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Likan sungguh2 dengan berpe- 

  

: mengapa Ipang “ni 

“ ibaik-baiknja Asmua pabrik gu- 
| la ditangan modal nasinal dan 

idikerd. 
| nasional. Tetapi selama 'itu be- 

  

  

   buruh, organisasi tani 
wakil2 djawatan untuk 

gula. 
Pan" rentjana sudah 

boleh dikatakan matang. Naam- 
loze vennootschap jang akan 
mengusahakan p brik 
sudah berdiri, Wo 

  Ce 
setudjuan dengan pihak koe, 
buruh serta kaum tani 
tanahnja akan disewa kelak. 

Kita tentu amat gembra 
lihar kegiatan panitya id. 
bersama-sama dengan - ang- | 
gauta panitya Mr, Karma. ki- 
ta 
an, nja panitya menda- 
par bantuan jang sebesar- -besar- 
nja dari pihak kaum tani. Se- 
bab pabrik gula jang diusaha- 

doman kepada kepentingan rak- 
» dapat menaikkan tingkat 

hidupan  rakjat didaerah 
seperti J ogjakarta ini. 

3 sebaliknja. apabila pa- 
gula itu kelak tidak mem- 

pelhatikan kepentingan rakjat, 

    

   

  

aa rakjay hanja -dikarbankan : 
sadja seperti halnja didjaman ENG 

pendjadjahan dulu, kita tebih 
baik tidak punja pabrik gula, 
sekalipun jang diusahakan Oleh. B3 
modal nasional. 5 

sk 

Dalam pada itu saja akh 
mendirikan kembdli “pabrik Yu- 
la Gondan glipuro oleh peng- 
usaha bangsa asing belum men- 

dapat kemadjuan seperti jang 
“diharapkannja. 

Berkenaan dengan itu kita 
dingin menjerahkan: apabila pen- 

dirian kembali pabrik gula 
“Gondandlipuro akan merugi- 
kan rakjat, baiklah usaha itu 
“ditentang sekeras-kerasnja. Te- 

tapi sebaliknja, apabila sjarat2 
mendjamin kepentingan 

rakjat didaerah Gondanglipuro 
:sudah dipenuhi, @janganlah kita 
“dipimpin oleh sentimen, 
Memang keinginan kita : se- 

jakan oleh tenaga “ahli 

modal 

   

menjatakan pengharap- | 

    

  

          

     

kiri tampak Pangi. Div. 
: aa ( tan berturut 7 soal isi sumpah militer tersebut 

ikuti satu persatu oleh opsir jang disumpah, dimana dibela- 
ag kangnja berdiri seorang opsir dari tentara bagian Agama Der: 

kjai dengan serban sedang TN MEGANG Kur'an diatas 

NN 

  

   
   

& 

  
Salah seorang Damar 12 opsir  APRI dari Bat. Artilterie - E. 
B.B. - K.M.K. Magelang, jang disumpah pada tgl. 80 Djanuari 
» jbl. setjara Islam di lapangan militer Tidar Magelang. Pa- 

Overste Bahrun sedang memba- 

jang di- 

(Gamb : M. Df. spec. K.R. di 

  

3, akibat? dari pada undang? 

Lima dari rentjana undang2 
itu, jakni jang tersebut no. 2 
sampai dengan no. 6 adaiah 
mengatur materie jang tadinja 
ditentukan dalam 4 rentjana 

undang2 jang disampaikan ke- 
pada “Parlemen pertengahan 

tahun jang lalu setelah Naa k &   . apaan dan ada 

    

, : e- 

Et Le aa SA 

| An hn dipastikan, tidak ada 

nan utk. menghalang2i usaha 

sematjam itu : djustru untuk 
kepentingan raja Sa 

  

: KONGGRES PRN DI 
'DJAKARTA 
Tanggal 5-7 Maret jad. 

"DP PRN mengumumkan bah- 

wa kongres jang kedua akan di- 

'jangsungkan di Djakarta pada 

: itg-5-7 Maret jad. Dewan2 dan 

perbintjangkan ole) 

- 

#BAHIn Ma 

“tjabang2nja se Indonesia akan 

"mengundjunginja. Atjara jang 

terpenting antara lain pemilihan 

umum, program ekonomi dan 

pemilihan putjuk pimpinan jang 

  

baru. — Ant. , : 

SUSUNAN PUSAT 
PERWARI 

Susunan pusat Perwari jang 
ibarn setelah dilengkapi menurut 
pengumuman | pusat pimoinan 

adalah sbb: ketua, nj. S. Karto- 

“wijono, wakil ketua. njonja. An- 

dres Sastrohusodo dan njonja | 

'Sjarifah Nawami. sekretaris nj. 
“Latif Pane dan nj. Siregar, ben-: 
-ddahari nj. Sutji dan nj. man 
— Ant. 

AA 

nja terdapat: ta aliran, jakni 
jang menghendaki supaja  ter- 
lebih dulu diadakan undang2 po- 
kok pertahanan, sebaliknja ali- 
ran jg lain dalam Parlemen da- 

dang2 itu diselesaikan terlebih 
dulu, undang2 pokok pertaha- 
nan dapat menjusul. 

“Pokok? isi dari keenam 
rentjana undang2. 

“Pokok2 isi dari keenam ren- 
tjana undang2 itu sbb : 

- Undang2 darurat no 41950 
-pokoknja membentuk suatu 
kernleger bagi R.LS. terdiri da- 

“ri warga-negara bekas AAaeaau 
ta A. P. Republik esia 
(TNI), warga-negara bekas 
anggauta Angkatan Darat pe- 
merintah Hindia Belanda (Knil) 
.dan warga-negara bekas ang- 
 gauta Angkatan Laut Keradja- 
an Belanda (Kon. Marine). Da- 
lam pendjelasannja diterang- 
kan, bahwa sebagai inti dari- 
pada kernleger itu ialah TNI 
dalam arti sebagai bahan po- 
'kok. Pembentukan -kernleger 
“itu didasarkan atas ikatan di- 
nas 3 tahun. Undang2 darurat 
tersebut berlaku sedjak tang- 

Ear achir Desember 1952.   2 | Undang2 darurat no. 42 

Alai Aan Palagun 
' #emerintah bersedia bawak panitia 

penjusun rentjana undang2 
pokok pertshasan 

ARI Rebo, Kemis dan Djum'at, tg. 4, 5 dan 6 Pebruari ini 
"Parlemen dalam sidang pleno terbuka 

pemandangan umum mengenai 
1. menetapkan undang? darurat 
jg mengatur penerimaan anggauta APRIS, 2. menetapkan un- 
dang? darurat no. 12/52 mendjadi undang? tentang kewadjiban 
anggauta Angkatan Perang utk tetap dalam dinas ketentaraan, | 

Angkatan Perang tetap dalam dinas ketentaraan, 4 
an anggauta Angkatan Perang sukarela, 5. perlakuan terhadap 
anggauta Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ke- 
tentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas dan 6. ke- 
dudukan hukum anggauta Angkatan Perang. : 

1952 

  

  
pat menjetudjui rentjana2 .un- 

gal 26-1-1950, ikatan dinas ha-. 

Naa “Ingin  diberhenti- 

 Gah selesai. 

| terhadap anggauta A.P. 
Gibutuhkan (tersebut dalam un- 

, 

akan mengadakan 
6 rentjana undang? tentang : 
no. 41950 sebagai undang2 

tentang kewadjiban anggauta 

. penerima. 

pokoknja menentukan, 
bahwa anggauta A.P. jang ka- 
rena selesainja ikatan dinas 
(achir Desember 1952) tidak 
menjatakan ingin diberhenti- 
kan dari dinas ketentaraan, di- 
anggap tetap dalam dinas ke- 
tentaraan, serta mewadjibkan 
sn A. Pk jang masih dibu- 

  

      
kan karena ikatan dinasnja su- 

Undang2 darurat 
ini berlaku mulai tgl. 1-1-1953. 

3.  Rentjana undang2.jang 
mengatur akibat daripada ke-: 
wadjiban untuk 
A.P. berisi 

tetap dalam 
ketentuan, bahwa 

jang 

dang2 darurat no. 12 tersebut) 

wadjibkannja untuk tetap da- 
lam dinas ketentaraan buat se- 
lama2nja 3 tahun, dengan da- 
pat diberi kompensasi berupa 

hak2 istimewa. 

4, Rentjanaundang2 tentang 
penerimaan anggauta A. P. su- 
karela, mengatur penerimaan 
anggauta2 A. P. pada tanggal 
1 Djanuari 1953 atau sesudah- 
nja tanggal tersebut, sjarat2- 
nja: warga-negara Indonesia 
laki2 berumur sekurang2nja 
18 tahun, setinggi2nja 25 ta- 
hun, berperdidikan paling ren- 
dah tammat S.R., berbadan se- 
hat dan berkelakuan baik. Pe- 
nerimaan dilakukan atas dasar 
sukarela. 
“5, Rentjana undang2 tentang 

“perlakuan terhadap anggauta 
A.P. jang diberhentikan kare-   na: tidak memperbaharui ikatan 

  

Dari “none. Bia 1 

  

TG 

ia kata dan, Ki utk mem- 
perkembangkan perekonomian 

  

Indonesia: : 

   

Soviet Kapital asing bisa dipakai, asal ... . . . . . 
Kapital asing ig akan menjaingi 

kapital nasional 515 “3 

IDANG Konliku Tanba dan Pakai" “te 81ju telah sele- 
sai dengan pembitjaraan2 mengenai laporan? tentang mo- 

dak dalam negeri, dan laporan tentang segi? keuangan dari pro- 
.gram?2 perkemb: 

    
    

kabarkan, bahwa     
angan | ekonomi. Tentang laporan? itu dapat di- 

lam bulan ber 1952 laporan itu di- 
erdja Ecafe di Bangkok sebuah. e 

“untuk Aa Dena Sidat Nana Industri dan Pernia- 

      

    

“bertugas menghimpu 
bungan2 itu dan $ 
'menjalurkan modal itu se- 
tif2nja kepada tudjuang “jang 
produktif, 3 s1 

Laporan itu mengandjur! $: 
ssupaja perhatian terutama di- | 
tudjukan kepada  assuransi2, 
bank2 dan koperasi2: didaerah? 
luar kota. Termuat djuga andju- 
ran2 tentang penjelenggaraan2 
uhtnk memadjukan perindustri- | 
an dan pertanian dan pe 
nan2 keuangan, sam 

    

ipu- 
@tharah sambil , 

. kan, supaja dalam ' tahun 1953 
Jatau an Karno Ta agtala 

gan pertanian 
“bersama FAO | dan 

    

ibasiki aan Ti ie nbaga jang ja: 

“Jitu adalah 

  

dengan kerdja sana dengan 
1 Badan2 Biro Bantuan Tehnik. 
Laporan itu menganggap per- 

enggerakkan kapital asing 
lebih besar djumlahnja da- 

pada bantuan sekarang untuk 
ngkah perkembangan ekonomi 

jang Jajak dinegara2 Asia, Di- 
njatakan bahwa kapital asing 

terutama untuk 
menggerakkan sumber? lokal 
dan untuk mendorong pemerin- 
'tah2 dalam hal mempertjepat 

  

    
   
    
     

   
   

  

serta memadjukan rentjana2 
perkembangan dalam djangka 

Aa : 
: : 3 — India ingin perluasan 
|... bantuan kapital asing. 

|andjuran2 tersebut, jang” meng- 
gambarkan djuga pendapat pe-   merintah India dan mengenai 

aa dan Ma penabungan ratakan 

Utusan India mupakat dengan 1 

diuba menambah hasil padjak : 

penabungan itu rata2 mentjapai 

70 dari penghasilan nasional di 

India sekarang. India pertjaja 

bahwa djumlah rentjana deficit 
sebagaimana diperhitungkan di 

'HIndia ,tidak akan menimbulkan 
inflasi jang berkelebih2an. 

Rentjana 5 tahun India  me- 

naruh kepertjajaan kepada per- 
luasan bantuan kapital asing. 

| Laporan dari Panitia - Kerdja 

|itu dipudjinja sebagai dokumen 
jang. menarik hati dan sebagai 

suatu projek jang penuh ke- 

mungkinan untuk waktu jang 
lama. 

.Apa penanam modal 
asing terdjamin? 

Wakil Inggeris mengemuka- 
kan, bahwa expert2 PBB ber- 
anggapan bahwa sekurang2nja 
1376 dari penghasilan nasional 
akan dibutuhkan untuk membi- 
ajai perkembangan ekonomi se- 

didapat 556. Bagaimana tjara- 
nja untuk mentjapai djumlah 
jang dikehendaki itu? Penabu- 
ngan atas sukarela seseorang 

adalah terlalu sedikit hasilnja   ialah barangkali tjuma 174, utk 
. menambahnja sukar sekali, 

  

8 5.000. 000 Tentara. 

'Sovjet. — UP. 

»pendjaga   

Menteri Pertahanan dapat me-: 

dangkan dari penabungan hanja 

HARIAN UMUM 

RRI. 
23 perang di 2 front, 

Menurut 

ngah resmi di Taiwan, »Tatao”, 

RRT kini sedang memperbesar 
tentaranja 

mengatakan, bahwa RRT se-: 
dang berentjana untuk menjusun : 
tentara jg terdiri dari 3.000.000 
orang buat Korea dan 2.000.000 

'bagi daerah2 pantai selatan 

Tiongkok. Dikatakan seterus- 
nja, bahwa Sovjet Uni banjak 
kirimkan alat2 sendjata bagi 
tentara RRT jang sekarang su- 

dah ada, jang terdiri kira2 dari 
2.000:000. orang : sebagai penu- 
|karnja, RRT berikan konsesi? 
ekonomi ' dan industri kepada 

  

AUSTRALIA TAKUT 
INDONESIA 

: Pos ,,Pendjaga gerak- 
“—'gerik Indonesia” didi- 

“ikannja. 

Menteri Angkatan Darat Aus- 

tralia Francis katakan, bahwa 
Australia akan mengadakan pos 

gerak-gerik Indone- 
sia” di Wanimo, dekat perbata- 
san antara Irian wilajah Aus- 
tralia dan Irian jang Ye 
Belanda sekarang. 

Dikatakannja, laporan? pe- 
njelidik baru? ini menundjuk- 
kan, bahwa banjak orang Indo- 
nesia telah menjelundup ke Iri- 
an wilajah Australia melalui 

Jaut dan pantai utara. Pos ita 
katanja akan terdiri dari lebi 

  

Demikian UP Brisbane. 
Ant. 

KABINET SIDANG 
(HARIINI 

Menurut rentjana hari ini Ke- 
binet akan addkan sidang, dan 
jang akan mendjadi pembitjara 
an ialah beberapa soal adminis- 
tratif. — Ant. 

  

dinas mengatur djaminan2 sela- 
ma 3 tahun kepada mereka se- 
bagai persiapan untuk pengem- 
baliannja kedalam masjarakat. 
Djaminan2 itu garis besarnja 
sebagai berikut : Dalam tahun 
pertama jang bersangkutan 
mendapat 
penghasilan jang sama dengan 
waktu mendjadi anggauta te- 
tap, dalam dua tahun berikut- 
nja hanja mendapat pengha- 
isilan berupa  gadji jang sama 

dengan waktu. mendjadj ang- 
gauta tetap dan mendapat pe- 
meliharaan dari badan2 Peme- 
rintah jang mengurus penam- 
pungan umum. Pada achir ta- 
hun ketiga diberhentikan dari 

dinas ketentaraan dengan hor- 
mat dengan mendapat hak atas 
tundjangan2 menurut peratu- 
ran2 jang- berlaku untuk ang- 
gauta tetap. Rentjana undang2 
ini mulaj berlaku 3 bulan se- 
sudah diundangkan. 

6. Rentjana undang2 tentang 
kedudukan hukum  anggauta 
A.P. mengatur soal pengangka- 
tan, penaikan, penurunan pang- 
kat, pemberhentian, non-akutf, 
penghasilan dan hak2 lainnya. 
Ditertukan bahwa perwira ting- 
gi dan perwira menengah di- 
angkat, dinaikkan pangkatnja 
atau diperhentikan oleh Presi- 
den, perwira pertama diangkat, 

dinaikkan pangkatnja atau di- 
perhentikan oleh Menteri atas 

| nama Presiden. 
| Perwira tidak dapat diturun- 
kan pangkatnja, baik sebagai 
“hukuman tata-tertibh tentara, 
“maupun sebagai tindakan tata- 
usaha. 

“- Anggauta2 tetap lainnja di- 
angkat, dinaikkan pangkatnja, 
diturunkan pangkatnja atau di- 
perhentikan oleh atau atas na- 
ma Menteri Perahanan. 

Tiap2 anggauta tetap jang 
memenuhi sjarat2nja » berhak 
untuk dinaikkan  pangkatnja, 
jang merasa dirugikan haknja, 
berhak mengadjukan pengadu- 
an. -Anggauta tetap berhak 
atas kebebasan mempunjai dan 
menjelesaikan pendapat serta 
berkumpul dan berapat dalam 
batas2 tata-tertib tentara. 
Pemutusan tentang sengketa 

jang mengenai tata-usaha da- 
lam soal2 urusan ketentaraan, 
diserafikan kepada Pengadilan 
Tata-Usaha Tentara, dan sela- 
ma pengadilan ini belum dia- 
tur, segala sesuatu jang berhu- 
bungan dengan Pengadilan, Ta- 
ta-Usaha Tentara “diserahkan 
kepada. kebidjaksanaan. Presi- 
den atau Menteri, masing2 me- 
nurut kekuasaannja. 

Pemberhentian. dari dinas ke- 
centaraan dengan sebutan "ti- 
dak dengan hormat” dapat di- 
berikan karena: 1. menurut 
keputusan hakim dihukum Ia- 
manja lebih dari 2 bulan ka- 
rena melanggar hukum pidana 
atau hukum pidana tentara, 2. 

karena ternjata mempunjai ta- 
biat jang njata2 dapat meru- 
gikan tata-tertib dan hukum 
tentara. 

Rentjana undang2 ini berla- 
ku surut Sa 1 Djanuari   

hingga berdjumlah | 
mendjadi 5.000.000 orang, untuk | 
menghadapi bahaja berkobarnja | 
(peperangan di 2 front, jaitu di 
Korea dan di Tiongkok darat. 

Kantorberita tadi seterusnja | 

pemeliharaan dan. 

kantorberita sete- | 2 

“India tentu 

-timbulnja protes2 keras. 

negara 
“vensi PBB di Korea, tetapj jang 

100 serdadu Australia dan Irian. - 

   
     
      

| 

. “K 

Meskipun dari pihak resmi 
di New Delhi selama ini belum 
ada sesuatu komentar atas soal 
tersebut, namun keterangan2 
dari berbagai-bagai pihak jang 
lajak dipertjaja menundjukkan, 
bahwa reaksi dari pemerintah 

akan keras sekali 
apabila berita2 terang dene- 
tralisasi Formosa itu dibenar- 
ikan oleh pihak jang bersang- 

utan, dan apabila hal itu be- 
ar akan mengakibatkan me- 
luasnja peperangan. 

