
   
   
   

    

        

4 Hara 3 dapat Maan Kemba j 

- ganung. Orang boleh mengata- 

tenkewatatn ini tidak boleh kita 

kita lihat 

sekarang Ani 
pekan, bahwa soal kea- 

Li banjak sangkut-paut- 
dengan soal2 politis 

Wan sosial - ekonomis. 
49 Apabila hanja. soal adu ke- 
kuatan, padahal tentara dan 
-polisi lebih kuat dari. pada 
.gerombolan Kahar Muzakkar, 
tentu Sulawesi - Selatan sudah 

3 “ xx SA 

Halnja Kahar Muzakkar da- | 
par bertahan hingga sekian la- 
manja membuktikan, bahwa ia | 
mendapat. bantuan dari .pendu- 
:duk didesa - desa dan digunung 

kan, bahwa Kahar Muzakkar 

-adalah pemberontak, karena | 
“da telah melakukan perbuatan? 
jang “melanggar discipline ten- 
tera serta undang2 negara. Te- 
tapi bagaimanapun . .djuga, 
-praktaik menundjukkan, bhw 
soleh. -banjak penduduk jang 
“suka “ membantunja ia terpan- 
dang mewakili sesuatu jang di- 
sbenarkan oleh mereka itu. 3 

gelapkan, melaikan harus dapat 
serta hargakan da- 

Ukuran? jang semestinja. 
— Tiada bedanja dengan daerah 

h “tai ra daerah Suda- 

   

      

  

   

    
lawanan dengan keselamatan 
negara sebulatnja, apa kebera- 

  

| annja tergantung. 

| da2 karena mereka . 

“14 Kenara “kita, tjahaja nej. | cetnjai 3 

5 d erah- 2 

an Asal tjita2 itu tidak ber-.   :tan kita anna tjita2 itu? 

“Kita tidak bata 
bahwa dialam Indonesia mer- 

sdeka ini dimana-mana telak 
bangkit kesadaran daerah 4g di- 
.djaman pendjadjahan masih be- 
lum namjak antara lain2 kame- 
"na jang didahulukan ialah Hita | 
skes kuan bagi tanah Na 
1 Indonesia sebulatnja. 

Meskipun usaha Belanda men- 
dirikan suatu Negdra Indone- 

uSia Serikat tempo hari adalah 
.dengan maksud untuk membagi 

- bagi dus melemahkan bangsa 
“kita, kita tidak boleh menutupi 
mata terhadap keinginan daerah 
hendak . menuntut kehidupan 
sendiri, didalam batas? lingku- 
.ngan kesatuan Indonesia. 2 NA 

. Negara kesatuan jang selalu 
“kita tjita - tjitakan sedjak du- 
.lu2 memang jang dapat kuat 
berdiri ditengah . tengah an 5 
ra. lain2. Tetapi biarkanlah da 5 
erah2.. mempunjai kehidupan 5 
sendiri. 2 

  ... Maka dalam hubunga ini da 
patlah kita gembira, lnja Pe- 
. merintah (Presiden) nampak | 
'nja dapat merasakan apa2 jang : 
hidup dikalangan rakjat didae- 
rah. Sulawesi -.Selatan. 

. Sambil lalu: Tidakk 
Le (ngan 

keamanan Pasundan Tai 
sadja,i belum Tea Lan 

   

  

  

“OSAKA Ai 
os 00 dib: 1g“ 

sal “menang Jogjakarta kan 
diadakan penerimaan r 
legasi Tunisia tuan R 
.dris jang kini dalam aa 
nannja.. mengundjungi Dj 
Tengah dan Djawa Timur. 

|. Ia akan diterima oleh Li 

anggauta2 6 
kundjungan 'itu terut 
tuk "memperkenalkan 
ngan pembesar2 dic 

. djika . mungkin .m 

pertemuan? Tenen 
rakjat. e 

. Perlu diterangkan d 
er, kedatangannja itu 

Tuan Mn 
“basi Rebo Il. 

  

             

   
   

   

   

    

   

  

dan hari ini ia | deng se 
.mendjadi. tamu. Tn # 

“Daerah. $ Rar 

UNTUK KORBAN PEMBU. | 
    

'NUHAN DAN INVALIDEN | 
' Didapat keterangan, bahwa | 

“splama bulan Djanuari 3 53 
.watan Sosial kabupaten 
“Jang telah mengeluarka, 
sebanjak lebih kurang R 

“ Uang tsb. diberikan 
.para korban pembunuhan, Ae 
bat aksi gerombolan bersendja- 

  

      

.ta dan para DA ni 

“Magelang, (KR) .5 

lupakan, # 

"las telah dikeluarkan. 
| tokang rem tadi 

J 'Tjiawi, fihak 
2 hukan pula tentang kedjadian 

| dari Tjiawi maupun dari 
| batu ketempat dimana sekrup2 
k tadi 

| malam harinja 

      

untuk menjam! 
aja 

Dikatakan bahwa penjelesai- 
ada pemu- 
ng ada di 

gunung? dan hutan? itu bukan 
orang2 tua, tapi adalah pemu- 
da2 jang usianja antara 20 — 
25 tahun. Kedatangan Presiden 
menurut harapan Mononutu, 
tidak usah  pessimistis terha- 
dap penjelesaian Kahar Mu- 

5 zakkar. ' 
Kemudian” pidato Presiden 

jang titik beratnja mengenai 
soal2 persatuan dan pengem- 
balian keamanan. Rakjat  di- 
adjaknja bersama2 mengem- 
balikan keamanan dan men- 
djaga ken anna An jang telah 
.ditjapaj . dengan pengorbanan 
jang besar sekali. # 

“ Kemerdekaan kita, ini- 
ik Kabar Muzakkar, 

|. Hamid Gali dll. 

| Pidato Presiden djuga me- 
njinggung nama Kahar Muzak- 
kar. rokakanja. bahwa ke- 

Tik Bung Karno. bukan milik 
orang2 kota sadja, tapi djuga 
milik mereka jang bergerilja, 
milik Kahar Muzakkar, milik 
Hamid Galj dll.” 

Presiden berkata selandjut: 
nja : "Bagaimana bisa kita da- 
pat kembali, : pada. hal keama- 
nan disini masih belum terdja- , 
min betul. Tapi apa jang su- 
dah, sudahlah. Mari kita susun 
aga baru pada “tahun 53: 

. Kita perlihatkan pada ma- 
tni “dania internasional tjahaja 

    

    

  

Presiden telah menjinggung 
soal pemilihan umum. Dikata- 
'kannja bahwa dalam pemilihan 
umum untuk konstituante dan! 
parlemen jang akan datang 
Presiden tidak mengemukakan 
Giri mendjadi kandidat. # 
PA akan duduk diru- 

r
e
y
 2m 

    

  

2 djam 16:00 Presiden dengan rombongan- | 
iba 'are-pare dari Makasar. 
aah Presiden penuh sesak dengan ribuan rakjat 

abutinja. Presiden terus menudju 
dimana telah menunggu puluhan ribu rakjat un- 

tuk mendengarkan wedjangan Presiden. 
Sebelum Presiden bitjara, telah berpidato lebih dulu Men- 

teri Penerangan Mononutu jang isinja kl, sama dengan pida- 
to jang diutjapkan dirapat rak sasa di Makasar. Hanja disini 
ia telah menjinggung soal pen jelesaian Kahar Muzakkar. 

Dua km djalan ma- 

lapangan A- 

mah dengan tenang. Bapak 
hanjak inginkan selama hidup 
mendjadi abdi rakjat - Maka 
kalau saja diberi kesempatan 
mengabdi kepada rakjat, maka 
itulah tjita2 saja dari ketjil, 
dan saja senang menerima- 
nja”. Demikian Presiden. 

Sesudah rapat raksasa itu 
Presiden membuka dengan res- 
mi tugu kemerdekaan Adjata- 
parang. 
Malamnja telah diadakan re- 

sepsj dengan pemuka2 rakjat, 
pedjabat2 militer dan sipil se- 

| tembat dimana djuga telak di- 
pertundjukkan tarian2 gan ke- 
senian daerah, 

Tidak betul rombo- 
ngan Presiden akan 
diserang. 

Menurut rerijana 5 Pebruari 
Presiden akan mengundjungi 

Rappang. 
Di Pare-pare tersiar kabar 

bahwa Kahar Muzakkar akan 
bertemu dengan Presiden. 

Tentang perdjalanan Presi- 
| den darj Makasar ke Pare- 
pare sbb :, : Sebelum Presiden 
meninggalkan Makasar, sudah 
didengar  degis-desus kalau 
rombongan Presiden dikawali 
oleh polisi dan tentera akan 

ngah jalan. 'Tapj ternjata 
Presiden dengan rombongannja 
telah tiba dengan selamat di 
Pare-pare. 
Rombongan tiba di Maros 

djam 09:30 disambut oleh  ri- 
buan rakjat barisan kuda, pan- 
du2 dan murid2 sekolah. Da- 
lam pidato singkat Presiden 

ndjurkan persatuan dan | 
pengembalian keamanan. Pen- 
duduk telah memberi tanda- 
mata pada Presiden berupa 
tempat sirih. . 

- Sekira setengah djam kemu- 
dian Presider tiba di Pangka- 
djene (2?) (Lk. 50 km dari Ma- 
kasar) dan disini Presiden dju- 
ga telah memberi Yan 

  

  
  

 lometer lebih djauh terdjadi 

'Kereta-api tjepat dari Ban- 
djar - Bandung ditahan dihalte 
Tjiawi, Kurang lebih pukul 11 
pagi diterima kabar, bahwa ba- 

Ha Gari djalanan kereta-api 
jang dibongkar tadi telah di- 
perbaiki 'kemb 1 sedangkan ge- 

“rombolan “tersebut telah diusir 
pula. Kedua kereta-api tjepat 
tersebut kemudian dapat mene- 

Hari Senin sore bagian djalan 
1 kereta-api itu telah dibongkar 

Sebuah kereta-api barang jg 
datang dari Tjiawi menudju Tji. | 
batu masih dapat melalui tem- 
pat tersebut dengan selamat. 

| Seorang tukang rem jang bera- 
da digerbong” paling belakang 

“dari kereta-api tadi, setelah ke- 
'retanja meliwati tempat ter- 
“sebut, kemudian melihat sege- 
'rombolan pendjahat jang berpa. 

|kaian seragam berdiri disam- | 
Se- “ping djalan kereta-api itu. 

lain dari itu ja dapat melihat 
pula, bahwa sekrup2 dari salah 
“sebuah bagian dari rel jang di- 

Segera 
sesampainja 

“di Tjipeundeuj memberitahukan 
“peristiwa ini kepada kepala se- 
tasiun jang kemudian membe- 
'ritahukannja kpd rekannja di 
'Tjiawi dengan perantara tilpun 
“dengan permintaan supaja ke- 
.reta-api tjepat Surabaja - Ban- 
dung ditahan dihalte tersebut. 

Selain dari kepala setasiun 
tentara diberita- 

  

. Segera para pembesar me- 
ngirimkan satuan2 tentara baik 

Tji- 

  

dikeluarkan dan setelah 
terdjadi tembak-menembak an- 
tara mereka dan gerombolan 
pendjahat tersebut, fihak ten- 
tara achirnja dapat mengusir 

| lawannja setelah mana pembe- 
. | tulan djalan kereta-api itu da- 

g | pat dimulai. 
Fe Setelah ini kereta-api tjepat 
tadi dapat melandjutkan per- 
djalanannja akan tetapi pada 

kurang lebih 
pukul setengah sepuluh, dian-     tara PMN dan Rantja- 

ruskan perdjalanannja masing2. : 

Kereta api tjepat di- 
(00 tembaki 

“Rel dikota, lok berlobang Kang peluru 

Derroren Kabar, bahwa pada hari Selasa pagi kereta- 
api tjepat Bandung . Surabaja terpaksa berhenti 

| Tjipeundeuj antara Malangbong dan Tjiawi karena djalan ke- 
| reta-api pada kilometer 239 telah dibongkar, sedangkan 6 ki- 

dihalte 

tembak-menembak antara satuan 
tentara dan. segerombolan pend jahat, t 

ekek ditembaki oleh segerombo- 
lan pendjahat. Lokomotif 'ke- : 
'reta-api tersebut mendapat 4 
buah lobang peluru, sedangkan 
dua buah gerbong jang terachir 
dua lobang. Akan tetapi dalam 
peristiwa ini tidak ada korban 
manusia. AA ASMY, 

diserang oleh gerombolan dite- ' 

— Bung Ko ta" Pelonkak: diri: 

    
  

    

“HARI 

nja seperti : -di Maros. Ditem- 
pat ini Presiden diberi hadiah2 
seekor kuda dan sedjumlah pi- 
gurah. Amanat tertulis diting- 
galkan Bung Karno untuk pen- 
duduk Pangkadjene al. sbb: 

: | Hendaknja Presiden 
5 mempergunakan pe- 

“ngaruhnja, 
4 Rakjat Pangkadjene, kemer- 
dekaan Indonesia adalah hasii 
perdjuangan kita bersama. Ma- 
rilah kita djaga djangan sam- 
pai,ia ternoda oleh perbuatan 
kita. sendiri. 
-'Djam 11.30 Presider tiba di 
Siseri kira2 70 km dari Maka- 
sar. Presiden djuga memberi 
wedjangan “pendek disini 1 
kehendak rakjat. 

Djam 14.30 Presiden-tiba- ai: 
daerah Daru, sekira 55 km se- 
belum Pare-par8 dan disambut 
barisan wanita jang berpakai- | 
an daerah, “barisan kuda dli. 

Presiden naik atas kap oto un- 
tuk membalas salam , merdeka 
rakjat. 
'Seterusnja ditiap2 desa jang 

dilalui hingga Pare-pare, sam- 
butan rakjat terus meriah. 
'Tentang suasana umum di 

Pare-pare jang tadinja diliputi 
kegelisahan . karena timbulnja 
berbagai : peristiwa, terasa be- 
rubah akan dengan keda- 
tangan Presiden jang dianggap 
sebagi harapan jang penuh. 
Presiden selaku lambang per 

satuan dam mempunjai penga- 
ruh, diharapkan rakjat hen- 
daknja dapat menggunakan pe 
ngaruhnja itu guna penjelesai- 
an dilapangan keamanan ter- 

utama. 
5 Pebruari 

dakan pertemuan chusu3 

ini komandan KMK Makasar 
telah tewas 

  

MAKASAR 
Kemarin telah tiba di Makas- 

sar dari Djakarta menteri aga- 
ma Kyai Fakih Usman beserta 
sekdjennja. Berkenaan dengan 
itu, malam ini bertempat dirua- 
ngan kantor penerangan agama 

propinsi Sulawesi akan diadakan 

sebuah pertemuan dengan sege- 

nap keluarga dari kantor2 aga- 

ma propinsi dan kotabesar Ma- 
kassar, sedangkan besok mente- 
ri Fakih Usman beserta rombo- 
ngannja akan meneruskan per- 
djalanannja ke Ambon. Maksud 
kundjungannja itu ialah guna 
menindjau perkembangan kan- 
tor2 agama serta meresmikan 

kantor urusan agama propinsi 
Maluku jang kini masih merupa- 

kementerian 

agama dipropinsi itu. Selain Am- 
'bon menteri Fakih Usman akan 
. mengundjungi djuga Tual, Ter- 
i nate dan Menado, dimana beliau 

akan kembali ke Djakarta pada 

| tanggal 20. Februari jang akan 

kan perwakilan 

datang. ' Dapat ditambahkan, 
bahwa dalam  perdjalanan ini | «Perundingan kita dengan Phil: 

turut djuga kepala2 bagian Ka- lina adalah lantjar dan dengan! 

tholik dan Protestan dari ke- | negeri2 lain belum diperoleh ha- 

menterian (agama, — R.M. 

AN UMUM 
. DITERBITKAN OLEH | BADAN PENERBIT. pen LATAN RAKJAT" ae GAUTA S.P.S.) 

    

   

        

'sekembalinja di 
Makasar Presiden akan menga- 

der 
ngan perwira2 garnizoen Ma- 8 
kasar. Seperti diketahui baru2 | 

ditembak orang. | 
—— Ant. 

