan dengan demikian merusak 
Republik dari dalam, maka 
dengan sonder imperlalisme Be- 

landa, Indonesia akan musnah 
dengan sendirinja, 

Senin malam rombongan Pre- 
siden bermalam di Kandangan, 
bari Selasa  menudju 

dan Amuntai dan bermalam di 
Barabai. Hari Rabu rombongan 

kembali ke Bandjarmasin dan   Kemis menudju Menado. — Ant, 
  

  
maka pada tanggal 26 | 1 53   Djawa Barat, oleh Menteri Perekonomian Mr. 
lah diadakan resepsi untuk para anggota Delegasi dan unda- 

  

Berhubung dengan. dimulainja perundingan dari Komisi per- 
dagangan dan Industri pada Konmperensi Ecafe di Bandung 

bertempat di rumah Gubernur 

Sumanang te- 

ngan, & 
Gamb: Mr, Sumanang bertjakan2 dengan ketua Delegasi 

kusie Tn, Nemtchina, . ALEPHOS). 
  

nKon. 

  

Lembaga Kebudajaan Indonasis 

Batavisasch Genoorschan 

yan Kunsten an Wetanschapben » ad 

terbakar masih-tampak menge- | 

Negara 

8 

Rekord baru 
London - Darwin 22 djam 
2 menit. 

Sebuah pesawat  pembom 

Canberra” bermesin 2 kepunja- 

ani Inggeris, —jang berangkat 

dari London Kketika-.hari Selasa 

djam 08.36 GMT, hari Rabu 

jang lalu djam 16.38 waktu se- 

tempat, telah mendarat dila- 

pang terbang Darwin, Australi 

Utara. 
Dengan demikian, maka 

sawat jang diterbangkan 

Leslie Morris Whittington, se- 

orang test pilot jang berumur 

29 tahun, ini telah mentjapai 

  

rekord baru, jaitu 22 djam 2 

menit. 
Pesawat ,,Canberra” ini di- 

perlengkapi dengan tangki2 mi- 

njak terbang-djauh istimewa, 

Babak pertama ialah terb 

London - Fayid (daerah Terusan 

Suez), dimana pesawat ini ber- 
henti selama 53 menit sebelum 

berangkat ke Karachi, untuk ji. 
isi bensin. Babak “ke-2 ialah 

trajek Karachi-Singapura. Dari 

“sini pesawat tadi langsung ter- 
bang ke Darwin. : 

UP mengabarkan seterusnja, 

bahwa pemegang rekord lama 

terbang London-Karachi ialah 
Neville Duke, seorang test Pilot 
Inggeris pula. Rekord lama ini 

tertjapai ketika tahun 1949 : i5 

djam 1 menit. 
Pesawat pembom ini akan di- 

pergunakan dalam pertjobaan2 

jang sangat dirahasiakan, jang 

akan dilakukan ditempat pertjo- 

baan roket di Woomera, Australi 
Selatan. — AFP. 

  

  

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Bebulan , co... .. Bp. 1l.— 

Etjsran ss... .... 0.89 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 25. 

senat A. S. atas pengangkatan 
Sitassen pada hari Djum'at jbl. 

Senat A.S. djuga  menjetu- 
djui pengangkatan 6 pembantu 
menteri perdagangan dan men- 
teri kehakiman A. S. AFP. 

Eisenhower mengha- 

dapi kesulitan? baru. 

Presiden Eisenhower jang. 
baru2 ini mengalami kesulitan2 
dalam pengangkatan2-nja da- 
lam kementerian pertahanan, 

pada hari Selasa menghadapi 
kesulitan2 - baru dalam usaha- 

ji nja untuk mendapatkan perse- 
i tudjuan Senat mengenai orang2 
jang telah dipilihnja untuk 
menduduki djabatan2 penting 

dalam kementerian luar negeri. 
Penghalang baru. ini ialah 

berupa sebuah resolusi jang 
telah diterima oleh panitya 
luar negeri Serat, jaitu jang 
menghendaki supaja setiap 
orang jang diangkat untuk ke- 
dudukan2 penting dalam State 
Departement dan korps diplo- 
matik lebih dulu harus di- 
selidiki dengan seksama oleh 
Dinas Rahasia Amerika (FBI). 
25 en 

Penjerbuan ,,atas ke- 
kuatan sendiri" 
Terhadap daratan Tiong- 
kok, oleh T. Nasionalis. 

Dr. Tingfu Tsiang, ketua de- 
legasi Tiongkok Nasionalis da- 
lam PBB, telah mengusulkan, 
supaja Tiongkok Nasionalis 
"atas kekuatan sendiri menjer- 
bu dan membebaskan daratan 
Tiongkok”. Tsiang selandjut- 

nja berseru supaja diberi ban- 

tuan untuk memperkuat ke- 
mampuan angkatan laut dan 
angkatan udara Tiongkok Na- 
sionalis agar pemerintah di 
Taiwan dapat menggunakan ke- 
kuatan pasukan2 daratnja se- 
karang, untuk penjerbuan ter- 
hadap daratan Tiongkok. 

Dr. Tsiang . jang berbitjara 
dalam pertemuan Young Re- 
publiean . €lub? di New York, 
mengatakan, bahwa kedudukan: 
Tiongkok Nasionalis di Timur 

Djauh adalah sama dengan ke- 
dudukan Djerman Barat di E- 

  

(Kata Dr.   

  

DJAWABAN MESIR 
MENGENAI SUDAN 

Disampaikan kepada 
Inggeris. 

Djawaban pemerintah Mesir 
terhadap usul persetudjuan Ing- 
geris mengenai Sudan telah di- 
sampaikan kepada dutabesar 

Inggeris di Kairo Sir Ralph Ste- 
venson. Djawaban Mesir itu ter- 

diri dari dua bagian, jaitu 
waban jang pandjangnja empat 
halaman, dan nota pendjelasan 
dari 8 halaman. 

Djurubitjara pemerintah Mesir 

menjatakan kepada pers, bahwa 

Mesir telah memperlihatkan 
gooIwill-nja dan telah bertindak 
sedjauh mungkin dalam usaha 

untuk mendekatkan pendirian 
kedua pihak, sedangkan pihak 

Inggeris hanja mentjoha me- 

dja- 

  

ngulur2 waktu. — AFP 

DJAWABAN IRAN 
HARI INI ? 

Pemerintah Iran akan mem- 
beri djawabannja terhad: Ip no 
ta Sovjet mengenai penangka- 
pan ikan oleh Sovjet Uni di 
Laut Kaspia sebelum tg, 30 
Djanuari' ini. jalah' tanggal 
beracrirnja konsesi penangka- 
pan ikan tersebut demikian k 
ta menteri LN Iran, Husseir 
Fatemi, kepada pers, setelah ia 
engadakan pertemuannja di- 

tempat tinggal PM Moss 

Dinjatakannja, 
muan 

   

    

  

    

  

bahwa j 
antara komisi luar ne- 

geri dan perdana menteri akan 
diadakan Rebo sore jl. Kemu- 
dian Fatemi katakan, bahwa 
kabar2 jang tersiar tentang 

  

spermintaan Sovjet Uni, supaja 
konsesinja diperpandzang un- 
tuk selama setahun adaiah ti- 
dak benar. — AFP. 

ropa. Djika Djerman di Biz ikat 1 
Gjatuh ditangan komunis, kata 
Tsiang, maka ini berarti hagi 
Barat "kehilangan Eropa”. 

Dr. Tsiang lebih landjut me- 
njatakan, bahwa  penjerbuan 
jang diusulkannja itu menurut 
kejakinannja akan disambut 
dengan gembira oleh penduduk 
Tionghoa didaratan Tiongkok. 

Tsiang, serangan de- 
mikian itu bukannja suatu pe- 
njerbuan untuk merebut dara- 
tan Tiongkok oleh pulau Tai- 
wan, tetapi bersifat "keberang 

katan 8 djuta orang Tion 
di Taiwan- kedaratan Tion k 
untuk membantu 450 djuta 
orang Tionghoa jang in me- 
lemparkan belenggu pemeri in- 
tahan komunis”. — UP. 

  

   

  

  

Tuduhan Mark Clark : 

Nam II & Lee Sang Jo 
Pengemudi kerusuhan dikamp2 tawanan 
ARKASBESAR Djend. Mar k Clark, 
pasukan? Serikat di Korea. 

tertinggi 

Djen- 
panglima 

telah menuduh, bahwa 
deral Nam Il, pemimpin delegasi Utara dalam perundingan di 
Parmunjom, serta wakilnja Djenderal Lee Sarag Jo, sefjara 

langsung bertanggung-djawab atas terdjadinja kerusuhan? di- 
dalam kamp? tawanan perang di Korea Selatan. 

'Dinjatakan seterusnja,  bah- 
wa keterangan ini adalah hasil 
dari pada dipeladjarinja lapo- 
ran2 rahasia jang hingga kini 
tidak diumumkan. ”Djenderal 
Nam II, kepala staf dinas ra- 
hasia tentara Korea Utara, dan 
Lee Sang Jo, tampaknja mewa- 
kili pihak Komunis dalam pe- 
rundingan perletakan sendjata, 
tetapi setjara diam2 mereka 
bertugas menimbulkan keru- 
suhan2 didalam kamp2 tawa- 
nan perang”. 

Dalam  statementnja tadi, 
Clark mengumumkan penga- 
kuan2 orang2 tawanan perang 
mengenai perintah2 jang bera- 
sal dari Djenderal Nam Il. 
    

dang? tentang pemungutan 
tjarakan dalam DPR. 

Selain itu kabinet telah mem. 
bitjarakan pula rantjangan dja- 
waban pemerintah atas peman- 

dangan umum babak pertama D 
PR tentang rantjangan unda, 
pemilihan umum jang telah di. 
susun panitya ad hoc kabinet ig 

terdiri dari-Menteri DN dan Men 
teri Kehakiman. Djawaban  pe- 

merintah ini akan diberikan 
Djum'at pagi 30 Djanuari i 

Pihak resmi mengenai ma: 

| waban pemerintah ini tidak se- 
dia memberikan sesuatu kete- 
rangan. Tapi menurut kabar2   jang dapat ditangkap, peroba- 

| han2 jang bersifat prinsipiil dari 
i rentjana pemerintah tentang 
milihan umum itu pada taraf se. 
karang ini tidak akan diadakan 
oleh pemerintah walaupun su- 
ara2 jang dikemukakan dalam 
parlemen pada umumnja dapat 
perhatiannja. 
Demikianlah umpamanja mex 

ngenai saran dari seorang 
gauta parlemen supaja jang bos 
leh dipilih nanti itu haruslah   

Pendirian Pemerintah : 

Orang jg dipilih bersifat 
perseorangan 

Lin pihak : Harus dari partai 
Kaset kemarin dulu telah mengadakan sidangnja jang 

berlangsung dari djam 17.00 sampai 11.15. Didalam sidang- 

nja itu telah dibitjarakan beberapa soal routine dan adminis- 
| tratif antara lain ditetapkan utk menarik kembali rentjana un- 

ija warisan jang kini sedang dibi- 

hanja orang jang dari partai2 

politik sadja, pemerintah  ka- 

barnja tidak akan dapat mene- 
rimanja. 

Pemerintah dlm. hal ini akan 

tetap berpegang kepada pendiri- 

an penetapan orang jang akan 
dipilih itu pada dasarnja adalah 
bersifat sebagai perseorangan. - 

Ant, 
Uu 

  

PELADJAR K.P.U. PUR- 
WOREDJO MENIN- 

DJAU K.R. 
Kemarin siang para peladjar 

K.P.U. Purworedjo telah me- 
merlukan menindjau djalannja 1 
pekerdjaan diperusahaan surat j 
kabar K.R, Oleh pimpinan per- 
tjetakan para peladjar tadi jang 
djumlahnja 40 orang diberikan 
pendjelasan2 setjukupnja. Ke- 
datangan mereka diantarkan 
oleh pimpinannja sdr. Dwidjo-   sumo, 

  

.bangkan 

  

Kata orang2 tawanan tadi, 
mereka diperintahkan memben- 
tuk "panitya2 organisasi cel” 
dalam tiap2 kamp taw an, 
untuk mendjalankan pemogok 
an2, protes2 dan demonstrasi 
Salah satu diantara panitya 
tadi, kata laporan: Clark, di- 
bentuk. dalam barak no, di- 
pulau Koje "untuk mempertin 

adanja kemungkinan 
bahwa rundingan penghentian 
tembak-menembak putus” dan 
supaja mereka ”hersiap untuk 
meloloskan diri, sesuai dengan 
perintah2 dari Kim Il Sung”, 
perdana menteri Korea Utara. 

"Jeo Moon Il, pemimpin 
tawanan? di Koje”, 

Pernjataan Clark tadi menga. 
takan setefusnja, bahwa jang 
memimpin “segala orang tawa- 
nan dipulau Koje ialah seorang 
Korea “Utara bernama Jeo 
Moon Il. Ia didakwa memberi 
perintah supaja Brigadir Fran- 
Cis Dodd, ketika itu komandan 

dipulau Koje,. ditjuliks dia pu- 
lalah jang. menghasut supaja 
orang2 tawanan djangan mau 
Giscreen atau  direpatriasi 
tjara sukarela. 

    

  

  

« 
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”Resminja”, 

Jeo adalah "pemimpin panitya 
politik” dipulau Koje dan da- 
lam tentara” Korea Utara ia 
mendjadi serdadu biasa. 
Menurut keterangan orang2 

tawanan, Jeo bernama djuga 
Pak Sang Hyon, salah seorang 
diantara 36 orang bangsa Ko- 
rea "jang sudah dipersovjet- 
kan” jang ketika tahun 1945 
dibawa tentara Sovjet ke Kore4 
Utara ,untuk menjusun negara 
Korea Utara. 

Seterusnja statement tadi 
mengatakan bahwa Djonderal 
Nam Il adalah bekas opsir So- 
vjet dan ' warganegara Sovjet 

keturunan Korea, pembanta- 
nja:, Lee Sang Jo, dinamakan 
kepala seksi pengumpulan kes 
terangan? rahasia militer pa- 
da tentara Korga Utara. . UP, 

Pa ba ebi 

ML LA aa GPR 
Sa 

  

& Djuga di Ponorogo tentu da.. 

pat dilihat mobil jg memakai 
tanda ,Utk, dinas”, Tapi selai 
daripada itu dapat dilihat mula 

   stoomuwals dari  Pekerdiuma 
Umum, eh tanda mUnkuk 
dinas”. “4 

    

   



  

   
      

  
  

8 Seperti diketahui 

| Wakil Kepala Daerah S. P. Paku 

| di Djakarta, tetapi tidak mem- 

ham antara kedua pihak. Ke- 

'memegang teguh “pendiriannja | 

untuk mendjalankan Peraturan 

Menteri No. 50 th: '52, 

Panitya menghendaki 

   

beberapa 

waktu jl. Panitya tsb. beserta 

Alam telah membitjarakan soal 

ini dengan Pemerintah Pusat 

wa hasil jang konkrit, sebab 

belum tertjapai persesuaian pa- 

menterian disatu pihak tetap 

& 
sedang | 
supaja | 

K.PP. diserahkan. ,,in medebe- 

'windschap” kepada daerah. ,,In 

medewindschap” ini dalam prin- 

sip telah disetudjui oleh Men- 

teri sendiri. Sebagai akibat 

dari perundingan jang gagal” 

'ini, maka soal tsb. masih dalam   55 #ngegt penjelesaian, jang ber- 

    

meat an MAA Sean nas didaerah lain untuk me 
. Mebatan masha? serupa. 

