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Tan a,deng - 
pihak" “aim jang | 

rena pendirian menjeakan, LI. — ui Bata 

mi, dua partai jang mendukung 
Ta erintahan. sekarang, tidak-- 

sesuaian ! 
jadi, — apabila Surat kabar 

ini boleh dipandang telah me- 
ngeluarkan pendapa, kalangan 
Masjumi —, maka terhadap s0- 
al kedutaan di Moskou, meski- 
pun Mr Jusuf Wibisono menga: 
takan, bahwa pihak  Masjuma 
tidak menaruh keberatan2 prim | 
Sipil —, Masjumi nampaknja 
mengambil sikap jang keras: | 
menolak 2onder tawar! 

Sikap Masjumi jang sekeras 
ini sukar dapat kita pahamkan. 

Tidak usahlah kita menindjau 
soal kedutaan di Moskou itu 
dalam hubungannja dengan po- 
litik bebas, sebab ma'na ini pun 
nampaknja masih terlampau ka. 
bur: belum djelas garis-garis- 
nja, 

Tetapi meskipun kita tindjau 
setjara sederhana sadja, jaitu 
setjara praktis : kita sunggunh2 
perlu punja kedutaan di Mos- | 
kou, Bangsa kita ada jg menga-   nut paham komunisme, ada jg. 
atjuh ta atjuh, ada jang memu- 
Suhi komunisme ! Tetapi apa se- 
-benarnja komunisme, bagaima- 

na. praktaiknja dj Sovjet, kita 
tidak tahu. Kita hanja ter- 
ombangy - ambing antara be- 
“rita- berita Amerika Ingge- | 
tis dan negeri Barat lain- 

   
rita2 
anna Sovjet Rusia 
sebagai sorga dunia. - 
Maka untuk dapat mengeta- | 

hui sendiri keadaan jang sebe-   narnja, kedutaan pgn di 
Moskou akan banjak gunanja. 

Apakah kedutaan, Russia di 
Djakarta kelak akan main bu- 
“reng? Sekarang ini sudah ada 
kedutaan2 jang main bureng ! 

W.H. 

  

Dr. Sumitro “iban si- 
. dang Ecafe ke - 

Atas usul-Burma, jang diso- 
kong India dan Pilipina, Dr. 
Sumitro telah diterima men- 
djadj ketua sidang Ecafe jang 
ke-9. Menurut wakil Burma, 
Sumitro adalah tjakap dan ahli 
dalam hal keuangan dan pere-il: 
konomian. si 

Atas pengangkatan itu Sumi-' | 
tro jang Kemudian memimpin 
sidang, menjatakan penghar- | 
gaan atas kehormatan jang di- 
berikan kepada pemerintah 
Indonesia dan  kepertjajaan 
atas dirinja. 

Sumitro selaku ketua sidang 
mengandjurkan, kerdja sama 
jang erat dalam suasang per- 
sahabatan, agar dipetik hasil 
sebaik-baiknja. 

Setelah timbul sedikit stun- 
djuk-menundjuk ("sidang me- 
milih wakil Perantjis sebagai 
wakil ketua, sedang wakil So- 
vjet bertahan supaja Wakil ke- 
tua dipegang wakil negara 
Asia dan Sumitro mula2 me- 
ngusulkan wakil Pakistan. 

Dalam  pembitjaraan menge: | 
nai agenda djuga telah timbul 
persoalan, berhubung gugatan | 
Sovjet Rusia jang mengatakan | 
bahwa dalam Ta itu terda- 
pat saran2 Cambodj 5 
bisikkan” kepada Ta 1 
Na aEN en — - Ant. 2 

".NAIRA" DILUNTJUR- | 
KAN KEAIR 

Dalam sebuah upubats jang 
dihadiri oleh Duta Indonesia ai 

Italia serta njonja | 
Wirjopranoto, baru2 ini di 
este telah diluntjurkan keair k 
pal pelajaran, pantai »Naira”, 

   8 
ya pe- | 

    

Selandjutnja dikabarkan bah- Hi 1 
wa ,,Naira” adalah kapal pela- | 
jaran pantai jang pertama jang 

sudah selesai dari dji mlah 10 
kapal jang dipesan oleh peme 
rintah Indonesia di Italia. Besar 
kapal tersebut adalah 425 ton, 
dapat memuat 200 orang penum- 
pang dan 30 orang anak buah 
disamping muatan biasa. Kabar 
tersebut Me mundur 
bahwa kapal? lainnja akan su- 
dah dapat diselesaikan dalam 2 | 
bulan jang akan datang ini. 

2 . 

si | 1 

    

   

Sukardjo . 

milih - djalan 

   
   

     

        

    Oleh Kol. Wilson 
6-2-1953 telah diserahk 

dari Intarna sional Beo Parang pada tgl. 
an Surat pengakuan 

  

kepada ' TIPINDO (Ikatan Pandu Indonesia). unt uk mendjadi anggota Kepandu- 
an #nteenanionad, 
        

“Tg ea : 

lidekasia tidak 

    

jang Hmakan Tenan sdr, Tran Se: | 
                                  

diaak dari Lan 
: ja h pertikaian 2 blok besar 
"Rakjat. hidup menurut aturan jang tak 

KA : dibuat sendiri 
' UTAN SJAHRIR,, ketua 
Irari Minggu jl. telah meng uraikan 

| konperensi sosialis: Asia di Rangoon baru? ini 

pimpinan partai P.S.I. 
soal2 disekitar hasil2 

dalam hubung- 

dewan 

annja dengan ketegangan internasional dewasa ini didepan 
rapat umum anggota P.S 
Miss Tjitjih. 