. MENTERI AGAMA DI-. | 

Anggota? DPR Ketimantai : 

Berikanlah kredit 
Pada pedagang? di Ban- 

djarmasin. 
Berkenaan dengan terdjadi- 

| nja kebakaran di Bandjarmasin 
31 Djanuari jang baru lalu jang 

| mengakibatkan musnahnja ham 
pir 80”, dari perusahaan nasio- 

| mal, bangla parlemen jang 
berasal dari Kalimantan telah 
.menjampaikan pengharapan ter 

His kepada Menteri Perekono- 
| mian agar pemerintah dengan 
segera memberikan kredit luar 

a kepada pedagang? bangsa 
Indonesia jang mendjadi kor- 
ban kebakaran itu untuk reha- 
bilisasi perusahaan mereka baik 
untuk pembangunan kembali, 
toko2 mereka maupun untuk 
modal perdagangan kembali. 

Anggauta?2 parlemen tersebut 

menguatirkan akan perkemba- 
an pertumbuhan perusahaan 

nasional itu untuk masa akan 
datang apabila tidak segera di- 
bantu. 
Maka guna mendjaga agar 

djangan pedagang kita jg telah 

mulai hidup itu terdjebak kem- 
bali kepada perangkap modal be 

sar asing, dgn ini. selekas?nja 
kami memadjukan penghara- 
pan kepada pemerintah agar 
siang? Mean kepada 
hal ini. 

Demikian penghatapan ang 
gauta2 parlemen tersebut ter- 
diri dari Gusti A. Moes (Masju- 

mi), Hasan Basri (PSI), 
Helmut (SKI), Idham Chalid 
sjumi), Mohran bin H.M. Ali 

sjumi), Mohran bin H. M. Ali 
' (Parindra), Ibrahim Sedar (ti- 
dak begpartai),  Palaun Suka 

| (Katholik) dan Djokoprawiro 

(PIR). — Ant. 
  

   

   

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan ........« Rp. 11l.— 
Etjeran ... 0.60 ...... 33 

ADPERTENSI : 
1 milime ter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

  

' SEKITAR DENE TRALISASI TAIWAN : 
  

MOMMA ak astsin ass Lease 

TAHUN IX — NOMOR 31. 

  Na AR aa Li 

RRI. SEDIA ACHIRI 
PERANG KOREA 

Nehru kuwatir: terhadap putusan Eisenhower 
M. RRT Chou En Lai mengatakan, bahwa kaum merah 

bersedia mengachiri perang di Korea tapi berdasarkan pa- 
Sal mereka sendiri. 

  

P.M, Chou En Lai 

sedia berdamai dgn. 

sjarat2. 

  

MENTERI LN DJEPANG: 
  

K: 

kazaki. menjatakan didepan 

tya luar negeri parlemen 
5 ng bahwa Pilipina “ ingin 
supaja Djepang mulai mengang- 

kat kapajnja jang karam sebe- 
lum musim topan datang, jaitu 

dibulan Mei. jang akan datang 
dan Djepang setudju, djika. tew 

lah tertjapai sebelumnja perse- 

tudjuan tentang pengangkatan 

kapal karam itu, 
Pemerintah. Djepang katanja 

berpendirian pengangkatan ka- 
pal? itu harus sesudah perdjan- 
Gjian perdamaian Frisco dirati- 
fisir, 'tapi kata Okazaki lagi, 
Djepang tidak akan berkeras 

pada pendirian ini djika Pilipina 

menjetudjui, ongkos pengangku- 

tan kapal? itu mendjadi sebagi- 

an dari pembajaran penggantian 
kerugian perang ke Philipina. 

Tapi ia menegaskan lagi pers 

setudjuan tentang pengangka- 
tan ini harus disetydjui oleh 
parlemen Djepang. Kita telah 

menjatakan mau mengadakan 

persetudjuan dengan satu nege- 

ri misalnja Philipina walaupun 

belum didapat kesepakatan. 2 

negeri2 lain. 

    

s2 jang konkrit. 
  

dibereskan kembali, 

12 Kapanewon “belum 
punja tilpon. 

Atas pertanjaan KR, kalang- 
an itu menjatakan, bahwa kini 
diseluruh dae@rah baru terdapat 
23 kapanewon jang sudah mem 
“peroleh kembalj perlengkapan2 
“tilpon, padahal djumlah kapa- 
newon. seluruhnja jang mem- 
.perlukan pesawat2 tilpon kira2 

35 tempat. 
Seperti diketahui, pesawat2 

.tilpon itu dirusak pada waktu 
“agresi Belanda jang lalu. Pem- 
bangunan kembalj pada waktu 
ini tergantung daripada tem- 
pat2 kapanewon. Kapanewon2 
jang letaknja dilijn2 tilpon be- 
sar. dengan mudah dapat mem 
peroleh sambungan tilpon, 
seperti dikabupaten Kulon Pro- 
.80 5 kapanewon sudah diper- 

lengkapi. Bantul djuga 5 kapa- 
newon, Sleman 12 kapanewon, 
tetapj untuk kabupaten  Gu- 
nung-Kudul jang paling sedikit, 
aa hanja disatu kapanewon. 

Pekerdjaan kurang 
lantjar. 

Dengan : tidak adanja per- 
lengkapan2 tilpon itu diakuinja 
djuga, bahwa kini terasa sekali 
kurang  lantjarnja pemerinta- 
han  kepamong-pradjaan.  Di- 
njatakan sebagai tjontoh, sua- 
'tu panggilan dari Jogjakarta 
untuk salah suatu tjamat atau 
penewu disalah satu kapaner 

  
  

Jogjakarta menerangkan, 

Bila kapandwon? Jogjakarta di 
perlengkapi dgn pesawat tilpon? 

IHAK jang berwadjib dari Pemerintah Daerah Istimewa: 
bahwa Pemerintah Daerah 

| kini sedang berusaha dengan keras, agar perlengkapan? pesa- 
wat .tSlpon untuk kapanewon2 (ketjamatan2) 

pada hari itu djuga dapat 
sampaikan instruksi itu, 
mungkin 
diselesaikan 
tilpon. 
Djika 

sementara belum ada pesawat 
tilpon djuga akan sia2 belaka, 
karena djalan2 .kapanewon p 
da umumnja 

dengan melalui 

an pada kendaraan2 itu. 

perlu sekali mendjadi perhati 
an Pemerintah Daerah, demi 
kian kalangan tersebut. 

Dalam hubungan ni, Sareka 
Sekerdja Pamong-Pradja Dae 

Daerah, supaja kekurangan pe 

rah menjatakan, bahwa 
ini masih 

tuk   penting, 
Lembaga Kebudai 

uKon Ratasang 
ae rekan 

mn benak Maba gan 

  

segera. dapat 
karena alat itu penting sekali untuk ke- 

lantjaran pekerdjaan Tan g-pradjaan sehaxi-harinja, 

won jang tidak ada perlengka- 
pan pesawat tilpon dan djauh 
letaknja dari tempat bupati pa- 
mong-pradja, mungkin memer- 
lukan waktu beberapa hari. Te- 
tapi djika ada pesawat Han 

di- 
lah 

banjak soal2 dapat 

diadakan kendaraan2 

sudah hantjur, 
jang mengakibatkan kerusax- 

Dengan demikian, njatalah, 
bahwa.soal pesawat tilpon kini” 

SSPP djuga “desak. 

rah Istimewa Jogjakarta djuga 
mendesak kepada Pemerintah 

sawat tilpon diperhatikan  be- 
nar2. Tetapi Pergerintah Dae- 

hal 
tergantung kepada 

keuangan daerah. karena un- 
memperlengkapinja keu- 

angan NAN UNJ: peranan jang 

Okazaki katanja pertjaja, pe- 

rundingan bulan ini-dengan Phi- 
lipina tentang penggantian ke- 
rugian perang akan mempertje- 

pat projek pengangkutan kapal2 

karam. Demikian UP dari To- 
kyo. — Ant, 

KEAMANAN DI MAGE- 
LANG 

2 Orang pegawai ne- 

geri bantu gerombolan. 

DARI PIHAK resmi di Ma- 
gelang didapat keterangan bhw 

tembakan jang terdengar pada 
tanggal 4 malam 5 pk. 10 ma- 
lam adalah tembakan jang di- 
paskan oleh pihak militer dan 
polisi sebagai tanda peringa- 

tan kepada seorang jang ditem- 
pat. gelap menjinarkan lam- 
pu batre, . dan ternjata tidak 
mengenai licht code (code sinar) 

Seperti diketahui diluar-lu- 

ar kota dalam kabupaten Ma- 
gelang penduduk dilarang mem- 
punjai lampu batre. 
SELANDJUTNJA sasa Bata 

jang pada tgl. 4 pk. 5 pagi ter- 
dengar didekat kantor keresi- 
denan telah dilepaskan oleh 

1 Ipendjaga kantor kas negeri se- 
- Ibagai tanda ..peringatan terha- 

dap seorang jang tampak dide- 
| kat tempat itu, tetapi lari keti- 
ka ditanja, 

t|:- Orang ini tertangkap dan se- 
- |karang sedang data pemerik- 

saan. 
| PERAMPOKAN telah terdja-: 

- | di pada tanggal 4 malam 5 di- 
desa 'Putjang daerah Setjang, 
dilakukan Oleh 20 orang gerom- 
bolan MMC. Jang djadi korban 

ialah 24 buah rumah, kerugian 
ditaksir Rp. 20.000. Gerombolan 
telah dapat melarikan diri sebc- 
lum polisi datang, 
DIKOTA Magelang telah dis 

aan Indonesia 
ch Gensatahap . 
Metansaha en! & 

Leena” 

1 

t   
    

    

: Dr. Sir Alexander Fleming, jang 

  

Djepang meninggalkan 
pendiriannja semula 
TSUO OKAZAKI, Menteri LN Djepang kemarin dulu me- 

Dernikian Radio Peking. 

Statement tersebut dikeluar- 
kan tak lama setelah radio Pe- 
king menjiarkan reaksi pertama | 

dari RRT terhadap putusan Ei- 
senhower unik mendenetralisa- 
Sikan Taiwan, 

Dikabarkan selandjutnja pan- 
| wa statement tersebut dikemu- 

| kakan oleh Chou dalam pembu- 
kaan sidang umum ke-4 dari Pa- 
nityanasional - konperensi kon- 
sultatip politik rakjat Tiongkok | 
(badan politik jang tertinggi di 
RP), 

Dikatakannja, djika pemerin- 
| tah Amerika jang baru mempu- 
njai kehendak untuk mengachiri 
perang Korea dengan tjara da- 
mai mereka harus mulai lagi 
mengadakan perundingan per- 
damaian di Panmunjom dengan | 
tak bersjarat. 

Selandjutnja Chou.mengulangi 
lagi usulnja jang telah menolak 
komando PBB jakni supaja se- 
telah gentjatan sendjata soal 
repatriasi tawanan diselesaikan. 

Dalam pada itu Chou menga- 

takan, bahwa rakjat Tiongkok 

siap untuk berperang hingga 

achir, djika perundingan gen- 

tjatan sendjata tidak dimulai 
Iagi. i 

Seperti diketahui pembitjara- 

an2 telah dihentikan 8 Oktober 
tahun jang lalu. — UP. 

  

Reaksi India. 

Sementara itu Perdana Men- 

teri India Shri Nehru, telah   nerangkan, bahwa Djepang telah meninggalkan pendirian 

semula bahwa semua pembajaran penggantian kerugian perang I 
takan dilakukan sesudah Djepang mengadakan persetudjuan dgn | 

negeri? jang menuntut pembajaran kerugian perang termasuk | 

Indonesia, Birma dan negara? Indo Tjina. | 
— 

  

tangkap 2 orang-penduduk desa 
Menowo, karena diduga mem- 
punjaj hubungan dengan gerom- 
bolan MMC. 

Penjelidikan membuktikan 

bahwa rumah mereka itu diper- 
gunakan sebagai batu lontjatan 
untuk melakukan “aksi diksta 
Magelang. Kedua - duanja ada- 
lah pegawai negeri. 

  

ROMBONGAN DR. 
FLEMING KE BOMBAY 
Sebuah komisi jang diberi tu- 

gas untuk membuat rentjana 
pengadjaran serta penjelidikan 
di universitet2 di Bombay dan 
Madras, hari Selasa 'jl telah 
berangkat dengan pesawat uda- 
ra ke Bombay. 

Komisi tsb, jang terdiri dari 

menemukan penicilin, dan pe- 

menang hadiah Nobel lainnja, 
Dr, €. Heymans akan tiba di 

|-ngenai keadaan internasional se- | 
|rangkan, bahwa satu divisi Ko- 

menjatakan kekuatirannja me- 

lah reaksi resmi dari pemerintah 

India terhadap putusan Presi- 
| den A.S. tadi, 

Kalangan2 politik India 

ngat gelisah terhadap putusan 
| tadi, Nehru mengutjapkan per- 
| njataan tadi waktu ia berbitjara 

dimuka para gubernur dan kepa. 

| la2 negara bagian tingkat .lain 

| di New Delhi. 

Menurut pendapat kalangan2 

| politik India memutuskan untuk 

| mendenetralisasi Taiwan ini sa- 

|ngat mempersulit usaha2 India 
| | untuk mendamaikan kedua pi- 

|hak dalam perang dingin. 

Kalangan2 jang memperhati- 

kan di New Delhi berpendapat, 
| bahwa dalam politik LN India 

tidak akan terdjadi sesuatu pe- 

| rOobahan penting dan masih akan 
| tetap ditudjukan untuk mendja- 

| ga supaja India tetap bebas da 

ri kedua blok besar didunia, 

Diduga sikap India jang res- 

mi terhadap putusan EBisenhower 

ini akan dinjatakan dengan dje- 
las dan lengkap oleh Presiden 

India Rajendra Prasad apabila 

ia mengutjapkan amanatnja di- 
muka parlemen. AFP. 

sa- 

  

Pendapat Washington. 
Malam ini di Washington dju- 

rubitjara Kementerian LN me- 

njatakan, bahwa usul Tiongkok 

tersebut diatas itu sama sadja 

dengan rentjana gentjatan sen- 

djata Rusia jang ditolak oleh 
Amerika dalam bulan Desember 
jang lalu. 

Djurubitjara Kementerian LN 
Inggeris menjatakan bahwa usul 
Tiongkok tersebut diatas sama 
sekali tidak bisa diterima. 

Van Fleet, panglima PBB jg 
3S 

akan mengundurkan diri mene- 

rea Selatan telah-dikirimkan ke 
medan pertempuran Korea. 

Mengenai - pertempuran di 
Korea dikabarkan, bahwa se- 
lama 24 djam jang achi? ini   

  

P.M, Nehru 
chawatir 

sudah Presiden Eisenhower ms- 
njatakan putusannja untuk men- 
Jenetralisasi Taiwan. Demikian 

menurut kalangan jang  me- 
ngetahuj di New Delhi. 

Diterangkan seterusnja, bah- 

wa Nehru menamakan keadaan   Bombay hari Rebo djam 13.00 
Gmt, — AFP. 

sekarang ini tidak tetap dan 

mudah sekali berobah. Ini ada- 
  

Seluruh Nederland hari 
Minggu berkabung 

Badai baru mengganas lagi 

ADAI mengamuk lagi malam Kemis jang lalu dipantai? 
segeri Belanda hingga tanggul? sementara dadal karena- 

nja diberbagai-bagai tempat. 
Menurut Radio Nederland, 

sudah diketahuj 1269 orang, tapi dikuatirkan bahwa sebagai 
akan lebih banjak lagi korban bentja- akibati badai baru ini, 

na bandjir itu, 

Kira2 300.000 orang. kehila- 
ngan rumahnja. Badai baru jg. 
kentjangnja kira2 50 mil tiap 
djam ini, datangnja dari arah 
barat laut, 

Sementara itu pekerdjaan 
pertolongan dengan giatnja di- 
djalankan. Ribuan orang sudah 
diungsikan dengan pesawat 
terbang atau perahu tapi ma- 
sih banjak lain2nja jang belum 
tertolong. 

Untuk memberikan sedikit 
gambaran tentang kesengsara- 
an didaerah2 jang letaknja le- 
bih rendah dari permukaan la- 
ut dan hanja dilindungi oleh 
tanggul2 dapat dikemukakan 
disini beberapa tjontoh.  Dise- 
buah desa dipulau  Schouwen 
Duveland banjak penduduknja 
meninggal dunia didalam  po- 
hon2 tempat mereka mentjari 
keselamatan sedjam malam 
Minggu jang lalu. 