'Rata2 1.000 o orang penduduk 

2 Hap sekitar Kali Dengkeng di- 
daerah Kabupaten Sukohardjo 
dan Klaten, kini tiap -harinja 

dengan pena gotong rojong 
“untuk “meng | 

ja bandjir dengan djalan meng | 
   

| gali dan melel desan Kali Deng- 
keng, jang ga sekarang | 
tiap tahun membawa bahaja | 
“ben tag daerah? itu. 
      

        

   

  

   

      

   

   

    

   

      

   

   
   

     
    

  

   

   

  

    

        

   

    

   
   

  

     

  

   
    
    
    

     
   
   
   
   
   
   
     

  

      

    
   

    

   

  

  
  

2 Kali Dengkeng: | dkk dan 5.656 Wa - 

Tt r dari bahaja bandjir 
wat menghemat berdjuta-djuta ditempat? 

an | 

"! Jam seharinja mereka itu ma- 

terhindar dari bahaja banc jir 
'Ihal mana akan dapat melenjap- 

kan pula bahaja patjeklik jang | 
F hingga kini selalu menimpa me- 
reka berhubung panenan mereka 

| harapkan 
'hatsil bahan makanan dari dae- | 

| penduduk dari desa2 'Totoredjo 

8 “tarna, 

|akan dilakukan penggalian .Ka- | 

3 

| dan Grogol. 

. 

$ 
Sg

 

  

£ 

ngan jang mendesak bersedia 
1 gotong: . Selain 

at ditjapai oleh ak. daerah, 

& 

. Dengan masrht as hesar di- 
bawah pimpinan Djawatan Pe- 
ngairan tempat ribuan pkagn 
duk dari daerah Ketjamatan2 
Tjawas dan Karangdowo Kabu, 

| paten Klaten dan an 
| Woru dan Tawangsari abupa- 

ten Sukohardjo,. 3 Hah Ma 
menggali dan melebarkan Kali 
Pekat jang semula lebarnja 
hanja 5 meter Gidjadikan 25-40. 

      

tersebut dibuat £ tanggul jang | 
 tingginja. 2-4 meter. : 

Penggalian tsb. dike 'djakan 
| dari djembatan Djaru mpai 
didesa Terusan jang pandjang 

Inja 2 KM. Setelah pekerdjaan | 
tsb. berdjalan beberapa minggu ' 

|lamanja udian didapat ban- | 
tuan “dari Pemerintah sebanjak | 
Rp. 130.000. Menurut taksiran, 

djika pekerdjaan itu dikerdja- 
kan oleh Pemerintah sendii Pn 
maka beajanja “akan an aa 

ber-djuta2. rupiah. z 
“Untuk pekerdjaan itu, tiap2 

orang mendapat upah pengga- 
lian Rp. 1,50 tiap2 M-nja. Da 

  

   

“ 

    

.sing2 dapat mentjapai upah se- 
hari diantara Rp. 3,50 nusa 
“Rp. 6.-. Pekerdjaan tsb. telah 
dimulai sedjak achir bulan Ok- 
tober jang lalu dan diharapkan 

“bulan (achir bulan ini Pi 
5.656 Ha s#wah dan ribu- 

|. an penduduk terhindar 
dari bahaja. jin. 

. Dengan selesainja ,pekerdjaan 
| tsb., maka menurut perkiraan, 
sawah seluas 5.656 Ha-jalah 
4.340 Ha dari daerah Klaten 
dan 1.316 Ha dari daerah Su- 
kohardjo — dengan ribuan pen- 
“duduk disekitarnja akan da: pat 

tiap tahunnja banjak jang lenjap 
karena akibat bandjir. 
. Disamping itu dapat pula di- 

akan bertambahnja 

'rah2 tsb. 
Berhubung dengan. dilebarkan. | 

nja Kali Dengkeng itu, maka ! 

.dan Batakan (Sukohardjo) dan 
2 Bogor, Sempu, Titang 

Mei 'asan (Klaten) terpaksa 
tempat. Bagi mereka 

tu. disediakan pertolongan tem 
Dai Naa dari pihak pamong: 
'pradja dan para penduduk seki- 

Menok, Ti Kali Deng- 
2 bgng | akan dipindahkan. 

' Selandju nja diperoleh kete- 
'rangan, bahwa tak. 

      

    

2 Dengkeng dari djuru desa 
'Turasan dialirkan ap Kali Ku- 
wur sepandjang djarak 2 KM 
melalui desa2 Balak, Tegalsari, 

Dengan penggalian 
dua calinja “ sawal 

s NS .m akan 

  

    

    :   
  

| pinsi, 

sedjak pelantikannja daerah2 

| penti dimaksudkan dalam oto- 

5 “kusumo, bahwa Panitya Otono- 

Ia telah mempunjai : 

.|sepsi nanti 

(Dan kalau kabinet pun meno- 

| KPPP 

.djut wartawan KR memperoleh 

meter, sedang kanan - “kiri kali | itu pada 

dapat selasai dalam tempo 3 : 

    

   

    

  

      
   |akan diusahakan 

jang telah tjatjat badannja itu, 

  

Pata pendidikannja. Karena bi- 

| dengn n sendirinja mereka akan' 

Ang dan terasing dar 

   

   

| Menurut keterangan, Dr. Sus 
n | harso Supervisor dari Rehabili- 

| tatie Centrum Surakarta, jang 

  

   

  

   

   

  

   

  

   
   
   

      

   

  

   

    

    

   

      

harusnja -#etingkat d 
Tegasnja K 

dalam hal ini hendak mendj 
Jlankan vertikalisasi, jaitu ke- 
ikuasaan jang langsung dari 

    

  

   

    
   

  

   

                                  

   

   | Pusat. Menurut. Mr: & Pursin 
.wokusumo tindakan jang demi- 
kian itu adalah melanggar UU | antaranja mendapat re entry 

-permit (izin pulang kembali). tentang otonomi. 
.Dinjatakan, bahwa tindakan 

jang “demikian itu bisa didja- | 200 
Jankan dilain2 propinsi, karena 

2 

itu memang boleh dikatakan 
masih kosong. Tetapi daerah 
istimewa. Jogjakarta sedjak di- | 
lantiknja telah  mempunjai| 
aparatuur2 pemerintahan jang | 
lengkap, sehingga de jure dan 
de fakto telah merupakan dae- 
rah otonomi. 

Ada tendens? centra- 
“JIisasi. 

atas, maka ternjatalah, bahwa 
kini ada tendens2 centralisasi, 
djadi bukan desentralisasi 5e- 

2
 

nomi itu. | Selandjutnja menge- 
nai soal ,,in medebewindschap” 
diterangkan oleh Mr. 'S..Purwo- 

conceptie 
konkrit dengan sjarat2 jg 

Lg inja akan diadjukan kepa- 
da DPRD. Sesudah itu ting- 
gal tunggu bagaimana sikap 
Menteri nanti. Kalau conceptie 
ini nanti “diterimanja, maka 

soal KPPP itu bukan mendjadi 
soal lagi. Tetapi kalau kon- 

ditolaknja, maka 
'akan menjadi soal kabinet. 5 

laknja, 'Panitya akan dapat | 
mengadjukan : soal: itu kepada 

4 Parlemen. 
“Achirnja oleh Mr. S. “Purwo- | 

kusumo dinjatakan, bahwa soal 

itu hanja merupakan 
test-case belaka dan kita tidak 
perlu tjampur tangan, karena 
Peraturan Menteri No. 50 itu 
-menurut anggapan kita tidak 
“berlaku didaerah ini. 

Konsepsi panitya 

f 'otondmi. 
“Dalam hubungan ini lebih lan- 

“keterangan, bahwa konsepsi 
pokoknja mengenai 

pembagian2 tugas dan tjampur 
tangan Kementerian Perburuh- 
an dan Pemerintah Daerah ber- 
kenaan dengan hal2 jg. berhu- 
bungan dengan Djawatan Per- 
buruhan Daerah, jaitu urusan2 
Kantor Penjuluh Perburuhan 
dan Kantor Penempatan Tenaga 

“djika sudah mendjadi djawatan 
jang in medebewind dalam ling. 
kungan Pemerintah Daerah Is- 
timewa Jogjakarta. 

Dinjatakan dalam konsepsi 
itu , bahwa jang diserahkan in 
medebewind dari Kementerian 

12 

   
   
   | 1414 oran, 

|yan mereka. Demikian 

: Mengingat tindakan ta di- | 

1100 SEPEDA UNTUK - 
: MAAN, 

. Pusat Pemerintah 
2 Propinsi, 

eh, Kai Gubernur Suma- 

Uu dari ata 
li-se: kepaiia pegawai2 

| djumlah sepeda 
begitu besar seperti se 

rang. Dengan ini maka 8079: 
rj pegawai sentral pamong- 

radja Sumatera Selatan jang 
erhak mendapat kesempatan 

itu sudah dipenuhi. Jang 2075 
akan menunggu kesempat- 

an jang akan datang. 
2 jang ada sekarang 

“ Iain bermerk Burger, 
ps da B.SA. Harganja rata- ' 

ata diantara Rp. 400,— sampai 
500,—.— Ant 

» 

  

Es ORANG MENING- 
'GALKAN INDONESIA 

“TIMUR 
Pada tahun 1952. 

Dari pihak kantor Imigrasi 
Makassar didapat Kabar bahwa 
dalam tahun 1952  sedjumlah 

jang meninggalkan 

Indonesia Ate melaluj Makas. 
sar. Mereka terdiri dari bangsa 
Tonghoa, Eropah dan warga ne- 
gara Indonesia, 400 Orang di- 

Djumuah orang2 jang masuk Ik. 

Ne na waktu itu 580 orang 
jang meliputi kira2 2500 keluar- 
ga telah : memasukkan surat per 
mohonan mendapat Surat Kete- 
angan Penduduk, 
“ Orang2 Indonesia jang tiba 
dari daerah Irian - Barat di Ma- 
'kassar (Indonesia Timur) Lk. 
850 orang, sebagian besar kem- 
bali sesudah mendjalankan Iibu- 

Kantor 

Imigrasi Makassar, — Ant. 
  

— LULUS UDJIAN ARTS' 
DAN SEMI-ARTS 

Telah lulus udjian pada Fa- 

lam Udjian Dokter I (Semi- 

Arts) : R. Soenarno Soetedjo dan 
dalam Udjian Dokter II (Arts): 

Nj: Le nah Goepito. 

  

pekerdjaan perburuhan, sedang- 
“kan penanggung djawab lang- 
sung kepada Kementerian Per- 
buruhan didaerah atas pelaksa- 
naan dari peraturan2. dan da- 
sar-dasar tugas dari Kemente- 
rian Perburuhan 
Pemerintah Daerah. 

Kantor2 KPP dan KPT ada- 
lah orgaan kepunjaan Pemerin 
|tah Daerah jang susunan dan 
:formasinja ditetapkan mengi- 
ngat keadaan dan kebutuhan 
Pemerintah Daerah atas pedo- 
man dan persetudjuan Kemen- 
terian Perburuhan. 
Tingkatan kantor perburuhan 

daerah itu sama dengan KPP 
dan KPT dipropinsi2, sedangkan 
dasar hubungan dengan Kemen. 
terian Perburuhan melalui DPD. 
Pembajaran semua pekerdja- 

an mengenai perburuhan dipikul 
oleh Kementerian. karena belum 
ada perbandingan keuangan jg 
kuat pada Pemerintah Daerah. 
Tentang kepegawaian dinjata 

kan, bahwa pemindahan pega- 
wai Kementerian Perburuhan 
jang diperbantukan dikantor? 
itu. didjalankan atas permin- 
taan dan persetudjuan Pemer 
rintah Daerah. 

Selandjutnja, dinjatakan bah- 
wa berkenaan. dengan suatu 

nakan status in medebewind. 
Pemerintah daerah hanja ber- 
sedia, djika didjalankan dengan 
-peraturan Menteri Perbur uhan. 

Demikian antara lain konsep-   Perburuhan kepada Pemerintah 
Daerah jalah semua urusan dan 

si Panitya Otonomi DPR Dae- 

  

derverlamming” He 

Dalam pusat rehabilitasi un- 
tuk anak2 jang pintjang itu se- 
lain akan diberikan pertolong- 
an medisch, .akan diberikan |. 
(pula Nelihar2 serta permainan2 
ang disesuaikan dengan keadar 

badan dari anak2 jang telah 
terkena “ #kinderverlamming” 
tersebut dengan maksud untuk 
sebanjak mungkin memperbaiki 

ng sakit itu, dan terutama 
n diberikan didikan untuk 
gembangkan djiwa Serta 

pikiran anak2 itu se-luas2nja. 
Dengan usaha tersebut, maka 

agar anak2 

Gjangan sampai terlantar da- 

asanja, anak2 jang telah 'tjatjat 
badannja itu hanja dibiarkan 
didalam rumah sadja dan tidak 
dimasukkan kesekolah, hingga 

  

tak. 
ma- 

upakan orang2 PT ang 

| sjarakat ramai, 
Pikiran anak? tjatjat 
normaal.   t Papa minat besar terha- 

da 

rah Istimewa Jogjakarta. . 

— Pusat . rehabilitasi “untuk 
anak2 jg pintjang 

Akan didirikan di Solo 
SI kalan an2 jang bersangkutan diperoleh keterangan 

$ hwa di Solo Kini sedang diadakan usaha? untuk men- 
.@iritaan sebuah pusat rehabilitasi anak? jang pintjang 

litation Centre for Orippled Ohita), suatu centrum 
2 ta Ana Ba Anak? lumpuh. 

2 Usaha tersebut diadakan mengingat  timbulnja ”kinder- 
yerlamming” (penjakit Pa ngan anak2) di Solo, 
dan beberapa. xota2 besar di Indonesia, semendjak habis pe- 
“rang dunia kedua ini. Bahkan sepert: pernah dikabarkan, "kin- 

telah timbul, pada tahun 1949 — 1950 se- 
Ha epidemie di i Djakarta, Bandung dan Bangka. 