Akan timbulkan kea- 
3 daan baru. 
“ Dikatakan, bahwa apabila A- 
merika Serikat achirnja memu- 
tuskan djuga untuk dengan ak- 
tif menjokong operasi2 jang 
kan dilakukan oleh Chiang 

Kaj Shek, maka akan timbullah 
keadaan baru, jang akan mem- 
sbenarkan rasa kuwatir terse- 

'but dan jang akan mendorong 
“Dan 

dengan itu akan timbul pula 
keadaan jang sangat sulit bagi 

India sebagai salah satu 
jang menjokong inter- 

x 

dalam pada itu mengakui dju- 
ga pemerintah Peking dan ti- 

“bulan Pebruari ini, 

“salah "agressj terhadap RRT”.   

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT "KEDAU| LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S,) 

T SKEDUDUKAN INDIA 
' Untik hadapi Na ie 

telah 
politik India, 

dak menjetudjui tiap2 usaha 
jang dimaksudkan untuk mem- 
perluas “pertikaian, demikian 
kalangan? itu. 1 

Akan mendjadi masalah 
"agressi terhadap RRT”. 

Menurut berita2 dari New 
York, kalangan2 diplomatik di 
PBB pada umumnja kerpenda- 
pat, bahwa djika maksud 'Ei- 
senhower tersebut benar dilak- 
sanakan, maka debat menge- 
nai masalah Korea di,PBB jang 
akan dimulai lagi pada achir 

tentu akan 
mendapat bentuk jang baru sa- 
ma sekali, artinja tidak lagi 
hanja terbatas kepada soal2 ta- 
wanan perang di Korea sadja. 

Dalam hubungan ini para di- 
plomat negara2 Barat di PBB: 

sudah memperhitungkan, bah- 
wa Sovjet Uni dan negara2 sa- 
habatnja tentu akan mentjoba 
memperluas  pembitjaraan2nja 
mengenai soal tersebut dan 
akan membawanja kepada ma- 

Tak perlu berun- 
ding dulu. 

Sementara itu kalangan jang 
menggetahui di Washington su- 
dah dapat memastikan, bahwa 

  

“keruntuhan 

Jogja. 

Logisnja 'atjara "menambah 

penghasilan” itu harus didahu- 

lui oleh atjara begroting, se- 

hinga dengan demikian di dapat 
gambaran jang tegas dan dje- 

las tentang ketekoran dan 

akan perlunja menambah peng- 

hasilan itu. 
Prosedur jang terpaksa di- 

ambil tidaklah demikian, de- 
mikian Walikota. Sebab ten- 
tang begroting-tekort itu telah 
mendjad: soal umum dan dari 
Daerah Istimewa telah didapat 
kepastian, bahwa dalam tahun 
ini hanja akan mendapat sub- 
sidi sedjumlah uang jang .me- 
hurut perhitungan itu sadja ti- 
dak akan mentjukupi untuk 
membajar gadji pegawai, pada- 
hal Daerah Istimewa Jogja 

berpendirian, walau bagaimana 
pun djuga tidak akan diadakan 
pelepasan pegawai. Dalam hal 
itu diadjaknja bersama2 beru- 
saha sekuat tenaga dan fikiran 
untuk dapat menutup begro- 
ting-tekort itu. Lebih ““Tekas 
usaha kearah itu dimulai akan 
lebih baik. Maka tanpa" me- 
“nunggu selesainja penjusunan 

harus difikirkan, bagaimana 
tjara dan djalan bagi Kota 
Pradja untuk menambah peng- 
hasilan, agar sedikit-banjak 
dapat menutup ketekoran itu, 
demikian Walikota Jogja. 

Disamping  D.P.Rj dalam si- 
dang ke-1 harus menemukan 
prinsip2 tentang tjaranja  me- 
nambah penghasilan, diharap- 
kannja D.P.R. mendesak djuga 

pada Daerah Istimewa, agar 
subsidi jang akan diberikan pa- 
da Kota Pradja dalam tahun ini 
ditambah, sehingga paling se- 
dikit akan dapat dipakai untuk 
membelandjai pegawai, sebab 
bagaimanapun djuga harus di- 
usahakan djangan sampai ada 
pelepasan pegawai. 
Dalam tahun inj dapat me- 

laksanakan "usaha pemelihara- 
an” sadja sudah harus merasa 
sjukur, artinja dengan begro- 

pakai untuk pemeliharaan dan 
dipergunakan pula untuk pem- 
bangunan, terutama setjara be- 
sar-besaran. 

Perhatikan 
realitit. 

Selandjutnja  dikemukakan- 
nja, bahwa tugas D.P.R. jang 
mempunjai kekuasaan sebagai 
waki 
dan mengurus 'rumah-tangga 
daerah otoromnja adalah un- 
tuk memperbaiki rumah-tang- 
ga dengan mentjarikan dan 
menundjukkan djalan bagaima- 
na perbaikan dapat dilaksana- 
kan dengan positip dan  kon- 
krit. Usaha ini hanja akan da- 
pat berhasil, djika memperha- 
tikan segala realitit jang ada 
didalam rumah tangga dan 
keadaan sekitarnja jang sedi- 
kit banjak mempunjai penga- 
ruh atas keadaan rumah tang- 
ga itu, pun djika diperhitung- 
kan segala kemungkinan dan 
kemampuan dengan tidak me- 

| segala   
  

  

  
  

Lambaga Ka 
»Ken, bateriasich Gangetscnep | 
yan Kubsisnan W atanschappan'" 

         

    

tu, Tegasnja 
@jaan Indoneinn 

— Tjegahlah adanja pele- 
pasan pegawai 
Tugas DPR tahun ini berat. 

IDANG D.P.R. pertama.dalam tahun ini jang dibuka oleh 

Walikota Mr. S. Purwokus umo dihadiri oleh anggota?nja, 
dan beberapa orang dari kalangan 
umum, dan dari kalangan pers jang datang ialah Antara, Ma- 

Sjarakat dan K.R. Pembitjaraan?2 didalam sidang mempergu- 

makan alat pengeras suara baru. Walikota membuka sidang 
pertama dengan inenekankan, bahwa atjara terpenting ialah 

”menambah penghasilan Kota-P radja”, Diinsjafinja, bahwa Ne- 
gara tahun in? menderita begroting-tekort 
oleh karenanja begroting-tekort itu, untuk menghindarkan 

Naba. harus dipikul merata pleh segenap 
“daerah? otonom termasuk djuga daerah otonom Kota Pradja 

begroting 1953 mulai sekarang 

ting-tekort itu sudah dapat -di- 

“rakjat untuk mengatur | 

  
ketentaraan, sipil dan 

jang tak sedikit, 

djika ada hal jang tidak baik, 
salah atau keliru tugas D.P.R. 
bukan hanja untuk menundjuk- 
kan ketidak baikan, kesalahan 
atau kekeliruan itu, melainkan 

disamping itu harus ditundjuk- 
kan pula djalan setjara posi- 

tip dan konstruktip, dan diusa- 
hakan-perbaikan serta penjem- 
purnaannja. 5 

Kesimpulannja D.P.R. Kota 
Pradja tahun ini harus beker- 
dja keras untuk mengatasi ke- 
tekoran anggaran belandja. 
Kesimpulannja . D.P.R. Kota 

Pradja dalam tahun inj harus 
bekerdja keras dengan men- 
tjurahkan segenap tenaga dan 
fikirannja dengan senantiasa 
mengingat pada realitit jang 

| walau bagaimanapun pahitnja 
' dan pada kehendak masjarakat 
Kota. Pradja jang gesungguh- 
nja. 

Achirnja oleh Walikota- di- 
tambahkan djumlah , sidang2, 
penindjauan2, rapat2 selama ta. 

hun jang lalu. 

IKATAN PEMUDA 
'.SEULAWAH 

Peladjar Atjeh bersatu 
di Bandung. 

Baru2 ini di Balai Pradjurit 
Dwi Warna” Bandung, persa- 

tu eladjar2 jang berasal da- 

ri Nani NN ar A. (Studie 

Club Atjeh) telah mengadakan 

rapat a.l. diputuskan untuk 

merobah nama S.C.A. dengan 

nama baru I.P:S. (Ikatan Pe- 

muda Seulawah). dan seterus- 

nja djuga dibentuk sebuah pa- 

nitija- untuk menjusun Anggar- 

an Dasar dan Rumah, Tangga 

jang baru. (KR). 

  

tempatkan pula tenaga wanita, 

diperoleh keterangan, 

dapat menjetudjui Tee ea 

tersebut, 

Pendirian Kementerian Aga- 
ma ini adalah sesuai pula dengan 
penetapan Menteri Agama no. 14 
tahun 1952 jang lalu dimana di- 
djelaskan pula tentang kemung- 
kinan penempatan tenaga wa- 

nita dalam Pengadilan Agama 
jaitu sebagai anggota atau se- 

bagai pegawai tetap. 

Kemungkinan penempatan te- 
naga wanita untuk djabatan tsb, 

antara lain dimaksudkan supaja 
tenaga wanita tadi dapat mem- 
berikan penerangan2 kepada ka- 
um wanita jang merasa selalu 
dirugikan dalam undang2 pers   

  

Etjeran 

LANGGANAN : 

Sebulan .. 

Dalam dan Luar Kota. 

1t.— 
0.60 

.. Rp. 

01 AG AM 1 RN 

...u.. 

..... 

T 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

     

            
   

  

    

        

    

    

    

       

     

    

      

SULIT 
Dalam hadapi denetralisasi Taiwan 

ABAR? tentang maksud presiden A. S., Dwight Eisenho- 
wer, untuk membatalkan netralisasj atas Formosa 

| #uenimbulkan /kegemparan. dikalangan-kalargan 
“jang pada umumnja kuwatir akan tiap2 kemungkinan meluas 
“nja peperangan di Timur Djauh. 

presiden Eisenhower dalam. pi- 
datonja dimuka Kongres, akan 
mengumumkan denetralisasi 
atas Formosa. Kalangan itu 
menduga,' bahwa pemerintah 
Amerika Serikat telah membe- 
ritahukan soal ini kepada bebe- 
rapa negara sekutunja.  Kala- 
ngan tersebut dalam pada itu 
menegaskan, bahwa soal terse- 
but dalam pada 'itu menegas- 
:kan, bahwa soal tersebut tidak 
perlu dimusjawaratkan lebih 
dulu oleh Amerika Serikat dan 

negara2 sekutunja, karena ne- 
tralisasi atas Formosa dulu di- 
perintahkan oleh presiden Tru- 
man dalam kedudukannja seba- 
gai panglima tertinggi angka- 
tan perang Amerika Serikat. 

Djadi | Eisenhower dapat 
membatalkan perintah itu tan- 
pa bermusjawarat dengan pe- 
merintah2 jang mengambil ba- 
gian dalam peperangan di Ko- 
rea, demikian kalangan itu.. 

Jang mendjadj pertanjaan 
menurut kalangan tersebut ia- 
lah, apakah Chiang Kai Shek 
dengan denetralisasi atas .For- 
mosa itu hanja diberi kebeba- 
san untuk menjerang sadja 
ataukah djuga akan dibantu de. 
ngan kesatuan2 angkatan da- 
rat dan angkatan laut Ameri- 
ka Serikat apabila ia menga- 
dakan operasi2 terhadap Tiong- 
kok Darat nanti. 

Koreksi 
Truman. 

Sementara itu, bekas pangli- 
ma tertinggi pasukan2 PBB di 

atas kekeliruan 

Korea, djenderal Douglas Mac 
Arthur, menjatakan, hahwa 
rentjana  EHisenhower — untuk 
menghapuskan netralisasi For- 
mosa akan "membetulkan su- 
atu penjimpangan jang aneh 
jang pernah dikenal orang da- 
lam sedjarah militer”. 

DikataKan, bahwa keputusan 
jang diambil oleh presiden Tru- 
man dalam “bulan Djuni -1950 
untuk memerintahkan netrali- 
sasi tersebut ternjata 
mendjadi faktor besar dalam 
ikut sertanja RRT dalam pe- 
rang Korea. Dikatakannja pula, 
bahwa perintah Truman terse- | 
but ternjata merupakan Suatu 
kekeliruan jang fundamentii, 
jang telah mengatjaukan selu- 
ruh keadaan di Timur Djauh.   

  kawinannja (huwelijks rechten), 

Soal memperlengkapi 
pasukan? Chiang 

bahwa maksud 
untuk menarik 

kembali Armada ke-VII dari 
perairan Formosa itu adalah 
salah satu hasil dari kundjung- 
an EHisenhower kemedan perang 
Korea baru2 ini, Dalam hubu- 
ngan ini kalengan tersebut me- 

berpendapat, 
EBisenhower 

| TAHUN IX — NOMOR 23. 

telah 

Kalangan militer di London | 

ramalkan, : bahwa pemerintah 
Amerika Serikat jang baru ini 
tentu akan menjediakan uang 
dalam djumlah jang besar un- 
tuk melatih dan memperleng- 
kapi pasukan2 Chiang Kai 
Shek. : 
Pun seorang diplomat Tiong- 

kok Kuomintang di PBB ber- 
pendapat, bahwa masalah mi- 
liter jang terpenting mengenai 

Formosa adalah masalah per- 
lengkapan. Dikatakan, bahwa 
sedikit?nja pasukan? . Chiang 
Kai Shek ekan membutuhkan 
waktu setahun untuk memper- 

siapkan suatu serangan setjara 
besar-besaran terhadap Tiong- 
kok Darat. - 

Perantjis akan ketjewa 
dan chawatir. 

Sumber tinggi pada peme- 
rintahan - Perantjis, mengata- 
kan, bahwa Perantjis "meman- 

dang dengan rasa tjuriga” be- 
rita2 jang mengatakan bahwa 
Amerika bermaksud melepas- 
kan politik netralisasinja ter- 
hadap Taiwan. 

Pemerintah  Perantjis tak 
hendak ' menentukan sikapnja, 
sebelum berita2 dari Washing 
ton tentang soal tadi dibenar- 
kan atau dibantah. Hal ini 
mungkin dapat dianggap seba- 
gai suatu petundjuk, bahwa 
Perantjis tidak akan dapat 
menjetudjui penarikan kembali 
armada ke-VII Amerika Ser' 
kat jang hingga kini berdjaga2 
diselat Taiwan itu. 

  

Bantahan sekretaris 

pres. Eisenhower. 

Sekretaris presiden 
hower, James Hagerty, me- 
ngumumkan, bahwa ia "tidak 
tahu-menahu” mengenai kabar2 
tentang maksud Eisenhower 
untuk "mendenetralisir” Tai- 
wan. 

Sementara itu senator Robert 
Taft dari partai Republik telah 
merjatakan pendapatnja jang 
menjokong  rentjana Bisenho- 
wer, untuk "membebaskan pa- 
sukan2 . Tiongkok Nasionalis 
guna menjerang daratan Tiong. 
kok”. Menurut Taft "denetrali- 

-sasi”.. Taiwan itu tidak perlu 
berarti blokade terhadap dara- 
tan Tiongkok, walaupun bloka- 
de demikian itu menurut pen- 
dapatnja adalah suatu hal 
"jang mungkin”. — AFP. 

Eisen- 

  

| PEMBITJARAAN NA- 
pi. GUIB — Dr. HANS 

YOSS 

PM Mesir, djenderal Naguib, 
telah mengadakan pembitjara- 
an dengan Dr. Hans Voss, 
orang ahli kemiliteran bangsa 

| Djerman dari Dewan Perentja- 
na Markasbesar Angkatan Pe- 
rang Mesir. 

Dalam pembitjaraan itu te- 
lah .hadlir djuga Mahmoud 

se-   Fawzi menteri LN Mesir. AFP. 
  

Amerika 

rika Serikat dan Swedia. 

Menurut Radio Moskow, per- 
djandjian itu, ialah soal jang 
mendjadi buah pembitjaraan2 
jang telah dilakukan pada mu- 
sim panas tahun jang lalu, pa- 
da waktu bersamaan di Wa- 
shington dan Stockholm. 

Dikatakan. oleh Radio Mos- 
kow, bahwa sekalipun adanja 
perdjandjian itu telah dibantah 
oleh kementerian luar negeri 
Swedia, namun bukti2 menun- 
djukkan, “bahwa perdjandjian 
demikian itu memang ada. 

Bantahan Washington. 
“Berita U.P, dari Washington, 

Sementara itu menjatakan, bah- 

wa kabar jang disiarkan oleh 
Radio Moskow bahwa Amerika 

dan Swedia telah menanda- 
tangani perdjandjian militer 

rahasia, oleh djurubitjara State 

Departement, Michael Mc Der- 

mott, dinamakan sebagai ”beri- 
ta buat2an seluruhnja”, 
Dikatakan bahwa berita jang   

Wanita sebagai anggota 

Pengadilan Agama 
Pokoknja dapat disetudjul 

ERKENAAN dengan adanja surat dari Pimpinan Kongres 

Wanita Indonesia kepada Kementerian Agama beberapa 

waktu jang lalu dalam surat mana ditegaskan keinginan organi- 

sasi tadi supaja dalam formasi pegawai Pengadilan Agama di- 

dari pihak Kementerian Agama 

bahwa pada pokoknja Kementerian tsb. 

tenaga wanita dalam Seatan 

akan tetu jang mendjadi soal 
sekarang bagi pihak Kemente- 

rian Agama ialah bahwa sampai 

#ekarang ini belum djuga ,,mun- 

tjul” tenaga2 jang diperlukan 

tadi, 

$ Ditanjakan bagaimanakah 
sjarat2 untuk dapat  mendja- 
bat pekerdjaan tadi achirnja ka- 
langan itu menjatakan bahwa 
sebagai anggota Pengadilan 
Agama, maka tenaga wanita Itu 
disjaratkan ketjakapan sebagai 
jang ada pada seorang Ulama, 
terutama pengetahuan tentang 
hukum? Agama Islam, — 

(Ahadi). 
2 

Adakan perdjandjlan militer rahasia :! 
ADIO Moskow jang mengutip sebuah berita dari 

berita demokrat Swedia” m enjatakan, bahwa suatu "perse- 
tudjuan militer rahasia” telah ditanda-tangani 

— Swedia 

,kantor- 

antara Ame- 

disiarkan oleh kantorberita 
"Tass” itu adalah sama sekali 

tidak benar. — AFP. 
  

Pertempuran2 di 
Ouinhon 

Dari Saigon diwartakan, bah- 

wa pasukan2 Vietnam - Peran- 

tjis pada hari Minggu jang lalu 

berhasil merebut kembali pos 

Deo Mang, 20 km. sebelah Ti- 
mur Ankhe. Deo Mang telah di- 
duduki oleh pasukan2 Ho sedjak 
tanggal 20 Djanuari jbl. 

Staf umum tentara Perantjis 

sementara itu mengumumkan, 

bahwa pasukan2 Vietnam - Pe- 

rantjis terlibat dlm pertempu- 
ran dengan kesatuan? Ho didae- 

rah pantai 12 km. dari pelabuh- 
an @uinhon, 

Kerugian dipihak Ho ialah 6 
orang tewas sedangkan dipihak 

| Perantjis beberapa orang luka2. 