Dalam uraiannja Ka per- 
kembangan situasj internasio- 
nal achir2 ini, Sutan Sjahrir 
membajangkan kemungkinan2 
meluasnja pertikaian dunia se- 
mendjak keputusan pemerintah 
Amerika Serikat untuk men- 
“denetralisasikan Taiwan. 

Sutan Sjahrir tidak membe- 
narkan pemandangan, bahwa 
Indonesia dan negeri2 Asia Se- 
latan umumnja - masih djauh 

  

dari kemungkinan terseret da- 
lam kantjah pertakaian antara 
gua | esar itu. an hu- 

  

2. Tidak memihak blok 
5 jang sudah ada. £ 

Dalam. hubungan dengan si- 
kap P.S.I. g dikatakan tidak 
ikut blok Ea jet Rusia maupun 
Amerika Serikat, ketjuali me- 

sialis Asia, Sjahrir menerang- 
kan sukarnja untuk mentjapai 
tjita2 jang demikian itu selama 

rakjat dari dulu sampai seka- 
“rang senantiasa hidup menu- 
rut aturan jang tidak dibuat- 
nja sendiri. 

Disini, menurut Sjahrir, le- 
tak pentingnja konperensi di 
'Rangoon itu, ialah meletakkan 
dasar kerdja-sama diantara 
negeri2 Asia untuk mentjapai 
tjita2 hidup jang mendapat 
penghargaan sebagai manusia 
Gan menurut aturan2 jang di- 
“buatnja sendiri. 5 

ngan dunia mendjadi 
ix 132 "hlok, - 

Mengenai 
|Iis Asia di Rangoon itu jang 
diuraikan oleh Subadio  Sas- 
trosatomo dinjatakan, bahwa 
arti konperensi tersebut ialah 

sar kerdja-sama antara kaum 
sosialis Asia untuk menghin: 
darkan atau  mentjegah per- 
kembangan dunia  mendjadi 
2 blok. Dikatakan bahwa India, 
Burma dan Indonesia mendja- 
di inti kerdja-sama itu karena 
ketiga negeri 

“itu bersesuaian tjita2nja dan 
persamaan faktor2 lainnja da- 
lam soal ekonomi politik dan 
kenjataan2. bahwa ketiga ne- 

| geri tersebut tidak terseret 

Sae perang dingin. — Ant. 
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neh KARNO AKAN 
. KE AMBON 

GE Tg. 16-2 ke Bandung. 
ata en mp rupatjara 

  

ira di Bandung 
i dari Tjililitan 

mn tg. 16 dan 17 
jang akan datang 

akan: Kanan dng, Bandung. 
|. Upatiara pembukaan sekolah 
itu dilakukan tg. 17 Pebruari 

Aa Ta Presiden 
dies natalis 

   

pada itu kira2 pada 

.mengundjungi Ambon 

da upatjara pembukaan gere- 
dja Protestan jang baru dikota 
tersebut, 

£ | Sebagai “diketahui 

| gantikan geredja lama 
beber 

    

      Per aan 
— Ant, s 

S.L. Djakarta, 

     

sendiri dengan 
kerdja-sama Gengan kaum so- . 

Mentjegah perkemba- 

konperensi sosia- 

“sebagai usaha meletakkan da- 

(kaum sosialis) 

sekolah staf ang- | 

jang | 

Mej:jang gakan | 
datang residen Sukarno akan 

untuk | 
memenuhi undangan hadir pa- 

geredja | 
baru itu didirikan untuk meng- | 

a waktu jang lalu te- (| 
lah hantjur ketika terdjadi per | 
Karan ran dikota tersebut be- | 
Ga tahun jang lalu gp | 

bertempat  digedung 

  

Dari Sidang Parlemen : 
PEMBITJARA 'MEMPE- 

KUAT ALASAN2- 
| NJA 

Didalam sidang j. 
Sidang pertama dari peman- 

dua mengena rentjana UU Pe- 
milihan Umum Parlemen dan 
Konstituante diadakan kema- 
rin dan dikundjungi oleh 110 
anggota dan An Kehaki- 
man serta Dalam Negeri. Te- 

bitjara 8 : anggota jang pa: 

  
ah en umumnja memperkuat ala- 
san2nja dalam pemandangan 
umum babak pertama menge- 
nai soal tehnis. 

Usul2 baru jang terdengar 
antara lain dari Sutan Makmur 

diberi kesempatan guna  me- 
ngadakan ”stembusaccoord” 
kepada partai2 politik, dan da- 
ri Siau Giok Tjhan jang minta 

minoriteit didasarkan pada usul 
dari masing2 golongan - atas 
ketentuan sebagai berikut : 

Buat satu wakil dari golo- 
ngan turunan Arab diusulkan 
oleh 500 orang dari golongan 
tersebut, buat satu wakil dari 
golongan turunan Eropa oleh 
1000 orang dan buat satu wa- 
kil dari golongan turunan 
Tionghwa oleh 2000 orang. 
Pemandangan umum itu di- 

teruskan tadi malam dan  ha- 

  

Ti Ini. — Ant. i 

BUKAN PIRING TER- 
BANG 

hanja balon. 
“Penduduk kota Magelang dan 

sekitarnja pada Senin kema- 
rin sekira djam 14.30 telah di- 
gemparkan oleh suatu benda 
dilangit sebesar bintang jang 
”terbang” pelan? darj Timur 
ke Barat. Dikalangan mereka 

| menduga bahwa benda itu ada- 
lah piring terbang. 'Tapi war- 
tawan ”KR” jang ikut me- 

injaksikan dan melihatnja de- 
ngan ”verre kijker” mendapat 
kesan bahwa benda itu bukan 
piring terbang, tapi mungkin 
sekali sebuah balon. — (Kor). 

dangan umum DPR babak ke- 

“jang minta supaja dalam UU | 

supaja pengangkatan golongan | 

Kemungkinan besar | 

  
1 

| 

Mgr. A. Sugijopranoto S.J. men- 
: apos 
tolat Semarang, . 