Di Eropa, kini sedang mu- 
sim dingin hingga banjak di- 
antara mereka tewas karena 
kedinginan kelaparan atau ter 
lalu letih. Dalam sebuah lum- 
bung didekat desa Oude Tonge 
tertjatat kira2 200 majat. 

Kerapkali. perahu2 jang su- 
dah berdjedjal2 penuh pe- 
ngungsi dipanggil oleh orang2 
jang dalam keadaan bahaja 
mentjari perlindungan diatas 

djumlah orang jang tewas jg. 

Overflakkee lebih 1000 orang 
terpentjil sama sekali. 

Sementara itu badai datang 
mengamuk lagi, menghantjur- 
kan tanggul2 jang sudah  di- 
perbaiki kembali. 

Ratu : Juliana mengumum- 
Kan, hari Minggu jang akan 
datang ini sebagaj hari berka- 
bung dan dalam segala gere- 
dja2 di Nederland akan Nilaku- 
kan. sembahjang luar Diasa. 
Ratu Juliana, hari itu akan 
mengadakan pidato dimuka tjo 
rong radio djam 13.00 waktu 
Nederland. — Ant. . UP. 

PEMERINTAH INDO- 
NESIA TURUT BER- 

DUKATJITA 
Dng ditimpanja bentjana 
negeri? Inggeris dan Be- 
landa, 

Atas nama Pemerintah  Indo- 
nesia kemarin oleh PM dan Men- 
teri LN, masing? telah dikirim- 
kan kawat turut berdukatjita 
kepada pemerintah Belanda dan 
Inggeris, jang telah ditimpa 
bentjana alam. Kawat PM Wilo- 
po itu telah dikirimkan masing2 
langsung kepada PM Dr, Drees 
dan PM Churchill, dan kawat 
Menteri LN Mukarto kepada ko- 

  
  

  

  atap tapi karena perahu sudah 
penuh, terpaksa mereka Su | 
arnkan sadja, Dipulau Goeree, 

  

misaris tinggi Belanda dan duta- 
besar Inggeris di Indonesia, — 

| tudjui anggaran belandja 

kegiatan hanja tampak antara 
kedua pihak pasukan2 peronda 

| sadja. — BBG. 

Djerman Timur perlu 
bentuk AP 

P.M,- Djerman Timur ' Otto 
Grotewohl telah mengusulkan, 

supaja madjelis rendah menje- 
5860 

djuta dollar atau 750 djuta dol- 

lar lebih banjak dari pada ang- 
garan belandja untuk tahun jg 
laiu. 

Dalam pidatonja dimuka ma- 
djelis rendah tadi,  Grotewohl 

mengulangi pernjataan presiden 
Wilhelm Pieck 1 Mei '52, jaitu 
bahwa Djerman Timur perlu 
membentuk angkatan perang- 
nja karena negara2 Barat me- 

ngadakan ,,perdjandjian  pe- 
rang”. 

Persetudjuan2 kontrak anta- 

ra 3-Besar Barat dengan Djer- 
man Barat, 

Menurut Grotewohl pemben- 

tukan angkatan perang Djer- 

man Timur ini tidak akan me- 
nimbulkan bahaja bagi negeri2 
lain. Dikatakannja angkatan pe. 

rang Djerman Timur akan me- 
lindungi perdamaian dan kema. 
djuan2 didalam negeri, — UP     

Korlilan diminta Djepang 
Perdana menteri Djepang Shi. 

geru Yoshida, menjatakan, bahi- 
wa ia akan berusaha sekeras2- 
nja untuk memperoleh djaminan 
bahwa pulau2 Kurillen dan ,,be- 
kas wilajah2 Djepang lainnja” 
akan dikembalikan. 

Yoshida memberi keterangan 
itu dalam parlemen untuk men- 
djawab pertanjaan mengenai 
pidato ,,State of the Union Mes- 
sage” presiden Hisenhower ba- 
ru2 ini, jang oleh kalangan2 di 
Tokio diartikan sebagai menja- 
rankan pembatalan Perdjandji- 
an Potsdam, 
Pernjataan Yoshida ini, oleh 

kalangan2 diplomatik di Tokio 
dianggap sama dengan permin- 
taan, supaja merobah perdjan- 
djian perdamaian San Francisco, 

Sebagai diketahui, menurut 
perdjandjian ini Djepang telah 

melepaskan segala haknja ter- 
hadap kepulauan Kurillen dan 
bagian selatan Sakhalin, — Afp. 
  

  

x Dalam 
upatjara 

KEPUJA di Delanggu baru? ini, 
Bupati, Klaten menjatakan ingin 

Sambutannja pada 
pemberian  idjasah 

melihat para. murid mendapat 
angka 10 dalam mata peladjar- 
an sBudi Pekerti”. Sebab, ka- 
tanja, menurut siaran "adio,   Ant, 
Delanggu kimi sedang diserang 
oleh ,M” lima, . 
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donesia Sukanto, Hao, 1 D2 

la Bahagian Inspeksi Mobrig 
sat, 

  

Mobrig untuk Kalimantan Ko- 
. misaris Besar Moh. Abbas dan | 
seorang adjudan. 

  

LEMBAGA BAHASA 
DAN SASTRA 
SUNDA 1 

. Menolak peredaran ,,Ta- 
“man Terbuka” dalam 
bahasa Sunda. 

, Lembaga bahasa dan sastra 
Sunda” dalam sidangnja telah 
mengambil putusan, jang berisi 

| desakan kepada jang berwadjib 
Kementerian P.P.K. dan instan- 
si2 lainnja, supaja terdjemahan 

kedalam bahasa Sunda dari bu- 
ku ,,Taman Terbuka” djangan 
disebarkan atau supaja ditolak 
Gari peredaran. 

. Menurut sekretaris ,,Lembaga 
- bahasa dan sastra Sunda” itu, 

— selain dari putusan itu lembaga 
tersebut akan menjusun sebuah 

ku itu kedalam bahasa Sunda. 
. Diterangkannja, bahwa dida- 
lam terdjemahannja itu selain 
dari ipa banjaknja kesalahan2 

dan gaja bahasa (taal 
en Pa btontan djuga gambaran2 

 milieu banjak jang tidak tjotjok 
dan menimbulkan. pengertian2 
jang salah. . 
 Pjuga salah seorang penga- 

ran 2, jaitu Djusar Kartasu- | 

dan meminta kepada Koordina- 
tor P.P.K. Djawa Barat, supaja 

Taman Terbuka” 
dari peredaran. — Ant. 

  

£ MAJOR UDARA Dr. SAR: 
— JANTO KE. AMERIKA 

| Major Udara Dr. Sarjanto ke- 
pala djawatan kesehatan pe- 
nerbangan AURI tanggal 3 jg |: 
lalu dengan menumpang pesa- 

wat terbang KLM telah ber- 
tolak darj Djakarta ke Amerika 

Serikat. Ia akan tinggal. disana 
- selama satu tahun untuk me- 
ngikuti peladjaran pada ,,School. 
of Aviation Medicine”. 

Sar janto adalah . perwira 
AURI jang pertama jang me- 
ngikuti Pelan pada. seko- 
lah tersebut, - — Ant, 

pembantu Komisaris | 3 

resensi tentang terdjemahan bu. 

brata telah memadjukan protes | 

'terdjemahan bahasa Sunda dari 
itu ditolak | 

wan ng angenta misi mtor | 
4 Belanda n 
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tidak ruh bagian2 

Not protes jang dimadjukan 
1 Isa Pena $ ini Hn me- 
  Me e aan 

lks Ponlaltamuan DPR: 

pai dimana usaha 
Pemerintah. 

- | T Memberi kesempatan 
Usaha? Nasional untuk 
Angkut djemaah hadji. 

Dalam” rapat Seksi Perhu- 
bungan Parlemer- telah dibitja- 
rakan soal2 mengenai ,,Pedoman 
Baru” dari pemerintah menge- 

  
|nai perusahaan2 perhubungan, 
| tentang. keadaan dan besarnja 
,djumlah serta tonnage kapal2 
sipil dan tentang kemungkinan 

| pengangkutan djemaah hadji jg. 
Jakan datang, oleh perusahaan? | 
.perlajaran nasional. 

Asraruddin, ketua seksi 
menerangkan, bahwa untuk mem 
bitjarakan soal tsb. lebih lan- 
Gjut, pada tg. 10/2 jang akan 
datang akan diadakan rapat 
kerdja dengan Menteri Perhu- 
bungan. 

Diterangkan, bahwa seksi 

menghendaki supaja materie2 
dalam Pedoman Baru jang oleh 
seksi dipandang principieel-di- 
atur dengan undang2, jaitu mi- 
salnja tentang modal nasional 
dan modal asing. 

rangan dari 

umum nanti, jakni 
kepulauan. 

Tentang pengangkutan dje- 
maah hadji, seksi akan mema- 

Gjukan pertanjaan, sampai di- 
mana usaha pemerintah mem- 

“beri kesempatan kepada perusa- 
mena nasional bareng Pn 

didaerahz 

  

     

            

   
pirnja tidak melihat bendera 
merah dipersimpangan djalan 
k.a., melangkah ri maka tefah 

ia ditubruk oleh lok jang sedang 
langsir. W. Esscheis melampat 
melangkahi- sopir keluar dari 
mobil, tetapi mobil telah roboh 
dan menimpanja. 
Ketjelakaan ini terdjadi de- 

kat Kn 2 pelabuhan Surabaja. 
oa   

Pemasulagi modal asing 
- Usul rentjana undang2nja- telah siap 
EMENTERIAN Perekonomian telo'h menjelesaikan usul 

Kan undang? (wets. voorontw. 
mn pemasukan modal : asing di Inde 

  

Menteri Perekonomian, s: 

tsb. telah disampaikan. kepada ) 
dimintakan pertimbangannja, 

Hari Senen jang akan dokakifia 
DP. $ PNI akan mengambil ke-i 
   

Perekonomian akan. diadj 
nja kesidang Kabinah 7 Na? 

Usul - -rentjana 1x 
tidak sadja mengatur: 

“kan modal asing jang. 
terdjadi, tetapipun terutarn a di. 
jua, st tan Har ina pasa 

AH  “Dabao alias Klutis 
desa Pakisadji, 
diri, beberapa waktu 
mer @ 

or ang 
Bi tidak 
tjeraikan Hate Tr. 
karang dan meng 

  
  

  

an bekas ist erinja” 
dua ini akar 

| orang lain, tag 
a  djus 

ng ke- 
Sa oleh Ia     

     

an. 
isterinja 

i AN aan na Ja 5 
kedua, 
Hingga persita ini aitatis 

| belum ada perobahan, 
(Abadi). 

    

  

| dalam pelbagai 

. | pertambangan, 
2 perhubungan    

   Na 

ah dai 

    

     

    

    
   

     
    
   
       

  

   
    

   

  

   
    
     

  

     

  

   

  

      

         

  

z erinja 
Beberapa waktu kemudi-.f      

   
   

     
| Republik. 

  

     

     
        

      

      
   

        

     

  

erp) jang mengatur tea- 
C'nesia (investasi). Oleh 

Mer teri dari PNI, usul rentjana 
x :wan nyaa PNI guna 

modal asing jang sudah ter- 
-djadi, jang besarnja idi Indonesia 
Lk, 4 miljard rupiah, tertanam 

lapang usaha, 

jakhi dari lapang perkebunan, 
perindustrian, 

sampai pada la- 

pang perdrgangan. 
Maksud inti daripada rentjana 

ut selair menetapkan sjarat2 
aru bag. penanaman modal 

asing idipelbagai lapangan tsb., 
pun membuka kemungkinan 

   

    

if 

, lapangan baru bagi modal nasi- 
  

Onal dengan kemungkinan menu- 
| tup sesuatu Japangan usaha ba- 

   
ar asing. Sumber berita 

belum bersedia memberikan   

sjarat2 tsb. 

tjananja itu setelah mendas | 
ab persetudjuan kabinet dapat 
sampaikan: kepada Parlemen | 

pada achir bulan ini atau per- 
| per bulan depan. Ha AYeU 

  
        

KONPERENSI PRRI DJA- 
1 "WA BARAT: 
' Konperensi PRRI (Pemuda | 

Rakjat Indone- 

Mena - wilajah Djawa . Barat 
an dilangsungkan pada tel: BG 
“dan-”8 Pebruari di 

  
  

      aa | dung, . Diantara -atjara jang: 
        pen dalah “antara lain. pe- 

igumpulan bahan - bahan'utk 
di uda 3 

taan WFDY dan perdjuangan | 
| MAPAN AAt Irian — Anti 

        

     

  

AAN dengar pidato jang dini jepitan oleh Presiden | 
umu m di Amuntai baru? ini, M. Isa 

“anggota parlemen (Masjumi) telah menjampaikan 
perdana menteri Wilopo terhadap bagian | 

i pidato tersebut mengenai negara Islam, 

| siden. jang telah diutjapkannja | 
| di Peraja (Sunda Ketjil) dalam | 
tahun 1950. tentang negara | 

k | perajaan hari ulang tahun pro- 
| klamasi kemerdekaan pada tgl 
|17 Agustus 1951, dalam: mana 
ia antara lain mengemukakan, | 

| meninggalkan pantjasila dite- 

: : idai - ideologi lain”. 
au Susunan negar, Indonesia 

| kan dan menggelisahkan ummat | 
Islam Indonesia dan luar negeri. 

tsb., 4 

Mengenai djumlah kapal2 si- | 
pil, seksi akan meminta kete ! 

pemerintah, jakni | 
berhubung dengan keperluan2 | 
jang mutlak dalam pemilihan ' 

  

keterangan2 jang konkrit menge | 

abarnja Menteri Perekono- | 

n mengharapkan supaja Usul | dikurangi dengan 400.000 ton. 

   

ngenai bagian2 dari pidato? Pre. | 

| sidangnja itu, 
telah membitjarakan soai2 me- | 

| ngenai 

sp, Ms Wilopo. 

an hua duta datar menga. 

ketuanja P.M. Wilopo. Didalam 
dewan tersebut 

projek2 pembanguran 
| dalam rentjana Asahan, rentja 

na Kalimantan dan soal ,,Bruyn. 
zeel Dajak Houtbedr ijo”. 

  

Islam, dan berkenaan: dengan | ha 

bahwa: ,adalah haram untuk 

ngah djalan untuk ditukar dgn 

Pidato2 itu menurut M. Isa | 
Anshary sangat menggontjang- 

Menurut pendapatnja pidato2 | 
Presiden itu bukan menambah 
djernihnja suasana bahkan me- 
nambah keruhnja keadaan dan 
akan menimbulkan kekatjauan | 

dan gangguan keamanan. Pida- | 
to Presiden itu katanja tidak: 
demokratis dan: tidak -konstitu:: 
sionil, dan: berisi: penantangan. 
terhadap: ideologi Islam jang di-' 
anut .oleh:sebagian terbesar dari | 
pak maba “Indonesia. —(Mer: 1 

  

uangan itu aa Na lagi 
setingkat kemadjuan terhadap 

| ketiga soal tersebut. 
(Dan didalam sidangnja jang 

| akan datang dewan akan metan. 
djutkan lagi pembitjaraannja 
mengenai soal itu. — Ant. 

' LULUS FAKULTET 
|. PERTANIAN» 

: Fakultet Pertanian dari Uni- 
versitet Indonesia di Bogor, 
mempermaklumkan, bahwa pa- 
da tg. 30 Djanuarj 1953, telah 
lulus cudjian Fakultet tersebut 
sebagai berikut: 

Insinjur Pertanian: Go Ban 
“Hong, Kandidat ke II, djurusan 
Pertanian: Oey Beng Swan, 
Kandidat ke I, djurusan Perta- 
nian: Kadarusman Nitidiputro, 
(Kandidat ke I, djurusan Kehu- 
tanan: T.M, Lumban Tobing. — 

  

  ea 1 SN “Ant. 