.dap usaha itu, telah menjedia- 
kan tenaganja untuk usaha 
tersebut. 

Dr. Suharso menjatal an, 
“bahwa menurut . penjelidikan- 

jang terkena penjakit "kin- 

nja hanja Sana ngan -pa- 
nas dua atau tiga sadja 
Biasanja jang ha 
itu adalah anak2 AN Nn 
jang tergolong baik keadaan- 
nja, jang berumur 12 tahun 
kebawah. Menurut keterangan 
Dr. Suharso, ”kinderverlam- 
ming” itu dapat meluas men- 
djadi epidemie, 

Lebih  landjut dikatakan, 
bahwa anak2 jang tjatjat itu 
kebanjakan pikirannja  nor- 
maal, bahkan banjak diantara- 
nja jang sangat baik, Oleh ka- 

|rena itu, djika mereka itu da- 
'pat ditolong dalam pendidikan- 
nja sadja, maka hal itu sudah- 
lah merupakan suatu pertolo- 
aa jang besar. Dengan demi- 
kian, maka mereka itu  hanja 
akan tjatjat badannja sadja, 
tetapi pikirannja dapat dikems | 
bangkan sebagai anak2 biasa 

  

  lainnja, — Ant, 

  

kesempatan per- | 

kultet Kedokteran Djakarta da- 

jalah Dewan 

timbang trima untuk melaksa- : 

“derverlamming” itu jang biasa- 

  
| 

.nja, di Solo telah banjak ak2 
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Dipelabuhan Tandjung Perak 
diek sebulan 

jang tak dapat berlajar menu dju Tok 
anak buahnja jang terdiri dari bangsa Indonesia, 

  

Surabaia 
jang lalu kapal Motor ,Nassau” kepunjaan BPM 

masih terletak se- 

kar ena pemogokan 

(IPPHOS). 

Supaja kekajaan Alam Asia di- 
exploitir rakjat Asia sendiri 

AKIL Indonesia mengemukaka, bahwa keadaan peleburan 
timah Indonesia sekarang telah mendjadi soal jang aktib. 

Produksi batubara sudah mulai bertambah tapi 

dibawah produksi zaman sebelum perang. 
Setelah itu maka utusan? dari beberapa 

masih djauh. 

negara menjata- 
kan pendapat tentang pentingnja konperensi Ecafe mengenai 
sumber? kekajaan alam jang masih. akan 
mengumumkan supaja pemerintahnja masing2 
wakilnja kepada rapat? dari konperensi tsb 

Sidang sore hari 
Sorenja sidang komite indus- 

tri dan perniagaan diteruskan 
dengan mempbitjarakan laporan” 
panitia 'kerdja jang disusun 
oleh orang2 dari Eeafe, ILO, 

UNESCO mengenai soal keku- 
rangan ahli. Dalam laporan jg. 

dikemukakan oleh sekretariat 
Ecafe kepada sidang itu terda- 
pat analisa. tentang perkem- 
bangan dan soal2 dari negara2 
Asia dalam. menghadapi soal 
tenaga2 terdidik dan berisi tin- 
djauan tentang akibat2 terha- 
dap rentjana2 ekonomi dalam. 
hal menambah tenaga2 ahli de- 
mikian. 5 

Nederland menjediakan ban: 
tuan2 tehniknja tapi Ceylon dan 
Burma ' mengeritik tingginja 
ongkos2 bantuan tehnik itu. 

Indonesia berpendapat, bhw. 
sekolah2 tehnik modern setjara 
Barat tidak selalu tjotjok untuk 
inegara2 Asia. Sekarang Indo- 
'nesia 'mengambil langkah2 utk. 
menempatkan kembali tenaga2 
asing jang telah meninggalkan 
negeri ini. Indonesia berterima 
kasih kepada Biro. 
Tehnik jang telah memberikan 
57 tenaga ahli. Selandjutnja 20 
tenaga ahli.dari TCA dan 25 
dari organisasi2 “JAinnja telah 
diperbantukan djuga. Indonesia 
sekarang telah ' mengirimkan 
sedjumlah pegawai2 keluar ne- 
geri untuk mendapat didikan 
tapi toh mengharapkan tam- 
bahan tenaga2 ahli karena ma- 
Sih merasa kekurangan. 

Pakistan gembira da- 
pat kapital asing. 

Pakistan - berpendapat, bah- 
wa utjapan2 pihak delegasi So- 
vjet Uni itu mengandung ,,ba 
njak hal” (a great deal). Sudan 
barang tentu sumber2 kekajaan 
alam akan dikembangkan untuk 
kepentingan “rakjat Asia. Tapi 
soal itu. mempunjai ,,segi filo- 
sofis”  (philosophical aspect). 
Negara2 membutuhkan kerdja - 
sama internasional dan negara2 
Asia tidak akan menundjukkan 
minatnja kepada  usaha2 jang 
hanja meletakan titik berat ke- 
padaiperkembangan nasional jg. 
exclusif sadja sebagaimana te- 
lah dikemukakan “oleh wakil 
Sovjet. Demikian Pakistan, ig 
selandjutnja menerangkan, bah 
wa Pakistan sendiri sedang me 
ngalami kemadjuan tapi untuk 
itu ia tidak bisa berbuat sendiri: 
Gan harus ' mendapat bantuar 
dari sahabat2nja asing. 

Pakistan menegaskan, bahwa 
Amerika Serikat telah mema- 
djukan diri ” untuk membantu 
Pakistan dengan mengembang- 
kan dan' menjuburkan perusa- 
haan2. Dalam hubungan ini di- 
tambahkannja djuga, bahwa 
Amerika dengan demikian men 
djadi suatu negara jang sangat 
diharapkan oleh Sovjet Uni utk 
membantu negara2 Asia itu. 

Pakistan membutuhkan 'ka- 
pital asing dan merasa gembira 
memperoleh 'kapital asing itu, 
walaupun tidak sebanjak seper 
ti dikehendakinja. Kapital asing 
itu harus dibajar kembali dan 
selama pembajaran itu lajak, 
mak# tiada orang jang boleh 
ganggu-gugat, 
Pakistan telah ' memutuskan 

dalam hal politiknja, jaitu be- 
bas.untuk  dirinja dan bukan 
bebas untuk kepentingan keku- 
asaan asing manapun, 

Kata wakil Vietnam 
dan Malaya. 

Utusan Vietnam setelah me- 

nguraikan betapa  manfaatnja 
laporan: Ecafe tentang sumber? 

kekajaan alam, menjatakan bah 
wa pemerintah Vietnam mengu 
sahakan pembangunan2 dengan 
pesat djuga. Mengenai tuduhan 
Sovjet Uni utusan Vietnam 

berkata, bahwa pemerintahnja 
itulah satu2nja jang berhak uri- 

tuk mewakili rakjat Vietnam. 
Wakil Malaya dan British Bor- 

neo menegaskan, bhw. pertam- 
bangan timah di Malaya bukan- 
lah suatu monopoli asing seba- 
gaimana dikatakan oleh utusan 
Sovjet itu, sebab Malaya me- 
lebur timahnja sendiri dan me- 
makainja sebanjak kebutuhan- 
nja' sendiri sedang “selebihnja' 

diexport. Adalah sangat mena- 
rik hati untuk mengetahui apa 
jang kita harus perbuat lagi de- 
gan timah selebihnja itu, kata 
tusan Malaya, Industri timah 
Malaya jang modern belum hi- 

  
Bantuan | 

: 

| 

diadakan itu dan 
miengirimkan 

23 - 

sa “dibangun 
asing. 

zonder. kapital 

Basis industri India 
“diselenggarakan pe- 
merintah. 

India dengan mengingat akan 
pernjataan wakil Sovjet Uni, 

menerangkan bahwa politik pe 
merintah India jang berlaku 
sekarang adalah : memperguna- 
kan kekajaan alam sebanjak 
mungkin. Karena sekarang di 
India makin lama makin banjak 
paberik2 pemakai bahan2 men- 

tah akan berkurang, Tapi se- 
bagian dari bahan mentah itu 
akan diexportnja dihari2 jang 
akan datang, oleh karena India 
membutuhkan “uang penukar- 

nja untuk membeli perlengkap- 
an barang2 kapital. 

Menurut politik perindustrian 

pemerintah India semua -basis 
industrian di India akan dimili- 
ki dan akan diselenggarakan 
oleh pemerintah India. Bahkan 
dengan djalan lain pemerintah 
India mempunjai kekuasaan jg | 

luas, terhadap perusahaan2 par- ! 

| tikulir, baik kepunjaan asing 
maupun kepunjaan orang India 

sendiri. Djadi dgn demikian sum. 
ber kekajaan alam di India diex- 
ploitir dan dirobah mendjadi utk, 
kepentingan negara sebaik2nja. 
— Ant. 

  

DUA KAPAL DARI 
HAMBURGS 

Untuk Indonesia. 

Sebuah kapal motor dari 600 

ton, jang dibikin untuk Indone- 

Sia oleh paberik- kapal Luers- 

chen dengan resmi akan diberi 

nama ,,Nawak” oleh njonja dari 
atase perdagangan Indonesia 
di Bonn. Demikian diwartakan 

oleh AFP dari Hamburg. 

Selandjutnja”“dikabarkan, bah- 

Wa. sebuah Kapal lajar jang tiga 

tiangnja, dengan motor pem- 

bantu ,,Desarut” telah diluntjur. 

kan harr Djum'at jang lalu di 

Hamburg. Kapal Jajar ini akan 
dipergunakan untuk melatih 

| opsir2 Angkatan Laut Indpnesig: 

'— Ant. 

LULUS UDJIAN DOKTO- 
RAL HUKUM 

Pada ' Fakultet Hukum dan 
Pengetahuan Masjarakat telah 

lulus udjian Doktoral TI bagian 
Hukum : 

R. Soejatmo Martosoehardja, 
J.C.T. Simorangkir, Malikus Su- 
parta, Ignatius Woerjono, Soe- 
kardio Adidjojo, Nona Hidjajati 

Suparto-dan Koesen Poerwodi: 
djojo. —' Ant, 

Litu dimaksudkan 

tah maka export bahan2 men- 

  

PADJAK aan DAN 
BETJAK NAIK 

Dalam - pertjakapan dengan 

| Mr, Kasmat, anggota DPD sek- 

si keuangan, ,,KR” mendapat ke- 

terangan, bahwa untuk menam- 

bah penghasilan daerah, buat 

tahun ini padjak sepeda akan 

dinaikkan mendjadi Rp. 5,— 

Rentjana itu kini tinggal me- 

nunggu  pengesjahan DPRD. 

Selain itu kemungkinan: besar 

sekali bahwa padjak betjak pun 

akan dinaikkan dari Rp. Baya 

mendjadi Rp. 18,—, 

Seperti “diketahui, anggaran 

belandja buat daerah ini tahun 

ini dikurangi mendjadi Rp. 45. 

000.000, — “sehingga keadaan 

keuangan daerah sangat terte- 

kan dan harus diusahakan me- 

nambah penghatsilan, Selain 

dari rentjana kenaikan padjak2 

tersebut diatas, kini djuga te- 

lah dipertimbangkan untuk me- 

naikkan uang sewa pasar. Sam- 

pai berapa retribusi itu akan 

dinaikkan belum ada kepasti- 

an. Tapi menurut Mr. Kasmat, 

dijka uang sewa itu dinaikkan 

hingga “Rp. 050 tidak akan 

memberatkan para pedagang 

dalam pasar, karena djika di- 

banding dengan keuntungannja 

jang mereka peroleh, tidak se- 

berapa. Apa lagi kalau para 

penjewa itu dapat mentjatutkan 

tempatnja kepada orang lain. 

TAMU2 DARI PEME- 
RINTAH KOTA 
MODJOKERTO 

Hari 'Rebo.jang laiu telah 

datang di Jogjakarta dari Mo- 

djokerto beberapa Orang dari 

DPD dan DPR Kota Modjoker- 

to dan telah mengadakan Kun- 

djungan ke Balaikota Jogja- 

karta dan diterima Oleh Wali- 

kota Mr, Sudarisman Purwoku- 

sumo dan anggauta2 DPD Ko- 

tapradja. 

Kundjungan ke Jogjakarta 

untuk mem- 

peladjari perkembangan peme- 

rintah otonomie kotapradja Jo- 

gjakarta, perkembangan2nja 

dalam lapangan ekonomi, sosial 

dan pemerintahan serta kesu- 

litan2 jang biasanja dihadapi. 

Dari Jogjakarta, rombongan 

nenen kota  Modjokerto 

itu melandjutkan perdjalanan- 

nja ke Surakarta dan Bodjo- 

negoro dan mungkin djuga ke 

Semarang, dengan maksud jg 

sama seperti waktu mengundju- 

ngi Jogjakarta. 

150 CURSUS P.B.H. 

"AKAN DIBUKA 

Ii Dja Pendidikan 

'sjaraka 
ta, dalam rapatnja jang telah 

dilangsungkan kemarin bertem 

pat di Balaikota jang dihadliri 

oleh Organisasi2, Wakil2 se 

rikat Buruh, Wakil2 Organisasi 

Wanita, Para Menteri Pamong 

Pradja, dsb. telah memberikan 

pendjelasan rentjana Pemerin- 

tah Kotapradja tentang usaha 

pendidikan Masjarakat al. Cur- 

sus PBH dan CPU. 

Dalam rentjana itu, dalam bu- 

lan Februari jad. akan dibuka 

150 cursus PBH, 3 CPU. A 3 

GP — B, dan 1 CPU, — €, 

Cursus2 tsb. jg akan disesuai- 

kan dengan biaja dari Peme- 

rintah. 

ANAK KENA LETUSAN 

SRANAT 

Menurut salah seorang pega- 

wai dari kab. Bantul baru? ini 

didesa Nusupan kelurahan PL 

rengga kap. Gamping, Sleman, 

kl. pukul 10 malam, ada anak 

kena letusan granat, mengenai 

perut dan mukanja dan me- 

ninggal dunia seketika itu. 

Anak tersebut mula2 mengum- 

pulkan daun bambu, lalu dinja- 

lakan utk api2, sekonjong2 ada 

letusan granat mengenai 

perut dan muka anak itu hingga 

matinja anak perempuan . ter- 

sebut kl. umur 10 tahun. 

Tempat tersebut pada waktu 

atan Ma- 

  clas ke II, memang tempat mar- 
(kas tentara, 

  

Kampono terangkan, bahwa 

dimasa achir2 ini, terutama se- 

sudah tanggal 15. Djanuari, Ke 

giatan ' gerombolan diseluruh 

Hulu Sungai dan dilain2 tempat 

sangat djauh berkurang. 