Dalam kata sambutannja, an- | 

| tara lain Gubernur Budiono me- 

kolonial Belanda dengan Dada, 

| disamping Kementerian Perta- 
hanan sekarang ini, menerang- 

   Mo dan Residen Milono, Se Petak 
 Hadisubeno serta beribu-ribu 
ummat Katholiek, kemarin dulu | 

| malam di GRIS Semarang telah 
| diadakan resepsi, untuk mem- 
'peringati genap 121, tahun” 

  

Gjabat uskup divicariat 

.ngutjapkan banjak? terima ka- 

sih atas djasa2  monsigneur, 

terhadap perdjuangan kemerde- 

“kaan Indonesia. 
Perlu diterangkan, bahwa 

diantara  djasa? monsigneur 

itu, ialah tulisannja dalam ,,De 

Unie” jang mengupas politik 

— RD. Ah 

  

KALANGAN KABINET : 

— USUL MOSI IWA 
Sukar diterima Kabinet. 

Kalangan Kabinet sewaktu 
ditanja mengerai usul mosi 
Mr. Iwa Kusumasumantrj Cs. 
jang akan  diadjukan kepada 
Parlemen untuk mendesak ke- 
pada Pemerintah supaja mem- 
bentuk satu kementerian ang- 
katan laut dan angkatan udara 

kan, bahwa terlepas dari soal 
apakah usul mosi tersebut akan 
diterima atau ditolak oleh par- 
lemen, bagi Kabinet Wilopo 
sekarang ini adalah sukar se-: 
kali untuk mengadakan lagi 
Suatu kementerian baru. 

Antara lain disebabkan ka- 
rena soal2 lainnja jang minta 
penjelesaiannja dari Kabinet 
sekarang ini masih sangat ba- | ra 
.njaknja lagi. Tambahan pula 
mengadakan sesuatu kemente- 
rian baru itu adalah lebih te- | 
pat pada masa pembentukan 
sesuatu kabinet baru. 3: 

Dan soa12 tehnisnja seperti 
tugas dan keuangannja ada- 
lah pula faktor2 
diabaikan dalam pertimbangan 
untuk. melaksanakan maksud 

   
   

    

" 

  
Sao: 

P. M. I. PUSAT 
Mengusahakan pertolo- 

2 ngan buat korban ben- 
: /tjana alam di Neder- 

land. 
| Menurut keterangan Dr. Bah 

der Djohan jang kini berada di 
Bandung, PMI Pusat sudah me- 
njiapkan usaha mengumpulkan 
bahan2 untuk memberikan per- 
tolongan kepada korban bentja- 
na alam di Nederland. Dalam 
pada itu P.M.I. tjabang Ban- 
dung pun sudah menjediakan 
diri untuk menerima sokongan2 
dari masjarakat jang kemudi- 
an akan dipusatkan di P.M.I, 
Pusat. 
Dapat dikabarkan, bahwa 

oleh .masjarakat Belanda di 
Bandung sampai kemarin telah 

dapat dikumpulkan uang sum- 
bangan Rp: 120.000,—. “Ant. 

GEROMBOLAN LAWAN 
GROMBOLAN 

Pada tgl. 5 Pebruari malam 
di Wonosuko, Tegalredjo, Timur 
'Magelang, telah terdengar su- 
'ara tembakan. Pada tg. 6 Pebr. 
pagi dipinggir djalan ditepi sa- 
wah ternjata terdapat seorang 
majat jang tewas karena kena 
peluru. Didekatnja terdapat 
sehelai surat jang berbunji a.l. 
menjebutkan “bahwa orang tsb 
adalah seorang grajak, dan ber- 

  

  
tidak Lara ja 

nama Mitro. Dan surat tsb. di- 
tanda tangani oleh: Pembela Ke- 

amanan Rakjat. 
“Sementara itu menurut kete- 
ngan pihak kepolisian korban 

sb. bernama Mitrosudarmo dan 
berar anggota grombolan, jang 
tewas karena mungkin sekali 
ditembak oleh pihak lawannja, 

| djuga dari gerombolan. 
dota diketahui maka grom- 

an MMC itu telah terpetjah, 
ni sebagian mempunjai orga- 

isasi dan jang lain tidak. Maka   jang demikian itu, demikian 
kalangan Kabinet itu. — Ant. 

  

an tsb SAN dari jan 
s1 nisasi. 2 
(Kor.). | 
  

India /Djepang 

dengan firma? India dalam 

demikian harian? Djepang. 

Dikatakan, bahwa India telah 
mengemukakan tawaran itu me- 
lalui kedutaan Djepang di New 
Delhi Sebagai kemungkinan 
rentjana2 lainnja untuk menje- 
lenggarakan pabrik badja ber. 
sama India/Djepang jang telah 
dibatalkan oleh pemerintah India 
bulan jang lalu 

Sementara itu firma? badja di 
Tokio dalam komentarnja kata- 
kan, bahwa bila projek itu da- 
pat dilaksanakan, maka Dje- 

pang akan menjambutnja de- 
ngan gembira, tapi mereka me- 
ragukan, apakah India betul2 
akan melandjutkan rentjananja 

itu — sekalipun kabar2 menge- 
nai soal tersebut benar. 