Seperti diketahui beberapa hari 
jang lalu pihak Perantjis telah 
mengadakan pendaratan amfibi 
di @uinhon. Kesatuan? serdadu 

angkatan laut dan tentara pa- 
jung Perantjis kini bergerak me- 
nudju Ankhe, jang terletak 37 

mil dari @uinhon. Untuk mem- 

perkuat gerakan ini beberapa 
kapal perang Perantjis kini ber- 
labuh di @uinhon sedangkan ka- 
pal induk ,,Arromanches”  de- 
ngan pesawat-terbang2nja ber- 
labuh kira2 7 mil dari pantai 
@uinhon. . AFP, : 
  

  

X Dalam pembukaan 
pertama dari D.P.R, Kotapru- 

sidang 

dja Jogjakarta wali kota Mr. 
8, Purwokusumo jang menge- 
tua sidang itu, sungguh2 mens 
djadi pusat perhatian seluruh 
hadirin, sebab memakai pipa 
baru berbentuk bagus, pakai 
tutup, pita hidjau dan, pan- 
'djangnja pipa sampai. ben 

dada, Pun katjiamata hitam, Ta   dak ketinggalan, 
J



       

- 
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Fa 

Na an 

   heran mengapa 
masih berlaku 
bedaan mengenai bea 

— export satukota: 
  

    

   
rumah roboh dan lainnja rusak2 
ketika tg. 29/1 
angin pujuh mengamuk selama 
15 menit di Pedurungan 5 Km. 
Timur Semarang. Korban manu- 
sia tidak ada. ' F3 5 
— Dari Tegal diwartakan, dua 

orang meninggal sebagai akibat 
gugurnja dinding 'tembok tua. | 

kerdja jang membongkar 
mengerdjakan tembok 

— Menurut laporan Djas 

Mereka itu adalah dua dari pe- 

   
      

     

   
PPK Djawa Tengah, selama ta- 

« hun 1952 didaerah itu tertjatat 

“guruan Tinggi 

' dok2, pesantren? den 
“agama Islam, n ju Kk 
keahlian dalam agama, dan 
dupan bebas, Disamping it 
paguron2, jang me ik 

an asin 

67 Sekolah Rakjat jang tutup 
karena keamanan terganggu. 
SURABAJA — Mr. Gondo- 

wardojo, Residen diperbantukan 
kepada Gubernur Djawa Timur 
telah ditjalonkan oleh Kemente- 
rian Dalam Negeri untuk berto- 
lak ke Amerika Serikat untuk 
penindjauan. 5 

— Oleh pihak polisi telah di- 
buat  procesverbaal terhadap 
Achmad Said jang telah keda- 
patan membawa uang rupee se- 
lembar bernilai Rp. 10— ke 
kapal Cijclops jang berlabuh di 
Tandjungperak, 2 

MAKASAR — Di Balai Per- 
temuan Masjarakat oleh Dja-' 
-watan Kesehatan Propinsi, ba- 
gian Makanan Rakjat, diada- 
kan pameran makanan istime- Nda 
“Wa dari berbagai daerah Indo- 
nesia seperti Sumatera, Kaii- 
mantan, Djawa, Sulawesi, Bali, 
Maluku dan lain2: LE 

— Dgn. terbukanja kembali 
hubungan . lalu-lintas antara 
Pare-Pare dengan sekitarnja, 
maka harga beras dan bebera- 
pa djenis kebutuhan hidup jang 
tadinja meningkat hingga 2074 
dikota Makasar, dll. tempat ki- 
ni memperlihatkan tendens me- 
nurun. 
— Presiden di Pare-Pare 

nanti akan membuka dengan 
resmi tugu kemerdekaan diko- 
ta itu jang sudah sekian lama 
disiapkan. : 5 

— Gubernur Sulawesj telah 
keluarkan larangan untuk me- 
masukkan segala djenis bibit 
ikan, termasuk telurnja, untuk 
air tawar dan pjaudi aeenen 
air tawar dan pajau diseluruh 
daerah Sulawesi Selatan ketju- 
al dengan izin kepala Djawa- 
tan Perikanan Darat Propinsi. 
AMBON — Wakil Ketua III 

Parlemen Arudji Kartawinata 
setibanja disini darj Makasar, 
dalam pembitjaraan menerang- 
kan. maksud  kedatangannja 
untuk membangkitkan perhati- 
an dan pengertian rakjat ter- 
hadap 'kepentingarinja, 

Soal pe 

segera memiliki ,U:U. E 

Pendapat ini kami hargai sekali, 
dapat dibiarkan sadja. : 

" Pa ana 3 n. 
mempunjai dasar? dan pet 

U, No. IV th. 1950 katan 
tara, akan tetapi pr? 

   

Fx 

lum didjalankan setjara sedar d: 1 
matisch). Mar 

Dalam U.U. No. IV th. 1950 | 

telah diletakkan dasar2 baru | 

tuk pendidikan dan P' ran | 

bagi anak2 kita, SM 
harus kami akui bahwa 
pasal harus disempuri kan, 

dan bahwa perlu ditar bah. pa- | 

sal2 baru. Dalam u. penjem 
purnaan .U.U. tersebut 5 

agaknja dibentangkan.. dis 

bahwa bangsa kita. tidak b 

melupakan Pan AU 
tana 

    

    

   
    

    
     

   

  

    
    
    

    

   

  

     

du kita telah. 
pendidikan, b 
djaman Keislaman 
agama Islam ditanah 
Lebih2 "pertumbuhan ' da 
kembangan pendidikan 
pada djaman pendjadji 
landa dan Djepang, Ja 
nja masih dapat ka 

  

sa kita telah m 
daulat, 

Kita pernah mempunjai Per 

| Gengan sistim 
asrama, dan tudjuan kearah 'ke- 

badra). P pahlawanan. (Jannab 

  

  

   

  

hatiannja kepada pendjdiker tin. Dan pada waktu pendjadj 

    

    

   

  

   

   
      

         

    

      

jang lalu sore | , 

   

  

   

jita2 K ebangi 

PKSI P:P. dan K. parlemen beberapa hari jarig lalu menge- 

ekahan onta bahwa, Segar, Ke 
       

  

    
in jang terteitu, Sunggvihpun U. 

“ditetapk: “pedornan semen- |.ngun masarakat dan negara Re 

k 
| Seko) 
tj 

i, | sunan sekolah ini mengalami per 

ah. Ane th. 1914, dimana se- 

(Is. (Sekolah -Belanda untu 
bangsa kita), dan Sekolah klas 

Jitu ,vervolgschool” (2 th.), jang 

  

Ba D0 Sekolah? buatan kaum 

: 2 'Sekolah2 tjiptaan pendjadjah- | 

2 

   

   

  

   

juga mempunjai 
nd jalankannj: 

rentjana 'Undang2 
an, tidak bolehlah. ditja- 
mendjadi anggdta DPR 

egara jan da 
TN , tetapi tidak “bertem- 

pat tinggal di Indonesia atau- 
|pun tidak memenuhi sjarat2 

maksud dalam ajat 2? rentja- 
ja undang2, jaitu, djika ia ti- 
ak: 1. dengan putusan penga- 

In jang tidak dapat diubah 
ng dalam keadaan di- 

hak-pilih, 2. sedang 
emerdekaannja me. 

     

    

   

   

  

  

   
   

  

ganggu ingatannja. Ketentuan 
tara rentjana undang2, bahwa 

'seorang jang tidak terdaftar 
(dalam daftar pemilih tidak di- 
perkenankan serta dalam pemi- 
lihan adalah dimaksudkan untuk 

| mengemukakan betapa penting- 
inja arti daftar-pilih jang men- 
djadi dasar daripada pelaksana- 
an. pemilihan umum itu. 

  

  

“Tentang pentjalonan. 

. Diterangkan, bahwa pemerin- 
tah tidak dapat menjetudjui 
usul supaja hanja diadjukan 
daftar2 gabungan sadja, begitu 
pula menolak usjl supaja hanja 
:partai2 atau organisasi2 sadja 
jang boleh mentjalonkan, kare- 
na menurut pendapat pemerin- 
tah usul2 itu kurang demokra- 
tis. Menurut pemerintah kebe- 
ratan2 mengenai pentjalonan 
perseorangan -lambat laun akan 
hilang djika perkembangan po- 
litik dan kesadaran pemilih ti- 
dak akan memungkinkan lagi 
pentjalonan perseorangan. Pe- 
merintah menjetudjui usul mem.- 
perbesar djumlah pemilih jang 
mengemukakan tjalon pertama 
hingga 200 orang pemilih. 3 

“ Tidak setudju hak "recall. 

Mendjawab Hutomo Supar- 
in, pemerintah berpendapat, 

bahwa 'hak recall tidak mung- 
Kin diatur dalam undang2, ka- 
rena seseorang jang terpilih da- 
lam DPR atau Konstituante bu- 
kanlah mewakili golongan atau 
partai, tapi mewakili seluruh 
warganegara, dan sistim per- 
wakilan berimbang itu hanja 
melihat Pada perimbangan ke- 
kyatan aliran dimasjarakat pa- 
da saat diadakan “pemilihan 
umum, tapi tidak dapat mem- 
perhitungkan segala pegeseran 
Aa hari dan dengan be- 

  

tsb pun tidak dapat diperhitung- 

Djabatan jang tidak 
& Gapat dirangkap. 
Mendjawab anggauta2 Abul- 

hajat, Mr. Suhardi dan Mr. Ta- 
Gjuddin Noor pemerintah mene- 
rangkan, bahwa djabatan2 jang 
tidak boleh dirangkap dengan keanggautaan Konstituante'ataui 
DPR seharusnja diatur dalam 
undang2 pemilihan dan djumiah 
Gjabatan itu. djika perlu bisa. 
ditambah lagi. Djika salah se- 
orang pemangku djabatan- ter- 
sebut ditjalonkan dan terpilih 
mendjadi anggauta, maka ia ha. 
rus memilih satu diantara dua, 

        

. T er tang rentjana undang2 pemilih 
7 SR 

ENDJAWAB pertanjaan? Mr. 
hardi, Menteri menerangkan, 

“UUD Sementara warganegara . ak “bokeh “tegtpak 

itjalonkan untuk dipilih. 

“sudah berumur | 

pergeseran dalam -badan2/ 

   
    

  

di anggota Konstituante atau 
hak pilih aktif serta diperke- 
maka orang jang tidak boleh 

ataukah mendjadi anggauta 
| Konstituante atau D.P.R. 

Noor dan S. Engel jang meng- 
inginkan pemilihan DPR2 Dae- 
rah dulu, Menteri menerangkan 
bahwa perhatian jang diberikar 
kepada usaha2 untuk mengada- 
kan pemilihan DPR2 Daerah ti- 

dak kurang daripada jang Nak 
djukan kepada pemilihan DPR 

    

| Pusat. Sedjak diterimanja mosi 
S. Hadikusumo oleh Parlemen, 
pemerintah sudah berusaha utk 
menemukan suatu peraturan 

pengganti P.P. 39 dan pemerin- 
tah kini sudah menentukan utk 
mengadakan peraturan pemilih- 
an umum guna membentuk: 
(DPR2 Daerah jang dasar?nja 
tidak djauh berbeda dengan per- 
aturan2 pemilihan anggauta 
(DPR Pusat. 3. 

16 Daerah "pemilihan. 
Mengenai usul2 tentang 1 

daerah pemilihan, 15 daerah 
pemilihan, 16 daerah pemilihan 

  

| Iihan, pemerintah mempertahan- 
.kan adanja 15 daerah pemilihan 
.sepe rtjantum. dalam ren-. 
tjana undang2, tapi dapat djuga 
menjetudjui .ditambahnja dgn 
1 daerah pemilihan, jaitu Dja- 
karta Raya. Alasan persetudju- 
an ini ialah supaja anggauta2 
jang dipilih dalam daerah pe- 
'milihan Djawa Barat tidaklah 
sebagian besar bertempateting- 
'gal'di Djakarta. Dimasukkannja 
Irian Barat sebagai daerah .pe- 
milihan, bukanlah sebagai pen- 
tjantuman suatu faktor perdju- 
angan politik kedalam rentjana 
undang2 pemilihan, tetapi ka- 
rena Irian Barat memenuhi sja- 
rat2 untuk ditetapkan sebagai 
daerah pemilihan, dan pemerin- 
tah tetap berpendirian untuk 
mengadakan pengangkatan se- 
lama disesuatu daerah pemilih- 
an belum dapat diadakan pemi- 
Jihan umum, sebab lebih baik 

daripada melowongkan kerosi2 
untuk daerah tersebut. Pemerin- 
tah mempertimbangkan saran 
Mayor Polak untuk mengang- 
kat seorang dari golongan mi- 

     
   

Barat. 

Daerah pemungutan su- 

... R12 dan badan? penje- 
: lenggara. 

Pemerintah tetap pada pendi- 
riannja, bahwa ketjamatanlah 
jang didjadikan daerah pemu- 
ngutan suara, akan tetapi akan: 
mengusahakan supaja pemberi- 
'an suara dapat didjalankan oleh 
pemilih sebanjak2nja, -dengan 
“mengadakan sebanjak mungkin 
“tempat melakukan pemungutan 
suara. Sebagai djawabannja ke- 
pada S. Engel diterangkan, bah- 
.wa Menteri Dalam Negeri-lah 
jang berkewadjiban membagi 
'daerah2 jang tidak terbagi dim 
Kabupaten, ketjamatan dan de- 
sa sebagai suatu daerah jang 
dalam pemilihan umum diang-     

  

'mendjadi dasar 
(Oleh S. Brarijanagara) 

ay. kita harus 
1 dan Pengadjaran”.. 
adam sekarang tidak p 

Hip 'kifa harus segera 

an Pe Kan: 

ri bukti, bahwa U.O. tadi be- 
sistimatis (bewust en syste- 

  

    

“3 za IS 

rendahan, untuk mengerdjakan 

,adminis tratie”, pemerintah pen- 

djadjaban mendirikan ,Sekolah 

las L bagi anak2 ,,prijaji”, dan 
ekoJah klas II bagi kota2 ke- 

'akan tetapi djumlahnja ter- - 
'ba'tas sekali, sehingga sebagian 

Yesar dari rakjat kita tidak men. 
dapat pendidikan disekolah, Su- 

  

  
kolah klas I diganti mendjadi H. 

untuk: 

II tetap adanja, akan tetapi dia-. 
dakan tambahan matjamnja, ja- 

  mendjadi,,,andjutan” dari Se- | 
kolah Desa, jang tiga tahun la- 
manja, dan didirikan .muldi th. |    

    

   
    
    

“kolonial. 

    

  

    

  

    

     

          

  

   

    
  

i dunia. Barat dan sistimnja- 
sal dari Buropa, djadi 

kem ang didunia Barat, , jang 

angan dan sikap hidup, ig 

ka dari itu perlu bagi bang 

erpengaruh besar atas ke- 

asing tersebut adalah tiruan 

pun asa 
atu sistim pendidikan dan “be , 
gadjaran, jang tumbuh dan ber- 

merdeka, dan mempunjai -pe- 
mand 

laku didunia Barat. “ 

kita, untuk mengetahui dan. | 
njelami aliran pikiran Barat, 

, L. sampai sekarang 
elak menimbulkan   & memerlukan, yegawa       (nationalg reactie) 

bengat 

“dan didaktik modern ha 

1S I ra | gap sebagai kabupaten, ketja- tetap pada djabatan tersebut | matan dan desa. h 

   
   

  

rus | 

dari bangsa kita. Pemandangan 
historisch ini perlu sekali, untuk 
dapat menetapkan -dasar2 dan 
tudjuan pendidikan dan pe- 
ngadjaran dalam .alam merde- 
ka dan berdaulat ini, dimana 
bangsa kita berhasrat memba- 

ru. f “Ie 2 
Pada pertengahan ke-II abad 

ke XVII timbullah di Europa 
Barat aliran pikiran jang disebut 
'yationalisme (Djawa : mangeran 
pikir), di Perantjis diplopori.oleh 

Rausseau dan lain? ahli pikir, 
Di Djerman aliran ini disebut 

alifklarung, jang menghendaki, 
bahwa anak2 sebanjak - banjak- 
nja harus nerima pengadja- 
'yan. Maka tampil kemuka Pes- 
talozzi, jg. mentjiptakan ,,klas- 
Sikaal  onderwijs”, . suatu sis- 
tim jang menungkinkan membe- 
ri peladjaran kepada segerom- | 
bolan anak pada waktu jang sa- 
ma: dan meninggalkan ,,hoofde- 
lijk onder wijs”. Sistim ini segera 
dianut oleh negara2 merdeka 

di Europa Barat, dan mulai saat 
itu berkembanglah - ,,klassikaal 
sistim” ini, dan pengadiaran di- 
sekolah lalu meluas dan djumlah 
anak2 jang mempeladjari ilmu 
pengetahuan (elementair) men-. 
djadi besar. GT 

Tirabulnja alam pikiran 
jang lain, « $ 

| Pada djaman itu timbullah 
aliran pikiran lain, jang disebut 
liberalisme, dan menetapkan 
bahwa tiap2 orang berhak me- 
ngembangkan bakat2nja dengan 
leluasa, untuk mentjapai ting- 
katan penghidupan setinggi2nja. 
Aliran liberalisme. mendorong 
kepada . masarakat di Europa 
Barat, .mempeladjari ilmu pe- 
ngetahuan seluas-luas dan seda- 
lam - dalamnja (terutama ilmu 
alam), sehingga berkembanglah 

sreactie | ilmu pengetahuan exact, - 
Jia gn (Bersambung hal », 

     

    

an umum: 

Iperbaikan ini pada 

| Mendjawab Mr. Tadjuadin | 

  

dan lebih dari 16 daerah pemi- | 

noritet. untuk perwakilan Irian : 

| KESEDJAH- 
-TERAAN 

sg — Guru: 

Di Djakarta telah berdiri sua- 

   
   

| Ptujajasan untuk berusaha mem- | 
| perbaiki kesedjahteraan guru2 

nesia. Jajasan itu dirikan dengan 

|hakte Notaris tg. 6 Oktober '52. 
Mengingat bahwa kesehatan 

|guru2 dan anak2 tidak. dapat   diserahkan semata2 yepada pe- 
'merintah, maka ' na Di 

mengambil tindakan2 kearah 
N umumnja, 

karena dasar jang kokoh untuk 
perkembangan bangsa dikemu- 

“kalangan murid2 dan anak2 ser- 
ta guru2 jang diwadjibkan mem- 
bimbing mereka ini. “ 

Jajasan jang diberi nama 
.Jajasan Kesedjahteraan Guru, 
Murid dan Anak2” 'ini berkedu- 
(dukan di Djakarta, akan tetapi 
|manakala dianggap perlu oleh 
pengurus, jajasan dapat mendi- 
rikan kantor perwakilan ditem- 
pat2 lain. 
“Usaha2 jang akan diselengga- 

rakan ialah: a. mengadakan 
tempat berkumpul waktu libu- 
ran (vacantie kolonie) : b. me- 

ngadakan tempat berkumpul 
(kinder kolonie) ) c. mengada- 
|Kgn tempat beristirahat (rus- 
'toord) : d. mengadakan tempat 
pemulihan kesehatan (herstei- 
lingsoord) : e. memungkinkan 
pengiriman dan penginapan gu- 
ru2 peladjar “dan anak jang 
berkepentingan ketempat? tsb., 
£. Jain2 usaha jang bersangkutan 
dengan maksud dan tudjuan ja- 
jasan. — Ant. 