Hal ini disebabkan karera 

tindakan Kepolisian jang terus: 

menerus, demikian Kampono js 

selandjutnja menambahkan, bah- 

wa djalan terachir bagi gerum- 
bolan sekarang, hanjalah me- 

njerahkan diri, atau akan me- 

neruskan aksi  kedjahatannja 

dengan kekuatan jang sudah sa 

ngat lemahnja, 

Diterangkan pula, bahwa ta- 
ngan kanan Ibnu Hadjar, Kar- 
tolo, telah dapat ditangkap be- 
berapa harj jang lalu, dan kini 
ada dalam tahanan polisi di 
Bandjarmasin, Dalam pemerik- 
saan Kartolo ,selalu mengung- 

kiri tuduhan2 pembunuhan, pen 
tjulikan, perampokan dan lain- 
lainnja. jang berualang kalil di- 
lakukannja, sedang fihax Kepo- 
lisian lengkap dengan hukti2-   

. 

30 ' emimpin gerombolan 
ditangkap 

OMISARIS Polisi Kampono, Komandan Kepolisian Kali- 
mantan menerangkan, bahwa /di Riam Kanan fihak Kepo- 

lisian telah dapat menangkap 30 pemimpin gerombolan, Mere- 

ka terdiri dari apa jang dinamakan ,,Kepala Kepolisian”, ,,Tu 

kang? Padjak dan "Tjukai”, serta ,/Kepala2 Seksi”, 

Komisaris Polisi 'Kampono 
menjudahi  keterangannja agn 
sekali lagi mengharapkan bun- 
tuan rakjat seluruhnja dengan 
djalan “langsung atau tidak 
langsung kepada fihak Kepoli- 
sian, sehingga geromboldn di 
Hulu Sungai chususnja dan di- 
iain2 tempat - umumnja dapat 
dibersihkan. — Ant, 

50 HA EMPANG 
Untuk Balai Penjelidikan: 
Perikanan Darat. 

Oleh Walikota Djakarta Raya 

telah diserahkan kepada Mente- 
ri Pertanian penguasaan em- 
pang2 jang terletak didesa Ka- 
mal dekat Tangerang dalam wi 
lajah kota Djakarta “Raya 'se- 
juas 50 HA. Kepala Perikanan 

Darat RS. Atmohardjono, di- 
kyasakan menanda-tangani su- 
rat timbang terima itu atas na- 
ma Menteri Pertanian, Empang2 
tsb: oleh Kementerian Pertani- 
an Mipergung Kan bagi keperlu- 
an Bala: Penjelidikan Perikanan 

  

  nja, Darat, — Ant, 

"maksudnja untuk 

'dekat perkembangan2 pemerin: 

"Kotapraaja “Jogjakar- 

LLuxok: 

    

  

    

PATAUAG, 

' D.PD. KOTAPRADJA 
KUNDJUNGI BALAI 
KOTA SURAKARTA 

Kemarin anggauta2 DPD Ko- 

tapradja Jogjakarta, saudara 
Moh, Djumali dan saudara 
Tjiptosumarto, masing2 dari 
seksi Perekonomian “dan Keu- 
angan, mengadakan  kundju- 
ngan ke Balaikota Surakarta 

melihat: dari 

- 
a 

    

tah kotabesar Surakarta, 
Saudara Tjiptosumarto | akar 

menindjau soal2 mengenai ang 

garan belandja, sedang saudara 
Moh, Djamali soal2 mengenai 
usaha2 dalam lapangan pereko 
nomian sehingga dengan demi: 

kian diharapkan, bahan-bahai 

untuk memperbaiki rumah, tang 
ag kotapradja Jogjakarta akar 
lebih banjak lagi. 2 

PAMERAN PEKERDJAAN 
SISWA ASRI: 
Segera akan dimulai 

Dalam rentjananja ASRI me 

ngadakan pertundjukan «hasi 
pekerdjaan para si$Wa sekolal 

tsb. berkenaan dengan har 
ulang tahunnja ke: III menuru 
kalangan ASRI akan diadakar 
dalam 2 bulan jad. Persiapan2 

nja kinj sudah. “diselenggarakan 
Tentang perumahan seperti js 

direntjanakan didirikan didaeral 
Kuntjen masih dalam tingka 
persiapan. Penglaksanannja ba 
ru sampai pada pembuata 
fondamen.. Fondamen 'itu, me 
nurut keterangan masih se 

dang diselidiki kekuatan ta 
nahnja. Maka pelaksanaan pen 
dirian gedung tsb. belum dapa 
Peron 

TINDAKAN TERHADAI 
PENDJUAL2 DITEPI 
DJALAN RAYA 

Rapat bersama antara DP! 

Kotapradja, pihak polisi, Dj: 

watan Pekerdjaan Umum Kotz 
pradja dan instansi2 lain jan 
bersangkutan, jang “dilakuka 

pada hari Selasa jang lalu, tela 
memperoleh persetudjuan untu 

mengadakan tindakan2 terhada 
para pendjual idan pedagang ke 
tjil jang 'berdjualan Gitepi2 djz 
lan2 raya. 

Dalam fase pertama 'akan ad 

djuran, dan kemudian. baru tir 

lakukan penerangan2. dan ai 
dakan2 dan siapa jang melang 
gar peraturan akan dapat d 

tuntut dimuka hakim. 

Daerah2 jang akan didahul 

kan dalam pembersihan ini jala 
sekitar station bis di Lodji Kis 
tjil. Sekitar pasar Beringhardj 
Gjalan Lempujanganwangi, M: 

lioboro dan tempat2 lain lagi. 
Adanja tindakan2. ini selai 

bermaksud menginsjafkan.kep: 

da para pendjual ditepi, djala 
supaja berdjualan Gitempat2 : 
sudah disediakan, djuga usat 
“untuk memelihara kebersih: 
kota. £ 

PAMERAN INDONESIA 
BANGUN 

Oleh Djapen Kabupaten Bar 
tul dikap. Imogirj Surakarta be 
suk tanggal 2-2-53 akan diad: 
kan Pameran Indonesia Bangu 
Pameran tersebut didjatuhk: 
pada waktu penutupan P.O.P. 
Tjabang Bantul dan untuk m 
riahkan adanja duble Two da: 

LULUS UDJIAN H.E.S.I 
Telah lulus udjian Fakult 

Hukum, ' Ekonomi, Sosial da 
Politik Universitit Negeri G: 
djah Mada pada tanggaf 26 Djc 
nueri 1958: 

Sdr. Soedarsono Stb. 10537: 
HESP, Prop, Bacc, Pemerintai 
an Sdr. Mathius Kappo Mang 
ri Stb. 493/1514 “HESP.Proj 
Bacc.. Pemerintahan, Sdr! Lz 
fran Pane Stb. 6/1029. HESI 
Doktoral lengkap Sos. Pol.-Hi 
biingan Internasional: 

RANTING PERPEBSI 
SEDONG - TENGEN 

Dalam pertemuannja par 
Bekas Pedjoang  Bersendjai 
wilajah ' Kemantren Gedong 
tengen, pada tanggal 26 bi 
lan jang lalu ajain 19.3 
bertempat dibalai R.K. Djogc 
negaran, dengan Suara bulat t 
lah “diambil keputusan. jait 
membentuk Ranting Persatua 
Bekas Pedjuang Bersendjata £ 
luruh Indonesia, 

San pengurus2nja adala! 
S9. : 

Sek. Umuni : sdr. Djajengrul 
mo, Sek. Administrasi : sdr. Su 
jono, Sek. Organisasi : sdi 
Untung, Sek, Keuangan : sdi 
Hardjoprawiro, Sek. Pen. Per 

didikan Kebudajaan : sdr. Mul 
'jono, dan Pembantu ' Umum 
sdr2 Sumbogo dan Siswan, 

SIAPA MENUSUL 
Keluarga Nj Lie Tjoer Yan, 

didjalan Ketandan No. 15 Jogji 
telah menjerahkan “uang Rp 
500,— kepada P.M.I. Jogjakart. 
untuk disampaikan kepada par: 
penderita didaerah istimew 
Jogjakarta, 
  

   

    

     

it 
13 A 1 Wi Tontonan malam i: 

RAHAJU: Seruan Merde.. 
Bachtiar Effendi, Ro 4 
Hanaffi, Salleh Ghani. 

INDRA :. "Manusia, 3 
Booty, Omar Tes, 
Perak. 

SOBOHARSONO: 
Boem”, Nils 
'Landgre, 

SENI SONO: 

nah, Agus. 
REX: ,Princesa Basahan”, Ar 

mando Coyena, Fessie @uin 
hn nana Rostladei 
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Kes 
1 tersebut djuga 

tempat jang aa 
— “dari sudut kesehata 
. menuhi 

  

"sebagai ba Katakan 
      

  

   

    

Pig ditumpanginja diantata -Ma- 
La Ita man Men. 2, 

  

     at ema, lalu agak me- 
Pe mengalami kemunduran djika 
Make “7 dibandingkan dgn- “tahun 1951. 

:Munurut — tjatatan sampai 
|. achir tahun 1952 dikota “Mage- | 

lang ada sedjumlah 1253 orang 
|.murid PBH, 81 murid KPU 
28 murid KP          

    

rid kursus keradjinan tangan. 
| Dan dari sedjumlah 948 murid 
— ari kursus PBH, 22 dari KPU. 

- A-.dan 28 KPU/B jang telah 
5 £ Arewemputi' udjian jang telah 

S3 tulus Dana masi a 
res 1G dan “17 Na Ba 
e Kemasjarakatan Orang Dewasa 

sis sampai kini belum pernah 

Sg ngadakan udjian. sedang ae 
1x -sngenai kursus keradjin 
«ngan, hasilnja djika di taikan 

3. dengan 

«ipara pengikutnja jang rata2 
hanja tamatan kursus: PBH, 
Kap Kikaratan. same me 

  

  
  

      
   

  

        
      

         

    

      

   
     

    
    

    

   

    

  

   

53 lengsungkan didaerah ketja- 
| |-mat 

E pembersihan “ini 5 orang  ge- 
mbolan 

sn kompleks dapat Gitangkap. Se- 

elang 4 oha melarikan diri ditembak 
   

SEMAR 

“imaksud "mengchususkan” 
| tuk keperluan penggemar2 se- 

. peda mnotor maka, lalu dibentuk 

tingkat pengetahuan n 

sn anggota 8 gerombo- 
1 ap, seorang ditem- 

£ melarikan 
Brigade 

pembersi. 
1 g2 Pe Kabar jang 

  

(daerah Tun- 
: ba tem- 

  

n dirinja. 
ade sendiri 

engan dapat mensita 
.stengun. 'bersama pe- 

— Pembersihan serupa ajuga di- 

n Getasan, "dekat Salatiga 
t jang sama. Dalam     

   Merapi - Merbabu 

Orang diantaranja jang men- 

mati. "At 

   

    

          

   
   

   

M. “BERDIRI DI SE- 

: su jl. di Semarang 
berdiri "Persatuan Peng- 

- Sepeda Motor Sema- 
Fa rang” “dengan Nono Surasno 
Tn bagai ketua. 

ebelum PPSM, di Semarang 
telah berdiri "Persatuan Olah- 

f raga Motor” jang bermaksud 
mempersatukan penggemar mo- 

bil, sena motor dan beromfiets 
akag tetapi. sekarang dengan 

un- 

   | tersebut. e 
2 jumlah “anggota PpsM per 

ru 160 dan sebagai pelindung 
terpilih Hadisubeno, AA Gasa 
Semarang — Ank: 

| ANGGAUTA MM. c. 
DJADI SOPIR?   

Benanna 'Djawa Tengah jang 

hilang beberapa bulan berse- 
Iang, Kini telah diketemukan di 

Ki atan Orang2 “|Surabaja setelah berobah warna 
«3 Dagas (KKOD) dan 325 mu- | 'asalnja. : 

— Sopir dari at itu 'ber- 
“asal dari Madiun telah mendjual 

mobil itu kepada seseorang. “di 
'Surabaja dgn menerima uang 
pandjar tsebesar Rp. 3.000, . 
“Sopir: tersebut, jang hingga 

'kini ibelum diketemukan, 'bela- 
kangan memberitahukan pada 
ane, 'berwadjib dengan ,menge- 

djek" bahwa dalam tempo 4 th. 
lagi mungkin orang baru dapat 
menemukan ia Ne na ia Seng 
      

, Faidaerah Sumpjuh 

| beratus2 A PEN OARAN 2g "Ta 

Sang mobi mijik Djawatan | 

2 Lagi 3 tetap bagi 

pjuh $ " jg de 

kerugian akibat Bana jgn 

ang 
nan2 pengairan jang pena 0 
daerah. tersebut, 

Dalam tahun jang lalu mateka | 
telah menderita kerugian Lk. 
Rp. 4:000.000.—, Disamping itu 

“tidak teraturnja aliran2 air, me- 
njebabkan timbulnja Wabah pe- 
.njakit malaria jang menimpa 

   
   

    

    

      

bahwa Amerika Serikat aka 
Jitiknja. terhadap Eropa, 

akan, bahwa “Amerika 
elah banjak mengelu- 

: : ntuk Eropa dan menu- 
"ut teori, “mestinja dapat dia- 
La persatuan Tiang 

" Sampai dimana per- 
satuan Eropa. 

v ditegaskannja, 
djika masih tetap nam- 

idak ada perobahan dalam 
Heahan mengadakan persatuan 

dan djika Perantjis, 
dan Inggeris teruta- ala   

| g- | ma masih tetap menempuh dja- 
genangi beratus2 hektar sawah- 

inja, jang disebabkan tilak ter: 
|turnja dan kerusakan? bangu- | 1 

| Jannja sendiri2, maka Amerika 
Serikat “1 t terpaksa perlu sedikit 

banjak memikirkan poli- 
tik luar negeri-nja sendiri da- 
lam hubungannja dgn. Eropa. 

| Dikatakan, bahwa Amerika 
| Serikat ingin . melihat Eropa 
| jang bersatu, berserikat dengan 
Amerika Serikat dan Canada 
“uhtuk menjusun suatu perseku- 
tuan jang tjukup kuat untuk 

     
KUN 

Untuk memperingati" 
da tanggal 26 

plomatik dl 
Gaib e ak 

Mukarto dan Oharged? 
nesia - BR ph 

      

vjet Uni dan 4 
untuk mengadakan interyensi « 

Ho Chi Minh dikalah 

“Menurut pembesar? Peran- 
“tjis, adanja persetudjuan ra- 
hasia mengenai intervensi So- 
vjet-— RRT itu, dikemukakan 
oleh Pham Le Bong, bekas men 
teri dalam - pemerintahan Bao. 
Dai dulu, dan ketua dewan per- 
wakilan Tonkin. Bong katanja 
“terpaksa duduk dalam peme- 
'rintahan Ho Chi Minh ' dalam 
tahun 1945 sebagai penasehat 
urusan keuangan dan ekonomi, 
akan tetapi emudian melari- 

“kan diri kepihak Perantjis pa- 
da tanggal 4 Desember 1952. 