Tiga firma terkemuka  Dje- 
pang — Yayata Steel, Fuji Steel 

dan Japan Steel Tube Coy — se 
'belumnja telah mengusulkan ke- 
pada India untuk menjelengara- 
kan projek bersama dengan In- 

dia bagi memperkembangkaxn 
pertambangan besi “di daerah 
Teluk Benggala. Dalam rentja- 
na2 tersebut termasuk perluas.   

  

Patriot2 Indonesia 
dihukum Belanda 

Menurut harian ,De Te- 
legraf” di Amsterdam, Mah- 
kamah di BHollandia (Irian 
Barat) tgl, 380-1 j1, me- 
ngeluarkan putusan meng- 

TE hukum orang2 Indonesia. jg. 
dituduh — melakukan 'infel- 

“Irasi dipulau Gog dalam 
bulan Maret 1952, 

"Kh 48 Orang diantaranja ter- 
|-dapat 3 orang pekempuan. 

Oleh pengadilan negeri Be- 
landa di Hollandia, tadinja 

didjatuhi hukuman. paksa 
jang berbeda2 dari 8 bu- 

LI lan —138 th, sedang 3 orang 
dari mereka dibebaskan 

| dari tuntutan. , 

| Djaksa jang memintakan 
hukuman jang lebih tinggi 

. memadjukan. appel. Mahka- 
mah. Hollandia achirnja. me- 
ngambil keputusan, men- 

dijatuhkan hukuman dari 
7. — 18 tahun untuk pe- 
mimpimenja, — Ant, 

          

  

kerdja sama 
Menggali sumber2 besi India 

NDIA telah mengusulkan kepada Djepang supaja bersama? 

mengadakan projek2 bersama 
untuk memperkembangkan sumber? pertambangan besi India, 

x 

kutta dan pembuatan dua djalan 

kereta api berdampingan dari 
daerah pertambangan tersebut 

didaerah pedalaman hingga Kal- 
kutta untuk menggantikan dja- 

lan kereta api jang hanja satu 
sekarang ini. 

India dan Djepang akan ber- 

sama2 memikul ongkos projek 

tersebut dan dalam pada itu 
Djepang bermaksud menarik 

kembali penanaman  modalnja 

dalam pertambangan besi, jang 

telah dibeli oleh Djepang dgn 

harga tinggi dari Amerika dan 

Kanada. — UP, 
  

. DIES NATALIS 
G.M.K.I. 

Gerakan Mahasiswa Keristen 
Indonesia (GMKI) Djakarta te- 
lah melangsungkan Dies Na- 
'talis ke-III bertempat di aula 
ChxsrBiS. 

Diantara lk. 450 mahasiswa 
jang “menghadirinja nampak 
presiden Universitit Indonesia 
Prof. Mr. Dr. Supomo dan Men- 
teri Kesehatan Dr. J. Leimena.   an. fasilitet2 pelabuhan di Kal- — Ant. 

  

  

esir sanggup La lerusan Sh 
Perundingan baru segera dimulai ? 

ARKAS besar pasukan? bersendjata Mesir kemarin duiu 
mengeluarkan sebuah laporan mengenai. 

“ hanan Terusan Suez. Dinjatakan bahwa 
 mendjamin perlindungan Terusan tersebut, ' 

organisasi perta- 

Mesir sendiri 5 dapat 

Dalam - pada 'itu Hina 
bahwa didudukinja daerah Teru- 
san itu oleh pasukan2 Inggeris 
bukanlah merupakan tjara jang 
terbaik untuk mendjamin kea. 
manannja, 
Laporan tersebut merupakan 

sematjam pendahuluan dimulai- 
nja lagi perundingan? baru de- 
ngan Inggeris mengenai penjing- 
kiran pasukan? Inggeris jang 
ditempatkan di Terusan Suez 
berdasarkan Perdjandjian Ing- 
geris . Mesir tahun 1936. 

Dinjatakan dalam laporan tsb, 
“bahwa didudukinja sebagian dari 
Wilajah Mesir untuk mendjamin 
keamanan dan kebebasan lalu 
lintas di Terusan Suez itu tidak- 
lah merupakan tjara perlindu- 
ngan jang sungguh2 berman 
faat. Navigasi di Terusan” itu 
selama perang dunia ke-2 terha- 
lang sedemikian rupa oleh tin- 
dakan musuh, sehingga Inggeris 
kembali mempergunakan djalan 
jang pandjang tetapi aman dgn 
melalui Tandjung Pengharapan 
(Cape of Good Hope). 
Ditambahkannja, bahwa da- 

lam perang dunia pertama se- 
djumlah ketjil  kapal2 perang 
Djerman dan dalam perang ke 
dua sedjumlah ' pesawat? ter- 
bang Djerman telah berhasil 
mengantjam ,navigasi2 Serikat 
sedemikian rupa, hingfa Teru- 
zan Suez hanja dapat dipergu- 
nakan setelah dengan lambat 
dan sulit dapat diadakan penga- 
wasan —- dalam - perang dunia 
pertama pengawasan laut dan 
dalam perang dunia kedua pe-   ngawasan udara dibagiar 
Laut Tengah jang lebih besar. 
Laporan tersebut achirnja me- 

ngatakan, bahwa dari kedjadi 
an2 itu dapatlah ditarik kesim- 
pulan, bahwa arti strategi Te- 
rusan Suez sangat tergantung 
dari keamanan navigasi diselu-   ruh Laut Tengah daripada pe- 
ngawasan Terusan. Suez sadja. 