'MEINE POT DAN COL- 
Dan SON 

Dilarang meninggalkan 
negeri Belanda. 

Pokrol Djenderal Belanda di 
Den Haag telah mengeluarkan 
larangan terhadap Meine Pot 

  

  

  

mentjoba membunuh Overste 
Parjono, atase militer Indonesia 
“dinegeri Belanda — untuk me- 
ninggalkan negeri Belanda se- 
belum Selesai appel kepada Mah- 
kamah Tinggi Belanda. — Ant, 

£ 

” padjak pertundjukan dari 

dengan pengusaha? bioskop itu, 

kan mulai bulan Pebruari ini. 

Rapat tersebut dihadiri djuga 

oleh juridisch adviseur ,,Gapebi” 

Mr. Sudarisman Purwokusumo, 
Dr. Martohusodo .(adviseur), 

Abbidin (technis adviseur) dan 

anggauta2 ,,Gapebi” Jogjakarta 

Soboharsono” dan ,,Seni Sono”. 

Perusahaan bioskop 
bukan tambang emas. 

Dalam -pendjelasannja Sdr. 
Kaharuddin dari ,/Perfebi” anta- 
'ra lain ditegaskan bahwa peru- 
sahaan bioskop bukanlah meru- 
pakan tambang emas sebagai 
jang digambarkan oleh chalajak, 
karena film2 jg. luar biasa da- 
pat.memenuhi resette kebanjak- 
an hanja insidenteel sadja. 
Dikemukakan selandjutnja de- 

ngan mengutarakan angka2 pen 
dapatan bioskop tiap bulannja, 
jang setelah diambil oleh sewa 
film, gadji pegawai, dan .pelba- 
.gai, Ongkos2 lainnja,-pada achir- 
nja hanja dapat dipakai “untuk 
mempertahankan 'hidupnja -bios- 
kop2.itu'sadja. 
Sebagai tjontoh dikemukakan 

keadaan keuangan ,Indra” Solo 
jang pada waktu padjak pertun- 
djukan masih 2076, pendapatan 
kartjis rata? tiap bulannja Rp. 
40.000,-—/ diambil 5004 untuk 
sewa film, sehingga untuk pe- 
ngusaha Rp. 20.000.— jg masih 
dikeluarkan lagi untuk segala, 
matjam keperluan rata? Rp. 
12.150,— tinggal Rp. 7.850,—. 

ia pada itu masih “harus 
nasi .pindjaman2 kepada 

Bank Negara jang Sidnan P3 
ap bulan Rp. 5:000,—, Hal ini 
masih belum diperhitungkan ke- naikean2 listrik jang akan didja- 
lankan dan sewa »Gelora Indo- 
'Nesia” dari Rp. 50:— sampai Rp. 

Minta naikkan “harga 
Kartjis, : 

Pada kesimpulannja ,,Gapebi” 
mau tidak .mau harus tunduk 
pada Peraturan kenaikan padjak 
pertundjukan tersebut, akan te- 

tapi sebagai usaha untuk tidak 
terlalu tertekan dengan adanja 

kenaikan padjak itu, ,,Gapebi” 
|akan berhubungan dengan Kan- 
tor Pengendalian harga Pusat 
Supaja diperbolehkan menaikkan 
'harga kartjis dari Rp. 3,—, Rp. 
2”— dan Rp. 1,— sampai “Rp. 
3,50, Rp. 2,50 dan bagi klas 3 
tetap Rp. 1,— dengan perhitung- 
an bagi rakjat djelata jg kurang 
mampu. masih dapat melihat 
“bioskop dengan tidak membajar 
tambahan akibat kenaikan pa- 
djak. . 

Oeh ,,Gapebi” disajangkan, 
bahwa Pemerintah daerah Kota 
besar Surakarta dalam membu- 
at peraturan itu, sebelumnja 
tidak mentjarj hubungan dgn. 
pengusaha2. jang bersangkutan 
dan “diambilkan dari norm2 di 

  

  

murid dan anak2. 

| murid? dan anak diseluruh Indo- 

“pemerintah 
sendirilah jang selajaknja ikut: 

|dian hari harus “diletakkan di- 

dan Frans Colson — jang dulu 

  

PENGUSAHA2 INDO- 
NESIA 

Beladjar di Djerman ? 
Kalangan pengusaha dagang 

Indonesia dalam suratnja jang 
diterima. oleh kedutaan Indo- 
nesia di Bonn menjatakan, baik 
Sekali kalau diterima tawaran 
“pihak Djerman untuk mendidik 
orang2 Indonesia darj firma2 
'partikelir di Djerman Barat. 

Ditegaskan, penting sekali bagi 
Indonesia ' kalau 

nanti tersedia tjukup ahli2 teh 
nik. Sebaiknja kalau nanti diki- 

rmkan orang2 jang terpilih ke 
Djerman Barat 

Persetudjuan2 telah ditjapai 

dengan negara2 Eropa lainnja 
jang bersedia djuga mendidik 
orang2 Indonesia, antara lain 
Inggeris, Perantjis dan Neder- 
land. -— Ant, ' 

“WESTERLING 
Bantuannja ditunggu 
gerombolan? 

Seorang anggauta gerombolan 
bersendjata, jang telah ditang- 
kap oleh jang berwadjib mene- 
rangkan dalam suatu pemerik- 
saan, bahwa ,,kini gerombolan 

jang ada dihutan sedang me- 
nunggu bala-bantuan dari luar 
jang akan dipimpin oleh Wes- 
terling”, sebanjak 1800 orang 
lengkap bersendjata. 

Menurut berita dari Tjiamis 
itu, anggauta gerombolan ter- 
sebut telah memberi djuga ke- 
terangan? lengkap lainnja ten- 
tang gerakan? gerombolan. Pe- 
meriksaan lebih djauh masih 
didjalankan. — Ant. 

  

18 TAHUN UNTUK 3 
PERAMPOK 

Tiga orang perampok, Liong 
A Hie, Atjep dan Abdulrach- 

man, jang dipersalahkan pada 
|tg. 23 April 1952 jl. melakukan 

perampokan atas diri Oei 
Kay Siong dan Tjan Hong Kay 
di Djakarta Kota dari uang 
kontan Rp. 5.500, 3 lembar tjek 
seharga Rp. 79.000, vulpen dan 
arlodji tangan, oleh Pengadilan 
Negeri Djakarta telah didjatuhi 
hukuman masing2 selama 6 th.   

rintah daerah Kotabesar Surakarta, mengakibatkan 
reaksi jang besar dari kalangan pengusaha? bioskop di Solo, 
baik jang tergabung dalam ,,Gapebi” maupun jang tidak. 

Dalam rapatnja ,,Gapebi” baru? ini jg djuga mengundang 
fihak Pemerintah daerah dan instansi? jang erat hubungannja 

pendjara dipotong selama dim 
tahanan. — Ant, 

Reaksi kenaikan padiak tontonan : 

Seluruh bioskop di Solo 
: akan tutup 

Kalau tak boleh naikkan harga kartjis 
(Oleh : Wartawan K.R. sendiri). 

B ERKENAAN dengan peraturan baru mengenai kenaikan 
2076 sampai 307, oleh Peme- 

adanja 

a. 1 telah dikemukakan sikap 
»Gapebi” terhadap berlakunja Peraturan baru itu, jang didjalan- 

Kota2'besar seperti Djakarta, 
Surabaja dan lain-lainnja. 
Ketua ,,Gapebi” Sdr. Supadi 

dalam pendjelasannja lebih Ian- 

dewasa 'ini usaha2 nasional Itu 

masih dalam pertumbuhan dan 
masih menghadapi pelbagai rin- 
tangan, misalnja tuntutan2 bu- 
ruh jang ingin disesuaikan dgn 
peraturan2 pemerintah. 

»Sarbufi” 

tuntutan ,,Gapebi”. 
Dalam .sambutannja wakil 

Sarekat buruh Film Indonesia 

pada pokoknja memperkuat tun- 
tutan ,,Gapebi” utk. minta me- 

naikkan harga kartiis, sebagai 

usaha untuk dapat memperta- 

hankan hidupnja, karena pada 

hakekatnja tuntutan2 buruh tak 

akan dapat dipenuhi, djika ke- 
adaan pengusaha masih belum 
mampu. Diserukan agar fihak 
pengusaha dalam menghadapi 

kesulitan2 mau mengadakan 
hubungan dengan ,Sarbufi” 

untuk dapat dipetjahkan bersa- 

Sama - sama. 
Advies Mr. Sudarisman 
Purwokusumo. 

Mr. Sudarisman Purwokusu- 
mo dalam sambutannja al. kata 

kan bahwa memang sukar utk. 
merobah suatu keputusan per- 

aturan daerah dan pada hakekat 

nja memang dapat dimengerti, 
karena 'tiap daerah otonoom se- 
karang "harus memperbanjak 
penghasilan berkenaan dengan 
penghematan? jang didjalankan 
oleh Pemerintah dewasa ini. 
Dengan “akan ditutupnja bios- 

kop2 “di Solo, akan merupakan 
Suatu kerugian bagi »perdjoang- 
an nasional”. Karena kemungki- 
nan usaha2 nasional jang hanja 
bermodal ketjil, akan direbut 
oleh Kapitaal asing. Menurut 
pendapatnja kenaikan harga 
kartjis jang akan diperdjoang- 
kan itu sudah selajaknja. Jang 
perlu ialah adanja goodwill dari 
Jang berwadjib "untuk tidak 

menghalang - halangi “kenaikan 
harga kartjis tersebut. 

perkuat 

  

“PADEA" KAPAL JANG 
KEDUA 
Dari Belgia Seleshi. 

Dari sedjumlah 10 kapal jg. 
dibuat di Belgia atas pesanan 
pemerintah Indonesia, telah di- 
luntjurkan keair kapal jang ke- 
dua. Tempat pembuatan kapal 
Bull & Zonen di Brussel, pada 
waktu peresmian  peluntjuran 
itu oleh Duta Indonesia, disana, 
telah dihias dengan bendera? 
Indonesia. 

Kapal baru- itu jang diberi 
nama ,/Padea” adalah kapal 
utk. pelajaran pantai dari 600 
ton seperti djuga ,,Panikiang” jg 
Giturunkan keair pada tgl, 27-12   jang lalu, — Ant, 

Ant, 

djut antara lain katakan bahwa | 

terhadap Pengeran Surjodining 

Jl. Diantara para penonton nam 

dari fakultit HESP. 

  

SO DAN SUNITO 
KE INDONESIA 

Sabtu .jang lalu Kementerian 
Luar' Negeri Belanda memberi- 

tahukan kepada Komisariat 

Agung Indonesia, bahwa pada 

achir Minggu ini Go Gien Tjwan 
Gan Sunito beserta keluarga me- 

reka “dengan pesawat terbang 

bertolak ke Indonesia. 
Sebagai telah dikabarkan, ke- 

duanja oleh Mahkamah Agung 
Belanda telah diputuskan dapat 
dikenakan undang2 orang-asing 

(vreemdelingenwet) Nederland. 
(Dapat dikeluarkan dari Wila- 

jah negeri tersebut. - Red.). 
Kegelisahan dikalangan 

Indonesia. 
Dalam pada itu dalam pernja- 

taan - bersama jang dikeluarkan 
oleh Persatuan Peladjar Indo- 

nesia, Chung San Hui, Perhim- 
punan Indonesia, Panitera Pela- 
djar dan Pemuda Indonesia ser- 
ta Kaum Ibu, Ikatan Buruh In- 
donesia, “Perkumpulan Islam, 

Ikatan Peladjar Enschede dari 
Indonesia, jaitu berbagai orga- 

nisasi Indonesia di Nederland, 
antara lain dikatakan, bahwa 

penangkapan Sunito dan Go 

Gien Tjwan mengakibatkan ke- 

gelisahan bangsa Indonesia 3i 

Nederland, disebabkan : 1. tidak 

adanja ,:rechtszekerheid”, dan 

2. tidak djelasnja dasar penang- 
kapan dan pengusiran ,,melaku- 

kan kegiatan politik jang tidak 
dikehendaki”. 

Organisasi2 tersebut berpen- 

dapat, bahwa untuk kepentingan 

kehidupan bangsa Indonesia 

Nederland perlu adanja djami- 
nan kebebasan mengeluarkan fi- 

kiran dan pendapat, kebebasan 

berorganisasi dan berkumpul 

dan. mengeluarkan madjalah, 
dan kebebasan melakukan hal2 
jang bersangkutan dengan pe- 
kerdjaan buruh dan kepentingan 
sosial serta kebudajaan, selain 
itu kebebasan menarik manfaat 

  

Gugat Iskandar ditunda lagi 
Tg 23 Febr. jad Pengulu akan didengar 

'EMARIN Pengadilan Negeri Jogjakarta telah melandjut- 
kan pemeriksaanmnja terhadap perkara gugat sdx. Iskandar 

rat. Sidang kemarin itu menda- 
pat perhatian lebih besar dari sidang pertama tg. 19 Djanuari 

di 

  ——- 

pak djuga beberapa mahasiswa 

Sebelum sidang dimulai sdr. 
Iskandar minta supaja sidang 
dilangsungkan setjara tertutup, 
jang disetudjui pula oleh tergu- 
gat Pengeran Surjodiningrat. 
Tetapi atas pertimbangan ha- 
kim, sidang boleh didengarkan 
oleh umum sampai dianggap 
perlu “untuk ditutup untuk 
umum, jaitu pembitjaraan jang 
mengenai soal2 jang agak men. 
dalam, 

Sebagai bukti oleh sdr. Is- 
kandar diadjukan sebuah surat 
resmi dari Tepas Darah Dalam 
jang menjatakan, bahwa kan- 
tor tsb. tidak dapat mendapat- 
kan sesuatu ketetapan atas ni- 
kahnja R. Ngt. Isbandiah (ibu 
sdr. Iskandar) dengan R. W. 
Notowirono. Dengan surat tsb. 
penggugat sdr. Iskandar hen- 
dak membuktikan, bahwa ibu- 
nja itu tidak pernah dinikah 
oleh orang lain, melainkan ha- 
nja oleh Pengeran Surjodining- 
rat sadja. 

Pula surat itu dianggap dapat 
memperkuat kejakinannja, bah- 
wa ja adalah putera dari Penge- 
ran Surjodiningrat, 

Sebaliknja tergugat Pengeran 
Surjodiningrat dapat memaham. 
kan surat keterangan dari Te- 
pas Darah Dalem itu, tetapi 
ditambah keterangan, bahwa 
menurut kebiasaan, orang me- 
nikah pada waktu itu tidak ada 
jang diberi surat nikah, melain- 
kan hanja dimasukkan “ dalam 
buku sadja. 

Keterangan Kepala 
Tepas Darah Dalem. 

Kemudian sidang mendengar 
keterangan Kepala Tepas Da- 
rah Dalem tentang tugas dan 
kuadjiban kantor tersebut. Oleh 
Ke Danuhadiningrat an- 
tara “Jain diterangkan, bah- 
wa pokok tugas dari kantor- 
nja itu jalah memberi su- 
rat kekantjingan kepada se- 
tiap orang jang meminta, 
asal sadja memenuhi sjarat2- 
nja. Sjarat2 itu jalah surat   

dari pengetahuan dan pengala- 
man sebaik-baiknja selama di- 
perantauan dan kebebasan ber- 
gerak dalam dunia kesiswaan. — 

BELUM ADA DJAWAB- 
AN DARI BELANDA 

Sekitar soal Weine Pot 

dan Colson. 

,Handelsblad” kabarkan, bah- 
wa pemerintah Belanda ,,bebera- 

pa waktu jang lalu” telah mene- 

rima nota Komisaris Agung In- 

donesia jang berisi pernjataan 

ketjewa terhadap ringannja pu- 

tusan2 terhadap Meine Pot 

dan Colson dalam perkara per- 
tjobaan pembunuhan atas diri 
Harjono. 

Kementerian Luar Negeri Be- 
landa belum memberi balasan 
atas nota itu, karena perkara 

tersebut belum tertutup. (Ten- 
tunja karena opsir djustisi naik 
appel, Red.). — Ant. 

APRI TAK KEBERATAN 
M. M. B. diganti. 

Didapat kabar dari kalangan 
jang biasanja mengetahui, bah- 
wa pimpinan Angkatan Perang 
Indonesia telah menjatakan pa- 
da. dasarnja tidak keberatan 
djika pemakaian M.M.B. di In- 
donesia sekarang ini akan di- 
gantikan oleh ahli2 militer lain. 

Tentang soal dengan ahli2 
militer mana MMB itu akan di- 
ganti, pimpinan Angkatan Pe- 
rang menjerahkannja kepada 
kebidjaksanaan pemerintah, Ha. 
nja. diinginkannja, supaja tena- 
ga2 ahli baru,jang akan ditem- 
patkan pada ketiga bahagian 
Angkatan Perang itu kelak, jak- 
ni Angkatan Darat, Angkatan 
Laut dan Angkatan Udara hen- 
daklah terdiri dari ahli2 militer 
dari satu negara. Sebab pim- 
pinan jang demikian dari berba. 
gai negara jang berlainan ke- 
ahliannja, dianggap bisa me- 
njulitkan dan merugikan bagi 
pembangunan Angkatan Pe- 
rang. 

. Pendirian pimpinan Angkatan 
Perang terhadap soal MMB itu 
telah disampaikan kepada ka- 
binet. Tetapi kabinet sendiri 
Sampai sekarang masih belum 
selesai ' membitjarakan soal 
MMB itu. — Ant,   

  
Barug imi, bertempat di Balai 
lah dilangsungkan pemberian 
jang telah lulus dalam udjian. 
Gambar : Para siswa bergamib 
lisi Karesidenan Semarang, 

“Pstansi janag terathir untuk nie-' 

  

asal-usul, surat kelahiran dan 
| mengadjukan saksi2. Kalau 
Lajahnja masih hidup, maka si- 
| peminta harus dapat memberi- 
| Kan surat pengakuan dari ajah- 
nja. Kalau dalam hal ini masih 

|ada perasaan bimbang, maka 
| saksi2 harus disumpah. 

Selandjutnja ' menurut kete- 
rangan KRT Danuhadinigrat 
dalam hal ini tidak ada instansi 
jang lebih tinggi, melainkan 
Tepas Darah Dalem adalah in- 

ngambil sesuatu keputusan. 
Atas #pertanjaan hakim apa- 

kah surat kekantjingan dapat 
diberikan kepada anak jang 
dilahirkan diluar nikah, didja- 
wabnja bahwa menurut pera- 
turan Tepas tsb. meskipun si- 
pemohon tidak mempunjai su- 
rat nikah antara ibu dan ajah- 
nja, dapat diberikan: kekan- 
tjingan. Dinjatakan, bahwa da- 
lam hal ini pokoknja terletak 
pada pengakuan ajahnja. 

Menjinggung soal2 
agama, 

2 Keterangan jang belakangan 
ini. oleh tergugat Pangeran 
Surjodiningrat dianggap me- 
njinggung agama, dan disang- 
sikannja kebenaran keterangan 
itu. Oleh karena itu hakim me- 
aganggap sidang perlu menda- 
pat keterangan jang sesung- 
guhnja dari seorang ahli aga- 
ma (dalam hal ini Pengulu KRT 
Kamaludiningrat) atau wakil- 
nja. Kemudian diputuskan utk 
menunda sidang sampai hari 
Senin tg. 23 Pebruari jad. 

i 
Keterangan Iskandar. 