: Menurut 
z Sovjet — “RR 
ditanda-tangani ' 

  

# 

dng, persekutuan 
— Viet Nam itu 

dalam tahun 
1951 dan mendjamin bantuan 

Mi Ho Chi |   
  

  

»Merdel 
  

na atasnja ada dalam tangan      
    

      

   
    
   
               

           
    

  

   

  

   
    

   

  

    
    
    

       
   
   
   

  

   

    

    

      

   “atagotandei eR ha na 
2 telah dilakukan 

san babi yan. di 
mai hasil 56 ek 

Tai ti terbunuh. . fe 

    

   

  

   

   

            

      

    

“Perusahaan ini memper- 
oleh hak tersebut dengan djalan 

! nbelian pada pendjualan dk 
muka aa jang dilakukan 

   

ina 
ta Kemudian Kementerian Per- 

Ian memandang barang2 
imaksud sebagai barang jg. 

kebutuhan jang vital se- 
F ga diputuskan pemindahan 

ng 'atas logam“ tua tersebut 
dari N.v. Handel My. Kaubaai 
Maluku kepada Kementerian 

| Pertahanan dengan djalan pem- 
bajaran kompensasi (kerugian). 
Pada waktu pembajaran kom- 
ensasi dan pendjualan logam 
tua tersebut dibitjarakan dgn 
Kementerian Keuangan, maka 

. iteri n saja Dena 

    

  
f Ba Mean. £ 

Atas andjuran Kam nterian 
gan itu, pembajar - 

| dan benajuatan “To ae 
“Morotai tidak ajadi didja- 

nkan oleh Kementerian Perta- 
kanan.  Segala2nja diserahk 

u sejalan biasa berdasar per. 
NN -jang berlaku, jakni : 
elalui Kementerian Perekono- | 

Djawatan Perdagangan) 

  

Maton Nge "Ua 

  

| “Keterangan Dr. Tante 
' ELAH kita “muatkan berita 
| Menteri Keuangan Dr. Sumitre Djojohadikusumo terhadap 

3 ” di Djakarta. Berkenaan dengan itu dibawah 
HN ini kita muatkan duduknja pera menurut Dr. 

: jadalah. sbb : 

“Di Morotai ada logam tua, jg 

NNV. Handel My. Kaubaai Ma-- 
Tuk: 

   
    

     
     

 masjarakat. 
am | dalam 

bermaksud memberi kesan, se- | 
    
   

      
     

  

     
    

      

ha ank 
ntuk diurus selandjutnja me: 

jasan Logam Tua, in- | 

tentang . pengaduannja 

Sumitro, 

sia diminta . untuk mendjalan- 
kan perbelandjaan (,,voorfinan- 
cieren”) berkenaan | engan ex- 
port logam tua Morbtai. Tetapi 
direksi ' B.N.I. mengemukakan 
keberatangja, karena | pengala- 
mannja dengan Jajasan Logam 
Tua sebagai debiteur menurut 
B.N.I. sangat tidak memuaskan 

pindjaman telah diabaikan. Se- 
hingga pembajaran kompensasi 
maupun pendjualan tidak (be- 
Jum) didjalankan dan soal 'ini 
“masih belum dapat diselesaikan. 

Hingga waktu ini djuga be- 
Jum pernah terdjadi pembajaran 
apapun djuga atau pendjualan 
apapun djuga mengenai logam 
tua Morotai. Djustru 1Kemente- 
rian Keuangan jang saja pimpin 

Lan Keuangan Negara dipegang 
| teguh. Pendirian ini djuga telah 
dis jui seluruhnja oleh Ke- 

terian Pertahanan.   
nja telah diputar-balikkan dgn 
sengadja oleh harian ,,/Merdeka” 

  

Pan maksud mendjelekkan 
dan integriteit saja dalam 

Berita? fitnahan 
harian Merdeka” jang 

te saja telah memperguna- 
kedudukan resmi untuk 

5 mamperiasinkan, uang Negara 
: masuk akal jang sehat, 
tidak uai dengan apa jang 
telah saja kerdjakan, — Tehtiar 
“ mtuk menjelesaikan anggaran 
elandja negara dalam waktu 

dat sesingka enja djustru ber- 

  

LN supaja hogna hal: eh- | 

Intervensi Sau et- RRT 
ea di Indo China .- 

— Bila Dasi Ho balik 
ENURUT keterangan seor ang pembesar Epi Viet Nam 
Ho Chi Minh jang melarikan diri kepihak Perantjis, So- 

publik Rakjat Tiongkok, telah bersepakat 

Nan sea: Bank & egara Indone- 

dan karena beberapa sjarat2' 

telah mendjaga sekerasnja agar 
peraturan? mengenai Pengurus-- 

enjataan?2 jang sesungguh- | 

menghadapi tiap2 agressj jang 
hg dilakukan oleh MEN ”me- 

  

Has masouai na maka pa- 
—-. 53 oleh charg ged 

Mr. Furlonger telan diadakan resepsi bertempat di Pegangsaan 
Barat Huyintos 1g mendapat per hatian dari 

Affaires Australia 

Menteri2, Corps Di- 

diadakan toast oleh Menterj Luci- Neger ee 
Aifaires untuk Kesehatan Neaara In     

   
(IPPHOS/ 

te 

di Indo China, apabila pasukan? 
n oleh | pasukan? Perantjis. - 

Minh di- Indo China. Persetu- 
djuan itu menetapkan, demiki- 
an Bong, bahwa djika pasukan2 | 
Ho Chi Minh sampai terdesak 
kegaris2 pertahanan jang tera- 
chir, maka Sovjet Unj dan RRT 
akan mengadakan interversi 
jang langsung. 5 

Menurut perkiraan Bong, 
djumlah ahli2 tehnik RRT jang 
kini 'ada di Indo China kira2 
ada 6.000 orang. Bong selan- 
djutnja mengatakan, bahwa ia 

berapa orang djenderal Sovjet 
dan T di Indo China. 

Dikatakan, bahwa ia menge- 
tahui 
hasia. tersebut pada tanggal 20 
Maret 1951, jaitu sewaktu Pa- 
nitia Tetap “Vietminh bersidang 
untuk mmembitjarakan soal E3 

  

Dunia sana sini 

angkatan laut Sekutu di Laut 
Tengah, telah dinaikkan pang- 

katnja mendjadi Pull Admiral” 

(Laksamana: Penuh), dalam 

“angkatan laut Inggeris. 
—Jvan Sadtchikov, duta besar 

Sovjet di Teheran, telah ime- 
njampaikan sebuah nota kepa- 
da P.M. Iran Dr. Mohammad 
Mossadegh, jang berisi pendje- 

lasan tentang pendirian Sovjet 

genai soal Penangkapan ikan 
aa ut Kaspia. : 

Shri Nehru, perdana menteri 
India, ' telah menjumbangkan 

5.000 rupee, untuk meringankan 
beban korban kebakaran didae- 
rah Rangoon tanggal 2 Djanu- | 
ari jang lalu, 

—John Foster Dulles, menteri 
uar negeri Amerika Serikat, 

bermaksud mengundjungi Tai- 

wan dalam musim panas jang 
akan datang. 
— Anthony Eden, 

telah menolak semua saran, su- 
paja diadakan perobahan dalam 
Perdjandjian Masjarakat Per- 
tahanan Eropa, agar  Inggeris 
dapat ikut serta dalam perdjan- 
djian tersebut. 

Mn h enteri L Li N. 2 J hn Fotser Dulles : : 

Tua, Djerman, Ing- 
. geris supaja 

Djepang pusat tudjuan Soviet. 
Mama LN Amerika Serikat, John Foster Dulles, mem- 

1 peringatkan dalam stateme nt-politik-nja 

geris, masing2 akan menempuli 

telah pula bertemu dengan be-: 

adanja persekutuan ra- 

—Lord Mountbatten, panglima | 

menteri LN 
Inggeris, dalam. madjelis reridah 

bersatu 

terpaksa menindjau kembali po- 
ila Perantjis, Djerman dan Ing- 

djalannja sendiri2. 

rah” terhadap Tiropa Barat. 
Setelah mengemukakan pen- 

dapatnja, bahwa usaha2 diseki- 
tar penjelenggaraan  masjara- 
kat pertahanan Eropa nampak 
”terhenti” Dulles mendjelas- 
kan, bahwa perdjalanannja Ke 
Bropa jang akan datang ber- 
sama2 dengan administrator 
M.S.A., Harold Stassen, adalah 
dimaksudkan untuk melihat de- 
ngan mata kepala sendirj sam- 
pai dimana orang di Eropa be- 

| kerdja untuk kepentingan per- 
,Satuannja. 

Mengenai Timur Djauh. 
"Mengenai Timur Djauh, Dul- 
les dalam statementnja itu 
menggambarkan Djepang seba- 

gai pusat tudjuan dari segala 
kegiatan Sovjet Uni di Timur 

kepada peta, Dulles menjata- 
kan, bahwa meskipun titik jang 
paling ,,panas” dewasa ini ada- 
lah Korea, dimana terdjadi per- 
tumpahan darah setjara besar- 
besaran, namun segala sesuatu 
tadi adalah berkisar disekitar 
nasib Djepang. 

Djika Sovjet atau RRT dapat 
menguasai Djepang dengan te- 
naga industrinja jang besar itu, 
demikian Dulles, maka mereka 
akan dapat mempergunakannja 
untuk mengolah bahan2 men- 
tah jang datang dari Asia, 
Manchuria dan dari Tiongkok 
sendiri, untuk kemudidn diha- 
silkan mendjadi alat2 sendjata 
bagi tenaga manusia Tiongkok 
jang luar biasa besarnja itu. 
Dan djika ini benar terdjadi, 
maka itu berartj bentjana bagi 
kita, demikian Dulles. 

Djuga melalui Indo China. 
Selandjutnja dikatakan, bah- 

wa kaum "komunis" tidak ha- 
nja berusaha menguasai Dje- 
pang melalui Korea sadja, me- 
lainkan djuga melalui kegia- 
tan2 mereka di Indo China. Dji- 
ka mereka berhasil menguasai 
semerandjung Indo China, 
Muang Thai, Birma dan Mala- 
ya, maka mereka dengan itu 
menguasai jang disebut "gu- 
Gang beras” darj Asia. Dan 3ni 
akan merupakan tenaga tam- 
bahan untuk . memperluas ke- 
kuasaan mereka ke Djepang 
dan India, demikian Dulles. 

'— Timur Tengah. 
Di. Timur Tengah Dullles 

mengkonstatir adanja jang di- 
sebut usaha2. komunis untuk 
membangkit-bangkitkan pera- 

Isaan bentji jang sangat fanatik: 
dari pihak Arab, terhadap Ing- 
geris dan Amerika Serikat. 

Disamping itu, demikian Dul- 
les selandjutnja, daerah terse- 

, but djuga mempunjai kedudu- 
kan penting sebagai pengawas 
Terusan Suez, jaitu suatu teru- 

"san jang telah berpuluh-puluh 
tahun dipertahankan dan ter- 
kenal dengan sebutan “garis 
hidup” jang memungkinkan E- 
ropa berhubungan dengan A- 

sia. 
Afrika. 

Tentang Afrika Dulles me- 
njatakan, bahwa diseluruh dae- 
rah bemia tersebut kaum ”ko- 
Mmunis” sedang giat berusaha 
untuk menghasut penduduk 
aseli supaja memberontak me- 
lawan negara2 Eropa Barat, 
jang kini masih tetap mengu- 
asai sebagian besar dari daerah 
Afrika. 

Djika sampai  terdjadi keri- 
-butan disana, jang berarti ter- 
putusnja kontak antara Eropa 
Barat dan Afrika, maka Afrika 
akan sangat membahajakan 
dalam kedudukannja sebagai 
sumber bahan2 mentah dari 
Eropa. 

Tak akan memulai se- 
suatu peperangan. 

Dalam statement tersebut 
Dulles djuga mengutarakan 
beberapa azas politik luar ne- 
geri dari pemerintah Amerika 
Serikat jang baru. 
Pertama-tama, kata Dulles, 

presiden Hisenhower "sama se- 
kali menentang” - peperangan 
sebagai upaja pentjegah (pre- 
ventive war). Dikatakan, bah- 
wa Amerika ' Serikat tidak 
akan mentjoba menghadapi 
strategi Sovjet, jang disehutnja 
“Strategy of encirclement”, de- 
ngan djalan memulai sesuatu 
peperangan. 

Kedua, merjadarkan rakjat2 
lainnja, bahwa kemerdekaan 
jang mereka tjintai dan hor- 
mati itu tidak akan dapat di- 

Itindas oleh ”despotisme dan 
kediktatoran mutlak dari dunia 
Sh Tt 

  

   

          

   

  

   
    
   

      

   
   

  

   

    

  

    
   
    

    

     

  

   

    

   

'jang pertama, 

Djauh, Dengan menundjukkan: 

MEDAN PERANG KOREA : 
TR .H 

..Missouri" serang 
, “ ... Songjin 

Kapal  penempur Amerika 

»Missouri", — telah melakukan 

penembakan? lagi dengan me- 

riam?nja dari 16-inch terhadap 
sasarand Utara jang “letaknja 

djauh disebelah utara garis lin- 

tang 38” g mendjadi sasa- 
ran pada Rebo jl. ialah 

  

  
hasi 

kota pelabuhan Songjin jang le- 

taknja 160 mil sebelah - utara 

garis lintang. 

Pada hari Selasa jang lalu 

kapal ' ,,Missouri” | melakukan 
pemboman terhadap  Chongjin, 

jaitu pelabuhan Korea Utara 

lainnja jang penting, jang le- 
taknja hanja 60 mil sebelah se- 

latan perbatasan Sovjet. 

Didarat, kesatuan2 tank Se- 
rikat. menambah kegiatan2nja 

dalam menggempur kedudukan2 

meriam dan kubu2 pertahanan 
pasukan2 Utara difront tengah. 
Menurut pihak PBB, dalam ge- 

rakan2 didaerah ,,Segi-Tiga Be- 
si” jang sudah berlangsung 12 

hari ini, kesatuan2 lapis badja 

PBB telah berhasil ' menghan- 
tjurkan 12.000 buah kuba per- 
tahanan dan 116 buah terowo- 

ngan dan gua2 jang diduduki 
oleh pasukan2 Utara. — UP. 

Tana" takiat 
ARI pihak Djawatan Pertanian bagian Perdagangan dida- 
"pat keterangan, bahwa areal tanah jang Migunakan pendu- 

tahun jang lalu. 1 

Tentang 30 buah. mesin diesel 
jang didatangkan. dari luar ne- 
geri “itu diterangkan, 'bahwa 
mesin2 itu kini sudah dibagikan 
terutama didaerah2 Kediri, Ma- 
diun, Malang, Surabaja dan Be- 
suki. Disamping itu masih ada 
lagi 200 buah gilingan dari besi 
jang dibagi?kan pula kepada 

| rakjat jang mengusahakan tebu 
rakjat. 