Sjarat2 keamanan 
navigasi. 

Laporan markas besar pasu- 
kan2 bersendjata Mesir itu se- 
landjutnja menjatakan, bahwa 
keamanan navigasi di Laut Te 
ngah bagian Timur tergantung 
daripada : 

1. Penjingkiran kapal2 selam 
Sovjet jang berpangkalan di 
Albania. 

2. Berhasilnja pasukan2 Turki 
jang mempertahankan selat2 
Laut Hitam dalam menghala :- 
kan antjaman intervensi jang 
effektif dari angkatan laut Ru- 
sia di Laut Hitam. 

3, Pertahanan wilajah Junasi 
dan pulau Kreta. 

4. Penghantjuran pangkalan? 
udara Sovjet di Balkan. - AFP, 

KONP. DEWAN EKSEKU- 
TIP SOSIAL ASIA 

Konpererssi Dewan Ekskutip 
Tertinggi Sosialis Asia jang 
akan datang mungkin akan 
diadakan di” Bombay pada bu- 
lan Djuli, untuk mengetahui 
hingga beberapa - djauh putu- 
San-putusan jang telah diambil 
dalam Konperensi Sosialis 
Asia di Rangoon baru2 ini te- 
lah dilaksanakan, demikian di- 
kabarkan di Bombay. 

Dikabarkan selandjutnja, bah 
wa dewan akan membitjara- 
kan pula soal2 jang dulu be- 
lum dapat diputuskan di Ran- 
goon, dan akan membentuk se- 
buah komisi ahli2 ekonomi jg 
akan diberi tugas menjusun 
rentjana politik agraria di   Asia. — AFP. 

  

SELAIN jang berupa surat2 
| selebaran, dewasa ini di Irian 
Barat telah terdengar siaran2 

»Radio Gerilja?: jang seringkali 
memantjar antara djam 23.30 

Radio gerilja '“tudjika didengar 
dari Djawa masih sukar sekali 
didengar. Tetapi beberapa ka- 
langan dalam  keteranganmja 

| kepada wartawan kita menja- 
takan, bahwa siaran2 tersebut 

dapat didengar diseluruh Irian 
Barat. 
Keterangan2 selandjutnja ig. 

kita terima menjatakan, bahwa 

surat2 selebaran dan siaran Ra- 
dio Gerilja itu dari Pemimpin 
Besar Komando Gerilja Papua. 
Dalam siarangnja selalu meng- 

istruksikan kepada sgenap rak- 
jat Iriam Barat jang tidak lagi 
menghendaki pendjadjahan atas 
daerghnja untuk bersama2 me- 

ngenjahkan. . pemerintahan ko- 
lonial disana. ! 
Dalam pada itu diandjurkan 

djuga menentang setiap usahc 
pendijadjahan dengan mengaia- 

kan pemogokan. serta sabotage2 
dm. segala lapang pekerdjaan. 
Andjuran Pemimpin Gerilja 

Papua 

    
jang tersebar di Irian 

malam waktu Djawa. Siaran 

Barat antara lain mengandjur- 

kan untuk masing2 daerah atau 
kota untuk mengadakan  perla- 
wanan, dengan memperguna- 
kam sendjata jang ada padanja. 
Dikatakan bahwa tiap2 orang 
disana harus dapat merubunuh 
orang Belanda. 

. Dalam siaran radio gerilia 
mengatakan, bahwa rakjar Irian 

bat  pemberontakannja selama 
Belanda makin memperkuat 
usakanja menguasai Irian Ba- 
rat. Rakjat Irian Barat tetap 
menuntut kemerdekaan ' bagi 
tanah air dan. 'bangsanjase- 
perti jang telah ditjita2kan 
oleh bangsa Indonesia. 

  
Pemberontakan mulai 
Oktober 1952. 

Kabar jang kita terima  se- 
landjutnja menjatakan, bahwa 
pemberontakan di Irian Barat 
telah terdjadi sedjak th. 1952. 
Memuntjaknja dapat diketahui 
sedjak mulai bulan Oktober 
1952, 

Pihak Belanda telah menga- 
dakan peraturan jang sukar 
sekali bagi orang2 jang akan 
menudju ke Djakarta, Selain   

  & 

  

Lembaga Kabudajsan Indonesia 
ih nKon. Batavisasoh Gensatsehap 

| yan Kunstan .. Wetenschapwen 
  

  

Barat akan makin memperhe- | 

-IRIAN BARAT BERONTAK 
orang sukar mendapatkan vi- 
sum, djuga matjam2 soal meru- 
pakan penghalang. 

Pemberontakan jang terdjadi 
itu berlaku sedemikian rupa. 
Sendjata2 jang dipergunakan 
adalah panah, parang dsb.nja. 
Dan djika berhatsil menjergap 
pasukan Belanda, maka sendja- 

| ta2nja dapat dipergunakannja. 
Kabar lain mengatakan, bah- 

Wa Seorang diantara pemimpin 
pemberontakan di Irian Barat 
adalah keturunan radja2 disana, 
jang orang2 tuanja mengalami 
pembuangan pada djaman Him- 
dia-Belanda, 

Sensur keras sekali. 