Lebih landjut penggugat sdr. 
Iskandar menerangkan kepada 
»KR” bahwa dalam perkara ini 
ia pokoknja hanja hendak me- 

: Mohon surat kekantjingan, bu- 
kan semata2 untuk mendapat- 
kan gelar ,,R.M.”, Perlu dike- 
tahui, bahwa djuga gelar ,Ra- 
den” atau ,Gus'” dapat pula 
minta, surat kekantjingan dari 
Tepas Darah Dalem. 

Sdr. Iskandar sangat heran, 
mengapa  Pengeran  Surjadi- 
ningrat tidak mau mengakui, ka. 
rena umum telah mengetahui, 
bahwa ia adalah puteranja. Se- 
lain itu sangat disesalkan, me- 
ngapa hakim tidak hendak nten- 
dengar keterangan ibunja, jgdi- 
anggapnja mempunjai peranan   

1CHTH telah dimulai 

    

  

    
NASIB MANTRI PA- 
MONG PRADJA 

Diperdjuangkan SSPP 
Daerah. 

Sarekat Sekerdja ' Pamong 
Pradja daerah Istimewa Jogja- 
karta dalam tuntutannja baru2 
ini kepada Pemerintah Daerah 
telah menjatakan, supaja para 
nasib Mantri Pamong Pradja 
dalam lingkungan pemerintahan 
Kotapradja Jogjakarta 'diperbai. 
ki disesuaikan dengan beratnja 
tanggung djawab sehari2-nja 
selaku wakil Walikota didaerah2 
Kemantren, 

Dituntutnja supaja para Man- 
tri Pamong Pradja jang 'kini 
pada umumnja dalam golongan 
IV B dinaikkan mendjadi go- 
longan IV C. : 

Seperti diketahui, diseluruh 
Indonesia hanja daerah Jogja- 
karta sadja, jang mempunjai 
djenis djabatan pamong pradja 
disebut Mantri Pamong Pradja 
Mereka ditempatkan didaerah 
Kotapradja Jogjakarta. 

. DJAW. KEHUTANAN 
PESAN “16:000 'PIK- 

HOUWEEL 
Badan Industri Negara, jang 

berpusat dj Jogjakarta telah 
menerima pesanan dari Dja- 
watan Kehutanan untuk mem- 
buat 16.000 pikhouweel jang 
akan dibagi-bagikan kepada di- 
nas2 kehutanan didaerah2.. 
Pembuatan barang? itu oleh 

BIN akan diserahkan kepada 
pabrik alat2 pertanian BIN di 
Madiun : 

Menurut keterangan, pesanan 
setiara besar2-an jang diaku- 
kan oleh Pemerintah kepada 
usaha nasional setjara besar2- 
an tentang barang? itu adalil 
jg pertama kalinja, karena du- 

lu biasanja dibelinja dari pe- 
ngusaha2 asing. 

POMPA2 AIR “UNTUK 
JOGJAKARTA: 

Djawatan Pertaniar: Ra'jat 

Gaerah Jogjakarta telah -me- 
nerima beberapa -pomp4 air 
dari Kementerian Pertanian jg 
maksudnja, supaja diperguna- 
kan untuk membantu ra'jat di- 

daerah2 jang  tanahnja sukar 
memperoleh pengairan. 1 

Karena belum adanja tenaga2 

chusus dan ahli, barang2 itu 
untuk sementara Waktu. miasin 

disimpan di Jogjakarta. 

Seperti diketanui, daerah 
S0g jakarta pada umumnya ta- 

nah2 pesawahannja banjak jg. 
memperoleh pengairan jang 
baik, sehingga 'hasiinja. tidak 
be2itu memuasxan. Dengan, ada 

£ ja pompaZ -Sirsitu diharapkan 
alanja perbaikan hasil. 

SELURUH. INDONE- 
SIA 

Dari “kalangan Djawatan 
Agraria Daerah Istimewa | Jo- 
gjakarta diperoleh keterangan, 
hahwa nanti pada tanggal 20 
sjd 21-2 jad. di Djakarta “akan 
dilangsungkan konperensi Agra 

ria seluruh Indonesia. 2 

Dalam konperensi ini antara 
lain jang mendjadi pokok .pem- 
bitjaraan, ialah soal2  begro- 
ting dan formasi, 

KONGRES SS PENGA- 
IRAN KE INI 

Semalam bertempat digedung 
kongres 

SS Pengairan dengan diadakan 
resepsi. Antara lain atjara re- 
sepsi tersebut ialah penguraian 
riwajat singkat SS Pengairan 

sambutan2 dan kemudian: di- 
adakan pula hiburan . dengan 
pertundjukan Dagelan Mata- 

ram. : 

KONGRES SOBSI DIKUN- 
DJUNGI WAKIL2 BU- 
RUH LUAR NEGERI 

Dari Sekretariat SOBSI Tja- 
bang Jogja ,,K.R.” mendapgt ke- 
terangan, bahwa dalam kong- 
res SOBSI Tjabang “Jogja ke 

TI jang akan dilangsungkan nan- 
ti pada tanggal 6 s/d 7-2 jad. 
antara lain jang terpenting akan 
membitjarakan laporan2 peker. 
djaan SOBSI 'Tjabang, memi- 
lih Dewan Pleno Tjabang SOB- 
SI, Memilih utusan kekongres 
SOBSI, Daerah, serta menjusun 
program perdjuangan seterus- 
nja. |   penting dalam hal ini, (Kor.). 

  

Pertemuan Polisi Semarang, te- 
idjasah pada 45 siswa B.K.IuIu. 

ar bersamag dengan Kepala Po- 

(UPPHOS). 
  

Perlu diketahui pula, bahwa 
pada waktu2 jang lampau is- 
tilahnja bukan ,/Kongres - Tja- 
bang” melainkan ,,Rapat SORB- 
SI Tjabang”. Dan istilah Kong- 
res Tjabang ini, ialah 'berdasar- 
kan konstitusi jang baru. Kong 
res tsb. selain akan dikun- 
djungi oleh utusan darj Sentral 
Biro SOBSI, djuga mengundang 
pula Serikat2 Buruh diluar 
SOBSI wakil2 Buruh juar ne- 

  

geri serta para pengusaha2 
nasional. 2 

i 

Tontonan malam ini ontonan malam ini: 
Es Lg 

SENI SONO: ,,Bonnie Scotland”,» 
Stan Laurel, Oliver Hardy. 

REX: ,/Ten Gentlemen “from 

Westpoint”,. George Mont- 
gomery, Maureen O'Harra. 

LUXOR : Strange World", 
RAHAJU : ,/Rhapsody In Blue”, 

Robert Alda, Joan Leslie. 
INDRA : Manusia”, 'Kasma 

Booty, Omar Rojik, Siti Tdj. 
Perak, AN 

SOBOHARSONO : ,,Soldaat 
Boem”, Nils Poppe, HInga 

Aa Tanugte, 
T 

£ 

KONPERENSI AGRARIA 
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21P oleh karena sangat tal 
ketika dilarikan Peta 

            

    

— BABY - SHOW OLEH 
— TSI SHENG YUAN" 

“ab “Pada tanggal 22/2 jang akan 

  

| datang oleh Panitya Jajasan | 
s1 Poliklinik ,,/Tsi Sheng Yuan” di 
ir akarta akan diadakan ,,Ba- 

by - show” jang diikuti oleh ba- 
ji2 umur 5 sampai 8 bulan dan 9 

«sampai 12 bulan. 

  

31 Sementara itu pada “tanggal 
»””29/1 jang lalu telah diadakan 

sekedar selamatan "untuk mem- 
eringati 20 tahun berdirinja 
oliklinik tersebut. 

P1 3 Sebagai diketahui pada tang- 
gal 28/1 1953 oleh perkumpulan 
|T.N.H. Solo telah dilangsungkan 
“timbang terima pada Panitya 

Jajasan Poliklinik ,,Tsi Sheng 
Yuan”, jang mulai saat itu su- 
Gah berdiri sendiri. Pemimpin : 3: dari Poliklinik itu alah Dr. Oen 

is Boen Ing. "5 4Kor). 
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   2 Gadis 14 Ah dilarikan sh oleh beruang 
“ Surat2 kabar Turki telah 
memuat sebuah tulisan aneh | 
tentang seekor beruang be- / 
sar jang berbulu keabu2-an $ 
sjang melarikan seorang ga- 

“5 dis Turki berumur 14 tahun 
EF kedalam guanja, dan me- $ 
“njimpan gadis tersebut dgn 

“enam hari. Kedjadian ini 
menurut tjerita itu terdjadi 

Apada suatu daerah rimha 
Jiraja, dekat suatu pegunung- 

an dan tidak djauh dari per 
batasan Iran dan Irak. Su- 

|-rat2 kabar menjebutkan | 
. | tempat itu ialah Bukit Ko- 
su lemerek, didekat Hakkari. ' 

duduk desa itu mengetahui 

bahwa ada seekor beruang 

.Hatice Tolun. Beruang itu 
| telah berkali-kali membu- 

ru gadis tadi. Pada suatu 

Ae hari, ketika Hatice dan sau- 

“$ daranja sedang menggemba- 
la kambing, beruang itu da- 

tang dan melarikan Hatice. 

Lp
. 

-   
    

  

(teriak dan penduduk dusun 

# itu datang memberikan ban- 
Se Indhnja (ah 

1 sembunjian beruang itu di- 
datangi oleh orang banjak, ' 

pentingan itu 

£ 

KN sa Saat en Dae 

“' Menurut tjeritanja, pen- 

|| besar menaruh minat 'kepa- #| dgn. biaja sebesar Rp. 2.500.000 
Uang tersebut kabarnja, akan - I da seorang gadis tjantik. | 

“'Saudara nja itu berteriak- | 

Kn aa Gua tempat per- |   
kan tembakan kedalam 'ka- 

    
     
   (-Untuk selama lima 'hari 

ima malam, orang-orang itu ' 

Sp Juar gua tersebut, tetapi 
| muntjul djuga oo. 

ch dipotong kedalam mulut gua 
0d tersebut. Kulit kambing 
“ik menarik perkiatian beru aa kayak 

  

baring diatas 

daun-daunan, 

'$ buahan terlet 

nja. : 

Hatice mener 

AN 
Ls

 
NG 

angkan, bhw 
   

ang itu, dia djatuh 
sampai 5 “kali. | ruang   

   

  

tempat tidur dau 
    
ah- buahan 

| nari beruang it 
  

    didekat saja dan 1 
'$ memanaskan badan sa 

Dia tidak pernah m 
tjoba memegang saja, selain | 
djika saja merasa lelah 
catau hendak tidur.' Lalu 
dia datang kedekati saja 

ja dengan hidungnja.       lian berbaring “disakaping 
saja dan mendjaga 

ang dan malam”. |        
    

(Pedoman). 

  

   
   
   

    
   

     

   

   

  

    

    

.berdjaga terus menerus di | 

| beruang itu tidak kundjung || 

FF pada hari jang keenam '| 
.. If mereka melemparkan kulit | 
Ll seekor karbbing jang baru - 

  

   

  

   

   

  

   
         

   
      

      

    
        

    | itu menaruhkan saja diatas || 
      

    

  

     

   
   

    

  

    

an mendjamah pipi sa- | 
emu- | 

  -bih jauh — dikabarkan, 
ah pembelian tahun ji. 
ngga kini sudah mentja- 

Jai 50. pet, sedang sisa uang 
ng masih ada ditangan pihak 

beli didaerah2 Rp. 5.000.000 
  

  

eli padi dalam panenan 
rendengan jad. ini dan orang 

(tidak perlu kuatir, bahwa itu 
|akan hilang tidak keruan, kare 
na tadinja mereka jang berke- 

mempunjai ba- 
|jrang2 jang dipertanggungkan 
(waarborgsom). — Ant. 

PENGGERGADJIAN2 
 KAJU DEN MESIN 

— Dan pengangkutannja 
dengan lokomotif. 

Kini oleh Djawatan Kehutanan 
(“Daerah Inspeksi III Djawa - Te- 
ngah .telah dimulai -pembikinan 
rel ,,Kereta api hutan” sepan- 
djang 12 km di wilajah hutan 
Semarang. Untuk pekerdjaan itu 
telah disediakan biaja sedikitnja 
Rp. 1.000,000,—. 

- Pekerdjaan tersebut jang di- 
harapkan akan selesai dalam 
tahun ini dalam tahun2 jang 
akan datang akan disusul dgn. 
pembuatan rel jang lain sehing- 
ga kelak.dalam wilajah hutan 
seluas Ik. 28.000 ha itu akan ter- 
dapat rel leri sepandjang 250 km. 

Oleh Djawatan Kehutanan Pu- 
sat akan didatangkan 3 lokomo- 
tip diesel masing2 berat $ ton 
Ian perlengkapan? untuk leri2. 

Lebih djauh diperoleh kabar, 
bahwa sedjalan dengan pemba- 
ngunan itu, djuga di Brumbung, 
daerah hutan Semarang akan 
didirikan penggergadjian dengan 
mesin jang setiap harinja dapat 

| memotong dan ,,menghaluskan” 
Kaju kira2 24 m3. Untuk itu 
“akan dipergunakan 4 buah mesin 
sergadji dan perlengkapan2 lain 

| jang semuanja menggunakan bi- 
aja Rp. 1.000.000,—. 

Ketjuali di Tjepu jang sudah 
ada dan di Brumbung jang akan 
dilaksanakan itu, Djawatan Ke- 
hutananpun akan membuka 

: 
seperti itu di Randublatung, Ditambahkan, bahwa didaerah 
ribuan meter kubik kaju djati 
1g mestinja bisa memberi hasil 
bagi negara tetapi karena ku- rangnja alat2, kaju2 itu masih 
tertinggal dalam hutan. — Ant. 

RP. 212 DJUTA UNTUK 
“KEBUN BINATANG 

. Dalam tahun 'ini pemerintah | kotabesar Semarang bermaksud 
meluaskan kebun bi atang” 
setempat dari 4 mendjadi 10 ha 

dipindjam dalam djangka pan- 
djang dari ,,Dana Milik Mang- 
kunegaran” jang diketuaj oleh 
Walikota Solo itu, 
Hingga kini dalam kebun ter 

sebut baru terdapat 85 ekor bi- 
natang. Selandjutnja ketjuali 
akan ditambah. binatang2nja, 
dalam kebun itu djuga akan di- 
bangun sebuah gedung perte- 
muan kereta api ketjil dsb.nja. | — Ant, 

"TJALON HADJI DJAWA 
bo TENGAH — » tetapi tidak berani melepas- | 

Hingga kini di Djawa Tengah 
rena , kuatir , kalau -kalau || idah didaftarkan 2487 -orang 

-W karena itu 'gadis .tersebut , 
(I. akan mendapat bentjana. | 

laki2 dan Wanita untuk tjalon 
hadji dalam tahun ini. Diantara 
nja. dari daerah Kedu jang ter- 

wanita, : nata 
“Dari pihak PHI belum diketa- 
huj berapa djumlah dan biajanja 

jak, jaitu 549 laki2 dan 175 

|jang ditentukan untuk Djawa 
| Tengah ini. Jang teran : ' untuk 
tahun ini dari seluruh Indonesia 

ANGGOTA DPR PROPIN. 
— SI GENAP KEMBALI 

dan Suwarno masing2 darj Ma- 
sjumi. Purwodadi - Grobogan 
dan Wonogiri mendjadj anggo- 

a DPRDS propinsi Djawa Te- 
  

  

    

“Dengan pilihan ini jang kelak 
akan diresmikan Oleh 'sidang 
DIPR djumlah anggota kembali 
genap 72 orang ketjuali bebe- 
rapa orang jang masih mering- 

'|kuk dalam tahanan karena per- 
'kara SOB. 807, Dari djumlah 
'anggotanja dari 
sjumi. — Ant. 

1 PERLENGKAPAN ALAT2 
SEKOLAH RAKJAT 

Dengan disaksikan oleh Koor. 
dinator Pengadjaran,  Inspek- 
tur S.R. Djawa Tengah dan 

| pihak Persatuan Guru Indone- 
I|sia, di Semarang baru? ini ite- 
|lah dilangsungkan 

| terima Djawatan Perlengkapan 
| sekolah2 rakjat Djawa Tengah 

dari Inspeksi PPK Djawa Te-: 

timbang- 

ngah jang diwakili Suprapto   
  

—amamana nm mn 

dapun barang2 jang dise- 
an itu agtara lain 11,5 

iadjaran jang 

|jang ada di , 
|.dan Semarang seluas 3.000 ng. 

3 ln At, 

sb. sebagaimana di ' 
| Gengan tahun | 

? stadion Tidar akibat clash ke- 
j ak “ diperuntukkan: 
Tan anpan : sakan2. — An 

penggergadjian dgn mesin kaju | 

an 10.000 orang — Ant. 

el 804 Dari Masjumi. 
|| Untuk mengisi lowongan jang 
|ada, tanggal 31-1 telah dipi- 

Hllih oleh DPD Tjiptorahardjo 

Partai Ma- 

kepada pemerintah otonomi | jg 
|| diwakili njonja Sutijah - Surjo 

| Hadi dari D.P.D, 

djuta anak batu tulis, 
potlod, 1,7 djuta tangkai pena, 
ratusan ribu buah buku2  pe- 

Semuanja itu 
seharga Ik. Rp. 2.000.000. Ker 

tjuali “alat2nja itu djuga gu- 

dang tempat penjimpanannja 
j Blora, Tjilatjap 

Diumlah pegawainja 44 orang. 

   

. STADION TIDAR DI- 
—. BANGUNKAN : 

Stadion Tidar oleh pemerin- 
tah daerah kota kini sedang di 
rentjanakan “ pembangunannja 
kembali dengan beaja sebesar 
Rp 80.000.-. Sebagai “diketahui, 

dua jang lalu mendapat keru- 

. HASIL TJENGKEH 
TAHUN '53 

Melihat keadaan tanaman de- 
wasa ini, kini dapat diharapkan 
bahwa hasil tjengkeh th '53 
akan djauh lebih baik dari th. 
jang sudah. Dalam daerah Ba- 
njumas terdapat tanaman Lk. 
300.000 pohon jang pada th. jl. 
menghasilkan 20 ton dan dalam. 
th. ini diharapkan akan meng- 
hatsilkan 40 ton. . 