Dibawah pimpinan 4 

dakan sidang dibawah pimpi--an | 

Menurut ba aa 1 

Giwakilinja berdiri netral 

tengah2 blok jang sedang ber- 

  

      

  

HALAMA.:, 
» 

  

Persatuan kaum Muslimin se- 

dunia akan dibentuk ? 
Said Ramadhan: Dunia, sedang kalut 

9 KRTEMPAT dihotel Grand Hotel du Pavillon Djakarta, 
kemarin dulu sore oleh Said Ramadhan utusan dari or- 

ganisasi persaudaraan muslimin di, Mesir, diadakan  konpe- 
rensi pers, dalam. mana antara lain  diterangkannja . maksud 
kedatangannja ke Indonesia untuk mentjari hubungan dengan 

pemimp 4in2, pergerakan Islam di Indonesia, guna mengadjak 
membentuk. suatu persatuin ka um Muslimin sedunia. 

Dikatakannja organisasi jang 

di- 

tentangan “dan agressip. De- 

ngan dasar keagamaan organi- 

sasinja hendak mengadjak 

umat Islam sedunia memben- 

tuk tenaga ketiga ditengah- 

tengah kedua blok itu. 

Kepada kaum Muslimin In- 
donesia jang dianggapnja se- 
bagai salah satu golongan ter- 
besar “di Asia ia menjerukan 
supaja dapati bantuan mentjip- 
takan maksud dari organisasi- 
nja itu jang menghendaki: per- 
damaian didunia jang kalut ini. 

Said Ramadhan mengeluar- 
kan statement jang antara lain 
mentjeriterakan organisasi per 
Saudaraan Muslimin ini di Me- 
Sir berdjuang untuk melaksa- 
nakan susunan baru dalam ma 
sjarakat berdasarkan prinsip2 
dan nilai2 Islam. — Ant. 

  

  

: Re tjana: pekerdjaan harus dirobah : 
supaja dapat dibeajai 

" . (OLEH: WARTAWAN ”K.R.” SENDIRI). 

(1) 
ERTEMPAT di Balaj Pen didikan Masjarakat 
Palur (Surakarta) pada.,hari Kemis tg. 5-2 jl telah di- 

Jlangsungkan pembukaan dari 
watan Pertanian Rakjat Propinsi seluruh 
tara lain dihadliri oleh Kepala Pusat 
Rakjat dan Sekdjen Kemente 
sebut akan berdjalan selama 
tg. 7 dan 8 Pebruari akan diadakan penindjauan? 
lah kita beritakan, dengan M 

Dalam pidato Kepala Pusat 
Djawatan Pertanian Rakjat, 
'Suwardjo antara lain dikemu- 
kakan, bahwa penambahan ha- 

sil bumi wmendjadi: prioriteit 
pertama dari Program Peme- 
rintah sekarang, walaupun sja- 
rat2nja kadang2 tidak dapat 

kselalu  ditjukupi mengingat 

hal2 keuangan. 
Rentjana Kesedjahteraan Is- 

| birowa KI) tahun 1952 ha- 
nja sama dengan 50fc dari 
anggaran jang AAN jUKan da- 
lam tahun 1951. Sedangkan 
anggaran R.K.I. tahun 1953 te- 
lah mengalami perobahan 5 
kali kearah pengurangan, jang 
harus dikurangi 354 dari ang- 

mo- |.garan 1952, jang berarti bah- 
dar “''wa anggaran tahun 1953 hanja 

dengan 6576 
| garan 1951 atau bara 3214 Fo 

X.-50 ang- 

'dari anggaran tahun 1951. 

Maka. 
 - 

untuk mengadakan 
- “pemakaian uang setjara effec- 

tief. rentjana pekerdjaan harus 
dirobah demikian rupa, sehing- 
ga dengan - adanja perobahan 
tersebut Pena dapat di- 
beajai. 

Hasil padi tahun 1952 
makin meningkat. . 

Berkat tindakan2 positief jg. 
didjalankan oleh Djawt, Per- 
tanian Rakjat bersama rakjat 
dan instansi2 jang bersang- 
kutan, terutama Pamong-Pra- 
dja  (penjiaran bibit unggul, 
pemupukan, perbaikan penga- 
iran desa, pemberantasan ha- 

“ 

tanaman dsb.), meskipun kelu- 
arnja uang tidak lantjar, hasil 
bahan makanan -. pada -tahun 
1950 — 1951 dan 1952, terutama 
hasil beras makin meningkat. 

Kenaikan produktie padi di 
Djawa -sadj2. adalah sbb: Ta- 
hun 1950 —.6.800.000 ton padi 
kering, Takun 1951 — 7.400.000 : 
ton padi Kering: Tahun 1952 — 
7.900.000 tan padi kering, jang 
dalam djumlah tersebut terke- 
tjuali padi. gogo. 

Kenaikan hasil dil & & 
Djawa: mulai tahun 1950 te- 
rus naik. Sebagai tjontoh ialah 
Propinsi Sumatra Selatan sa- 
dja pada tahun 1950 masih me 
'rupakan daerah minus, pada 
tahun 1952 sudah mendjadi da- 
erah surplus. 
Kesimpulemnja, 

hun 1951 
produksi raita2 sebelum perang 
(tahun 1937), dan produksi ta- 
hun 1952 telah mentjapai ang- 
ka top-produksj tahun 1940 — 
1941. 2 

Import beras tahun 1952 se- 
banjak 600.000 ton, pada  ta- 
hun 1953 ini diharapkan dapat 

produksi ta- 

Lebih landjut Suwardjo ka- 
takan, bahwa selain tindakan2 
jang tirnbul dari pelaksanaan   
inspektur 

   

si, pembelaan hak2 pe- | 
lunia, tentang keang-.   

R.K.I- 1952 perlu dikemukakan 
'hal2 jang “penting jang ter- 
djadi dalam tahun 1952, jalah: 

1. Konperensi dengan para 
mengenai tanaman 

perdagangan di Lembang pa- 
da penghabisan bulan Djanua- 

| rj 1952, jang dinjatakan beta- 
pa pentingnja rehabilitasi dari 

| tanaman : perdagangan, dan 
perluasan didaerah2 jang tjo- 

“tjok Wgeschikt”) untuk pena- 
.naman itu bagi rakjat dan ne- 
gara, 

Disamping 
“kah pembibitan dan penjelidi- 
kan benih2 tanamar jang pada 
suatu sa'at sangat dibtituhkan 
“aa, pap! dan masjarakat, 

ma dan penjakit, pemeliharaan- 

telah sama dengan | 

itu perlu digiat- | 

Desa di 

Konperensi para Inspektur /Dja- 
onesia, jang an- 

Djawatan Pertanian 
rian Pertanian. Konperensj ter- 

2 hari, sedang 2? hari kemudian 
seperti te- 

enteri Pertanian beserta stafnja. 

misalnja kapas, rami, tana- 
man obat2an dan sebagainja. 

-Pelbagai perluasan 
( dilaksanakan. 

Dengan fondsen dari Pro- 
pinsi2 dan bantuan Pemerintah 
pada tahun 1952 telah diadakan 
tindakan2 menudju “kearah re- 
habilitasy dan perluasan sbb : 

wa Tengah dan Timur, rami 
diseluruh Propinsi di “Indone- 
sia, rosela di Djawa Tehgah, 
sisal di Djawa Timur: temba- 
kau virginia di Djawa Timur 
dengan mendapat bibit dari A- 
merika, lada diseluruh Indone- 
sia, terutama ' Sumatra Sela- 
tan, tjoklat dj Sulawesi, Ma- 
luku dan Suda-Ketjil: tjengkeh 
di Sumatra Tengah, Maluku 
Gan seluruh Djawa, klapa di 
Djawa Timur/Tengah dan Su- 
matra Tengah: kopi diseluruh 
Sumatra (bibit proefstasion 
Djawa Timur), pembibitan teh 
dan klapa sawit. 

Untuk memberantas "hlister 
blight” pada tanaman teh di- 

sediakan Rp.7.500.000.— 

Disamping " itu  memperba- 
njak tanaman ketela pohon jg. 
djuga berarti memperluas pem 
bikinan tepung tapioka. 

Dalam mendjalankan tugas 
utk. rehabilitasi dan perluasan 
tanaman perdagangan selalu 
diperhatikan imbangan antara 
kebutuhan bahan makanan dan 
produksi tanaman perdagang- 
an, dalam arti kata supaja pe- 
nanaman itu tidak mendesak 
kepentingan bahan makanan. 

Dalam uraiannja Kepala Pu- 
sat Djawatan Pertanian Rak- 
jat, Suwardjo, dikemukakan 
selandjutnja bahwa atas an- 
djuran Menteri Pertanian pa- 
da bulan Djuni 1952 telah- di- 
bentuk suatu Panitya rami, jg. 
diketuai oleh Kepala Pusat 
Djawatan Pertanian Rakjat. 
Dalam bulan Nopember dan 
Desember telah .diadakan pem- 
bibitan ditiap Propinsi seluas 
5 sampai 10 hektar. Dalam hal 
itu dj Sumatra Utara terdapat 
kerdja-sama jang erat antara 
Djawatan Pertanian  Rakjat 
dengan perusahaan rami (di Su- 
ngai Agul jang mempunjai ta- 
naman rami luas 20 ha. 

Tebu Rakjat dj Suraba- 
ja . dan penjelidikan 
alat?2nja di Surakarta. 

Ternjata bahwa tanaman te- 
bu rakjat. makin bertambah 
banjak. Pada achir tahun 1952 
seluruhnja luas 35.000 ha., se- 
dangkan sebelum perang luas 
30.000 ha. Dalam tahun 1953 
di Watu (Surabaja) didirikan 
Balai Penjelidikan - Gula Tebu 
Rakjat, dengan maksud me- 
njelidiki tjara-tjaranja membi- 
kin gula tebu rakjat dipandang 
dari sudut technis dan ekono- 
.mis: 'Sementara itu'di Sura- 
Karta “didirikan djuga Balai 
Penjelidikan alat2 untuk mem- 
buat gula tebu rakjat. 

Panitya Menambah 
Hasil Bumi. 

'Bamentara itu telah dibentuk 
Panitya Menambah Hasil Bu- 

“mi (PMHB), jang diketupi oleh 
Ir. Gunung. Iskandar - (sek: 
djen - Kementerian  Pertani- 
an), dengan para anggauta2- 
nja Mr: Sutrismo Slamet (dari 
Kementerian Keuangan) , dan 
Sukartono (dari. Kementeri Da- 
lam Negeri) Panitya Negara   

Pembibitan randu di Djawa Te- | 
ngah.dan Timur,.kapas di Dja-. 

Balai Penjelidikan Gula 

itu terdiri dari wakil2 Kemer- 
terian ' Pertanian, Kementeri- 
an Pekerdjaan Umum, Kemen- 
terian Keuangan dan Kemen- 
terian Dalam Negeri. Ada- 
pun tudjuannja - ialah melan- 
tjarkan pekerdjaan Djawatan2 
Pertanian Rakjat dan Djawa- 
tan Pengairan, dengan djalan 
memetjahkan kesulitan? jang 
didapat dalam Djawatan2 tadi, 
terutama kesulitan2 jang ter- 
dapat didaerah. 'PMHB mem- 
punjai penghubung, terutama 
diluar Djawa, jang pekerdja- 
annja, mengumpulkan bahan2 
Gari daerah2 untuk disampai- 
kan pada Pusat PMHB supaja 
dapat segera dipetjahkan. 

PARA PENGANGGUR 
AKAN DIKERAHKAN 
Menurut keterangan dari pi- 

hak Sosial prop. Djateng di Se- 
marang, kini pihak itu sedang 

berusaha untuk mengadakan 

,usaha kerdja” untuk para pen- 

derita kelaparan jang terdapat 

dibeberapa daerah di Djateng. 

Pekerdjaan2 jang akan diberi- 

kan kepada para penderita itu 

antara lain membikin djalan, 

djembatan, kali2 untuk pertani- 

an, dll. usaha jang sesuai dgn 

maksud pembangunan. . 

Untuk keperluan itu telah di- 
adakan hubungan dengan hebe- 
rapa instansi jang bersangkutan 
diantaranja Djawatan  Penem- 
patan Tenaga, Djawatan Sosial 

dllnja. Menurut keterangan, utk 

maksud itu telah dimadjukan 

kepada pihak atasan beajanja 
sebesar satu setengah djuta ru- 

piah. Dengan demikian, maka 

kepada para penderita itu diberi 
pertolongan dan pekerdjaan. 
Djadi bantuan itu tidak hanja 

Satu matjam sadja. — RSg. 

  

  

MENTERI DJUANDA: 

Pembangunan di Sul : 
wesi lambat 
Karena blokade devisen, 

Menteri Perhubungan Ir. Dju- 
anda kemarin dulu telah tiba 
kembali di Djakarta dari kun- 
djungannja selama Ik. sepekan 
kedaerah Sulawesi, Dalam kun- 
djungannja itu Djuanda telah 
menghadliri upatjara permulaan 
pekerdjaan pembikinan pelabu- 
han baru di Bitung dan dari situ 
antara lain telah mengadakan 

pula. kundjungan ' ke Menado, 
Minahasa, Gorontalo dan Ma- 
kassar. 

Ditanja mengenai kesangnja 

Djuanda mengatakan dapat di- 
rasakan olehnja jang usaha? 

kementeriannja terhadap - dat- 
rah? itu umumnja sangat ter- 
lambat jang antara lain adalah 
disebabkan karena blokade de- 
visen. 

' Dikatakannja oleh Kemente- 
rian Perhubungan akan diusa- 
hakan pengeluasan hubungan 

udara bagi daerah tersekut. Se- 
bagai langkah pertama hubung- 
an dengan pesawat2 Catalina 

akan diadakan dengan Goron- 
talo. 

Persiapan? ini telah dapat 
kemadjuannja. Kini hanja ting- 
gal menunggu perlengkapan ba- 
gi alat2 radionja sadja lagi. 
Atas pertanjaan mengenai usa- 
ha pengangkatan kembali ka- 
pal2 jang tenggelam dilautan 
Indonesia Djuanda menerangkan 
untuk pekerdjaan ini sebuah 
kontrak telah diperbuat dengan 
suatu usaha pemborongan Dje- 

pang. 
Dan pekerdjaan ini diharzp- 

kan segera akan bisa dimulai. 
— Ant. 

  

USUL AMANDEMEN 
DJASWADI CS. 
AKan dibitjarakan oiek 
Kabinet. 

Soal usul amandemen Dias- 
wadi Cs terhadap rentjanas un: 
Iang2 mengenai tarip padjak 
perseroan tahun '53 jang telah 
diterima parlemen kemarin dulu 
siang dengan suara 59 lawan 41 
baru akan dibitjarakan oleh ka- 
binet paling tjepat dalam achir 
minggu depan, demikian menu- 
rut keterangan pihak resmi ke- 
marin dulu malam.   Sebab Menteri Keuangan sen- 
diri mulai hari ini akan tinggal 
di Bandung selama sepekan utk 
mengikuti konperensi Ecafe. 

P.M. Wilopo sewaktu ditanja- 
kan pendiriannja terhadap dite- 
rimanja usul amandemen Djas- 
wadi Cs ini menerangkan dalam 
pandangannja soal ini, adalah 
hal jang biasa dalam dunia pe- 

merintahan parlementer. 
Djika pada suatu ketika pi- 

hak parlemen mengemukakan 
amardemennja terhadap sesuatu 
rentjana undang? dari pemerin- 
tah maka soal ini akan ditin- 
djau kembali oleh pemerintah 
untuk ketentuannja. Demikian 
djugalah kita bikin? tafsiran 
atau dugaan? jang terlalu dja- 
uh, katanja lagi. 

Menteri Keuangan Dr. Sumi- 
tro sendiri sampai kemarin dulu 

malam masih tetap berpendirian 
akan lebih dulu mengemukakan 
usul amandemen itu kepada ka-   
binet. — Ant. 

  

MENDERITA KERUGIAN 
Rp. 1.322.547. — 

77 Djiwa mendjadi sasaran gerombolan 

(Oleh : Wartawan K.R. sendiri). 

IHAK jang berwadjib di Magelang dalam suatu keterangan 
jang diberikan kepada wartawan kita menjatakan, bahwa 

selama tahun 1952 kerugian penduduk didaerah kabupaten Ma. 
gelang, sebagai akibat tindakan? para bekas bataljon 426 dan 
gerombolan dari Merbabu Merapi Kompleks lebih kurang ada 

Rp: 1.322.547, 
Kerugian itu baru merupakan materte, belum termasuk ru- 

mah2 penduduk jang dibakar, sedang korban djiwa banjaknja 

ada 47 orang terdiri dari penduduk biasa, anggauta pamong 
desa“ dan pamong pradja diantaranja tjamat Pakis. 