Semua perhubungan surat 
menjurat dengan dunia luar di- 
adakan pengawasan jang keras 
sekali. Karena demikian hal- 
nja, tidak mengherankan bahwa 
berita? mengenai pemberontak- 
an itupun seolah-olah tertuthup. 

Tetapi menghembusnja bes 
rita jang sedikit in, menunduk 
kan bahwa putera? Irian  Ba- 
rat sudah ingin sekali lepas 
dari Me Nag pendjadjahan, — 
( S.M. ea 1 3! 

  

    

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 
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ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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MENTERI KEHAKIMAN 
HONGARIA DIPETJAT 

Diganti Bela Kovaes. 
Menteri kehakiman Hongaria, 

Gyula Desci, telah dipetjat dari 
djabatannja. Pengumuman ter- 
sebut, termaktub dalam komu- 

nike sepandjang satu kalimat 
dan jang disiarkan Oleh harian2 
di Budapes. 

Sebagai menteri kehakiman 
jang baru telah diangkat Bela 
Kovaes, seorang new-comer da- 
lam kehidupan politik. 

Desci mendjabat menteri ke- 
hakiman sedjak tanggal 15 No- 
pember, dan sebelum itu ia 
mendjadi wakil menteri, Ia ter- 
kenal sebagai salah seorang 
pentjipta "polisi keamanan ne- 

gara setelah achir peperangan. 
UP, 

LAPORAN LENGKAP 
OLMSTEAD 
Tentang kebutuhan? 
militer Taiwan ? 

Sebelum bertolak kembali ke 
Amerika Serikat, djenderal ma- 
jor George Olmstead seorang 
Opsir Amerika jang diberi tu- 
gas mengurus soal bantuan mi- 
liter kepada luar negeri telah 
mengadakan  konperensi  de- 

ngan para Opsir tinggi Tiong- 
kok Nasionalis dan djenderal 

major William CC. Chase, ke- 
pala rombongan penasehat 'ban- 
tuan militer Amerika di Taiwan. 

Diduga, bahwa telah diberi- 
kan laporan lengkap mengenai 
kebutuhan2 Tiongkok nasiona- 

lis kepada Olmstead, agar ia 
dapat membuat laporan jang 
terperintji di Washington. 

Olmstead telah menemui djen- 
Garal Chou: Chi Jou, kepala 
staf umum, Sun Li Jen pang. 
llma  pasukan2 darat, dan 

  

  Wang Shu Ming darj angkatan 
udara. — AFP. 

| Dari Komp, penerangan NATO: 

14 Negeri anggota 
bertentangan: 

Nederland dan Denmark, te- 
lah memblokir usaha2 dari ne- 
geri2 NATO untuk  mengada- 

kan propaganda melawan  pro- 
paganda dari negeri2 blok $0- 

vjet Uni, 
Para delegasi jang mengun- 

djungi konperensi 
NATO mengatakan, bahwa 14 

hegeri anggota NATO tersebut 
tak dapat mentjapai suatu per- 
setudjuan, sekalipun hanja me- 
ngenai rentjana bersama untuk 
menjebarkan penerangan2  da- 
lam perbatasan negeri2nja sen- 
diri. Niat untuk mengadakan si- 

aran radio dalam mengadakan 

perang dingin dibelakang 'ne- 
geri2 blok Sovjet dalam run- 
dingan2 permulaan telah diten- 
tang demikian kerasnja, hingga 
soal tersebut tak pernah setja- 
ra resmi Se nukan dalam 
konperensi. 

Para delegasi tadi katakan, 
bahwa Nederland dan Denmark 

| jang hanja mengadakan opposisi 
paling keras terhadap usaha? 
tsb. Inggeris bersikap ,,n egatip' 1 

sedang Amerika netral” dan 
Perantjis serta Norway tidak 
mengemukakan pendapatnja 
Gikitpun, kata para delegasi 
sebut, 

Amerika itu sangat menjesal- 
kan bagi. para delegasi2 jang 
»progresif", jang katanja ter- 
utama disebabkan, karena pe- 
merintah baru Eisenhower be- 

lum tjukup lama duduk dalam 
pemerintahan untuk menjelesai- 

kan rentjananja. — U.P. 

BELA SUNGKAWA 
PAKISTAN 

Terhadap bentjana ban. 

djir di Nederland. 

Gubernur djenderal Pakistan. 
Ghulam Mohammad, telah me- 

ngirimkan kawat, menjatakan 
simpati terhadap bentjana 'ban- 

djir jang telah menimpa Ne- 
derland, kepada. Ratu Juliana. 

'Dinjatakan, bahwa  rakjat 

Pakistan turut menjatakan sim- 
pati thd, korban2 bentjana ban- 

djir serta badai jang menimpa 
Nederland. — AFP. 

  

   

    

ter- 

Dan sikap netral dari 

  

  

ERDANA MENTERI dan 

mereka siap "berperang atau 

Perintah itu dikeluarkan ber- 
keraan dengan ulang tahun 
ke-5 pembentukan angkatan 
darat Korea Utara. 
Menurut siaran radio Pyong- 
'yang jang terdengar di Tokio, 
perintah Kim itu terdiri dari 
pasal sebagai berikut : 

1. Memperkuat pasukan2 di- 
medan pertempuran sehingga 
merupakan pertahanan besi 
dan bersiap untuk berperang 
atau mati terhadap pasukan2 
PBB. 