Kini abarnja jang Iksowetai 
kan oleh penduduk ialah tjukai 
jang hendak dikenakan kepada 
produsen2 gula itu sebanjak Rp. 

halnja: dengan paberik2 gula 
besar. Gula mangkok jang di- 
hasilkan oleh sebagian besar te- 
bu rakjat hanja dapat didjual 
dengan harga Rp. 70.— sampai 
Rp. 80.— sekwintalnja. Djawa- 
tan tersebut kabarnja mengusa- 
hakan, supaja menunda dahulu 
maksud hendak mengenakan 
tjukai kepada perusahaan2 gula 
rakjat itu, dengan maksud agar 
Gjangan sampai melumpuhkan   

  

Panitya penje 
ASRI 

2 Seniman duduk 

D ALAM keterangannja sdr. 
kembali dari Djakarta, me 

masih dalam tingkat pertama. 

gauta?nja terdiri dari 2 orang W 

5 
& guruan jang bersangkutan 

Mengingat kedudukan para 

anggauta tidak disatu tempat, 
dan pembitjaraan2 itu tidak da- 

pat diselesaikan dalam satu dua 

kali sidang, maka dapat 'diba- 

jangkan bahwa dalam menentu- 

kan status tadi memakan waktu 

tidak sedikit. Meski demikian 

ASRI sebagai perguruan Peme- 
rintah tetap akan melangsung- 
kan dengan udjiannja bagi para 
Siswa bagian V. 

2 Seniman djadi anggauta. 
Udjian penghabisan bagi para 

siswa bagian V j.a.d. akan di- 
mulai pada tanggal 23 Pebruari. 
Sifat udjian tadi ialah ,,staat- 
sexamen”. Mereka jang nantinja 
lulus dalam. -udjian itu akan 
mendapat wewenang memberi- 
kan peladjaran dalam mata pe- 
ladjaran menggambar dengan 

nen dan sedjarah kesenian pada 
sekolah menengah bagian atas. 
Dalam tahun ini jang akan 

menempuh udjian ada 4 orang. 

Bil keempat orang itu dapat 

lulus, maka kita akan mendapat 
/tenaga guru gambar jang ,,vol- 

ledig bevoegd” memberikan pe- 

    

    

   

ladjaran pada sekolah2  mene- 

ngah b atas. 
Tent: iya udjian jang 

akan me an hasil peker- 

djaan para “siswa terdiri dari 

para guru ASRI itu sendiri dan 

ditambah dengan 2 orang seni- 

man jakni sdr. S. Sudjojono dan 
Henk Ngantung keduanja Lekra. 
Penambahan tenaga seniman 2 
orang menurut pendapat sdr. 
Katamsi adalah menguntungkan 
serta menundjukkan adanja de- 
mokrasi. Pendapat dari pihak 
luar perlu didengar djuga, der 
mikian sdr. Katamsi.: 

Pameran diadakan dalam 
Maret. 

. Dalam rentjananja A.S.R.I. 
mengadakan pertundjukan hasil 
pekerdjaan para siswa sekolah 

tsb. berkenaan dengan hari 
ulang tahunnja ke: III akan 
diadakan dalam bulan Maret 

jang akan datang. Persiapan2- 
nja kini sudah diselenggarakan. 
Tentang perumahan seperti jg 
direntjanakan didirikan didae- 
rah Kuntjen masih dlm tingkat 
persiapan. Penglaksanaannja ba- 

ru sampai pada ' pembuatan 
fondasi. Fondasi itu menurut ke- 
terangan sudah dimulai pembu- 

atannja, sebab sudah terbukti 
bahwa tanah jang 'akan dipakai 

tempat mendirikan gedung tju- 
kup kuat. 

Tentang bentuk serta pemba- 
gian ruang gedung dari prea- 
fabricated building diadakan 
perubahan2 jang sesuai dengan   

    

sjarat2 keperluan pemberian 

  

HE UPSIANES ROOM.. 
YOU ANDI CAN, 
BUNK DOKMI MERE, 

  

ketahui dengan djelas oleh se- 
luruh masjarakat dan rakjat 
Indonesia. | 
Tuduhan2 . insinuasis harian 

/Merdeka” adalah djusta sema- : 
ta-mata. “Tuduhan? - insinuasis 
demikian telah memberi tjap 
kepada harian itu sebagai suatu 
.yelow-paper”, jaitu ,,koran 
kuning” jang hidup terutama 
dari djusta, hasutan, insinuasis 
dan fitnahan, 'Tuduhan2 - insi- 
nuasis2 harian itu memperlihat- 

jang lazimnja dilakukan . oleh 
golongan agentsprovocatetws. 

Demikian Dr, Sumitro, — Ant,   wal Lada Nova dapat di- | 

kan sikap kelakuan jang sama. 

  
Wintere Taat 

— Baiklah, 
ganggu 
lam ani!   

  

OKAY "TAIL HMD” 
Na WONIT NEED ANY, 
I SAVE MIS5 WINTERSY ROCKINGS TO LuILL ME 

ASLEEP TONSHT 2, 

tidur di kamar 
ME LAGNG Li an dan kita berdua dibawah ! 

Tailwind, Saja tidak mau di- 
dan mau tidur njenjak, 

7 THEY RE BOTA 

  

  

—. Ha, 

Ma 
- 

mistar (lijntekenen), handtekes,, 

Deruka berdua sudah 
tidur njenjak ! 

lidikan status 
dibentuk 
dim panitya udjian 

Katamsi, direktur ASRI, setelah 

njatakan bahwa perundingannja 
dengan Kementerian P.P. & K. tentang soal status sekolahnja 

Untuk menentukannja status 
menurut sdr. Katamsi telah ditentukan membentuk suatu pa- 
nitya jang diserahi menjelidiki hal itu, Panitya tersebut ang- 

akil dari tiap perguruan tinggi, 

gn 2 orang dari Universitit Indonesia, Gadjah Mada 2 orang 

dan Sekolah Tinggi Tehnik Ban dung ? orang, sedang dari per- 
orang dan dari luar disebut2 nama 

Mr, Kuntjoro, Dr. Benet Kempers. 

| peladjaran. Selain daripada itu 

masih akan ditambah mendiri- 

kan gedung lagi disamping ge- 

dung dari pesanan dari Amerika 
tadi. 

Atas pertanjaan sdr. Katamsi 
tidak dapat memberikan ketera- 
ngan, sebab soal beaja mendiri- 
kan gedung telah diserahkan 
pada Kementerian P.P. & K. Di- 
harapkan olehnja, bahwa dalam 
waktu 6 bulan lagi gedung itu 
sudah dapat dilihat. 

  

  
36 ORANG MENDJADI 

KORBAN 
Akibat tenggelamnja 

perahu Terang” Se- 
djati”, 

terlambat mengabar- 

kan, tanggal 12 Djanuari jang 
lalu, sebuah perahu Bugis ,,Te- 

rang Sedjati” jang muat barang2 

dagangan dan 59 penumpang, 
telah tenggelam ditengah laut 
setelah 4 hari berlajar dari Ba- 
likpapan ke Buton, akibat angin 

taufan. 
Diantara 59 penumpangnja, 

oleh kapal B.O. jang kebetulan 
dua hari sesudah itu berlajar 

disekitar tempat tenggelamnja 

perahu tersebut, telah dapat di- 
ketemukan 23 orang dalam ke- 
adaan pajah. 36 Orang lainnja 
diduga sudah mati tenggelam. 
Ant. 

Berita 

nja sebagai berikut : 

1. Pokoknja menjetudjui tin- 
dakan2 Pemerihtah untuk mem 
batasi import, bilamana tinda- 
kan itu sungguh2 ditudjukan 
untuk mendjadikan negara ke- 
arah negara jang nasional-be- 
bas dengan djalan selfsuppor- 
ting dilapangan industri dan 
lain2 usaha produktif. 

2. Mendesak diadakannja pe- 
raturan2 landjutan untuk meng 

hindarkan djangan sampai pe- 
raturan 22 Djanuari 1953 ber- 
akibat lagi melemahkan modal 
importir-benteng (Indonesia) 
dengan djalan : 

a. Menambah barang2 dalam 
daftar benteng. 

Memberikan kredit istime- 
wa kepada importir Indone- 
sia "untuk membajar induse- 
men dari pada barang2 jang 
beralih dari groep A. ke 
groep BI ke BII jang se- 
karang sudah ada dipelabu- 
han2 dan jang akan datang 

b.   

  

duk untuk menanam tebu rakjat kini telah mendjadi 2 
jang baru berarti maik 4000 ha djika dibandingkan dgn areal 

27,50 Tn seperti pula : 

  

  
  

HALAMAN 5) 

dan tjengkeh 

atau melemahkan usaha2 baru 
jang “Kini” mulai berkembang 
itu. Hal ini di Malang sudah 
didapatkan persesuaian paham 
antara pihak2: jang berkepen- 
tingan, sehingga tjukai itu buat 
sementara waktu tidak akan 

dipungut. 
.Segjalan dengan tambahnja 

areal penanaman tebu itu diha- 
rapkan produksi djuga akan 
-bertambah banjak dalam tahun 
1953 ini. 

Tjengkeh. 
Tentang tjengkeh lebih lan- 

djut didapat keterangan, bahwa 
tempat2 jang telah ditentukan 
hendak didjadikan tempat? pe- 
nanaman tjengkeh adalah le- 
reng2 gunung2 Merapi, Raung 
(Idjen), Lawu dan Semeru. Ke- 

adaan iklim didaerah2 itu di- 
anggap tjotjok bagi penanaman 
tjengkeh. Tanah jang dapat di- 
gunakan adalah jang tingginja 
sampai 900 meter dari permu- 
kaan laut dan hudjannja mera- 
ta tiap tahun, dan tiap bulan 
sampai 80mm, atau rata2 se- 
tahunnja. antara 2700 mm hing- 
ga 3000mm. — Ant. 

SOVJET SETUDJUI RUN- 
DINGAN 4 - BESAR 

Tentang Austria. 
Kantorberita Sovjet ”Tass” 

mengabarkan, bahwa kemente- 
rian LN Sovjet Uni telah men- 
djawab nota2 Amerika Seri- 
kat" Inggeris dan "Perantjis 
mengenai masalah Austria. Da- 
lam pada itu Sovjet menegas- 
kan, bahwa masalah ini hanja 
dapat diselesaikan antara ke- 
empat negara jang sekarang 
menduduki. Austria, sesuai de- 
ngan perdjandjian Potsdam. 
Dalam nota djawabannja tadi, 

Sovjet menjatakan keberatan- 
nja apabila diadakan perdjan- 
djian jang dipersingkat dengan 
Austtria. Menurut pendirian 
Sovjet, perdjandjian singkat ini 
tidak akan mendjamin kebang- 
kitan kembali negara Austris 
jang sungguh2 demokratis ' dan 
merdeka. 

Sovjet tak mengakui 
keputusan PBB. 

Nota balasan Sovjet tadi se- 
terusnja menjatakan, bahwa 
pemerintah Sovjet menganggap 
keputusan PBB mengenai soal 
perdjandjian perdamaian  de- 
ngan Austria tidak sah, de- 
ngan alasan bahwa soal ini ti- 
dak termasuk kompetensi PBB. 

Seterusnja ditegaskan, bahwa 
pemerintah Sovjet telah me- 
njatakan pendiriannja menge- 
nai masalah-Austria dalam no- 

  

'ta-notanja jang tertanggal 182 
Januari, 24 Agustus “dan “27 
September 1952. 

Sjarat jang harus dipe- 
nuhi Barat. 

Dalam  notanja tadi Sovjet 
mengemukakan sjarat jang ha- 
rus dipenuhi oleh Barat, sebe- 
lum diadakan konperensi 4-Be- 
sar tentang Austria, 

Sjarat tadi ialah, supaja ne- 
gara2 Barat menjatakan ke- 
sanggupan mereka untuk me- 
narik kembalj usul mereka su- 
paja diadakan perdjandjian jg. 
dipersingkat dengan Austria. 
Sebagai  penggantinja. Sov- 
jet mengusulkan  diadakannja 
Suatu perdjandjian jang "akan 
memenuhi kewadjiban 4-Besar 
guna pemulihan negara Austria 
jang bebas dan merdeka”. AFP, 

Keterangan D.E.I.P. 
EWAN Ekonomi Indonesia 
hearing dengan pengusaha? dan 

dengan peraturan 22 Djanuari" Ea03 mengeluarkan pendapat- 

Pusat setelah mengadakan 
gabungan2, berkenaan 

dalam waktu dua bulan. 
3: Mendesak supaja untuk 

importir Indonesia diadakan 
overgangstijid dua bulan sebe- 
lum berlakunja peraturan 22 
Djanuari tersebut, 

4. Hergroepering beberapa 
djenis barang jang dianggap 
essentieel baik bagi konsumpsi 
maupun sebagai bahan industri. 

D.B.I.P. mensinjalir, bahwa 
dalam hari2 ini terdjadi speku- 
lasi jang ramai berhubung pa- 
ra importir Indonesia pada 
umumnja berada dalam kesu- 
karan untuk menjediakan uang 
tambahan guna membajar in- 
dusemen2 sebagai akibat pera- 
turan 22 Djanuari 1953 tsb. 

Selandjutnja peraturan 22 
Djanuarj 1953 didjadikan batu- 
lontjatan untuk mendesak ke- 
pada Pemerintah mengadakan 
tindakan2 guna pertumbuhan 
golongan  pedagang-menengah 
Indonesia. — Ant, 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (42) 
  

SLEEPING £ 
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AH, THE TAIL KEYSI NOK 1 CAN RELEASE SPEEDY 
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— Ah Untung, ini dia kuntpnya pelajar ! 

Sekarang saja bisa melepaskan Speedy 
dan Tug dan mereka akan dapat 
hantjurkan perlengkayan2 
kut kalau sampai dipas Bussara ! 

rang2 il kun 

Ujatutka ! . 