Dikatakan selandjutnja, me- 
nurut laporan 'angka2 jg men- 

dekati kebenarannja, selama 
tahun 1952 telah terdjadi 325 
kali perampokan, 62 kali pen- 
tjurian, 58 kali pembunuhan, ke- 
rugian penduduk. Rp 1.305.972,- 
Rp. 16.575,- dan 717 djiwa. 

Dalam Triwulan 
pertama. 

Bagian triwulan, pertama te- 
lah terdjadi 86 kali perampok- 
an, 31 kali pentjurian, 12 kali 

pembunuhan, kerugian pendu- 
duk, Rp: 286.503,—, Rp. 6.697,— 
dan 16 djiwa orang jang” men- 
djadi korban. 

Menurut tjatatan angka2 “itu 
diterangkan, bahwa dalam bulan 
Djanuari telah terdjadi 14 kali 
perampokan kerugian sebaniak 
Rp. 126.367,—, 11 kali pentju- 
rian Kp. gada 1 kali pem- 
bunuhan dengan 1 djiwa. Pe- 
bruari terdjadi 16 kali peram- 
pokan “kerugian Rp. 100.496,—, 
6 kali pentjurian Rp. 2.079,—, 
5 kali pembunuhan korban 6 
djiwa, Maret terdjadi 56 kali 
perampokan kerugian Rp 59.640, 
pentjurian 14 kali Rp 2.135,- 
dan 6 kali pembunuhan korban   9 djiwa, 

Dalam Triwulan 
kedua. 

Triwulan kedua terdjadi 94 
kali perampokan, 18 kali. pen- 
tjurian dan 10 kali pembunuhan, 
kerugian penduduk Rp 218.671,-, 
Rp. 3.147,- dan 12 djiwa pendu- 
duk. Termasuk bagian bulan 
April terdjadi 31 kali perampok. 
an kerugian Rp. 31,981,. 15 kali 
pentjurian Rp. 3.123,-,, 1 kali 
pembunuhan dengan 1 djiwa. 
Bulan Mei terdjadi 38 kali pe- 
rampokan kerugian Rp 119.417,-, 
1 kali pentjurian Rp. 100,- dan 
6 kali pembunuhan dengan kor- 
ban 8 djiwa penduduk.  Djum 
terdjadi' 17 kali perampokan 
kerugian 'Rp. 67.273: 2 kali 
pentjurian Rp. 36,- dan 3 kali 
pembunuhan dengan 3 djiwa. 

Dalam Triwulan 
ketiga. 

Triwulan ketiga telah terdjadi 
57 kali perampokan Rp 390.285,-, 
9 kali pentjurian Rp. 4.763,- dan 

23 kali pembunuhan dengan 26 
djiwa. Termasuk bagian bulan 
Djuli terdjadi 15 kali perampoks 
an Rp. 69.701,- 4 kali pentjurian   Tp Libet dan 3 kali pembu- 
nuhan dengan korban 3 djiwa. 
Agustus terdjadi 19 kali peram- 

  

  

| kim Agama di 5 tempat, 

    

fgjokavte. 
BANGUNAN ASENEE- 

RINS DIRUSAK 
ORANG ? 

Didapat kabar bahwa seba- 

gian dari bangunan asaineering 

dikampung Karangkadjen baru2 
ini telah kedapatan dirusak 
orang. 
Bangunan tersebut ialah ber- 

rupa beton baan pandjang & 39 
M dan 3 bidji dekken dibuang 
dilain tempat. 1 

Dengan rusaknja bangunan 
jang bermaksud untuk mendja: 

ga kebersihan djalan dan memu- 
dahkan perhubungan diantara 

satu sama lain kampung bukan 

sadja pemerintah dirugikan te- 

tapi rakjat pun merasa rugi. 

Siapa jang berbuat sematjam 

itu kini sedang diselidiki oleh 
jang berwadjib. 

LATIHAN PERTAMA 
TJALON HAKIM 

AGAMA 
Dengan disaksikan oleh wakil 

Djawatan Pendidikan Agama 
Pusat, oleh K.H.M. Farid Ma'ruf, 

Kepala Kantor Urusan Agama 

Daerah Istimewa Jogjakarta, te- 
lah diterima penjerahan - rara 
siswa kelas tertinggi S.G.HLA. 
Bagian Hakim dari Direktur se- 
kolah tsb. K:H. Bakir. untuk di- 

latih sebagai tjalon Hakim Aga- 

ma pada kantor Pengadilan aga- 
ma selama 2 bulan. Latihan tsb. 
dimulai kemarin. 

Penjerahan dan penerimaan 
ini dilakukan dengan upatjara 
sederhana pada hari Selasa ma- 
lam Rabu jbl., digedung K.U.A. 
jang baru dihalaman Masdjid 

Agung. Latihan ini adalah jang 

pertama kali diselenggarakan 
oleh Kementerian Agama  se- 
bagai usaha permulaan untuk 

mengisi kekurangan tenaga2 
ahli. jang dimulai pada Rabu 

kemarin, sebagai tjalon Hakim 

Agama pada Kantor Pengadilan 

Agama. 

Selandjutnja dapat dikabarkan 
pula, bahwa latihan tersebut 

dibawah pengawasan Kyai Mah- 
fudz Siradj dengan bantuan pa- 
ra Kepala Djawatan dari K.U.A. 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Diseluruh Indonesia kini telah 

terdapat Sekolah Guru dan Ha- 
jakm: 

Jogjakarta, Malang, ' Bandung, 

Bukittinggi dan  Kotaradja. 
Masing2 mempunjai djurusan: 

Bahasa/Sastera (Bag. A), Ilmu 

Pasti dan Alam (Bag. B), Guru 

Agama (Bag. C), dan Hakim 

Agama (B:zg. D). 

S.B.P.I. MENGAKTIP- 
KAN TENAGANJA 

Dalam laporannja Sekretaris 
Umum S.B.P.I Tjabang Jogja 
dalam rapatnja pada tanggal 
4-2 jl. didepan seluruh wakil2 
Ranting Serikat Buruh Pertje- 
takan Indonesia ditegaskan, 
bahwa, selama 16 bulan orga- 

“nisasi buruh itu dipegangnja 
tidak sedikit pengalaman2 ser- 

ta kesulitan2 jang dihadapinja 
dan merupakan peladjaran da- 
lam melangkahkan usahanja 
selandjutnja. Koreksi dan zelf- 
koreksi tadjam telah diben- 
tangkannja terus terang dan 
diperingatkannja. pula da- 

lam laporannja itu, bahwa tin- 
dakan2 kearah pemetjah-belah- 
an dikalangan kaum buruh me- 

mang ada, maka diharapkan- 
nja agar kaum buruh terutama 
buruh pertjetakan sadar dan 
memperkuat  dirinja dengan 
mengaktipkan kembali organi- 
sasinja, lebih giat bekerdja da- 

ri jang sudah2. 

Kemudian diadakan perubah- 
an susunan pengurus Tjabang 
S.B:P.I. jang putusannja sbb.: 
Sekretaris Umum sdr. Soemar- 
tono M (K.R.), Sekretaris Or- 
ganisasi sdr. Sardjono, Sekre- 
taris Keuangan sdr. Drono 

(KR), Sekretaris Perburuhan- 
Upah sdr. Sulistijo (Sinar Asia), 
Sekretaris i(Pendidikan-Pene- 
rangan sdr. Suprapto (Sinar 
Asia) dan seorang . jang akan 
ditundjuk oleh Pengurus Ran- 
ting Pertjetakan dan Penerbit- 

an Nasional, sedang sdr. Mar- 
tojo (Menara Pengetahuan 
memperkuat Sekretariat Orga- 

nisasi. Pengurus baru ini ber- 
sifat sementara. 
Kemudian rapat membitjara- 

kan Kongres SOBSI tjabang 

Jogja dan: konperensi nasional 
S.B.P.I. seluruh Indonesia jang 
akan berlangsung di Surabaja 
raaa bulan Apri jad. Alamat 
senientara SBPI Tjabang Jogja 
d/a sdr. Soemartono Siliran 12. 
  

pokan Rp. 57.679,-, 4 kali pen- 
tjurian Rp. 1.531,- dan 3 kali 
pembunuhan dengan 3 djiwa. 
Bulan September terdjadi 23 
kali perampokan Rp. 262.905,-, 
1 kali pentjurian Rp. 109,- dan 
7 kali pembunuhan dengan kor- 
ban 8 djiwa penduduk. 

Dalam Triwulan 
keempat. 

Bagian Triwulan jang ke- 
empat terdjadi 88 kali peram- 

pokan, 4 kali pentjurian dan 
13 kali pembunuhan, kerugian 
penduduk Rp 410.513,-, Rp. 1.968 
dan korban 23 djiwa penduduk 
termasuk tjamat Pakis. Kedja- 
dian tsb. termasuk bagian bulan 
Oktober terdjadi 20 kali peram- 
pokan Rp. 87,215,-, 1 kali pen- 
tjurian Rp. 170,- dan 7 kali 
pembunuhan dengan 7 djiwa. 
Bulan Nopember 28 kali ter- 
djadi perampokan Rp, 210.542,- 
pentjurian tidak terdjadi, 4 kali 
pembunuhan dengan korban 14 
djiwa. Dalam bulan Desember 
terdjadi 40 kali perampokan 
Rp. 112.756,-, 3 kali pentjurian 
“Rp. 1.798, dan 2 kali pembunuh-   an dengan korban 2 djiwa orang 
penduduk. 

| 

cm 

  

| “Akibat masuk dari 

belakang 

Dua orang bersahabat kas 
rib sudah beberapa lama ti- 

- dak bertemu, Jang satu ber- 

“istirahat di Jogja, sedang jz 
lain terus mendjalankan pe- 
kerdjaannja di Djakarta. 

Beberapa hari jang lalu ka- 
wan berdua itu ketemu lagi 
di Kaliurang. Pada hari 
Minggu jl. sesudah bersan- 

tap, mereka  berdjalan2 ' 
menghirup hawa dikota di- “ 
ngin itu, Sesudah kemput” 
(seluruh bagian kota dila- 
Jui) mereka hendak melepas 
kan lelahnja di Taman Ka-' 
nak2: Mereka masuk taman 
tsb, tidak seperti orang. bi- 
asa, tetapi dari belakang. 
Hal'ini diketahui oleh pen- 

djaga pintu. jang segera 
lari mendekati. kedua. saha- 
bat tadi. Dengan tidak ra- 
gu2.pendjaga pintu tadi me. 
negor mempersilahkan  ke- 
dua sahabat membajar uang - 
masuk. 

Sebelum mereka “sempat 
mengambil dompetnja, ' da- 
tang seorang lagi jang ber- 
pakaian surdjan dengan ikat 
kepala a la Mataram. ,,Pe- 
ngawal” ini sebaliknja dju- 
ga menegor pendjaga, 

Katanja: He saudara, 

tahukah bahwa jang kau ' 
tegor itu ,,Ngarso Dhalem"” 
(Sultan dan Dr. Halim? 

Dengan sikap jang menjesal 
dan . malu - malu pendjaga. 

minta ma'af sambil |, : ., 
menjembah. Tetapi dompet: 
sudah terlandjur keluar dan 
uang masuk dibajar.     
ATJARA DPRD DALAM: 

BULAN FEBRUARI 
IL Hari Selasa tgl. 10 Pebru- 

ari 1953 mulai djam 10. pagi 

(terbuka). 5 
- Cjaras 

Upatjara Pembukaan Sidang 
.DPR.D. tahun 1953. 

Pengumuman2. 
3.. Peresmian sdr. Wiraningrat 

Hal Pembaharuan susunan 
Seksi2 D.P.R.D. tahun 1953. 

II. Hari Rebo tgl. Il Pebru- 
ari 1953 mulai djam 10 pagi 
(terbuka). 

Atjara: , 
Laporan Panitia Otonomie, 
III, Hari Kemis tgl. 12 Pebru- 

ari 1953 mulai  djam 10 pagi 
(terbuka). 
Atjara: 

Laporan Panitia Otonomie, 
IV. Hari Selasa tgl. 17 Pebru- 

ari 1953 mulai djam 10 pagi 
( terbuka). 
3 Li epaT 

1g Rentjana Peraturan tentang 
ikut sertanja Pemerintah Da: 

“verahs dalan Perbidy “dari Din 
djam uang kepada BIN, de: 
ngan tanggungan reserve- 
fonds -nja Pemerintah - Da- 
erah. 

Rentjana Peraturan teritang 
padjak kendaraan th. 1953: 
Laporan Seksi IV tentang 
P.PP-G : 

V. Hari Rebo tgl. 18'Pebruari 
1953 mulai-djam 10 pagi (teri 
buka). 

Atjara: Usul Resolusi sdr: 
Istiadjid cs. tentang pe- 
njakit pest di Na 
Gunung Kidul. 

VI. Hari Kemis tgl. 19 pebras 
ari 1953 mulai djam 10 pagi 
(terbuka). 
Atjara. Soal S.R: Tionghoa:II 

di Notojudan jang ditutup 
oleh Pemerintah Pusat 

VII. Hari Selasa tgl. 24 Pe- 
bruari 1953 mulai djam 10 pagi 
(terbuka). 
Atjara, Hari pertanjaan 

(yragendag). 
a. Djawaban dari D.P/D. 'me: 

“ ngenai pertanjaan2 jang be- 
lum didjawab. 

b. Pertanjaan2 baru. 
VIII. Hari Kemis tgl. 26 pa 

bruari 1953 mulai djam 10 pagi 
(terbuka). 
Atjara: Pendjelasan dari 

D.P.D. mengenai Rentja- 
na Anggaran Belandja 
tahun 1953. 

RAKJAT MENDIRIKAN: 
Atas kehendak rakjat didae- 

rah Kapanewon Tepus dengan di 
pelopori oleh para Pamong Kes 
lurahan, kini telah dapat didiri- 
kan rumah kapanewon bertem- 
pat dihalamam bekas rumah kas 
panewon lama. Usaha rakjat ini, 
ialah Mn djalan menarik 
uang sokongan kepada orarig2 
jang dipandang Haro dan rela 
masing2 Rp. 1,—, Dengan ters 
kumpulnja uang sokongan. tadi, 

buah rumah komplit dari kaju 
djati, jang menurut taksiran se- 
harga Rp. 6.000,—. 

Perlu diketahui, bahwa rumah 
kapanewon jarig lama keadaan- 
nja sudah hantjur pada waktu 
clash kedua, sehingga panewu 
dengan keluarganja terpaksa. 
menempati dirumah rakjat. Dan" 
rumah jang baru didirikan itu 
Chusus digunakan untuk rumah ' 
kapanewon, sebelum MEndnpaE” 
dari Pemerintah. 
  

Tontonan malam fa: 
RAHAJU: The Kid From 

Brooklyn”, Danny Kaye, 
Virginia Mayo. . 

INDRA: ,,Solo diwaktu Malana”, 
Komala Sari,#Nana Mayo 
Chatir' Harro, M.' Pang 
Anom, 

SOBOHARSONO: |PII See Yon 
In My Dreams”, Doris Na 
Danny Thomas. 

SENI SONO: ,,Bonnie Scotlandm, 
Stan Laurel, Oliver Haray, 

REX : ,,Apa Salahku”, Ohatir 
Harro, Titien Sumarni,   LUXOR: Whistle Stop", Gen 
O1ge Ratt, Ava Gardner, 

sebagai anggauta D.P.R.D.:: 

RUMAH KAPANEWON: 

maka telah dapat dibelikan 2 

Pai 
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na 

  

k 

| kai seluruhnja selama 
itu ada Rp. 44.000.000,—,. 