2. Djika lawan melakukan 
offensif baru, harus ditjegah 
Gjangan sampai mereka mem- 
peroleh kemadjuan sedjengkal- 
pun dan djangan membuang2 
waktu untuk menghantjurkan 

lawan itu. 
3. Ideologi para opsir dan pa- 

sukannja harus diperkuat un- 
tuk suatu peperangan jang 
lama. $ , 

4. Teknik dan organisasi mi- 
liter harus senantiasa disem- 
purnakan dan pasukan2 harus 
turut perintah pemimpin2-nja 
setempat dimana pergerakan 
sedang dilakukan dan harus 
senantiasa waspada terhadap 

gerakan2 lawan, 
5. Segala komandan harus 

mengadakan hubungan erat de- 
ngan pasukan2 sukarela Tiong- 

hoa. 
6... Pasukan2 gerilja jang 

bergerak dibelakang garis mu- 
suh harus mengerahkan rakjat 
untuk  perdjoangan kemerde- 
kaan. 

Kekuatan 
Korea Utara. 

Menurut radio Peking, Kim 
II Sung menerangkan djuga, 
bahwa “kekuatan tentara Korea 

tentara 

| Utara kini adalah 3 kali lebih 
besar dari pada ditahun 1950, 
jakni permulaan perang Korea. 
Kekuatan menembak dari ti- 
ap-tiap divisi infanteri Korea 
Utara telah meningkat tinggi. 
Setiap divisi inj sekarang mem 
punjai lebih banjak meriam2, 

mortir2, senapan2 mesin dan 
bedil2 otomatis. € 
Dalam tahun 1951 -—1952, 

djumlah meriam2 telah me- 
ningkat 28X, mortir2 dengan 
48, meriam2 penangkis  se- 
rangan udara 118Y, tank2 dan 
meriam2 jang dapat menem- 
bak dengan tjepat telah me- 

"ningkat dengan 82”, 
Kerugian PBB semen- 
djak perang Korea, 

Ulang tahun ke-5 pemben- 
bukan tentara rakjat Korea 
telah diperingati oleh pers 
di Moskow dengan berbagai 
karangan. 
Menurut berita TASS jang 

ditangkap oleh AFP, harian 
”Bintag Merah” menulis, keru- 
gian PBB di Korea semendjak 
permufaan perang adalah   740.000 orang tewas, luka2 dan 

.dari Korea Utara, telah mengeluarkan r 
kepada pasukan?2nja, dalam mana ja memerintahkan supaja 

  

Printah Kim Il Sung kepada pasukan2njae : 

Siap-,,berperang atau mati" 
Melawan pasukan2 PBB 

panglima jtertinggi Kim Il Sung 
perintah umum 

mati” melawan pasukan? PBB. 

tertawan. Dalam djumlah ini 
termasuk 329.000 orang Ame- 
rika. 
Djumlah pesawat PBB jang 

disiarkan radio Moskow, dan 
telah dihantjurkan “atau rusak 
adalah 7000 buah, demikian ha- 
rian Sovjet tadi. — UP. 

DAGANG ARGENTINA 

  

— SOVJET 
Presiden Argentina, Juan 

Peron, telah mengusulkan ke- 
pada perdana menteri  Sovjet 
Uni, Josef Stalin supaja jang 
dagang Argentina Sovjet Uni 
dipeluas, 'demikian diterangkan 
oleh dutas'besar Argentina di 
Moskou hari Minggu jang. lali 
setelah menemui Stalin, 

Menurut Leopoldo Bravo, du- 
ta besar tersebut, dalam 'perte- 

muannja itu dengan Stalin ia 
telah menjampaikan kehendak 
presiden Peron utk memperlu- 

as dagang antara kedua negeri 
itu. 

Argentina terutama hendak 

mendjual kulit dan daging ke- 
pada Sovjet en dan membeli 
mesin.2 — UP 

PAKT MILITER 5 NEGA- 
RA AMERIKA TE- 

NGAH 
Segera akan ditanda- 
tangani. 

Pakt Militer Amerika" 'Te- 
ngah jang bersifat anti-komu- 
nis akan ditanda-tangani HK 
Tegucigalpa (Honduras) dalam 
minggu ini. 

Kalangan 
mengatakan, bahwa pakt ter- 
sebut adalah hatsil dari konpe- 
rensi2. jang baru2 ini dilakukan 
di Amerika Tengah oleh men- 
teri luar negeri Salvador 
bert Canessa. 

Jang akan menanda-tangani 
perdjandjian itu jalan Salvador, 
Costa Rica, Honduras, Nicara- 
gua dan Panama. Guatemala 
jang mempunjai pemerintahan 

tjondong kekiri tampaknja tak 
akan diundang untuk Tg serta 
dalam pakt tersebut. — UP, 

ea 8m 

   
x Dalam 

lurah di Karangamjar, Surakara 
Suatu pemulihan 

ta, salah seorang jang telwh 
landjut umurnja mendadak mu 
chitamkan anaknja jang masih 
duduk dibangkn SR, Tlt3 Ga 
dengan pengharapkan Uap da 
tialonkam, Sebab. meEhuTnn mena 
dapttnja sesudah atoriftox 0 NA. 
in sudah BEWOSa std 

FR 

    

    

     

  

penerangan : 

jang mengetahui 

Ros, 
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, sn Peran » se- Djawa 

| PALEMBANG 
5 Hat same Kota! Besar sudah - : 

      

untuk merundingkan status 
mri, nasib dan organ k 

  

  

$ diadakan tanggal 17 P2 dan ber. 
langsung tiga hari. 