MENG- 

jang ditang- 
Ba. 

menghatan g2i pasar 

    

  



    

   

      

   
       

   

  

   

        

   
   

   
   

        

   

      

   

   

    

    

    
   
     

    

  

     

     
    

    

    

   
   
    

   
      

    
    

    

   

     

   
   

   
    

    
      

      

   

   
    
    

    
    

  

     

   

    
     

    

       

    
     

      

     
    

    
   

    

     
     

  

     

    

    

    

   

     
   
   

  

    
    

  

     

     

   
     

  

    
    
   

     

   

   

            

        

   

          
      

x 

|. Muneng tersebut. 

petai, ar ae an OA 
. Dengar ini Berabe djadi he- 
ran. Katanja negara maw $ 2 

    

  

mat, Kok pegawai jang sudah 

  

matang-pensiun tidak dipen- | 
siun. Ja kalau betul a mat 
absoluut mutlak di- 
butuhkan oleh negarg, apa bo- 
leh buat. Tapi menurut kete- 
rangan orang jang “ahli dalam 
urusan ini, diantara kira2 
30.000 orang pegawai j s 
dah matang-pensiun, paling 
banjak hanja 100 orang jang 
amat absoluut mu- 
tlak dibutuhkan, Maka ka- 

   

lau mereka dipensiun sebagai- | 
mana mestinja, negara-bisa 
menghemat paling” “sedikit 

. 80.000 X 100 rupiah —3.0 
rupiah sebulan, Dan Sdr. K. 
darisman dari Dana - Pensiun 
tentunja suka bajarkan pensiun- 
nja, : & 

“4 “Diangang Republik kita di- 
namakan republik jang pe n- 
Sioen- ri j Diss $ 

    

   
  

SEMARANG” 
“SEBELUM U.U. PEMILI- 

HAN UMUM 
-.. Tugas Djawatan Pe- 

D0 merangan berupa mem- 
2 bangkitkan pengertian 

Sebagai hasil konperensi di- 
nas Penerangan Propinsi Dja- 
wa Tengah jang berlangsung 

“tanggal 26 s/d 27 - 1 di Sema-- 
rang dan dikundjungi oleh 152 

| Orang kepala2 Djawatan Pe-. 
nerangan Daerah Kabupaten 
dan Kotapradja seluruh Djawa 
Tengah serta anggota2 stafnja, 
'hari ini diumumkan kesimpu- 
lannja jang menentukan, bahwa 
sebelum  adanja pengesjahan 
Undang2 Pemilihan Umuni,. tu- 

gas penerangan berupa  mem- 
. bangkitkan pengertian rakjat 
| pada arti dan pentingnja PeMi- ? Ian 
lihan umum sebagai sjarat ne- 
'gara demokrasi dengan tjara 

jang objektif, educatief. 
Untuk mentjapai tjita2 ke- 

makmuran, ditentukan penjem- 
purnaan kerdjasama. dengan 
instansi2 pemerintahan dan ba- 

dan2 lainnja untuk menggiat- 
kan rakjat kearah memperbe- 
sar produksi, dan . disamping 
itu usaha2 memadjukan terdja- 

- minnja keamanan. — Ant. 

PENGOPERAN DJAWA- 
— TAN PERLENGKAPAN 

|... Kepada pemerintah 

3 Djawa Tengah... 
Oleh - pemerintah propinsi 

Djawa Tengah, telah diterima 
persetudjuan dari pemerintah : 
pusat mengenai  pengoperan 
Djawatan Perlengkapan Seko- 
lah Rakjat Djawa Tengah ke- 
pada pemerintah Otonom, dan 
tidak lama lagi akan dilang- 
sungkan upatjara timbang teri- 
manja. Djawatan tsb. mempu- 
njai tugas menjediakan dan 
membagi alat2 peladjaran dan 
meubilair jang meliputi 5.000 
buah Sekolah Rakjat di Djawa 
Tengah. Menurut keterangan Ik. 
barang2 seharga Rp.. 2.500.000,- 
jang berada dalam gudang? ikut 
serta dalam bukti timbang-te- 

  

rima. — Ant, 

MAGELANG” 
' BEBERAPA PULUH DI. 

engan an resmi di 

& 

      

   

    

Magelang, beberapa hari jang. 

lalu rumah bekas Lurah didesa. 

| Mungkid, ka- 
  

      

erapa djumlah orang jang 
telah ditangkap dalam pengge- 
rebegan tersebut, kalanga 

  

  

   

    

  

     

  

    ping i 

orang. Keterangan . seterusnja 
menjatakan, bahwa diantaranja 

ka dari beb erap 

miah Ta diduga ada Ik. 29 | 
   

a desa “disekita 

    

lisekitar 
— (Kor). Th 

    LN 
   

  

jang Su- | 

ELANG 

  

   

peroleh keterangan, bahwa dju- | 

   
    

| jang besar. — Ant... 

. 

    

      

Hentan, 2x : « 
. Bagaimana djelasnja keputus- 

SEORANG PENGGEDOR 
NE AFEWAS P3» L 

/Berita jang baru sadja diteri- 
ma kemarin oleh wartawan | 
»K.R.” di Magelang dari Tegal- 
redjo (Magelang) menerangkan, 
bahwa sekira djam 10.00 Kemis 
kemarin, telah terdjadi peram- 
pokan didukuh Derso, desa Ga- 
wung, Ik. 3 Km sebelah utara 
Tegal Redjo, jang dilakukan oleh 
gerombolan MMC. 

Baru sadja penggedor2 itu da- 
pat melakukan aksinja pada 2 

buah rumah, rakjat daerah tsb. 
serentak mengadakan perlawa- 

  

"nan. 5 
Waktu diadakan pengedjaran, 

seorang diantaranja dapat dibe- 
kuk hidup-hidup. i 
Kemudian, segera datang rom- 

bongan polisi dari Tegal Redjo. 
Orang jang tertangkap itupun 

-hlalu diserahkan kepada rom- 
'bongan polisi itu. Ditengah dja- 
lan mereka mentjoba melarikan 
Giri. Tetapi setelah diadakan 
tembakan peringatan ternjata 
tidak diindahkan, maka: polisi 
pun melepaskan tembakannja jg 
tepat mengenai badannja hing- 
ga tewas seketika Ktu djuga. — 
(Kor). » 

SUKOARDJO 
ma Temen 5 

POMPA AIR DIDESA 
—. DALANGAN 

Dalam usahanja untuk mem- 
perbaiki pertanian penduduk, 
oleh Djawatan Pengairan Kahu- 
paten Sukohardjo dikandung 
niat untuk mengadakan ,,pom- 
station” (pompa air) didesa 
Dalangan, Kabupaten Sukohar- 
djo, guna mengambil, menjim- 
pan dan membagi2 air untuk 

  

sebut dengan rentjana biaja se- 
besar Rp. 45.000,—. - 
- Untuk mendapatkan biaja ter 
sebut kini oleh beberapa desa 
telah-dimulai dengan pengumpu. 

uang dari penduduk. 
Lebih landjut didapat Ketera- 

ngan, bahwa dibeberapa desa 
terdapat waduk2 bikinan rakjat 
dan dgn setjara gotong-rojong, 
diantaranja ialah: Manjaran, 
dapat mengairi sawah seluas 
2.000 HA: Gerotan jang dapat 
mengairi 2000 , HA: Sumber- 
agung utk. 2.300 HA, 'Tjang- 

kringan 200 HA: dan Losari da- 
"pat mengairi 400 HA sawah. 

3 — Ant, 

  

| HANDELSBLAD : Geun 

“ MENGAPA INDONESIA 
TAK MERUSAKKAN - 

- DJEMBATAN 
Dan pelabuhan'tjiptaan 

|. kolonial? 

Djasa besar dari orang Indo- 

'nesia, seperti Sjafruddin, jang 

telah lama dan gagah berkelahi 

'meliwan kita, jalah mereka be- 

'| gitu tjepat dapat mengeluarkan 

“diri dari gelora nafsu revolusio- 

ner dan dendam- dihati jang 

sempit”, demikian  Algemeen 

Handeisblad menulis dalam in- 

duk karangannja mengenai pi- 
dato Mr. Sjafruddin pada pera- 

jaan ulang tahun ke-125 .dari 

Javasche Bank. - 

“Mereka itu dapat membuk- 

tikan, bahwa mereka mempunjai 

kekuatan batin jang menimbul- 

kan kepertjajaan, kata Handels- 

blad selandjutnja. ,,Dulu Sjaf- 

ruddin dituduh seorang” peng- 

chianat, dan kini mungkin seka- 

li“banjak orang jang tidak me- 
njukai pendiriannja”.. 3 

PASI bitiban Indonesia se- 

karang perkataan ,,kolonial” itu 

“pantangan atau tabu, jang di- 

'bentji begitu rupa, 

“kolonial disia-siakan. Tetapi 

“|orang harus bertanja kepada di- 

rinja, kata Handelsblad, apakah 

barang2 jang dulu ditjiptakan 
| oleh pemerintah kolonial, dan 
kini telah diterima oleh Indone- 
'sia, seperti djalan, djembatan 
|dan pelabuhan, tidak harus di- 
hapuskan? Ingat pulalah, mi- 
sainja, ketertiban jang ditjipta- 
'kan Belanda, jang memungkin- 
kan-Indonesia mentjapai kemer- 
dekaannja”. us 
Menurut harian tersebut, ke- 

salahan sebesar-besarnja jang 
telah dilakukan Belanda, ialah 
mereka menganggap 'dirinja 
kaum pendjadjah jang berun- 
tung dan puas”, sedang pendi- 
dikan progressif jang diberikan- 

inja dan perasaan puas dengan 
hasilnja, djuga menimbulkan 
perlawanan. Tetapi meskipun 
“kita telah melakukan kesalahan 
hijchologis ini kita telah me- 
aksanakan tugas Mena Nana   

| mengadakan tindjauan 

(pertanian didesa Dalangan tere 

sehingga 

(lanasir2 jang baik dari zaman 

   onomi Daerah Jogj: 
atjaranja jang pen 

raturan Baru Pemerint 

  

    

a menerangkan, sebab 
ini akan diadakan pers-kon | 

| perensi bertempat di Pressroom, 
jang akan didjelaskan sikap ka- 
um pedagang Jogja terhadap ke | 
luarnja Peraturan Baru itu. 
(0 Importir asing terdjepit 

dengan adanja Pemba- | 

tasan Devisen, 
Ditanjakan bagaimana akibat 

Peraturan Pembatasan Devisen, 
(sdr.  Karkono menerangkan, 
bahwa kaum importir asing me- 
rasa dirinja terdjepit. Dan ter- 

| hadap kaum importir bangsa In- 
donesia, Pemerintah  agaknja 

terhadap 
Benteng-groep. 

Selandjutnja mengenai Pera- 
turan Pelarangan Penimbunan 
Barang2, sdr. Karkono mene- 
rangkan, bahwa maksudnja itu 
adalah kaum pedagang tidak 
boleh menimbun barang2 stock 
lama. Barang2 stock lama harus 
didjual dengan harga lama pu- 
la, artinja dengan harga sebe- 
lum Peraturan Pemerintah tgl. 11 Agustus 1952 keluar. 

Mengenai adanja perbedaan 
|antara harga import dan harga 
|E.Z. sdr. Karkono menerangkan 
bahwa pada hakekatnja perbe- 
daan harga itu tidak memberi- 
kan harapan kepada kaum pe- 
dagang. Kalau dulu kaum pe- 
dagang dapat keuntungan 15YF2, 
maka kini sukar sekali bagi ka- 
um pedagang untuk mentjari 
keuntungan sampai 504. 

Demikian keterangan sdr. Karkono kepada wartawan ,,KR" dalam hal menghadapi kesulitan 
pedagang waktu ini. . 

BANJAK PEKERDJA2 KE- 
BUN PERTJOBAAN 

DIHENTIKAN 
Dari kalangan Djawatan Per- 

tanian Bagian PJerkebunan 
Daerah Istimewa Jogjakarta 
SKR.” mendapat keterangan, 

(berhubung dengan dikuranginja 
begroting (werkfonds) untuk 
th. 1953, maka terpaksa banjak 
tenaga2 pekerdja dari kebun2 
Pertjobaan diberhentikan 

Dalam wilajah Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta semuanja 
terdapat 7 tempat Kebun Per- 
tjobaan, jaitu di Salamredjo 
(Sentolo), Samigaluh (Kulon- 
progo), Plawonan (Kapanewon 
Pedes Kabupaten Bantul), Si- 
doarum  (Kapanewon Godean 
Kabupaten Sleman), Maguwo- 
hardjo Kapanewon Depok Ka- 
bupaten (Sleman), Pesanggrah- 
an (Pakem), dan di Pakembi- 
nangun (Pakem). : 
Adapun Kebun? Pertjobaan 

ini dulu sedikitnja mempunjai 
3 orang tenaga2 pekerdja dan 
ada djuga jang sampai 5 orang, 
dengan upah masing2 Rp. 135.— 
sebulan. sedangkan sekarang 
tiap2 Kebun Pertjobaan 'hanja 
tinggal seorang tenaga  peker- 
dja sadja, dan mereka beker- 
djanja setjara bergiliran. 

Perlu diketahui, bahwa pa- 
da tahun 1952 begroting (werk- 
fonds) untuk Perkebunan dan 
Perlabahan sebanjak Rp. 192. 
000,— tapi dalam tahun 1953 ini 
hanja menerima Rp. 80.000,—. 
Oleh karena itu tidak mungkin 
akan dapat mendjalankan  pe- 
kerdjaan2 sebagaimana biasa- 
nja. 
Disamping itu, djuga jang 

mengenai Kebun Perbibitan jg 

terdapat ditiap2 Kabupaten ter- 
paksa dalam tahun ini dikurangi 
pula jaitu hanja Rp. 700,— se- 
dangkan dulu Rp. 1.200,— pe- 
ngeluaran tiap2 bulannja, bah- 
kan ada jang sampai Rp. 4.000. 
jakni Kebun Perbibitan di Dong. 

'kelan. | i 

  

  

Gian 
SEPAK BOLA : 

KES. B.B.S.A. DJUARA 
PERTANDINGAN2 
PROMOSI KELAS 
UTAMA PER- 

SIDJA 
Pertandingan  terachir dari 

kompetisi promosi kelas utama 
Persidja telah berlangsung tgl. 
25 Djan. jang lalu dilapangan 
Petak Sinkian antara kes. BB- 
SA melawan kes, Maluku jang 
berachir 38 — 1 untuk kes. ,,pu- 
tera Bangka — Billiton”, De- 
ngan demikian kes BBSA de- 
ngan djumlah 3 kali kemena- 
ngan menduduki tempat paling 
atas dalam .pertandingan2 pro- 
mosi itu, dan berhak turut da- 
lam kelas utama dikonmpetisi | 
jang akan datang. 

. Sebagaimana diketahui, keti- 
ga kesebelasan lainnja jang tu- 
rut dalam pertandingan2 Pro- 
mosi kelas utama itu ialah Bin- 
tang Timur, BVC dan Maluku. 
Dengan  berachirnja pertandi- 
ngan2 itu, kedudukan dari 4 
kesebelasan itu mendjadj sbb : 

No, 1 BB.S.A. dengan djum- 
lah bidji kemenangan 6 

No, 2 Bintang Timur djumlah 
bidji kemenangan 4 3 

No. 3 Maluku djumlah bidji 
“kemenangan 1 No. 4 B.V.C. dgn 
djumlah bidji kemenangan 1. 