  

| LPERTUASO" 2 k 

kini telah dibentuk suatu Pani- 

'Panitya tersebut djuga 
wadjiban Ine Ona Patrot: | 

: Hana Keag k Se 

  

| Ka Ke 

bata telah diminta 
nggarakan Sanga Kongres 

Panti Kby 

»Pertjasi” (Persatuan Tjatur Se | aka 
luruh Indonesia) jang akan  di- | 

bulan" ngsungkan pada awal 
pril iad. selama 7 hari, 

| Berkenaan Jengan itu " “maka i 

  

tya Penjelenggaraan Kongres 
»Pertjasi” jang diketuai oleh |, 
sdr. Sabtogiri dari Kantor Kare 
Sidenan. Surakarta. — 
“Untuk mengikuti pe Nan 
kedjuaraan Indonesia jangal 

  

kota' 'sadja jang dapat memasuki: 

gelanggang. 573 (Kor). 

"RODA PENERANGAN 
BERGERAK 

:sAtas inisiatief Djapen Ketja- 
matan Modjolaban, beserta Ben- 
tara" Onder Distrik Militair 
(B.O-D.M.), telah diadakan per- 
temian antara Djapen, B.O.D.M. 
Pamong Prodjo dan Kepala Ke- | 
pulisian Bekonang. Hatsil per- 

temuan tersebut telah terbentuk 
suatu Panitya Penerangan, jang 
nanti mulai pada tg. 10-2 -1953 
hingga meliputi Kalurahan, dae- 
rah ' Ketjamatan Modjolaban, 

akan mengadakan penerangan 
kepada para anggauta O.P.R.,. 
Pamibng Desa dan orang? ter- 
kemuka soal2 KEAMANAN. 

TKu- | 

ng daerah 1) bai 

: #3 3 20 

KEBON BIBIT 

1 Diberitahukan, bahwa didae- 
rah Ketj. Polokarto Kaweda- 
nam Bekonang, telah ada Kebon 

  

rentjana beaja sebesar 

SUKOARDJO NN Bani 

  

  

  

    

  

    

  

mereka 

   

    

   
   
     

   

Haa Dana tgl. 
Ka '53 jang 

anja, ialah menge- 
pembangunan com- 

Bal: ota Magelang dgn 
rentjana aja sebesar Rp. 190. 

intuk pembikinan gedong 
ta dan Rp: 182.000,— 

tuk Kantor Pekerdjaan Umum 
'Magelang jang baru. Ke- 

    

  

a tjuali itu, ajuga otorisasi pem- 

  

n Rumah Pemotongan 
| Hewan darurat di Trunan bag. 
Selatan kota Magelang dengan: 

Rp. 
tentang -penjerahan 

13 Perumahan rakjat dari Kem: 
| Pekerdjaan Umum dan Tenaga 
kepada kotapradja Magelang 

dan lain-lainnja. — (Kor). 

7 ORANG DIHUKUM 

Karena pelanggaran 
ekonomie. 

Pengadilan Negeri Magelang 
(dibawah pimpinan Hakim Mr. 
Siswadi dalam sidangnja hari 

Selasa jl. telah memeriksa lagi 
perkara pelanggaran ekonomie 
atas dirinja 10 orang pemilik 
toko, diantaranja seorang telah 
“dibebaskan, 9 orang lainnja di- 

beri hukuman denda sedikitnja 
Rp. 200,— atau . mendjalankan 
hukuman badan 10 hari, barang2 
jang mendjadi bukti dibeslan. 

. Olah-raga . 
N 

Lae 

Ati   Bibit, jang diselenggarakan 
oleh Djawatan Pertanian Rak- 
jat, seluas 1.300 H.A. Adapun 
kebon bibit tersebut: ditanami ' 
bibit: 
'Kopi, Duwet, Mlindjo, Mang- 

ga: Manalagj dan Golek. 
Kebon bibit tersebut, terletak 

Isobo di desa 

  

ag — (RD). 

SEMARANG 

— IMPORTIR NASIONAL 
PROTES . 

Karena: sai 4 
oleh Javasche Bank? 

-Para importir nasional di Se- | 

marang telah mengirim surat | 

protes pada Agentschap Java: | 
sche Bank setempat dan direksi-| . 

nja jg berada di Djakarta kar af. 
tidak diindang untuk hadir pa- 

    
   

da waktu kantor 

Javasche Bank baru? ini. 
Menurut keterangan «   

hak GABID, di Semarang ta 

dapat 42 importir jang terga- 
bung. didalamnja tetapi tidak 
ada. seorangpun dari importir2 
itu jang diundang, ketjuali im- 
portir2 asing dan importir2 ig | 
djadi. langganannja. 

|. Sikap membeda2kan ini dis 
salkan, lagi pula saran2 jang 
menjatakan bahwa " “Javasch 
Bank telah banjak djasanja ba- | y'& 
gi new-comers dalam tingkat 

. permulaan dari sedjarahnja jg 
baru sebagai Bank Indonesia, 
dengan tjara Sea aa 
tidak an Ba TE     
    

      

     

  

    

  

   

     

   

   marang 2 Telan @ 

Sean ex 
perti karet, kaju ji 
kering 1. | ah : 
sehari 

Ph pendapatan 

  

   

    

  

Ino. MH PR 

pebruari.” SAR 
| Tanggal 22: Veldloop Pim. 

Sdr. Ong Siu, 

Tanggal 8 : Perlombaan 
nieuwelingen (mereka jang 
belum pernah mengikuti per 
tandingan . umum sesuatu 
nomer) - Pengurus berhak 

memutuskan ikut/tidaknja 

seseorang. 
'100—800 m pa. 80 m pi. 
Lemibing lontjat tinggi-lon- 
tjat Djauh pa, dan pi dan 

“lontjat galah dan peluru. 
- Pimp. Sdr. Nartama. 

. Tanggal 22 : Veteraan Pim. 
3 Sukamta. 

(veteraan — mereka- jang 
- dalam 1 tahun jang terachir 
“belum mengikuti perlomba- 
an umum. Umur 30 tahun 

Kalau mungkin mempersi- 
lahkan dari Solo/Semarang. 
Estafette 4 x 400 m. pa. - 

“Tanggal 5— 6 : Dasalomba. | 
Pimp. Sdr. Soemali. 
Permintaan kalau ada re- 
cord haru. Mengundang | 
atlit2 dari Bandung, Djakar- 
ta dan Surabaja  (djuara2 
(dasalomba). 

eL 
49. — 26: Pertan 

4 .gingan Ea batis: Pimp. 

Sdr. Hendarsin. : 
5 Tanggal 3 — 10. pertan- 

dingan clasifidatie, Pimp. 

Sdr. Hendarsin. 

“ KEMDIDAMsehappeh utk da- 
erah Jogjakarta. 

| Agustus. 
' Tanggal 23 : Kedjuaraan | 
PASI, Djawa Tengah. Se- 
jet PON ke - III. 

Ha 2 cant. 
ber, 

" Purktipan seizoen. 

2 korset KETANG- 
KA! 

    

IN ATLETIK 
SEKOLAH '" 

eni Desember | “|| Pada tangg 
1959" jang laiwftelah disefengga- 
garakan Udjian Ketangkasan | 
dari  peladjar S.M.P. Negeri 

bertempat   

ig meniru 

1 tahun 

Pata hana “bada, $ hun et 
bukti dikembalikan. - 

Magelang terdjadi baru 
Peak Tema kali diperiksa oleh 
pengadilan, mereka dipersalah- 

i, | kan tidak memasang tanda har- 

|ga atas: barang2 dagangannja. 
Jang meringankan pemilik2 to- | 
ko bahwa kedjadian Lu 

| disengadja dan agaknja belum Tr 
' difahami akan pentingnja r 1    

TAN tanda harga. —— (KBS 

  

— PENGASINAN IKAN 
NASIONAL 

Dikoperasi ,,Pantai Bahagia” 
di Muntjar (Banjuwangi) telah 

. dilangsungkan upatjara pembu- 
kaan pengasinan ikan nasional 
jang pertama di Besuki ja! 
diusahakan oleh para nelajan 
sendiri jang tergabung dalam- 
koperasi tersebut dengan ban- 
tuan pamongpradja. Upatjara 
itu dihadiry antara lain oleh 
Inspektur Djawatan Perikanan 
Laut Djawa Timur, Jajasan 
dari Djawatan Perikanan, Re- 
siden, Bupati seluruh Besuki 
dan undangan lainnja. Modal 
untuk membuat bangunannja 
didapatkan dari kabupaten se- 
besar Rp. 10.000,— dan kemu- 
dian dengan bantuan Residen 

dari Pusat Djawatan Perika- 
nan Djakarta Rp. 150.000,—. 

dilakukan Nj. Residen, kemu- 
dian Bupati Banjuwangi meres- 
mikan pembukaan pengasinan 
tersebut. Residen dalam kata 
sambutannja antara lain me- 
nerangkan, bahwa - madju  ti- 
daknja koperasi nelajan dan 
'pengasinah nasional tergan- 
tung pada kaum nelajan sen 
diri dan ' keinsjafannja dalam 
berorganisasi. 

“Pertemuan berachir dengan 
para tamu masing2 membawa 
pulang satu bungkus ikan le-' 
muru asinan hasil darj ,,Pantai 
Bahagia” sendiri. — Ant. , 
  

DULLES DAN STASSEN 
— DILONDON 

Mer LN Amerika John 
Foster Dulles dan direktur MSA 
Harold Stassen, Selasa jl telah 
tiba di London dengan Pe 
terbang dari Paris. 
Diduga bahwa tugas terpen- 

ting dari Dulles di Londori ialah 
untuk mentjoba mejakinkan pe- 
merintah Inggeris supaja mem- 

| bantu projek Tentara Erepa.   
ara seizoen 1953 
ASIMA 

keatas). 
80 m. - lontjat' tinggi - lem 
par lembing (satu/ketiga $ 

nomer). 5 

10 Xx 100. m. pa “dar 
4x 100 m. pi. 

April. 

kenal diseluruh dunia, 

5 Ui 
Pn kenabian apa 5 Does 

|di : Lapangan ena 
Adapun. hasilnja sebagai be- 

rikut : . 
Pengikut Putera/ Puteri 136 

orang. z 

Pelanggaran ekonomie itu di | 

jang | 

Jang pertama di Besuki. | 

     

  

didapatkan pindjaman modal | 

Setelah pengguntingan pita | NJ 

| Kesibukan 

    

   : Naa Menteri Churehil 
Menurut komunike 'j 

keluarkan malam Teen il 

  

2 soleh Kementerian Luar Nege- 
  

maksud perundingan itu ti- 
e mentjapai suatu per    

| setuajuan “baru tapi untuk me- 
— tukar menukar fiki- 
ran dan mendapatkan penger- 
tian sepenuhnja mengenai ke- 
dudukan kedua pemerintah ter 
“sebut berkenaan masalah2 du- 
nia jang luas dalam mana me- 
reka mempunjai kepentingan2 
bersama. 

5 “Dalam pada itu diakui de- 
ngan sepenuhnja tentang pen- 
tingnja untuk tetap mengada- 
kan usaha2- bagi pertahanan 
melalui NATO dan keinginan 

untuk membentuk masjarakat 

(pertahanan Eropa dengan tje- 

pat. Ha 33 
Selain itu dibitjarakan djuga 

| soal2 Timur Djaih, Asia Teng- 

gara dan Timur Tengah. AFP. 

— Nota Sovjet disampaikan. 
Seterusnja kementerian LN 

Inggeris mengumumkan, bah- 

wa duta besar Sovjet di Lon- 

don Andrey Gromyko telah me 

jampaikan sebuah nota dari 
perihal sidang pemerin tahnja, 

LN 4-Be- para wak Menteri 
sar 6 Pebruari. 
Sementara itu diwartakan 

darj Er An MEI NI 

  

SIDANG NATO 
Dewan Organisasi Perdjandji- 

an Atlantik Utara (NATO) pa- 

|da tanggal 23 April jad akan 

mengadakan sidang berikutnja 
di Paris. — AFP. 

  

LAGI 2 KONGSI AME- 
RIKA : 

Diizinkan adakan 

# “penerbangan ke dan 
: dari Djepang. 

Lagi dua kongsi penerpangan 
Amerika diizinkan mengadakan 

penerbangan ke dan dari Dje- 
pang berhubung dengan bakal 
diratifikasinja perdjandjian 2 
nerbangan sipil Amerika-Dje- 

pang. 
Dua kongsi tersebut adalah 

Northwest Airlines dan Pan /|   
  Lulus tingkat E bagian Pu- 

tera 4 orang, lulus tingkat C. 
bagian Puteri 1 orang, Lulus 
tingkat B. bagian Putera 10 
orang, lulus tingkat B. bagian 
Puterj 3 orang, lulus tingkat A. 
bagian Putera 50 orang, lulus 
tingkat A. bagian Puterj 14 
orang, f 
ATLETIK : 

MAL WHITFIELD MENYA- 
MAI REKORD DUNIA 

LARI 600 YARD 
Dengan disaksikan oleh Ik. 

13.000 penonton, semalam di 
Boston telah dilangsungkan per 

lombaan atletik dalam gelang- 
gang tertutup jang” ke 64 kali- 
nja, demikian UP. 

| Dalam perlombaan itu atlit 
“Mal Whitfield 2 kali djuara 
Olympiade telah menjamia: re- 
kord dunia lari djarak 600 yard 
| dalam gelanggang “ tertutup, 
membuat waktu 1 menit 10.2 

“detik, 
Rekord Boston AAU lainnja 

dipetjahkan dalam perlombaan 
itu ialah lari djarak 440 dan 880 
yard jang ditjapai oleh mahasis- 
wa2 dari New England College, 
Ma tinggi oleh Lt. Ken 

iesner seorang dokter gigi 
dari Angkatan Laut Amerika 

jang mentjapai lontjatan seting- 
gi 6 kaki 84 intji. Ini berarti 
14 intji lebih tinggi dari rekord 
lama atas nama George Spitz 
jang di tjapainja 21 tahun jl. 

Djuga rekord lontjat tinggi 
dengan galah telah dip€tjah- 
kan. Dalam perlombaan itu Bob 
Richards mentjapai lontjatan 
setinggi 15 kaki. 
“Dalam iberita itu tidak dite- 

rangkan waktu2 jang ditjapai 
| dalam perlombaan lari 440 dan 
880 yards. — Ant. . 

OLAHRAGA GULAT : 
DJAGO2 GULAT TUR- 

KI BERSIAP2 
“Untuk ke djuaraan Eropa. 

Kedjuaraan gulat Eropa akan 

. 

diperebutkan dalam bulan April 

jad. di Itali. 
Berhubung dengan itu menu- 

rut berita U.P. dari Istambul, 
djago2 gulat dari Turki jang ter 

mulaj 

bersiap2. 
Pemilihan untuk msnstapkan 

regu nasional Turki telah dila- 
kukan diantara djago2 gulat dari 
Ankara, Istambul, Izmir, Eski- 
sehir, Kocaeli dan lain2' propinsi 
seluruh Turki. Pemenang2 dalam 
tournament itu kemudian diper- 
tandingkan lagi dalam suatu per 
tandingan pemilihan jang diada 
kan di Izmir, sesudah mana baru   

American World Airways. - UP. 

dibentuk suatu regu nasional.) 

Turki jang akan dikirim kekedju 

araan Eropa di Itali dalam April 
| nanti. 

Sesudah terbentuknja regu na- 

sional itu, lalu akan diadakan la- 

“gi latihan2 melawan regu2 lain2 

negara, dan menurut rentjana 

akan diadakan pertandingan me- 
lawan regu nasional Lebanon 
dan Iran. Djuga  sekembalinja 

dari pertandingag2 kedjuaraan 
Eropa nanti direntjanakan per- | 

tandingan Kn an mela- 

y regu Swedia, kira2 dalam 
Ke jad. 

Menurut berita U.P. itu, dalam 

menjiapkan regu nasional Turki 

itu tidak lagi digunakan tenaga 
pelatih jang terkenal Nuri Boy- 

torun jang telah banjak berdja- 
sa memahirkan djago2 gulat 
Turki sehingga terkenal diselu- 
ruh dunia. Salah satu sebab me- 
ngapa ia tak bersedia lagi me- 
latih djago2 gulat “Turki " itu 
menurut keterangan ialah kare- 
na gadji jang diterimanja se- 
tiap bulan untuk djasa2 itu se- 
besar 350 Lira Turki tidak men- 
tjukupi Mena. — Ant. 

SE 

“ BOBO OLSON 
NORMAN HAYES 

“ Sabtu malam jad. dalam 
12 babak. 