Seperti diketahu berbunga- 
nja pohon tjengkeh sangat ter 
gantung kepada iklim. Diri 

  

   
   
   

      

   
    

  

2,9 djuta | 

| Telah datang unt 

1 

| P. M, Italia, Brenda 

     
“but mereka dikalanga 
menteri L. N. Perantjis 

|Bidault, duta besar A.S. u 
Perantjis James Dunn dan se- 
djumlanh besar 'pembesar2 Pe- 
rantjis dan A..S. laimnja. Dulles 

bermaksud untuk mengadakan 
pembitjaraan dengan duta2 be- 
sar A. S. untuk Italia, Perantjis 
dan Inggeris, sedangkan Stas- 
sen akan mengadakan pembi- 
tjaraan dengan wakil2 MSA di 
Eropah, jang  semuanja xakan 
berkumpul di Paris. $ 

|. Keterangan Dulles. 
Dilapangan terbang -Dulles 

menerangkan bahwa kedatang- 
annja di Perantjis ini ialah utk 
memenuhi undangan pemerin- 
tah Perantjis dan . atas . per- 
mintaan presiden Eisenhower. 
Maksudnja ialah untuk men- 

Gapat keterangan tentang si- 

kap Perantjis terhadap bebe- 
rapa soal djustru pada waktu 
presiden Eisenhower sedang 
merumuskan politik. L.N. .AS. 
Dulles menegaskan, bahwa ia 
dan Stassen datang di Perantjis 

“Utk mendengarkan dan mempe- 
ladjari keterangan2 dan 'mem- 
beri djaminan kepada Perantjis 
bahwa soal2, jang harus diha- 
dapi oleh Perantjis, akan dipela- 
Gjari oleh A.S. dengan penuh   djumlah pohon tsb jg menghasil- pengertian dan perasaan sym- 
pati terhadap Perantjis. ' 

  

kan ada 2576. (Kor). 

   
dang ke-6 jang mana oleh 
kuman kepada terdakwa, Ang 
dan pendjara 8 tahun. 

2 

,KEDAULATAN ATAN RAKJAT” 
Kakak 2 

00000 di Paris 
Rentjana Schuman menarik perhatian AS. 
Maxreri L. N. Amerika John Foster Dulles, 
$MSA Harold Stassen telah sampai di Paris dgn pesawat 

presiden 

menghapuskan 
pulau Taiwan 
laut Amerika. — AFP, 

dan direktur 

terbang dari Roma, setelah mengadakan pembitjaraan dengan 

Rentjana mengenai industri Be. 
rat Eropah, jang telah disusun, 
oleh Robert Schuman dan ren- 
tjana pertahanan Eropah sa- 
ngat menarik perhatian rakjat 
ALS. maka dari itu dia dan 
Stassen -ingin sangat mendapat 
keterangan lebih landjut  me- 
ngenai rentjana2 tsb., demikian 
Dulles. — AFP. 

Bagaimana masalah 
ie Indo, China? 
Sumber2 jang mengetahui di 

Paris  selandjutnja menegas- 
kan, bahwa dalam .membitjara- 
kan masalah Indo China nanti, 
para pembesar pemerintah Pe- 
rantjis sudah tentu' akan minta 
keterangan 
mengenai kabar2 dari Washing- 

pula dari Dulles 

ton jang menjatakan 
Hisenhower 

bahwa 
berniat 

,hnetralisasi” 

oleh angkatan 

RIDWAY MEMBANTAH 
Djenderal Matthew Ridgway, 

panglima tertinggi pasukan2 
NATO, setjara resmi memban- 
tah berita2 pers, jang mengata- 

kan bahwa ia tidak puas dengan 

djabatannja sekarang dan bah- 

wa ia menghendaki supaja di- 
bebaskan dari tugasnja tsb. 
Ridgway menegaskan bahwa 

sebagai panglima tertinggi -pa- 
sukan2 negara2 serikat.di Ero- 
pah ia akan terus melaksanakan" 
tugasnja, jakni ,,mendjamin per- 
tahanan dunia merdeka terha- 
dap kaum agresor”, dan bahwa 
setiap kabar, jang bertentangan 
dengan pernjataannja ini, ada- 
lah tidak berdasar sama sekali. 
— AFP. 

# 
  

TIDAK ADA TANDA2 
SOODWILL 

/ Di-Eropa Timur. 
P.M. Djerman Barat Konrad 

Adenauer mengatakan dalam se- 
buah pidato jang diutjapkannja . 
di Berlin, bahwa di Eropa Timur 
tidak tampak tanda2 adanja pe- 
rasaan goodwill, jang dapat me- 
nundjukkan 'adanja keinginan 
untuk mengadakan penjelesaian 
masalah2 Eropa” dan Djerman   setjara damai. — AFP. 

# 

Sjarat2 perdamaian Huk 
Ditolak oleh Ouirino 

  
Peristiwa paberik pompa dj Se marang, telah dilangsw 1 s- 

   Djaksa- telah “dimintakan hu- 
Sik. Kiem denda Rp. 75.000,— 

Terdakwa ke-3 Tn. Liem Tian Tihiang pendjara 2 tahun dan 
| terdakwa ke-2. (kuasa gudang) enam bulan voorwaardelijk. 
.Gambar : Ketika Djaksa Sudarto membatjakan reguisitolrnja. 

  

kepulauan Inggeris. 

Kementerian angkatan laut 
Inggeris mengumumkan, bahwa 
kapal selam ,,Sirdar” dan kapai 

nja telah hanjut  dipelabuhan 
Port Sheerness. Dua buah ka- 
pal ketjil lainnja djuga men- 
dapat kerusakan  dipelabuhan 
tsb. Kapal2 ,,Sirdar” dan ,,Ber- 
kely Castle” pada waktu itu 
sedang diperbaiki dibagian dok 
jang sama sekali ,,tenggelam 
dalam gelombang2 jang tinggi- 
nja laksana gunung2”. f 

Menurut kabar2 jang diterima 

telah menghantjurkan tembok2 
laut dipantai Linconshire di 
Inggeris Barat hingga 10 orang 
tewas dalam bandjir. Sementara 
itu dikabarkan pula bahwa ban- 
djir2 telah terdjadi 
gian2 | 
njak dusun2 terputus hubungan. 
nja dari luar. : 

Pembesar2 Inggeris kini se- 
dang mengerahkan tentara, po- 
lisi dan dinas2 pertahanan sipil 
untuk menghadapi keadaan 
dan memberi pertolongan2. 
“AFP, 

: diamuk bandjir. 
Selandjutnja dapat dikabar- 

kan, bahwa kini daerah2 pantai 
Belgia dan Nederland bagian 
Barat, mengalami bandjir pula. 

5 Orang penduduk kota Os- 
tende dan 2 orang di Antwerpen 
tewas, tenggelam dalam air ban. 
djir jarg bertambah tinggi de- 

AD. ,,ORGANISASI 
PEMBEBASAN" ME-. 
SIR DIUMUMKAN 

Markasbesar militer di Kairo 
telah mengumumkan anggara 
dasar "Organisasi Pembebas” 
Mesir, jang akan mulai berdja- 
lan padi tgl. 6 Pebruari j.a.d. 

Organisasi tadi bertudjuan 

  

dan dapat menentukan -nasib- 
nja, tanpa tjampur tangan da- 
ri luar”. , 

Salah satu pasal dalam ang- 
|garan dasar tadi mengatakan, 
“bahwa kaum wanita diperbo- 
lehkan ikut serta dalam organi- 
sasi tadi, dengan kedudukan jg. 
sama dengan kaum laki2. Or- 
ganisasj ini akan mempunjai 
tjabang ditiap2 kota dan desa.   

Up. 

   

fregat ,,Berkeley Castle” kedua2 

di London, gelombang2 pasang . 

pula diba- 
lain dari Inggeris. Ba-: 

Belgia & Nederland- 

' han djuta gulden.”— 

Inggeris & Nederland 
—.. diamuk bandjir 

Beribu-ribu penduduk kehilangan 
: ) rumah —'kapal2 tenggelam 
C EDIKIT2-NYA 143 orangmati tenggelam, 8- buah kapal 

fenggelam dan ribuan penduduk kehilangan rumah2 me- 
reka, demikian menurut angka? terachir dari korban? badai 
Gan bandjir?2 air pasang jang achir minggu jl. ini menimpa 

ngan tjepatnja. Disepandjang 
pantai Belgia terdjadi ban- 
djir, hingga berbagai desa per- 
lu dikosongkan, rumah2 run- 

tuh, perhubungan telepon anta- 
ra Brussel dan daerah pantai 
hampir seluruhnja terputus. 

Berita UP dari London me- 
ngatakan bahwa 9 orang pen- 
duduk pantai Timur ' Inggeris 
tewas mendjadi korban  ban- 
djir. Penduduk mengungsi se- 
tjara besar2an. : $ 
'Fanah rendah Nederland Ba- 

raf telah dinjatakan sebagai 
daerah dalam keadaan bahaja: 
tanggul2 (pematang2) ditepi 
sungai2 besar tembus dibebera- 
pa tempat. Penduduk jang se- 
dang tidur, dikota2 Dordrecht, 
Maassluis dll. dibangunkan de- 
ngan sirene dan lontjeng gere- 
dja, sebagai tanda bahwa me- 

reka terantjam bahaja bandjir. 
4 Buah kapal jang berada de- 

kat pantai Belanda dalam ke- 
adaan bahaja atau hampir 
tenggelam ataupun terdampar, 
jaitu 1 kapal Djerman, 1 kapal 
Polandia, 1 kapal Inggeris dan 
1 kapal Sovjet Uni. — AFP. 

26 Orang tewas dalam 
bandjir?2 di Nederland. 

' Mengenai badai dar gelom- 
bang air pasang jang sedang 
menimpa daerah2 pantai Ing- 
geris dan Nederland, lebih 
landjut di dibakarkan bahwa 
sedikit2nja 26 orang telah tewas 
dalam bandjir2 jang terdjadi 
dibagian Barat-Daja negeri Be- 

landa. ' 
Menurut ,taksiran2 pertama 

pembesar2 pemerintah Belanda, 
kerugian jang ditimbulkan oleh 
bandjir2 itu berdjumlah ,pulu- 

Ratu Elizabbth saksi- 
kan daerah? jang ter- 
timpa bandjir, ' 

"penarikan kembali segala pa-' terima tawaran .pertolongan | 
sukan asing dari Lembah Nil | oleh pemerintah Inggeris. Di- '' 
dengan - tak bersjarat, hingga | antaranja ialah: ! 
dengan demikian bangsa Su- Palang merah Canada djuga 

telah menawarkan 

kan sebagian daerah jang ter- 
“timpa bandjir itu, 

Bandjir jang 'terdjadi pula 
di Eropa dikabarkan lebin- 
landjut sbb.: 14 : 

Telah diumumkan dengan res- 
mi bahwa djumlah orang jang   tewas karena bandjir dinegeri 
Belanda itu telah ada 250 orang, 

"Vietnam Bao Dai, 
'tan, Amerika Serikat, 

  

Menurut BBC, kini dari se- 1 
:gala. pendjuru dunia, telah di- 

bantuan- | 
nja. Ratu Elisabeth dan suami- : 

nja djuga “berkenan menjaksi- |   

Presmev Philipina Elpidio @uirino, kemarin dulu telah 
menolak 'sjarat2 

pemerintah Philipina. 

Menurut @uirino sjarat2 jang 
diadjukan oleh pemerintahnya 
telah  tjukup diketahui) “dan 
"sekarang terserah kepada per 
mimpin Huk, Luis Tarue, dan 
pengikut2nja apakah mereka 
axan menerima atau menolak 
sjarat2 itu”. 

Sjarat2 ini ialah: 1. Kaum 
Huk jang dituduh oleh penga- 
dilan harus tunduk kepada pu- 
tusan pengadilan. 2. Djika me- 
reka dihukum presiden @uirino 
akan mempertimbangkan pe- 
ngampunan bagi mereka. 3. 
Kaum Huk harus menjerahkan 
segala sendjata mereka dan 
memberikan sendiri . kepada 
pembesar2 pemerintah. 

Sjarat2 jg. diminta Huk, 

Menurut pimpinan angkatan 
perang Philipina, sjarat2 jang 
diminta pihak Huk tadi, jaitu : 
1. Segala pasukan pemerintah 
tetap tinggal dalam 'tangsi, te- 
tapi. satuan2 Huk diperboleh- 
kan berpatroli didesa2, dengan 
membawa  sendjata, 2. Masa 
perundingan diperpandjang, da- 
ri bulan kebulan berikutnja. 2. 
Huk supaja diperbolehkan me- 

. ngumpulkan -bahan makanan 

dan uang dari tuan2 tanah dan 
petani biasa. 
“Kaum “ Huk menuntut pula 

(bahwa mereka hanja mau be- 
runding dengan presiden dan 
tidak dengan tentara Philipina. 

: — AFP. 

DELEGASI DJEPANG 
TIBA DI PEKING 

Radio Peking  mengumum- 
kan, “bahwa delegasi resmi: 
Djepang jang akan mengurus 
soal pengembalian orang2 Dje- 
pang dari RRT, telah tiba di 
Peking dengan kereta-api dari 

Canton. 
Delegasi Djepang itu jang 

terdiri dari 7 orang anggota di- 
sambut . disetasiun  kereta-api 
oleh .pembesar2 "Palang Me- 
rah” dan pegawai2 tinggi pe- 

merintah RRT. — AFP. 

uINTERNATIONAL TRA- 
DE-FAIR" DI MANILA 

Indonesia ikut serta. 

Exposisi Perdagangan Inter- 
nasional Philipina, hari Minggu 

jang lalu telah dibuka di Manila, 
dengan diikuti oleh  pameran2 
dari Indonesia, Tiongkok Nasio- 
nalis, Muang Thai, Kambodja, 

Korea Sela- 
Belgia, 

Italia, Swedia dan Spanjol. 
Upatjara pembukaan dilaku- 

kan oleh presiden @uirino. 
AFP. 

  

  

Kabarnja bandjir itu adalah -jg 
terburuk sedjak 400 tahun jang 
lalu. Terdapat pula suatu dae- 
rah jang terlepas dari segala 
pertolongan, berhubung dengan 
tanahnja tertutup sama: sekali 
oleh vairbah, Kini disana sedang 
diusahakan perbaikan2 bendu- 
ngan-bendungan. 

Djuga di Perantjis. 
Di Perantjis djuga mengalami 
bentjana bandjir 'tsb. Tetapi 
djumlah korbannja tidak dite- 
rangkan. Hanja sadja kapal2 
seluruhnja mengirimkan tanda2 
keadaan dalam bahaja. Demiki- 
an BBC. : 

OF 
    

  
  

jang diadjukan oleh kaum pemberontak Huk untuk mengadakan "perudingan?2 perdamaian” dengan 

  

DJAWABAN TJEKO- 
SLOWAKIA 

, Atas nota A.S. 

Radio Praha menjiarkan, bah- 
wa wakil.P.M, merangkap men- 
teri LN Tjekoslowakia William 

Siroky, telah menjampaikan no- 

ta kepada duta besar Amerika 
Serikat di Praha George Wads- 
worth, dalam mana pemerintah 

Tjekoslowakia menolak seluruh 

isi nota djawaban A.S. terhadap 
nota Tjekoslowakia, jang mem- 

protes politik agresi terhadap 

Tjekoslowakia, jang” dilaku- 

kan oleh A.S. dan jang ter- 

tanggal 13 Oktober 1952. 
Dalam nota itu dikemukakan 

pula, bahwa hasil2 pemeriksaan 

perkara Slansky menundjukkan 
bahwa A.S. menjokong komplo- 
tan2, jang bertudjuan menggu- 
lingkan pemerintahan Tjekoslo- 
wakia. — AFP. 

  

TA AAA 

  

ML La Pam ena Ke Mena Lay 

Djika ag uang panitya persi- 
apan paberik gula tidak meng- 

hadapi kesulitan2 banjak 
ARI ini mulai djam 11.00 dibangsal Kepatihan Jogjakarta 

diadkan rapat antara Panitya Persiapan Paberik Gula Dae- 

rah Jogjakarta dengan “wakil? Sarekat Buruh, Sarekat Seker- 
dja, Organisasi "tani dan djawatan? 
'rentjana Panitya, 

Soal uang jang penting. 
Dalam hubungan ini anggauta 

DPD Daerah seksi Keuangan 

Mr. Kasmat jang duduk pula 
dalm PPPG menjatakan, bahwa 

pendirian sebuah 'paberik gula 
nasional jang sedang direntjana 

kan itu.perlu mendapat bantuan 

dari 'ra'jat jang tidak ketjil, 

kapena harapan besar, bahwa 

dengan adanja paberik itu, per- 

ekonomian didaerah Jogjakarta 
dapat madju selangkah. 
Mungkin dalam hal sewa ta- 

nah kepada kaum petani, per- | 
buruhan “dan “tenaga teknisi 

tidak akan banjak mengalami 
kesulitan, tetapi mengenai hat 

keuangan jang memperlukan 

perdjuangan tidak ringan. 
Pendirian paberik itu diren- 

tjanakan Rp. 100.000.000,— se- 
bagai modalnja dan sifatnja me 

rupakan modal tjampuran, jaitu 
5140 dari Pemerintah Daerah 
dan 4976 dari umum. 

Modal ini akan “diperdjuang- 

kan kepada Bank Industri Ne- 

gara, djika Panitya Persiapan 

Paberik Gula itu sudah merupa- 

kan N.V. jang disjahkan oleh 
Notaris. Tetapi apakah dengan 
demikian sudah tjukup, tidak 
Gapat dipastikan. 

Uang sebesar itu harus digu- 

nakan dengan perhitungan2 jang 

djitu dan djuga menggunakan 
orang2 jang tjukup tjakap dan 
dapat dipertjaja. Rugi dan ko- 
rupsi harus didjaga djauh2, me- 
ngingat utk daerah Jogjakarta 
hal demikiafi sudah sering ter- 
djadi pada sesuatu usaha2 pem- 
bangunan. 
Berhubung dgn hal tsb. diatas 

sbg. langkah pertama hari ini 
diadakan pertemuan penerang- 
an2. 

Mesin2 dipesan 
Djepang ? 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 

wa untuk keperluan pendirian 

paberik tersebut jang bersifat 

paberik gula besar, direntjana- 

dari     kan akan membeli mesin2nja 

dari luar negeri, mungkin darj 
Djepang. Hal ini tergantung 

  

Prof. Schefter: 

  

s 

Antara Reyara dan San Bank 
YIRUANGAN aula Fakultet Kedokteran telah dilangsung- 
kan upatjara pelantikan Dr. C.F. Scheffer sebagai guru 

besar dalam mata peladjaran ekonomi moneter pada Fakuitet 

Ekonomi dari Universitet Indonesia. Sebelum diangkat pada 

kedudukannja jang baru ini, Dr. Scheffer sedjak permulaan 

1951 memangku djabatan sebagai lektor luar biasa merangkap 

djuga pegawai tinggi pada Kementerian Keuangan. 

Hadir pada upatjara tadi itu 
pembesar2 .pemerintah antara 
lain Menteri Keuangan Dr. Su- 
mitro Djojohadikusumo, .sekre- 
taris djenderal Kementerian 
PPK Mr. Hadi, pembesar2 Per- 
guruan Tinggi antara lain Prof. 
Mr. Dr. Supomo, Presiden dari 
Universitet Indonesia, Prof. Mr. | 
Djokosutono, acting ketua dari 
Fakultet Ekonomi, beserta ang- 
gota2 Dewan Maha-guru Fakul- 

tet, lain2 guru-besar, lektor, do- 
sen dan mahasiswa. 