Pertandingan -terachir .antara | 
BBSA melawan kes. Maluku 
-berkesudahan dalam Suasana 
panas”, Hampit2 sadja terdjadi 

Ten     

  

rumah sakit, 

| Sebelum turun minum kembali 

“BBSA dihukum tendangan pe- 

|jg digunakan oleh Roeslan dari 

ngan tennis pemain bajaran an- 

  

“perkelahian jang untungnja da- 
pat ditjegah berkat kebidjaksa- 
naan pengurus Maluku dan 
pihak Polisi. Dalam pertan- 
dingan itu. terdjadi ketjelakaan 
jang menjebabkan pemain BB- 
SA, Mahrum harus diangkut ke- 

Gol pertama dalam pertandi- 
ngan itu ditjetak oleh Thiem 
Sieuw, tapi tak lama kemudian 
Kalati dari Maluku membikin 
kedudukan mendjadi sama lagi. 

Thiem Sieuw membuat gol ke- 
dua bagi kesebelasannja. 1 
Dibabak kedua 2 kali piha 

nalty, tapj kedua2 kalinja ke- 
sempatan “itu disia2kan oleh 
pihak Maluku. Sebaliknja sebe- 
lum bubaran, kes. Maluku ter- 

hukum dgn tendangan penalty, 

BBSA untuk menutup pertandi- 
ngan itu dengan : kemenangan 

3— 1 bagi kesebelasan. — Ant. 
  

TENNIS 5” 
KEDUDUKAN  PERTAN- 
DINGAN JACK KRA- 
. MER-FRANK SEDG- 

Mengenai rentetan pertandi- 

tara Jack Kramer dari Amerika 
dan Frank Sedgman dari Aus- 

tralia, serta Pancho Segura dari 
Eguador dan Ken McGregor dari 

Australia, lebih djauh UP me- 
ngabarkan, bahwa dalam per- 
tandingan jang ke-14 kali anta- 

ra Jack Kramer melawan Frank 
Sedgman,. pemain Amerika itu 
dapat memperoleh kemenangan 

jang ke-6 kalinja dengan angka 
8-6, 6-1, sehingga dengan demi- 

kian kedudukan mendjali 8-6 

untuk kemenangan Frank Sedg- 
man. 
Dalam lain pertandingan, pe- 

main Eguador, Pancho Segura 

mengalahkan pemain Australia, 
Ken MeGregor dengan angka 

4-6, 6-4, 8-6, dengan demikian 
memperoleh kemenangan jang 

ke-13 kalinja dari rentetan 14 

pertandingan. Ken McGregor 
hanja menang satu kali dengan 
angka 4-6, 6-3, 6-4. 

Pasangan Kramer/Segura da- 

lam pertandingan double ber- 

hasil mengalahkan pasangan 

Australia Sedgman/McGregor 

dengan angka 6-3, 6-4. — Ant. | 

  
  

TENNIS : 
PASANGAN MAUREEN 

CONNOLLY/JULIE 
SAMPSON 

nang double wanita. 
Pasangan double wanita dari 

Amerika, Maureen Connolly 

bagia pemenang darj pertan- 
dingan double wanita dari ke- 

latan, setelah pasangan Ame- 
rika tsb..mengalahkan pasangan 
Australia A, Thiole / S. Ang- 
win dengan angka 6 — 4 6 —1 
dalam pertandingan finale. 
Dalam - pertandingan double 

putera, Lewis Hoad | Kon Re- 
sewal (Australia) telah dapat 
mengalahkan pasangan Mervyn 

Rose/ Den Candy dengan kesu- 
dahan 5-3, 3-6, 6-4, 4-1. 

Demikian menurut U.P, dari 
Adelaide. Ant. PSSI 

KITA TERIMA 
Dari Balai Pustaka, Djakarta : 
Kamus umum bahasa Indo- 
nesia karangan S. Purwadar- 

minta. Harga Rp. 40,—. Da- 
lam menjusun kamus jang 
setebal 903 halaman ini, pe- 
njusun mendapat bantuan da- 

ri beberapa ahli dalam penge-: 

tahuan bahasa seperti Prof. | 
Dr. -“Purbotjaroko, Prof. Dr. 

C. Hooykaas, Dr. A. Teeuw 

dan pihak Panitera Lembaga 

Penjelidikan Bahasa dan Ke- 

budajaan. 

Manasuka (As you like it) 

karangan Shakespeare, ter- 
djemahan T, Sumardjo, Har- 
ga Rp. 8,—. 
Manusia dan tanahnja kara- 
ngan A.K. Hadimardja. Gam. 
bar kulit oleh Zaini. Harga 
Rp. 6, 
Lingkaran? retak karangan 
M. Baflas. Gambar oleh Na- 
Sjah, Harga Rp. 7,—, 2 
Hutan dan hasilnja jang da- 
pat dimakan, karangan R. 
Supardi. Gambar kulit oleh 
Pramono dan B. Sumantri. 
Harga Rp. 8,— 

Radio 
. DJUM'AT 30 JANUARI 1953. 

Gelm. 42,25 59,2 dan 122,4-m. 
12.15 Chotbah dan sholat 

Djum'at, sen mb 
Sekitar Rumah tangga 
oleh Kem. Kesehatan bg. 
Kesedjahteraan Ibu dan 
anak, 
Krontjong dan langgam 
oleh O.K. Peni. 
“Taman Nasjiatul Aisjiah. 
Peladjaran njanji Pemuda 
Dunia olah raga. 
Tindjauan tamah sir. 
O.K. Penghibur Hati 
dbp. 

sdr. S, Djiman. 
Bisikan malam, 
Irama Seriosa oleh 
'Sextet Suwandi, 
Obrolan Pak Besut, 
Hidangan Keluarga 
Kesenian Djawa, 

  

2. 

  

13.15 

13.45 

17.00 
18.90 
18.45 
19.15 
19.40 

20.15 
20.30 

“ 

21.15 
21.30 

KEHILANGAN 
1 TAS KULIT berisi surat? 
penting dari Djawatan di 
djalan Malioboro. 
Harap jang menemukan me. 
ngembalikan di Kantor Pe- 

| kerdjaan Umum Kotapradja 
Bagian Assaineering, Djalan   Bumidjo No. 5 — Jogja, 

320-1, 
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MAN 6 —8 | 

   

  

untuk 

KARENA 

   
      

“BRYLCREEM 
memberi tjahaja jang 

indah pada rambut dan mentje- 
gah keringnja kulit kepala. 

KARENA 

jang m 

BRYLCREEM 
mengandung minjak? 

urni dan alam dan bahan? 
jang menguatkan, perlu untuk ram- 

   
ut bagus dan sehat. 

BRYLCREEM 
memberi rambut Tu- 

an kesenangan berganda, oleh ka- 

  
   

rena rambut selalu 
rapi dan rambut 
sehat untuk sela- 
manja - ialah obat 
rambut 
purna. 

BRVICREEM — 
:) OBAT RAMBUT JANG SANGAT BANJAK DID! 

jang sam- Z 

RVLCREEM 
Rambut Bagus dam. Baik     
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Keluar sebagai peme- | 

Junie Sampson telah keluar se- | 

Gjuaraan tennis Australia Se- 

SOBOHARSONO 
MALAM PERTAMA 

FILM Swebia — PALING LUTJU! 
Sa 

  

SEGALA UMUR. 

£ Teks INDONESIA. 

  

REX 
Hadiah 

PRINSESA BASAHAN” 
Djangan ketinggalan ! 

| Tiap Hari MATINEE djam 

  

MASIH ADA KESEMPATAN 
UNTUK MEMPEROLEH : 

| 
Tinggal beberapa hari sadja! | 
10 13 Tahun keatas. '     

  

  

"LUXOR"     MULAI MALAM INI: 

  

  

  

  

    
    

  

    
  

       

       
  

  

      

  

  

  

LELANG KAJU 
Pada hari SELASA TGL.10 PEBRUARI 1953 
akan diadakan lelang besar untuk umum, be- 
rupa kaju djati pertukangan/bakar dari daerah 
hutan Telawa dan Gundih, jang terletak di- 
penimbunan?: 

Telawa III, Karangsono, Djambe- 
an, Sulur, Kradenan, Panunggalan, 
Toroh dan Monggot. 

Lelang dimulai dj. 10 pagi, bertempat di gedung 

. . . 

Chung Hwa Tsung Hui-di Jogjakartal 
Daftar kapling dapat diminta di kantor? dae- 
rah hutan Gundih, Telawa, Surakarta Tm/Brt, 
Jogjakarta, Banjumas Tm/Brt., Inspeksi Kehu- 
tanan bg. I di Bandung dan pg. II di Semarang. 

312-1. 

ME EEI 

Engkong jang tertjinta : 

e 321-1. 
aa 

ad 

  

LIE KWEE TJOENG. 

  
  

Mengaturkan banjak trima kasih. 
Pada sekalian Pamili dan Sobat andai, jang sudah undjuk 
budi ketjintaan dalam rupa apapun djuga, kiriman bunga, 

lain sumbangan dan turut mengantarkan diwaktu mening- 
gal dan kuburnja kita punja Suami, Papah, Papah Mertua, 

Jang bertrima kasih, 

Nj. Dj. LIE KWEE TJOENG 
(dengan Keluarga. 

Kranggan 61 — Jogja. 

  

    

HL PENTING UNTUK MURID S.M.P. 
UN Jang akan masuk S.M.P, 
From The Never-Before-Filmed Anak? Tuan kini sedang mempersiapkan diri untuk. meng- 
Jungles Of The Matto Grossol hadapi udjian? di sekolahan. Sudahkah anak Tuan mempu- 

2 njai buku jang disediakan untuk menempuh udjian? tsb. ? 

: Pesanlah dari sekarang agar tidak kehabisan : , 

8 Rusdijono — Latihan Udjian Bah. Ind. utk. 
: KE Rn Sah Rp. 4,50 
: S8. M.A. Pasaribu cs —  TahemeUdji (latihan . 

pen 3 kl. tentinggi S.R) ,, 6,— 
5 $ Idem — 'Kuntji- Tahan Udji 

segan dowad akun (lat. kl. tert. S.R) ,, beb 
: : Sukun Pribadi c.s, — Latihan Berhitung , 

17 Tahun. aa Teks INDONESIA - Belanda. Cat, “kl. tert AS Ru “ta 
: SUS J. M. B. Hutagalung —  Berhit. (Guru Kun- « 

Minggu MATIN BE djam 10.00. 324-1, tji siap untuk udjian 

Masuk: Sat Po Bana Gan Ban 
Idem — Berhitung (Siap utk. 

DITJARI : udjian masuk S.M.P. 
RS 2s aa Dea Spy ad 125 wb 
AN laa ANN. August Sundrio — Latihan Udjian Ber- 

an dgn surat atau datang Na (utk. ' masuk 7.50 
Tana Mn 2 MP ee nat My 

Nata Na aa ai M0 Ihzm — Latihan Udjian Ilmu 
8) , 5 merana IP Bumi masuk S. M.P. ,, 6,50 

eat Idem — Latihan Udjian Sedj. 
: Ber Ind. masuk S.M:P. ,, 6,50 

Menerima pendaftaran untuk : Idem — Kitab Latihan Udjian 
Mengetik, Sterografi Ind. bg. | Bahasa Ind. masuk 
Kant./Pers., Bahasa Inggeris | Terbikin dari bahan-bahan S. MP aan "hoU 

Pendaftaran mulai dj. 14—18j “ terpilih dan mengandung I. P, Simandjoentak —. Dj. masuk ke SMP. I 
di Djl. Balapan 51. obat-obat pentjegah penja- (Sedj. fIlmu Bumi) ,, 17,50 

fi Kit batuk Idem, —— Dj. masuk ke SMP. II 

K.D. ,,KEMADJUAN TRIPARS PRODUCTS (Bagian Berhitung) ,, 6,— 
Pemp. Umum: Chadidjah Arief. Kotak pos 197 — Bandung. Idem — Dj. masuk ke SMP III 

#1 190-1. (Bagian: Baht Indi) 6&— 
$ Idem —  Kuntji Djalan masuk 
. aan Ke ASN an 0 

| Oey Kwie Tek —  Udjian Pemasukan 
SEDIA 2. AN nana (naa 8,60 

51 Idem — Supplement (memuat 
@ Apakah Artinja? kamus Populer (Soepeno) Rp. 14,— djawaban soal? udjian 

@ Karbus Pohtus (AM Adinda SN sek tan Penghabisan S.M.P.) yoo 
@ Kamus Marhaen- (Dul Arnowo) AA Ne salon Idem —  Udjian Penghabisan 

@ Kamus. Populer  (Habeyh) 0 aa ai Mn Pot S.M.P. Bagian AL... 9,— 
2 HAN Idem —  Udjian Penghabisan 

&. Puisi “Duta £ (M, Saslim' Ali) oo ia uan Te Fe PeMG Pp: 8 KE ON 
@ Tiga Menguak Takdir (Chairil Anwar, Rivai | 1 Zaimmuddin €.8: — Soal? Ilm, Ukur (utk. 
Aa AS PUN SANA AA Wr NA NA AN ata ank D3 pe, oo Tg udjian Penghabisan ! 

@ Tjerita dari Blora (Pramoedya Ananta Toer) ,, 17, | : BO Menu aa nan NN 5,50 
@ Peroempamaan. (Tolstoy) |. ena saBu IL P. Simandjoentak 2. “Batu Udjian,I ati- 1 
e Djalan tak Ada Udjung (Mochtar Lubis) .. , 6,50 han Sedjarat Udjian ad 

@ Titidan Vote (Marjotor Ke aa PN OP En 4 ing Penghabisan S.M.P.) , 850.5 
TEJO IA RA KU WAT Te kon RU Gb Aa Rae pati ago 4 is AANG Pe 

e eat Dunia ena Wanita di Dunia » 6— II Pesanan luar kota tambah Porto 104 (sedikitnja Rp. 0, Dn #1 

e Dijodo kang Pinasti (Rm. Ng. Sri Hadidjojo) ',, 5,40 Pedagang dan Toko Buku diberi potongan pantas. Ka 
@ Oa trndele MUDA Spb YA an oa Rn 4,50 Keterangan lebih landjut pada : 
Pesanan lewat pos ongkos kirim tambah 107,  sedikitnja | ” 
Na ma PAN Tan : Toko Buku ,,GUNUNG AGUNG 

5 " djh THAY SAN KON TOKO BUKU ,K.R. An KONGSK, 
u Tugu 42 — Telp. 901 Kwitang 13, Kotakpos 185 — Telp. 4678. Gmb. — Djakarta, 

— JOGJAKARTA, — 322-1, j ea "1 
MENARA mean Dana aa 
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