U.P. mengabarkan dari 
York, bahwa petindju kelas me- 
nengah dari Hawaii, Carl Bobo 
Olson Sabtu malam jad. akan 
bertanding melawan Norman 
Hayes dari Inggeris. 

Pertandingan tsb. jang akan 
diadakan di Boston Garden, di- 
rentjanakan untuk 12 babak dan 
dimaksudkan pula sebagai salah 
satu pertandingan penjaringan 
untiik perebutan kedjuaraan du- 
nia kelas menergah jang kini 
mendjadi lowong, 
Sebagaimana diketahui, dise- 

babkan Sugar Ray Robirson me. 
ngundurkan diri dari dunia tin: 

dju, kedjuaraan kelas menegah 
dinjatakan lolong. — Ant. 

ATJARA VOLLEY-BALL 
Menjambung berita kompetisi 

Volle-ball di Jogja, lebih landjut 
perlu dikemukakan beberapa pe- 
robahan, 'jaitu : 

Finale akan dimulai pada tg. 
8-2-1953 dan rentjananja sbb: 
Pool. A 1, II, III, IV. Harjsming- 
gu pagi tanggal ' aa santa 
Gidim 08.00. . H 

I. Resimen XI — SPD. 
IL FK. SPF — SPARTA. 

Hari Minggu pagi tg. 15-2-53 
mulai djam. 08.00. 

I. SPARTA — Resimen XIII. 
IL Fak. SPF. — SG.PD. 
Hari Minggu pagi tgl. 222053, 

mulai djam 08.00. 
Pool CL, IE. 
Hari Minggu pagi tg. 3-2-53 

mulai djam 08.00. 
I. GAMA — KIM. II. S.M.A.- 

BI — S.G.P.D. Hari Minggu pa- 
gi tanggal 15-2-53 mulai djam 
08.00. 

Ih       KIM — S.GP.D/ IL GA: 

  

#K NA apalah LATAN RAKJAT” 

Stassen di London 
“Wlaha mempertjepat pembentukan ma- 

sjarakat pertahanan Eropa 

“ENTERI LN Amerika Serikat John Foster Dulles dan 
1 direktur MSA Stassen Rebo jl. telah mengadakan perte- 
| muan berturut? dengan Menteri LN, Keuangan, 

Aan Negara “Inggeris dan perundingan? tersebut di- 
u n pada djamuan mak an siang jang diberikan  Per- 

    

Dulles dan 

Pertahanan 

nie telah ea aka kesang- 
gupannja untuk mengirim se- 
orang wakil2 Menteri LN ker 
sidang jang akan datang, me- 
ngernai  perdjandjian dengan 
Austria, . tapi dalam pada itu 
mengemukakan sjarat2 
tang beberapa soal jang ter- 
tentu. Demikian menurut ka- 
langan jang mengetahui. 

Pernjataan kesanggupan So- 
vjet untuk mengirim  wakilnja 
ini hasil dari pada tukar me- 
nukar nota mengenai perdjan- 
djian dengan. Austria antara 
3-Besar Barat dan Sovjet Unie. 

ten- 

  — Ant. - AFP. 

PENGAWASAN UPAH 
AKAN DIHAPUSKAN: 
Ketua dari daerah 10 Dewan 

Stabilisasi Upah mengatakan, 
telah diberitahukan oleh Pusat 
Dewan Stabilisasi Upah di Wa- 
shington, bahwa Gedung Putih 
akan menghentikan pengawasan 
atas upah, mulai berlaku tgl 5 
Maret jad. — Ant. UP. 

  

DJEPANG PUNJA 1.094 | 
KAPAL DAGANG 

Menurut pengumuman kemen-. 
terian pengangkutan Djepang, 
Djepang kini menempati tempat 
ke-8 diantara negeri2 sedunia jg 
mempunjai kapal2 dagang. 

Djumlah kapal dagang ketika 
perhitungan terachir, jaitu ke- 

tika 'tahun jang lalu, di Djepang 
ada 1.094 buah, diantaranja 332 

buah kapal jang dapat dipergu- 

nakan dilautan, Djumlah kapal 

untuk pelajaran dilautan ini ber- 
tonnage 2.047.651 (gross ton), 
atau 77 kapal lebih banjak djika 
dibandingkan (dengan tahun '50. 

Djumlah kapal barang ada 294: 

buah dan kapal minjak ada 38 

buad UP, 
  

N.V., suatu penerbangan sipil 

sebagai Tn direktur, 
Gambar : 

pada war baka 

  

Sedjak tgl. 19-1-58 telah diakui Pemerintah avitich meharalon? 
nasional dengan Dr, A.K. Kani 

A.K. Gani ketika memberikan penerangan2. ke- 
(IPPHOS). 

  

Pakistan Republik & 

UTUSAN untuk mengumu 
suatu republik jang merdeka dan berdaulat, 

Commonwealth 
mkan, bahwa Pakistan adalah 

sukkan peraturan untuk melaksanakan usaha ini dalam lapo- 

Telah didjelaskan, bahwa 

djika Pakistan hendak mem- 

punjai kepala negara jang di- 

pilih, Pakistan harus mendja- 

di suatu republik. Kita per- 

tjaja bahwa penglaksanaan 

ini akan “mendapat sambutan 

jang baik diseluruh Pakis- 

tan. 
Setelah ada precedent 

Gitimbulkan oleh India 
merupakan republik dan te- 

tap mendjadj anggauta Com- 

monwealih, dengan ta' usah me 

ngadakan hubungan dgn. Mah- 

jang 
jang   

New ' 

  kota Inggeris, dgn. mendjadi- 

nja Pakistan sebagai suatu re- 

publik jang merdeka dan ber- 

daulat, tak berarti bahwa ke- 

anggautaan dalam Common 

wealth “akan berhenti. Ini 

akan berarti bahwa persoalan 

keanggautaan  Pakisian da- 

lan Commonwealth harus Ni 

pandang terpisah dengan per 

soalannja mengenai statusnja 

sebagai republik. 

Bagaimanapun hasilnja jang 

baik dari Commonwealth da- 

lam lapangan ekonomi, dalam 8 

lapangan politik hasilnja ti- 

dak “ada. Masalah Kashmir 

telah menjebabkan ketega- 

ngan antara " Pakistan gan 

India dalam 5 tahun. jang 

belakangan ini, sedangkan 

Commonwealth "idak herusa- 
Pee aa Ia an an on Peran 

MA — S.M. /BI. Hari Minggu 

|pagi tanggal 22-2-53 mulai djam 

03.00. 
(IL. S.MA./BI — KIM, II. S.G. 

P:D. — GAMA. 

PILM KEOLAHRAGAAN : 

II NEGARA AKAN 
TURUT SERTA 
Dim pameran Internasio- 

nal pilem? keolahragaan. 

Menurut berita AFP dari Ro- 

ma, 11 negara termasuk India 

telah menjatakan kepada komite 
Penjelenggara aKan turut serta 

dalam pameran internasional pi- 

'lem2 keolahragaan jang Ke-9. 

Inggeris dan Amerika terma- 

suk djuga dalam daftar negar' a2 

serta. 
Pamtran itu akan diadakan 

pada tanggal 20/2 hingga tang- 

| 

| 
| 

“| 

ran Komite Azas?2 Pokok buka n sesuatu hal jg. menjusul. . 

ha sesuatupun untuk membe- 
ri sumbangannja  menjelesai- 
kan masalah tersebut. Sebe- 
tulnja Commonwealth harus 
lebih2 memperhatikan masa- 
lah Kashmir, karena negara 
Inggeris adalah sebagian besar 
bertanggung djawab atas tim- 
bulnja "ketegangan ini. Demiki- 
an ,Merdeka” jang mengutip 
dari "Morning News, Docce. 

KORBAN AMERIKA 
DI KOREA 

Menurut komunike Kemente- 

rian Pertahanan Amerika Se- 

rikat djumlah korban jang di- 

derita angkatan perang TAS. 

di Korea, kini 129.424 orang 

diantaranja 20.440 orang tewas, 

95.000 luka2, 13.033 hilang atau 

tertawan. — AFP. 

INDIA MAU . GUNAKAN 

AHLI2 TEHNIK DJt- 
PANG 

Seorang industrialis India, 

Ardeshir Darabshaw Shroff ka- 

takan, bahwa India akan me- 

  

untuk memberi peladjaran2 Kke- 

pada kaum buruh India. 

Dinjatakan, bahwa India teru- 

tama akan dapat memakai ban- 

tuan dari Djepang itu dalam la- 

pangan tekstil. 

Schroff adalah dire ektur dari 

perusahaan industri besar ,,Ta- 

ta” dan maksud kedatangannja 
di Djepang jalah terutama utk 

memeriksa industri2 Djepang, 

terutama industri2 tekstil. - UP. 

DAGANG INGGERIS 
— DJEPANG DITUNDA 
Perundingan2 dagang ingge- 

ris — Djepang jang dilangsung- 
kan di Tokyo sedjak beberapa 
waktu ini, Rebo jang lalu telah 
ditunda sementara, menunggu 
delegasi Inggeris jang lebih du- 

lu akan mengadakan pembitja- 
raan2 di London mengenai per- 
mintaan Djepang supaja pem- 
batasan2 import jang sekarang 
berlaku dinegara2 blok Ster- 

  

  gal 1/3 jang akan datang di 

Roma. | 

    

ling diperlukan. — Ant. AFP. 

dan mema-. 

.land- pada 

  
ngundang ahli2 tehnik Djepang 

  

        

rs PAT OTAN 
en Map gan naemanman ea sapEPKA 

LB $ 5 & a - a 

Usaha mengatasi kesu- 
litan pengusaha nasional 
YALAM pertjakapan dengan wartawan ,,KR” atas pertanja- 

an djalan apa jang harus ditempuh oleh kaum pengusaha 

nasional dalarn menghadapi kesulitan? pada dewasa isi, Ketua 

Dewan Ekonomi Indonesia Jogja sdr. Amin Ramlan mengemuka 

kan pendapatnja : 

  

PENGANGKATAN2 
DI A.S. 

Senat Amerika Rebo jang lalu 
telah memperkuat pengangka- 
tan Harold 'Talbot sebagai 
Menteri Angkatan Udara. Be: 

rita AFP seterusnja mengata- 
kan? bahwa panitya senat Ame- 
rika Serikat urusan hubungan 
Gengan luar negeri malam Ke- 
mis jang lalu dengan . Suara 
bulat telah - menjetudjui  pe- 
ngangkatan djenderal Walter 
Bedell Smith sebagai. menteri 
muda L. N., dan James Bryan 

sebagai 
Djerman. 
Menurut - keterangan -senator 

Alexander Wiley ketua panitya 
senat tersebut tadi . Djenderal 
Walter Bedell Smith. tjondong 

kepada politik menentang ke- 

arah expansi: Rusia. 
Djenderal Smith tahun. 46 

sampai 49 mendjadi duta besar 
di .Moskow sesudah itu diang- 
kat.mendjadi kepala Central In- 
terligence Agency”. — AFP. 

  

STEVENS DAN 
ANDERSON 
Masing? menteri .ang-: 
katan darat 'dan laut. 

Senat Amerika Serikat dalam 
sidangnja telah mengesjahkan 
pengangkatan 'Robert. T.. Ste- 
vens, sebagai menteri angkatan 

darat dan Robert B. Anderson 
selaku menteri. angkatan laut. 
Keputusan Senat mengenai: 

pengesjahan pengangkatan Ha- 
rold E. Talbott sebagai menteri ' 
angkatan udara ditunda. — UP 

  

GEMPA BUMI 
DJEPANG 

Gempa bumi jang keras telah 
menggontjang Tokio dan kota2 
ketjil jang terpisah Ik. 100 mil 
dari Tokio Selasa pagi jl. 
Kekerasan gempa itu ditjatat 

sebagai No. 3 dalam ukuran ke- 
kerasan gempa jang terdiri dari 

Di 

i 7 nomor. Tetapi apakah gempa 
ini menimbulkan kerusakan dar 
korban, kini masih belum dite- 
rima laporan. — UP. 

  

PESAWAT KONGSI 
"SKYWAYS" DJA: 

TUH 
Sebuah pesawat ,,York”, ber- 

mesin 4, kepunjaan kongsi Ing- 

geris ,,Skyways” dalam pener- 

bangan dari kepulauan Azores 

menudju Gander di Newfound- 

hari Senin pagi jl. 
telah djatuh di Samudera A- 
tlantik sebelah Utara. 
Seorang djuru bitjara kongsi 

»Skyways” di London mengata- 

kan bahwa djumlah penumpang 

dalam pesawat tersebut belum 

lagi diketahui, tetapi pesawat ta 
di dapat mengangkut 35 sam- 
pai 40 orang. — AFP. 

  

    

  

-£ 
- 

S.B. SLEMAN GELISAH 

Kamipun membenarkan pula 
akan tulisan. sdr. Nagdina itu 

di ,K.R. tanggal 27 1 jang 
lalu. Kami kira tidak hanja 
sir2. G.B. 'sadja jang gelisah 
tentang hal ini bahkan barang 
kali sdr2. pemegang persamaan 
sek. Guru B pun masih turut 
djuga duka tjita itu Meskipun 
sudah 1 tahun lebih mereka itu 
menerima idjazahnja. 
Memang guru2 harus berhati 

sabar dan ta'at dan kami me- 
mudji akan ketaatan dan kesa- 
baran itu: 

Tetapi barang kali Karena 
kesabaran dan ketaatan ini me- 
reka mendapat ruangan itu. 

Kini mereka menderita puku- 

lan batin, pukulan jang mung- 
kin tak dapat dilupakan. Me: 
mang sdr. guru harus tunduk 
kepada putusan dan perintah 
itu sudah selajaknja, 

Apabila bila masih demikian 
ini keadaan dalam P.S.D. Sle- 
kaan bagaimanakah nasib guru2 
itu,   

    

Sukarso — Jogja. 

Komisaris Agung di 

  

Laboratoria. Pemerintah 
harus: membantu. 

Antara lain dikemukakan, 

bahwa soal industri dalam nege- 

ri sangat . perlu diperhatikan, 
baik oleh pihak Pemerintah mau 

pin oleh pihak pengusaha nasio- 

nal. Seperti diketahui Indonesia 
ini kaja dengan | bahan2. guna 
mendirikan inJustri2. Dalam hal 
ini jang penting, usaha2 labora- 

toria Pemerintah, seperti jang di 

Bogor, Bandung. dan mungkin 
dilain2 tempat seharusnja ikut 

aktif benar2 menjelidiki bahan2 

kekajaan alam Indonesia ini. 
Dan kemudian hasil2nja diberi- 

kan kepada pengusaha nasional. 
Dengan demikian, maka kaum 

pengusaha setjara tidak 'lang- 
sung mendapat pimpinan  tech- 

nies dari Pemerintah. Dan dgn. 

demikian, kaum pengusaha na- 

Sional tidak lagi kuatir akan 

saingan dari pengusaha asing. 

Djawapun - kaja dengan 

bahan? (grondstoffen): 
Selandjutnja dikemukakan. 

sdr. Amin, bahan2 jang banjak 
terdapat di Indonesia seperti mi. 

salnja  bahan2 pertambangan 
(ini pula terdapat mulai di Ma- 

lang Selatan terus membudjur 
sampai di Jogja Selatan), soda, 
zwavelzuur dllnja. Ini jang ter- 
masuk bahan2 dasar (gronstof- 

fen). Jang termasuk bahan2 pa- 

sar  (verkoopstoffen) seperti 

misalnja karet, kulit, kopi dlinja. 
Bahan2 inilah jang perlu diper- 

hatikan dalam pembangunan in- 

Justri dalam negeri. : 
Kalau dari kita, baik pihak 

Pemerintah maupun pihak peng- 

usaha nasional betul2 ada ha- 

srat untuk membangunkan usa- 

x 

L hanja dengan djalan tanpa men- 
datangkan barang2 dari luar 
negeri, maka jang penting ada- 
lah perhatian kita harus 100” 

ditudjukan kepada pembangunan 
industri2 seperti tsb. tadi, dima- 

na waktu djaman revolusi kita 
sudah dapat mengerdjakannja. 

Tinggal kini dalam djaman pem- 

bangunan ini kita memperbaiki 

kwalitet dari hasil2 industri tsb. 