Isi-pokok pidato pelantikan 
Prof. Scheffer jang berkepala 
»Beberapa segi daripada  hu- 
bungan antara negara dan uru- 
san Bank” ialah gambaran me- 
ngenai perkembangan historis 
dari peranan bank didalam ma- 
sjarakat. Perkembangan ini ter- 
utama ditentukan oleh berobah- 
nja hubungan antara kepenting- 
an bank dan kepentingan umum, 
dimana dalam masa jang lam- 

pau bank mempunjai kedudukan 
jang bersifat semata2 privaat- 
ekonomis, suatu hal jg sering- 
kali bertentangan dengan 'ke- 
pentingan umum jang berdasar- 

kan ukuran2 sosial-ekonomis. 

Sedjalan dengan perkembang- 
an sedjarah tata-kenegaraan, 
dimana batas2 tanggung djawab 
pemerintah atas kepentingan 
masjarakat makin meluas, ma- 
ka termasuk tugas pemerintah 
pula untuk membatasi keku- 
asaan bank agar sesuai dengan 

dan dalam banjak hal bahkan 
mengabdi kepada kepentingan 
negara dan rakjat seluruhnja. 
Untuk keperluan itu, maka se- 
djak achir perang ke-I mulailah 
proses pembatasan Kekuasaan 
dipelbagai negara dengan me- 
ngadakan Undang2 Bank, me- 

nindakkan monopolisasi dari se- 

  

  

  

gala urusan bank seperti oleh 
pemerintah negara2 Eropa Ti- 
mur, ataupun nasionalisasi dari 
bank2 besar seperti di Perantjis, 
Australia dan disemua negara2 
"Asia setelah memperoleh ke- 
daulatannja sesudah perang ke- 

MH. — Ant. 

— Adlai Stevenson, bekas.tjalon 
presiden Amerika Serikat dari 

partai “Demokrat, tanggal 2 
Maret jang akan datang, akan 

berlajar menudju Tokyo, dalam 

langkah pertama dari perdjala- 

nan keliling dunia. 

— John 'L. Lewis, dengan suara 

bulat telah dipilih kembali seba- 

gai presiden Serikat buruh per- 

tambangan Amerika Serikat, 

untuk waktu djabatan 4 tahun 

lagi. Ia memperoleh 294.263 sua- 
ra dari djumlah suara seluruh- 

nja 400.000. 

— Khalif Kanza, menteri pendi- 

dikan Irak mengumumkan, bah- 

wa mahasiswa2, jang telah di- 
djatuhi hukuman bertalian dgn 
kerusuhan2 dalam bulan Nopem- 
ber 1952 jang lalu, diberi pe- 
ngampunan, - 

— Eisenhower, presiden Ame- 

rika, ada kemungkinan meng- 

angkat Charles Bohlen mendjadi 

duta besar A.S. untuk Moskow, 

untuk menggantikan Kenzan, 

jang telah dinjatakan sebagai 
.persona non grata” oleh peme- 

rintah Sovjet, 

— Mat Indera, seorang pemim- 
pin Gerilja Malaya, telah men- 

djalani hukuman “gantung di- 

rumah pendjara Taiping, Mala- 
ya Utara. 

NTE 
  

Date Babnan oom ab Ka ba 

  

“wind, 
Era aan ak 

KING 

    
— Itu dia pesawatnja si- Speedy"! 
—. Kita harus "menurunkan bdrang2. dari 

pesawatmu dan mengedjar m ereka, 

"| PASS.,, 
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THE ROYAL MOU 
PREIGKT TRLICKS IN LONEBUZZARD 

KE MUSI STOP TAEM £ 
   

  

      

   

    
  

Ta. 

bertaruh, me- 
reka pasti akan menghan- 
ejurkan truck pengangkur di 
Pur Lonie BARBATO, engan Le. . 
kita harus mentjegahnja ! 

KA SOODNES5. 

(How DID HE GET, £ 

—— Astaga, 
si Speedy ? Bagaimana. dia bisa kelus 
tr dari. pendiara ! 

— Ada orang 
saku saja dan memberikan kepadanja, 

untuk membitjarakan 

kepada deyiesennja. 
Tempatnja direntjanakan di- 

dekat Kalasan, dikomplex pabe- 

rik gula dulu, mengingat pada 

umumnja , kaum petani disana 
sudah “biasa menanam. tebu. 

Gondanglipuro ter- 
serah ra'jat. 

Achirnja atas pertanjaan, ba- 

gaimana perkempangan2 sekitar 

permintaan “Sehmutser “untuk 

mendirikan kembali paberik gu- 

lanja di Gondanglipuro, Mr. Kas. 

mat menjatakan, bahwa itu se- 
karang terserah ra'jat. Peme- 
rintah Daerah memang telah 
mengizinkan permintaan itu, te- 
tapi untuk keperluan sewa me- 
njewa tanah, Pemerintah 'Dae- 
rah tidak berhak ikut tjampur 
tangan, karena itu hak ra'jat. 
Pemerintah hanja mengawasi, 
djangan sampai terdjadi hal2 jg. 
tidak diinginkan. 

Dipandang sepintas lalu, me- 
mang - pendirian paberik Gula 
Gondanglipuro menguntungkan 
perekonomian, tetapi padangan 
ra'jat sendiri jang menentukan 
djadi tidaknja paberik itu ber- 
diri disana. 

PERUSAHAAN VEEM 
INDONESIA 
Membuka gudang? dan 
Kantor Usda Dock- 
company sendiri, 

Di Belawan teian berlangsung 

pembukaan dari gudang2 serta 

kantor jang baru didirikan dan 

kepunjaan sendiri dari Usda 

Doekecompany jaitu satu veem- 

bedrijf kepunjaan bangsa Indo- 

nesia jang pertama2. mempunjai 

gudang2 dan kantor sendiri -di 

Belawan. Usda Dockcompany 

adalah mendjadi sub - organisasi 

dari N.V.U.S.D:A. “Corporation 
di Medan. Menurut keterangan 

direktur Usda Corporation, 

Tengku Bacharuddin, modal pem 

bikinan gudang2 dan kantor 
baru itu ialah sebesar Rp. 300. 

000,— dan luas bangunannja 600 
M? dibangunkan diatas tanah 
seluas 3.000 M?-jang disewa dari 
Djawatan Pelabuhan di Udjung 
Baru Belawan. 

Upatjara pembukaan gudang2 
dan kantor baru jang pertama2 
dari  Veembodrjjf kepunjaan 
bangsa Indonesia di Belawan ini 
mendapat perhatian besar dari 
segala golongan bangsa. Tampak 
hadir dari kalangan pemerinta- 
han sipil dan militer, dagang dan 
para undangan lainnja, baik dari 
Belawan maupun dari Medan. 

Perlu diterangkan, bahwa N.V. 
Usda Corporation adalah salah 
satu “perusahaan import-export 
Indonesia jang besar di Medan. 

— Ant. 

  

  

PERDJANDJIAN DA 
SANG INDIA -IN- 

DONESIA 
Menurut A.F.P. di New De- 

Ihi telah ditanda-tanganj su- 
atu perdjandjian dagang 'anta- 
ra India dan Indonesia, Jang 
menanda- tangani perdjandjian 
tersebut untuk Indonesia ada- 

'lah Mr, Asmaun direktur hu- 
bungan ekonomi luar negeri 
dari kementerian perekonomian, 
sedangkan India diwakili oleh 
H Iengar, sekretaris kemente- 
rian perindustrian dan perda- 
gangan India. 
Meskipun isi dari pada per- 

djandjian 'tersebut :tidak  di- 
umumkan, namun dapat diduga, 
bahwa berdasarkan perdjandji- 
an itu Indonesia akan - mem- 
beli barang2 industri dari India, 
diantaranja motor2 listrik dan 
motor2 diesel, dan disamping itu 

djuga barang2 tenunan dan ju- 
te, sedangkan sebaliknja, ber- 
lainar dengan “jang sudah2 ex- 
port Indonesia ke India akan 
diperbesar pula. 3 
Selama ini perdagangan an- 

tara India dan Indonesia ka- 
barnja berlangsung dengan de- 
ficit dipihak Indonesia, karena 
pihak Indonesia mendapat ke- 
sulitan2 dalam usahanja men- 
@pual beberapa matjam hasil 

seperti minjak kelapa dan ko- 
pra, berkenaan dengan peratur- 
an2 bea-tjukai jang mengun- 
tungkan 'negara2  Commonwe- 
alth. jang 'mendjadi pesaingnja. 

nt, $   
      

    pesawatnja 

mentjuri ' kumtji nja dalam 

Itu soal “mudah, mona Wintersf 

Haa KE KEREN AL AAA SAE BAG BAPAK 

     
 



   

  

k 

| Sidaboa oleh Djaw, P h 
“Daerah Banjumas Badak Ma 

  

 Poplin. kembang 
ike "Tak 

«aka Tara Tentang 

  

onghoa jang 3.000 

njaknja dengan 100 
akan ahkan 
   

lain ter j 
en iema etek jang ta | 

nja : Djiwanja 3.000, kok. | 
laminnja tjuma 700? an jang 

- Jain - lainnja tidak punja kela- 
min ? . Kasihan, apa F. 

    

    

    
arosesnja. Kata am Ka 

— belum — perang hanja dipakai 
dalam arti ,Suami-isteri Plus 

| anak”. 'Tapi sekarang ini Mn 

  

tentunja tidak usah ka 
ge 00? Orang jang tardiri 

s 700 kelamin (— keluarga).     

  

TANI Bia   

(tjobaan pemeliharaan ikan ban 

   

    
     
   

     

            

     

   

     

    

(hingga functie djiwa lainnja ti- 

var dari batin anak2), persoon- 

|aan »geestelijkeaanleg” (bakat2 

| rupa itu, maka mudah dipahami, 

- Pair kita lebih djelek dlm arti 
   
   
2 ing kaget. Yg | bukan maksud pemerintah. pen- 

| tief. Tjukuplah kalau pemuda2 

“(Kita masih ingat, bahwa usaha2 
- Jpendidikan dan. pengadjaran, 

2. jaan dan” e. perikemanusiaan , 

              

adjaran. Pa- 
I abad ke 

«3 

: Pe adan 3 Ah ke- 
menandakan, Matan 3 

orstellingstheorie” : tija 
terkenal. 

tia Perkempangan 'ajiwa 

Hn tak diperhatikan. 
Theorie ini hanja mementing- 

kan pemberian pengetahuan, se- 

  

   

  

    

  

'dak diperhatikan: autoactiviteit 

kegiatan bekerdja, s spontane be- 

langstelling (perhatian jang ke- 

lij “(kepribadian 'anak2), 

sociaal dan cultureel), semua2 

rang atau sedikit sekali 
apat perhatian dari seko-     

8 Kalau keadaan di Europa se- 

bahwa keadaan sekolah2 ditanah 

paedagogisch, sebab memang 

-djadjahan untuk - mendidik pe- 
muda2 kita mendjadi manusia, 
jang Cultureel Gan sosiaal:crea- 

kita mendjadi ,,abdi- Kandjeng 

.|gupernur”, jang taat dan setia. 

jang berdasarkan lain, selalu 
mendapat rintangan dari jang 
berkuasa. 

Terhadap sistim ,,sersebut te- 
Jah timbul reactie dari Taman 
|Siswa mulai tahun 1922, jang 
mendasarkan pendidikan atas . 

a. chodrat alam, b. kemerde. 
kaan, AR enangsangi, 'd. kebuda- 

    enudju kepada kehidupan 

jang tenteram dan damai, ber- 

dasar kekeluargaan. 

  

  hasil .deng diair tawar dengan 
Jang tjukup "memuaskan. 

“Dari bibit sebanjak 1000 ekor |. 
ah alami proses pengu | 

: an peni berangsur2 kini 
hidup 800 ekor dengan pandjang 
8 sd 10 cM. Apn ia 

ak 
HARGA PASAR. JoeIA 

, Pada tgl. 2 Pebruari 1953. 

Baran rhiasan : 

.Emas Sa karat 1 gr. Rp. 36,50 

Perak 1 latak $ “Bg 20,— 

Beras : 
Beras gil. no. 1: 1 kg. 3 

gil no.2 T,., 3 
2 cgil no.3 1, 5, 

Se Pram M0 Ta a Ta 
5 ttn. no. 2 1,» 

, Djenis ubi dan katjang : 

AP 

23 

2.19 
2.05 
Rat 

27 

2,50 
an 1 KE os Ibangsa kita, dan telah berhatsil 

Paaa Lg UP: NN menetapkan dasar? dan tudjuan 
bri Tan 1” 030 pendidikan dan pengadjaran 

Se NUN na 250 'umum dan vak, mulai rendah 
nan aa 1 Aa 2,30 sampai tinggi dengan rentjana 

Parah lo 1. 1 160 | peladjarannja pula. Documenta- 
Ke Pena peta 11 130 | tie ini pantas mendapat perhati- 

ssi Pitam “AA £ 2 1:60 an dari para pentjipta penditi- 

Djagung BnR. Ss aan sie 2 en 

an dan temmake3 ae Havolas banana kita | 

Bana 1 tahun 1945 — 1949 — 

Be aa 1 pen la ee jang berhasil mengemba- 

ia ae 4 - Pane |likan kemerdekaan dan kedau- 

! Nana yang 15 s Hi 263 , latan kita, dan jang sampai th. 

ta babi AN aa 11953 ini belum selesai, mempu- 

! ajam Lek. 650 |njai tjita2 jang tidak boleh di- 
“pjanis Dbiaji » Ga Nan oleh bangsa kita selu- 

Kemiri kupas 
en W.I.B, (bd) 
ts Kopi bubuk 4 
Rempah-rempah : 
Lombok rawit 

» merah basah 
Lada putih 
Asam kupas: 

Brambang 
Bawang 

Tumbar 

Trasi : 

Manis djangan 

Kelapa 2 
Garam kristal 
Garam briket. 
Lain-lain: 
Gula pasir 

Gula batu 
Gula kelapa 
Teh B.O.P. Se 3 

Teh Rakjat -” 1: 
Minjak tanah 
Minjak kelapa 
SEkdi- asime CA 
Kentjur 
Djae 
.Klembak 
Tembakau: Rakjat 1 
Tap Vanginta.c 

Gambir kembang 1 
“Gambir AA 
Areng Ke aa 
na 

' Bahan pa' ' 
Sarung no. 
“Sarung no. 2 . 
Kain batik no. TER 
Kain tjap 

“Blatjo 0 
Blatjo No. IL « 
Blatjo tjap Ikan. 
Poplin polos 

8 

    

| doman ,,Pantjasila”, jang meru- 

s9 hir dan batin (maatschappelijk 
Bi en geestelijk) Dengan sendirinja 

| Ne, (dimana 

     
    
   

  

   

   

      

    

    

  

   
   

    
    
   
   

       

     
   
   
       

    
   

     

  

     

    
     

  

“Saudara Moh. Safii deriaan se- 

saha mengembangkan »creatief- 
| vermogen” anak2, sesuai dengan 
bakatnja masing - masing, dan 
menghapuskan sistim ,,botol ko- 

|song”, jang harus diisi. j 
: Tetapi “masarakat kolonial” 
pada waktu itu belum (tidak) 

dapat menghargai .paedagoog -- 

paedagoog”-kita tersebut. : 
'Kongres2 pendidikan pada th. 

11935 ai Surakarta, tahun 1937 
“di Solo, tahun 1947 di Solo dan 
pada bulan October 1949 di Djo- 
kja (Kongres Pendidikan Antar 
Indonesia) berusaha. -membang- 

kitkan perhatian masarakat ten- 
tang ,perlunja ada pembaharuan 
pendidikan dan pengadjaran bagi 

  

    

      

    

   

  

   
    
   
   
    
    
     

   
    
   

  

   
a, jaitu membangun ma- 

akat dan negara, jang berpe- 

pakan keseimbangan antara la- 

dasar? pendidikan . dan penga- 
ran harus sesuai dengan tji- 

ta2 negara. Pula harus diinsjafi, 
bahwa pendidikan ' dan penga- 

sadja) berarti 
jerahan: budhaja” (Cultuur- 

cht) kepada angkatan 

ilmu pengetahuan (We- 
tenchap), Kesenian keindahan 
(Kunst), kesusilaan (ethica) dan 

“land. Mentjari orang2 Djerman 

8 padjak perserodn. 

(kolahannja di Kajutanam beru- | 

kalau Djerman 2 meneri 
tawaran - Indonesia, “ ki 
Djerman sedang menghadap 

waktu untuk : membangun (ten: 
tara sendiri”, 

Menurut 

Djerman - mempertimbangkan | 
pula, bahwa kesediaannja mehe 
rima tawaran Indonesia dapat 
djuga dianggap sbg. ,Onvrien- 
delijke. daad” terhadap Neder- | 

   

  

   

individuil (tidak melalui peme- 
rintah Djerman) menurut pen- 
dapat  penulis.sedikit sekali 
kemungkinan ada hasilnja, se- | 
hi sulit. untuk men 
Pe anggauta2 MMB jg. 
setingkat ketjakapannja,, 

Demikian Scheffers, jan Rn 
da achirnja memberi advi 
pada pemerintah Indonesia ag 
»Hendaknjalah bersikap tegas 
dan ambil keputusan 
kepentingan 9970 dari rakjat | 
“Indonesia, dan djangan untuk | 
kepentingan: fanatici dan orang2 
jgng tidak berharga.” - — Ant. 

- SIDANG UMUM DPR 
. Memperdebatkan UU 

  

Sidang pleno terbuka Parle- 
men kemarin telah memperde- 

batkan 2 “rantjangan Undang? | 
Keuangan, ialah mengenaj pe- 
netapan UU. Darurat No..2 ta- 
hun 1952, sebagaj U.U,  ten- 
tang kengikkan . tarip padjak 
perseroan tahun 1952 dan tarip 
padjak perseroan tahun 1953. 
Dalam pemandangan umum 

tadi para  pembitjara pada 
umumnja! dapat menjetudjui ke- 
dua rantjangan 'U.U. tersebut. : 

Dalam pada itu P.NI. akan 
mengadjukan suatu usul aman- 
demen atas rantjangan U.U. tsb. 
“Dalam djawabannja, Menteri 

Keuangan, Dr. Sumitro, al me- 
njatakan, bahwa tarip jang di- 
pungut itu ialah dari keuntung- 
an bersih. 
Terhadap — usul amandemen 

jang hendak dimadjukan oleh | 
pihak P.N.I., menurut pendapat 

| menteri hal tersebut akan da- 
“pat menimbulkan suatu discri- 
minasi jang dianggap tidak 
adil. : 

Selandjutnja Merdiori mene- 

gaskan, bahwa soal 'pemu- 
ngutan padjak itu hanja me- 
rupakan salah satu segi dari 
kebidjaksanaan keuangan Pena 

rintah. 
2 nan kemarin 

malam. — RD. 
  

KEBAKARAN BESAR 
— DI BANDJARMASIN 

120 Toko mendjadi abu, 
kantor 2 harian terbakar. 

Pada Saptu jang lalu sekira 
djam 13.000 — 16.00 di Pasar 
Baru Bandjarmasin. terdjadi Kke- 

bakaran jang menghabiskan 120 
buah pintu toko. Jang terbakar 

Kabarnja kebakaran seperti ini 
belum pernah terdjadi. Kerugian 
ditaksir Rp. 40.000.000.—. 38044 
dari jang terbakar adalah ke- 

|punjaan NV dan Firma? Indo- 

nesia. Jang lain milik 
Tionghoa, India dan Belanda, 
- Kantor? Larian? ,,Indonesia 

Berdjuang” dan ,,Pengharapan” 
terbakar djuga, 

Kabarnja api asalnja dari se- 
orang jang menjalakan geretan 
didekat pompa minjak BPM jg 
menjambar bensin jang dibeli 
orang dalam blik dan kemudian 
menjambar pula auto pengang- 
kut minjak BPM jang akan me- 
ngisi minjak ke pompa. Dalam 

dak ada. Hanja ada jang luka2 
sadja. — Ant, 

PERBAIKAN MAKAN PE. 
—. LUKIS RD. SALEH 
Walikota Bogor menerang,- 

kan, bahwa persiapan2 untuk 
memperbaiki makam pelukis jg 
terkenal Rd Saleh kini telah 

| selesai ketjuali sementara ba- 
han jg. perlu didatangkan dari 
Jogjakarta. Sebagaimana telah 

    

   

| TENG 
“pendapat Semat 

untuk |) 

“ ktelah dibuka dengan resmi Kur- 

itu kebanjakan barang? baru. 

orang? | . 

waktu setengah menit api su- | 
dah besar. Korban manusia ti- |' 

    

   

        

   

  

ter ltal 

diselat 

se- 

PN 

0, dentikiaa Titan mente- 

Nan dan: Mononutu. 

  

1 KONPERENSI s8 KEM. 
PERBURUHAN DJA-   
Pada tanggal 14 hingga 15 

| Februari jang akan datang. di 
Solo akan dilangsungkan Kon- 

| perensi Sarekat Buruh Kemen- 

terian | Perburuhan “daerah II 
Djateng, jang akan diikuti oleh 
T tjabang2nja, ialah dari Sema- 
rang, Tegal, Pati, Purwokerto, 

| Jogjakarta, Magelang dan Solo. 
- Dalam konperensi tersebut an- 

tara lain akan dibitjarakan ten- 

tang : 
DE Pendjelashsi Konperensi Na- 
sional Sobsi jang lalu. : 
2 Mengumpulkan bahan? gu- 

na menjongsong Kongres S8 
'Kementerian Perburuhan jad, — 
(Kor.). 

KURSUS BI BAHASA 
. INDONESIA DIBUKA 

— Oleh Jajasan ,,Saraswati” 
Surakarta, Minggu 

di 

jang lalu 

sus(B I Bahasa Indonesia, jang 
diikuti oleh 53 siswa. Sebagai 
diketahui Jajasan Saraswati" 

jang diketuai oleh Pangeran | 
Hadiwidjojo, disamping Kursus | 
B I Bahasa Indonesia tersebut, 

| telah dibuka djuga Kursus B I 
Bahasa, Djawa pada “5 (lima) 
bulan jang lalu, jang mempunjai 
49 siswa, 

Pada pembukaan tersebut te- 
lah memberikan “ kuliahnja do- 
cent untuk Bahasa Indonesia, 
sdr. Tardjan Hadidjojo. Docent2 
lainnja jang hadir pada waktu 
itu jalah sdr, Hadiwidjono (Ba- 
hasa Djawa) - dan sdr. Abdul- 

  
rachman (bahasa Arab). — 

(Kor.). 

MAKAM RONGGO- 
WARSITO 

Baru2 ini telah diadakan ra- 
pat antara Panitya Ronggowar- 
Sito/Josodipuro dengan wakil 
Kepala Djawatan Kebudajaan 
Jogja, jang antara lain membi- 
tjarakan tentang pembangunan 
makam Ronggowarsito. 

Sebagai Ba dewasa ini | 
telah dimulai engan pembanzu- 
kmannja, jang untuk fase p pertama 
diadakan' pagar tembok diseke- 
Hling makam Ronggowarsito di 
Palar (Klaten). : 
Menurut rentjana perbaikan 

makam. itu akan disesuaikan 
dengan beaja2 jang akan dite- 
rimakan, ' dan akan memakan 
waktu Ik. 3 tahun. — (Kor.). 

2. ? ? 
  

Gula Djawa |... elek. 
Tjokak Djawa .. .. elek. 
BO eka aa NU al 
Kalau ,,,BROTHO”? Mendu- 

ran 19Dk.   TIDAK ELEK 
Pertjajalah kepada diri awak | 

- 

  

Pakaian anak lekas 
— kojak sebab dirjutji 
an sabun biasa.         diwartakan, Presiden Sukarno     hanan (religie) dalam arti 

ang seluas2nja, jg semua me- 
rupakan milik kebatinan (gees 
telijk bezit) dari kemanusiaan, 

sendirinja djuga milik. 
an dari Pe Ma £ 

  

: di India diikuti oleh 

  

ran kita Hard memper- 
kan pengalaman dunia be- 
lidaktik modern dan me- 

c baru, agar bangsa kita 
ce tinggalan. 

tahu, bahwa dalam usa- | 
Ibaharuan ini bangsa akan 

l banjak kesulitan, 
|ma mengenai factor guru. 
tan ini harus mendprong 

ta semua untuk me- | 
inja. Djanganlah kita teng 

1 dalam merasakan kenik- 
ekaan, Kita harus 

ng”, 

ya
a         

€ Pono oleh Dr. Mor : 

essori, Frobel, De Clory, Der- | . 
y j “mementingkan, kegiatan ke 

- | 12.15 Gadon siang oleh Ga 

beberapa bulan jang lalu telah 
minta Kementerian P.P.K. supa 
ja menjediakan biaja - untuk 
memperbaiki dan memelihara 
makam Rd. Saleh jang letaknja 
dekat Batutulis itu. Perbaikan 
makam tsb. akan makan biaja 
Yk, Rp. 17. 090.- — Sa 

aa Sa 

Radio 
| SELASA 8 FEBRUARI 1953. 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 2 

  
  

  
lekas kojak! Maksud hemat 

| sebaliknja Njonja menderita 

  
lan studio Jogjakarta. 

17.00 Taman Putera S.R. Mu- 
hammadijah Kletjo RN 
gede hu 

17.45 Santapan Djiwa angka- 
tan perang. 

18.00 Lagu2 Semenandjung oleh | 
Orkes Studio Surabaja. | 

19.15 Mimbar seni Sastera, 

' Ta'Chung. 
20.15 Seni Suara Djawa oleh 

Siswo Budojo, 
121.15 Obrolan Pak Besut,   19.40 Njanjian Tionghoa oleh | 

Tetap keras 
sampai Sisanja 

Jang teracbirl 

buatan UNILEVER,   21,30 Konsert malam oleh ORJ. 
12215 Nanga Wa Kena. 

      

     

   
Dengan sabun biasa pakaian 

dengan pengeluaran uang itu 

KOMANDAN KMK 
"MAKASAR 

Letn. Heng Matuletsi dan 
isterinja djuga tewas. 

Pada Saptu malam tg. 31-1-53 
Ik. djam 9.30, telah terdjadi pe- 
nembakan atas dirinja Let. II 
Heng Matuletsi bersama isteri- 
nja, jang pada waktu itu sedang 
bertamu dirumah .Kapt, Welly 

YSumanki, komandan komando 
militer: 'kota, /garnizoen Makasar,“ 

Penembakan ini dilakukan de-” 
ngan sendjata otomatis dan me- 

| ngakibatkan meninggalnja Letn, 

Matuletsi pada saat itu djuga, 
sedangkan Nj. Matuletsi jang 
turut tertembak mendapat luka2 
jang kini dirawat dirumah sakit 
tentara. 

Komandan K.M.K. Garnizoen 
Makassar Kapt. Sumanki jang 
sedang melajani tamu2 2nja kena 
tembakan djuga dan dibawa ke- 
rumah sakit, akan tetapi dalam 
perawatan ia telah meninggal 
dunia, 

Siapa jang mengadakan tem- 
bakan tersebut serta alasan2 da- 
ripada itu, kini sedang dalam 
penjelidikan lebih landjut,  de- 
mikian sebuah kominike jang 
dikeluarkan kemarin djam 12.00 
oleh komando TT.-7, — Ne NA 

  

  

. MAU. BELI / SEWA | 
1 medja biljart / 

CarambolN 
Penawaran pada : 

PANTI PEMUDA 
. Gondolaju 22 
PER 

NN   

   

  

    

    

PEMBENTUKAN P.O.N, 
KEBUMEN 

Untuk menghadapi P.O.N, ke 
III di Medan pada bulan Okto- 
ber '53 jad maka pada hari 
Minggu jang lalu telah diben- 
tuk. susunan pengurus P.O.N. 

Pelindung : 1. «Sdr, Kepala 
Daerah, 2. Sdr, Ketua WPRDS. 

' Ketua I: Sdr. Kusno Sastrodi- 
hardjo, Ketua II: Sdr, Ragil Pu- 
djono, Penulis: Sdr, Muslim, 
Bendahara I: Sir, Tjia Tiong 
Hoo, Bendahara sdr. Supardal, 
Bg. Technik : 1, sdr, Sungkowo- 

suwito, 2. Sdr. Marsum, 3. Su- 
geng 

Bg. Usaha: 1, Sdr. Prawiro- 
sudarmo, 2. Sungkowo suwito, 
3. Kho Ting Sioe, 

Bg, Perleng : 1” Sdr. Mardju- 

“ned, 2. Moh. Djamil, 
Bagian Penerangan: Sdr. 

Mu'min Sadjoko, 

Bg. Kesehatan: Sdr. Sudir- 
man. — (Kor). - 

  

Bertunangan : 

'Rooswati S. Kartoeti 
| dengan . | 

R. Soekojo 
Krandji 46 Perworerto 

  

Dj. Salak 9 Malang. 

  

  

  

17-2. 

BANTULAH : 
PALANG MERAH 

INDONESIA. 
  

Anggur kuat dalam: 

PAX” tj ” ja 

Untuk menjembu 

pegal, kurang da 
rus lemah, tidak 
berulang-ulang k 
mata berkunang 
ga, seluruh bada 
djal, kurang ten 
Baik orang tua 
atau belum me 
ANGGUR ,,PAX" 
kumbali semang 
kuat. z 

NJAT NJAT FU 

1 Sepecial mengob 

Datang bulan tid 
lan perut.sakit, 
kepala selalu pu 
berasa pegal, ka 

“Ii mangat kurang, 
njakit. Silahkan 

| NJAT NJAT FU 
akan mendapat 
mendapat kesent 
beruntungan dal 

Anggur 

    

    

   

   
   

      

    
    

    

BUKTI SESUDAH MINUM 
NJAT NJAT FUNG 

A. Untuk perempuan tua: 
Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menam- 
bah darah, tjahaja muka na terang, 
di sehat. 

B. Untuk perempuan muda at 
Tjahaja muka selalu eilok 
muda, akan mendapat turu 
bah kesenangan kebahagia 

N. V. 

18-2. 5 

BENER AA 

  

sn) Njonja ak 

lebih rugi, sebab pakaian lekas 1 LP 
kojak karenanja. Ini berarti UUS jang 

bukan menghemat! 

     

    

  

Tiontohlah saja! Sebah 
menghemat bahan 

Pakaian dan uang! 

anak? sebab ditjurji dengan 

Hemat jang bidjaksana, kalau 
Njonja menrjugji dengan sabun - 
jap Tangan, jang dapat diperrjaja! 

| busahnja i Itu untuk segala tjurjian . - 

24 djam berbukti. 

p Bintang 7. 
hkan pinggang dan punggung 
rah, muka putjat, badan ku- 
napsu makan, waktu malam 

entjing, kepala sering pusing, 
2, kaki tangan tidak bertena- 

n berasa tjapai, penjakit gin- 
aga lelaki dan laen2 penjakit. 
maupun muda, sudah beristri 
nikah, djika sering minum 

TJAP BINTANG 7, akan 
at bergelora, tubuhnja tetap 

NG (ANGGUR Maa 

atin: 

ak tjotjok, waktu datang bu- 
kurang darah, muka putjat, 
sing, mata kabur, pinggang 
ki tangan kurang tenaga, se- 
rambut rontok, dan laen2 pe- 
minum . ANGGUR WANITA 
NG TJAP BINTANG 7, tentu 
kekuatan, dari kekuatan akan 
osaan, kegembiraan, serta ke- 
am rumah tangga. 

badan mendja 

au jang sudah kawin: 
dan tjantik, tinggal awet 

nan jang sehat, dan menam- 
an dalam rumah tangga. 

Dapat beli diantero Toko2. 

BIN'ANG TUDJUH. 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No, 11, Djakarta.   

  

  

«Kebumen dengan susunan Sbb : 

  | 5 MN al S.52-4- 135.9 

Saja memakai 

     
   
   

  

ma aga ”— 
Hemat dengan pakaian « 

  sabun Tjap Tangan!      

     

   

   
   

    

an merasa, betapa halus . 

kasar sampai kepada 
X Jang halus, 

  
  

    

INDRA" 

TEMA USA" 
Pertundjukan MATINEE djam 10 DIHAPUSKAN, 

22-2. 

Be 

KASMA BOOTY 

D 

  

Aa 

MALAM INI PENGHABISAN 
Untuk 17 Tahun, 

ireksi. 

  

  19-2. 

Rp. 

an alat2 penukar, 

Chartal, uang giral dll.— 
Sekarang Rp. 3,05. 

2. Politeia. — Oleh Abikusno Tjokrosujoso. 
Buku pendidikan kenegaraan, mudah 
mereka jang berpendidikan sekolah rakjat. Perlu dike- 
tahui untuk menghadapi pembentukan Badan Konstitu- 
ante jang akan menentukan Undang2 Dasar Republik In- 
donesia jang pasti. 
Harga lama Rp. 5,50. Sekarang Rp. 3,40. 

Pesanan dengan uang lebih dulu, ditambah porto 1075 
sedikitnja Rp. 0,60. 

Pesanan lewat pos tambah 10 4 

' Harap Lekas Mean bai " Djangan ketinggalan. 

nALMENAK EKONOMI POPULER 
Th. 111 —1953" 

Resmj dari Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta Bag. Madjalah Ekonomi. 
Sungguh memuaskan bagi para pembelinja. Satu buku me- 
makai 2 bahasa (Djawa dan Indonesia), tebal 320 pagina, 
isi 68 bab, omslag bagus dengan dihiasi gambar? indah. 
Diantaranja isi: Pananggalan, 
Krida-aksara, Ilmu kedut, Djampi2 
ikanan, Koperasi, 

Primbon, 

Par, 

Alamat: 

DJAKARTA., 

Abana Barat 80 A. 

TELAH BERSEDIA : - 

nStrijk Patronen" 
model baru ! 

Brother's Method isi 8 

Harga Rp.7,50 
Tjara memakainja : 

Letakkam ini PATROON (gambar) diatas 
di, sulam, lalu distrika dengan 

Kepatihan Jogjakarta. 

Tjondrosengkolo, 
Djawi, Pertanian, Per- 

Pegadaian, Tarif Pos, Pemba- 
gian Daerah, Demokratiserin Pem. Desa, Aturan Bea - 
Siswa, Bendera2 sedunia, Tanda2 djalan, Riwajat para Pe- 
mimpin, Kamus berguna, Peraturan Gadjih baru dan lain2. 
Ingin beruntung? Disertai tebakan berhadiah!!! 
Harga Rp. 12,— per buku, Tambah ongkos kirim Rp. 2,— 

Red./ Adm. Madjalah Ekonomi. 
Sekretariat Pem. Daerah Istimewa 

Jogjakarta. 

N.V. PUSTAKA & PENERBIT »ENDANG” 

dimengerti 

Strika panas. 

ongkos kirim sedikitnja 

Taha Buku KR.“ 
Tugu 42, Telp. 901 

Jogjakarta. 

  
Dj. Kramat Lontar No. 18 Tlp. 5064 Gbr. — Dj. Tanah 

LAGI BUKU? BARU KITA HARGANJA DITURUNKAN. 
Karena buku2 penerbitan kami selalu ter djamin isi dan 

mutunja, maka kita selalu mendapat bantuan dari Peme- 
rintah (Jajasan Lektur) hing 
kita turunkan, untuk dapat di 
1. Politik Moneter, — Oleh Abikusno Tjokrosujoso. 

Pengetahuan tentang soal moneter, tentang uang dan ke- 
uangan negara, alat2 penukar, bank, sanering, 
politik konjunktur, riwajat tata keuangan, perkembang- 

peredaran uang dalam negeri, 
Harga lama Rp. 5,50 

gga harganja dengan sendirinja 
beli oleh masjarakat. 

devisen, 

uang 

oleh 

333-1 

0 lembar 

kain jang akan 
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Pembelian : 

Ongkos kirim 104. 

Pronenuahensonennonanensanaanasan 

DUA AN NN KAN aa UR 00 p UK UM ue KO bsa anna Kena Bawaan On na munn Ga 

KISSAH 

PENDUDUKAN 

JOGJAKART 
Peristiwa 19 Desember 1948 jang 

Bangsa Indonesia, tidak dapat dilupakan, terutama 
Jogjakarta jang mendjadi Ibu Kota Republik Indo- 
nesia. Bangsa Indoriesia mengalami pertjobaan ke- : 
uletan dan ketabahan hati, jaitu dengan diserang- 
nja lapangan terbang Meguwo dengan pemboman 
jang kedjam, disusul dengan pendaratan oleh Ten- 
tara Belanda, jang kemudian hari itu djuga kota 
Jogja dapat didudukinja. 

Buku Kissah Pendudukan Jogja, 
bar2-nja ditjiptakan oleh pelukis terkenal Ahdulsa- : 
lam, mengingatkan kita semua akan segala, kedja- : 

$ dian dalam permulaan pendudukan sehingga mun. : t. 
: durnja musuh dari Jogjakarta, 
: Djenderal Soedirman kegunung - gunung untuk me- : 
4. mimpin gerilja, ditangkapnja, 

Bung Hatta serta pemimpin? lainnja, pengosongan : 
: kota Jogja oleh Tentara, Peladjar, Rakjai: jang ber- : 

djoang, kekedjaman Tentara Belanda dalam kota, 
bumi hangus jang ta' ada hentinja, kelgiatan dan : 
keberanian pasukan2 Gerilja sehingga membingung- : 
kan Belanda, perdjuangan bangsa Indorsesia 
berada di luar negeri, rol penting jarig dimainkan : 
oleh Sri Sultan, mundurnja Tentera $ 
kembalinja Djenderal Soedirman kekoata, 

Bung 

Buku ini perlu sekali dimiliki cileh 
lapisan masjarakat. Di tiap2 Taman 
dan Perpustakaan Sekolah 
sempurna bila buku itu tidak ada “Jidalam daftar, 

akan 

f 

Harga hanja Rp. 3,50 selbu 
10 — 50 ex 

51 —43100 ex g 

101 — keatas 
” 

Diterbitkan oleh B.P, ,,KEDAUL ATAN RAKJA1” 

Pusai: pendj 

Toko i/Buku , 
Tugu 48 — Pelp 901" 

SJAKARTA — me ON 

"hsunannann 

mm. una 

| Typ »KEDAULATAN B,AJKJAT" 1592/58/8.014,. 

a.l. menjingkirnja : 

terasa. belum 

.korting 1075 
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