Keragu - raguan-harus di- 

lempar djauh2. 
Dalam hal ini, terutama dari 

pihak Pemerintah harus ada 
bukti2 jang njata kesanggupan- 
nja guna membantu pengusaha2 

nasional. Dan pengusaha2 nasio- 

nal sendiri hendaknja djangan 

segan2 dan ragu2 mengeluarkan 
modal. guna industrialisasi da- 
lam negeri tersebut. 

Achirnja sdr. . Amin Ramlan" 

menegaskan pendapatnja, dgn. 

memperhatikan industri dalam 
negeri, dia jakin bahwa kesulit- 

an2 jang dihadapi pengusaha na- 
sional akan dapat diatasi. 
  

. . . 

Dunia sama sini 
—Sulbright, senator demo- 

krat telah mengusulkan, supaja 
Amerika menjerahkan suatu 

Angkatan udara kepada Tiong- 

kok Nasionalis untuk mendja- 

lankan rentjana operasinja ter- 

hadap daratan Tiongkok. 
— Dr, Sir Alexander Fleming, 

jang ' menemukan  penicillin 
beserta rombongannja, telah 

tiba di Bombay, untuk membuat 

rentjana pengadjaran serta pe- 

njelidikan di universitet2 Bom- 

bay dan Madras. 
—John Foster Dulles, menteri 

LN Amerika beserta Harold 

Stassen direktur MSA, kemarin 

telah menudju ke Bonn dari" 
London. 

—Dr, Frank Graham, perantara 

PBB dalam soal Kashmir, di 

Djenewa mengatakan, bahwa 
perundingan2 antara Wakil2 In- 
dia dan Pakistan, telah men- 

dekati keputusan kedua belah 
pihak. 
— Menteri Pertanian, Moh. 

Sardjan, tiba di Surabaja pada 

tanggal 6-2-1953. Maksudnja 

untuk menindjau perusahaan? 

gergadji di karesidenan Madiun, 

—'42 Orang tahanan dan hu- 

kuman pendjara Kalisosok telah 

melarikan diri. Kemudian ada 
jang dapat tertangkap 23 orang. 

Bodjonegoro — Hingga kini 

dikabupaten Bodjonegoro telah 
tertjatat.289 orang jang men- 
daftarkan diri untuk menunai- 

kan ibadah hadji, tahun 1953. 

Muhammadjjah Djatim 

akan mengadakan  konperensi 

bulan Maret di Tuban. 

  

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (47) 
  

KING ITS ON THE 
REAR SEAT AP 

  

  

     

Koi     mudju ke pas! 

31 OKA 17 TPL HINEL OH-OH 
LOOKI THERE ARE THE 

TAKE NY PARR ROA Maa TEBCKS CLIMBINGA 

    

   

    

   
: — ja Aa Si Sya Spndicate, Ine 

— Pakailah pajungku, EKWNG.......dda 
ditempat duduk penumpang! 

& Baiklah, Tailwind..... helihatlah ! Itu 
- dia truck -pengangkutnja sedang naik mes 

   

  

I
A
 

  
— Mudah2an saja dapat sam- 

pai dibawah pada waktu jg. 
tepat utk. mentjegah Spees 
dy meledakkan bukit “itu ! 

T HOPE TI CAN GET DOWN N TIME NS 
70 STOP SOEEDS “FkOmM BLASTIN. 
ae tL 1FFS IN IN ON THEM £. 

— Kau 

J 

YOLPLL BE DOKIN DUCKER 
£ TAHAN YOL Bepe Ka KING. 2 

  

  

— Selamat turun, King! 
akan lebih tjepat sam pai dibawah 

dari pada dugaanmu, King ! 

  

 



     
    
    
    
    
       

    

  

    
   

        

   
    | ta lebih mati penjakit 

malaria, en 
murah ini tentu. ak | 
menolong ummat man 

. Tapi sebagai Orang 

       
       

   

  

      

  

   

  

   
   
    

    
   

     

S3 En Prapat C 
Mag aa” Zadu 

didjangkiti oleh penjakit mala- 
, dan 0gbaraa. kita harus beli 

aa. Kyi ap sat akar be- 

  

  

0 DAN sUNITO HA- 
| RUS BERANGKAT TG. 

Ia bean 
Untuk membereskan uru- 

D0 Isannja dulu tidak boleh. 
— Setelah Mr. “Sjoerd Gerbrandy 

. tidak dapat djawaban dari men- 
eri Justitie Belanda atas per- 

Gien Tiwan'dan Sunito dibebas- 
| kan, maka pembela Go dan Su- 
mito ita memadjukan perminta- 

“3 an serupa itu kepada Pengadi- 
jan Amsterdam | mendasarkan 

3 

  

: — bruari | ini menurut rent, ee 
Ne” “reka berangkat ke Indonesia. 

£ . Permintaan Go dan Sunito su- 
ke paja mereka diperbolehkan 
P3 | membereskan urusannja dulu 

5 sebelum berangkat, ' oleh jang 
| berwadjib dinegeri Belanda ti- 
dak dikabulkan. — Ant. 

ii 

- SIDANG PLENO DPR 

  

  

3 tjana UU ketentaraan. 

: ' Sidang parlemen terbuka ple- 
'no Selasa siang jang lalu mem- 
“bitjarakan dalam babak perta- 
“ma 6 rentjana undang2 keten- 

-teraan. 
Untuk pemandangan umum 

babak pertama ini telah minta 

: bitjara 16 anggauta dalam wak- 
tu 470 menit. Hari itu berbitjara 

6 anggauta jakni Djerman Pra- 
wiradinata (Masjumi), S. “Djojo- 

“prajitno, (Murba), Mr. Iwa 

  

itu, Sebab ap Ten LP S3 Pp 

Membitjarakan 6 ren- 

NG Abas 
p2 tempat antara 

un, soal2 Per 

'semangat 
Pen 

mata “geko- 
uk para rak- 

jat peta 
En ukan » dagelan biooskon. 

       

    

  

3 Peau 6 PEBRUARI 1953. 
| Gelomb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m 
| 1215 'Chotbah dan sholat Djum. 

Tentu “dari Mesdjid Sjuhada. 
13.15 Disekitar Rumah tangga. 
1345 'Dendang Malaya Orkes 

Mataram 
1745 Sambil minum teh. 

18.30 Terang bulan dipulau 
Hawaii. 

19.15 Tindjauan tanah air. 
19.40 Ujon2 tjlimen oleh Ga- 

- melan studio Jogjakarta. 
42115: Obrolan Pak Besut. 

21.30 Ketawa sebentar dengan 
Keluarga Dagelan Mata- 

ram, 
bata 15 Puspa ragam dimalam 

hari oleh ORJ Ie, 
  

an2 jang da- 

148.00. Peladjaran njanji Pemuda 

«an 

Tana Soto 
dgn» an. Njan 

Tirtonadi ta- 
man jang 

ti ? Ly ae As it 

Tanu Ke : £ 

& 2 “Iin 
Pe 

E Ta 1 
Tit x Pa 

3 ES TN Nr 6 : 

S “ aa N . 

Pi “ Arta 2. £ 

25 Nah Ea ta 
t & Nan 2 i 3 « 

aa 

  

  

APA TATAAKU” 
2 dengan , 

Chatir- HARRO — Tientien . SUMARNI — 8. PONIMAN” 

  

atkan, 
rambut. 

   

       

  

   

    
     

jang murni dan bahan' jang mengu- 
jang mentjegah keringnja 

    

  

indah pada rambut dan selalu me- 
meliharanja sehat. 

KARENA 

rambut sehat selamanja: itulah 
naungan berganda dari obat rambut 

Ng 

“ BRYLCREEM 
mengandung minjak? 

  

   

    

      

   

   

    

e 

| BRYLCREEM 
memberi tjahaja jang 

  

BRYLCREEM 
selamanja menang- 
rambut rapi dan 

kese- 
gung 

jang sampurna.    

  

  

Film INDONESIA terbaru — bermutu tinggi! 
Kalau anak berdosa kepada orang: nan YG: Nat -achirnja 
bahagia menghindarinja. 

MENGHARUKAN LUTJU ! Aetaa p— 2iDintna 6 lagu? 
langgam baru jang merdu — MELULU UTK 17 TH keatas! 

nREX" SEKARANG PAGI MAIN Djam 10. na 
za $ PREMIERE “RETANG Djam 5-7 - 

55- 2: Dag T 

s sammnaN means. 
PN En , 5 an 

» SOBOHARSONO " 
  

  

MALAM PERTAMA 2 

  

  

  
  

: DIDIUAL :   '(Progressip), Prof. Abidin (Par- 
tai Buruh), "Sarwono £ KP 

    

    

        

   

  

   

  

   

  

   
      

  

' Tenaga baru Ha 
1g : 

ae Tafanag jang menjegarkan itu, 

y sindung Pura. 

tua 

Lifebuo 

53-22 

at baru sehabis mandi 

parfum .. 
. "fat pala Ga kesehatan istimewa. 

lin, bahan mudjarab guna 

Puralin membersihkan lobang 

ndarkan gangguan keringat jang 

il Tuan menikmatkan keharuman 

  

jang baru, ketika mandi, N 

menda kesehatan kulit Tuan. 

5 ri 2 karna 2 mn dalan... Sm .. 

  : “. 

T Lois k 

LOvgJOY: 
"JAMES GL 
Bia SAR 

   

     
      

    
pPatrice 

saMID 
Ra JACK aa 

  

   
the most 

song-glorious 
storyof . 
'em ali! 

Sa 2g (Tahun, keatas. 2 
SA 2goks INDONESIA. “ 

en / - " Na p . 1g 

SI 

MORE. 
   AEL CURTIZ 

naa Binsar 2 Pantun         Be Na. 

54—2 Ai 

57-2. ta     
   
   

  

B 
M 
PESAWAT radio model paling baru 

' SPEDA2 untuk Laki2 dan Wanita 

PESAWAT2 Droogkap, kriting sambut 

A 

218-2 

PERHATIAN2 PADA LANGGANAN KAMI. 
ARU TERIMA: 
ASIN djait kaki model Cabinet dengan lima latii 

spesial untuk tropische klimaat (hawa di Indonesia) 

merk HERCULES damPHILIPS. 

- stroomloos dan pake stroom merk ,GALLIA“ 
dengan OTOMATIS SELFTIME. 

LAT2 dan obat2 kriting rambut. 
Djual party besar dan ketjil dengan harga pantes 
Djuga trima Indent order. 

an : N.V. NANKING. 
Pantjoran 35. 

DJAKARTA—KOTTA., 

  

  

  

  

ti 

MULAI 

4 SAM ta sah 

25 INI, 

| 17 Tahun 

“keatas 

Teki 

?- INDO- 

Pap AA ro HANNA LUCASTA" NESIA 
L Irom iba Novel by MARITTA M. WOLEF BI el Ta 

Pang ba LEONIDE MOGUY 3elanda '@. « 
g | Reisosed ihru'Unirad Artists 

5 

Minggu, MATINEE djam 10.00. S3 

z SA 25-2. 

    

   
    

    

      

      

      

    

    

    
   
   
       

  

    
    

  

        

sabun made Tuan. ar 

SETIAP WAKTU ag 

LUURST OF cangn - Len 
: Untyk jang berminat membuka Bengkel - LA 

| sediakan AA . compleet, , dengan harga E/2. 

SOEPANGAT & Co. 
  

£ 

Rumah di Klitren Kidul GK. 61155 nia 
Letak : 10 meter dari djalan besar. 

Harga: Rp. 25.000.— 

  

L81. 51-4-140-8 

                

   

   buatan UNILEVER 

' 6.2 
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oleh Gandaprawira, M, 

 Matram, Rm., Sedjarah Indonesia 

“Rakjat Indonesia Li 

1 Garnida, L, Dari Pyramic Kano! 

baru, di- 

Djl. Pasarlegi 96 
Telp. 163 — Solo. 5ANTULAH PALANG 

N MERAH INDONESIA. 

Penting bagi tiap2 Peladjar dan Umum. 
BUKU 
  Untuk Sekolah Rakjat (Sekolah Rendah 

SEDJARAH RINGKAS IND., 
SEDJARAH INDONESIA 1 & 2, oleh Hidajat ,, 

ICHTISAR SEDJ. IND. I, oleh Nataprawira LINI 
SEDJARAH TANAH. AIR KITA INDONESIA, 

Rathomie M. A., djilid I dan II 
. ICHTISAR SEDJ. INDONESIA I, oleh Sasmedi ", 
SEDJARAH IND. UTK. S.R., Simandjoentak, LP. 
DJL. MASUK KE SMP. dj.I (Sedj. dan Ilmu 
Bumi), oleh Simandjosatak KSP. Saud 
LATIHAN UDJIAN SEDJ. IND., Sumardos 
RINGKASAN SEDJARAH TANAH AIR, oleh 
Adiwikarta, M. D.,' 

'— SEDJARAH INDONESIA (TANAH AIR), oleh” 
Pulungan, A. M., 

SICHTISAR 'SEDJARAH INDONESIA 19, 

CU gaga Untuk S.M.P. dan S.M.A. 
Panen ai SN SEDJARAH AL GUR'AN ....... 
Almatsier, A 5 
Ardjana, K. Na "SEDJARAH DUNIA IA ...,, 

Idem ag Idem be Ann 
Anwar Sanusi, SEDJARAH INDONESIA “IL... 

2. Idem y “ Idem Bea asa 
Oidem tp Idem TE ja 

. Idem z3 SEDJARAH CAM UAMI SL ea Ta 
' Idem TARA Idem' TAN Aa Ag 

— Idem Na siar: Nee , 

Hamka, Sedjarah Islam di Sumatera ? 
Hamzah, Nst. A., Sedjarah Kebangsaan 
Hutauruk, M., Sedjarah Umum I 
Idem ., S Ide 

Ismail, Mhd., Djamil, Sedjarah Islam 
Latif Osman, A., Ringkasan Sedjarah. Islam 1I,, 

Sanusi Pane, Indonesia, Sepandjang Masa ....... 
“ Idem Sedjarah Indonesia I 

Pamenan, I.. Sta Sedjarah Dunia 
Rangkuti, A - D., Sedjarah Indonesia 
Sahar, Pa Iehtisar Sedjarah Indonesia (dari 
tahun 1800 —- revolusi Indonesia) ..« 
Pringgodigdo, Mr. Mr. A. Kap (agjuerah Pergerakan 

Arif Effendy, Ichtisar' Sadjwak Ding ek er TU 
Basir, Nst., Sedjarah Dunia I 

Broto, "A. Si dan Asnawi, Ichtisar Sedj. Ind. 3 
Martin Lu- 

ther (Sedjarah Umum) . Aa 

, SEDJARAH MUTA'ACHIR . . .y, 

-BUKU PELADJARAN TENTANG SEDJARAH. 

  

” 

oleh ' Gustimajor a 2 3,50 

2,50 

4,50 

Bokanang Juar Kota harus Ahaikepan Porto 104 (sedikitnja 
Rp. 0.60). 
Untuk pedagang dan Toko: Buku dapat potongan memu- 
askan, 
Keterangan lebih landjut pada ? 

Toko-Buku ..GUNUNG AGUNG", 
djh Thay San Kongsie, 

Kwitang 13, Kotakpos 135, 
Telp, 4678. Gmb. — Djakarta. 
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(S0 lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 

PENTING UNTUK SEKOLAH GURU B. dan S.M.A.JA. 

Reringkesaning Paramasastra Djawi a Rp.8,- | 

: ) Si 

p | 6 » 5 N MARGARINE 

Ta “moto- Buku » Jjasan #embangunan" La 3 

sungguh njaman 
@yika ditaruk diroti, 

pula “1 
menambah kekuatan 

  

  

  

  

   

  

    
     

  

   Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa, 

Agar lauk-pauknja 

kering - empuk 
Digoreng dengan PUSAKA artinja kering. 
empuk: pun “ke raknja mendjadi berwarna 

» 
ma
sn
ta
ms
in
e 

         
      

  

KAI ebib menje an Man Na Mengganna Tenan PUSAKA 

MD wa 2 “bi h banjar kiikan antjar se sel agalanya, 

kelua mem Di 
1 & 

minnjas y 

tenaga 

     

    

Mirgarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 

berguna jang dikandung, sedang harganja pun 
ta'lebih mahal. 
Tiobalah PUSAKA sekarang djuga ! 
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