— CT.N., (Corps “Tjadangan Na- 
sional) Djawa Barat pada per- | 
tengahan bulan ini akan me- 
ngadakan konperensi di Gedung £ 
Permusjawaratan Rakjat Ta 

— Banjaknja tjalon Hadji sam 
pai achir Djanuari ini dadu 
kabupaten Bogor ada 728 orang, 
sedang dari kotabesar Bogor ha- 
nja,ada 27 orang antaranja 1 
orang pegawai negeri. 

— — Guna membeli hiburan sekira 

    

   
    

800 orang jang menderita sakit | 
- Gjiwa di Rumah Sakit Djiwa 
Bogor, kini rumah sakit tersebut 
telah membeli toestel baru 
(smalfilm). Ka 

SURABAJA — Tg. 12 dan 15 
bulan ini di Malang akan di 
langsungkan konperensi para 
inspektur Corp Tjadangan Na- 
sional seluruh Indonesia. .Kon- 
perensi itu akan dikundjungi 
oleh-Direktur C.T.N, 

— Badan Perdjo- . MAKASAR 
angan Irian telah memberi ins- 
truksi pada seluruh tjabang2nja 
di Indonesia agar  memelopori 
adakan gerakan pengumpulan 
derma dan sokongan untuk tu- 
rut meringankan beban penderi- 
taan korban bentjana alam jang 
kini sedang Tr negeri Be 
landa. 

MIMBAR SOSIAL EKO- 
NOMI 

ai 2 Usaha dari Lembaga 

Penjelidikan Masja- 
rakat. 

Bagian perwartaan Kemer- 
terian Perekonomian umumkan, 

  

bahwa, untuk menghindarkan 

usaha tersebut bukanlah usaha 
dari Kementerian Perekonomian. 

Ditegaskan bahwa rentjana 
usaha itu dan pelaksanaannja 
adalah urusan dari ,,Lembaga 
Penjelidikan Masjarakat” dari 
Fakultet Ekonomi, djadi 
dengan tjampur tangan sedikit- 
pun dari Kementerian Pereko- 
nomian. 
Bilamana pegawai Kementeri. 

an Perekonomian ikut dalam 
»Mimbar Sosial Ekonomi” tsb. 
sada turutnja itu bukanlah se- 
bagai ' wakil resmi, tetapi seba- 

gai perseorangan erna — Ant. 

  

Di Balai | 

t 

“ti d 1 

  

“Sedan 

bakul 1 

  

bakul Npetokurtata waktu kemarin pagi datang diajatan Lodjiketjil dan melihat djalan itu 
. sunji senjap, karena biasanja penuh diisi oleh an kooitogabnda Baru ia sadar ketika melihat 

“barisan pembongkar kerdja giat membongkar bango? dibelaka ng stasion bis. 
Dilain sudut djaian, jaitu sebelah selatan pasar Bermgherdjo, bango2 masih berdiri dan 

pula tekuasa mendjual barang2 daganganmnja, Teta pi 
mendapat gibiran diusir dari situ dag bango2nja pun ta dib pa ad 

para 
hari imi pun yA akan 

BR) 
  

  

Warga Negara telah berpikir, 

arah Panijasila, maka dengan 

Untuk mentjapai tjita2 itu 
kami harus memberi pendidikan 

| Kepada anak anak kita, jang ke- 

lak akan mewudjudkkan masja 
rakat baru, dan mendasarkan 

pendidikan itu atas azas2 Pan- 

tjasila. Salah satu pedoman dari 
Negara kita jalah peri kemanu- 

siaan, Ini berarti, bahwa tiap2 
|orang itu tidak dapat melepas- 

kan diri dari masjarakat. Seba- 

liknja dia harus mengerti dan 
insjaf, bahwa dia adalah seba- 
gian dari masjarakat, dan tidak 

boleh memisahkan dari padanja. 
Konsekwensi dari pengertian ini 
jalah, bahwa tiap2 orang harus 
mempunjai pertangungan Gja- 

wab terhadap kepada masjara- 
kat. 

Sebelum hal ini diberi pendje- 

lasan perlu diterangkan disini, 

bahwa manusia “itu mempunjai 
4 matjam perhubungan : 

1. dengan “diri sendiri, 
2. dengan sesama manusia, 

3. dengan alam, 
4. dengan TUHAN Jang Maha 

EA 

Jang penting dalam hal ini ja 
lah perhubungan Kesatu dan ke- 
dua. Pendidikan kearah Kkema- 
sjarakatan berarti djuga mendi-   dik diri sendiri, agar Pena da- 

  

Kredit untuk para petani 
— Harus lekas diusahakan 3 

Keenan para Hihakitae pertanian sekira Indonesia 
jang berachir pada tanggal 

Pendidikan Masjarakat Desa 
7/2 jang lalu digedung Balai 

n diadakan sedjak 5/2 jang lalu 
di Palur dan di Tawangmangu Solo antara lain telah membitja. 

rakan soal kredit bagi para pe-tani jang merupakan salah satu 
atjara penting dalam konperensi 
konperensi berpendapat ,bahwa 

tersebut. Mengenai atjara ini 
untuk memadjukan pertanian 

diperlukan kredit ajangka-pandjang dan ajangka pendek. 
$£ 

Untuk pertanian rakjat .chu- 
susnja dibutuhkan kredit jang 
mudah dan murah jang harus 
merupakan sjarat minimum bagi 
pertolongan petani. Sampai 
kini belum ada kredit jang chu- 
sus disediakan bagi petani se- 

matjam itu. Konperensi meman- 
dang perlu mengichtiarkan lekas 

dipenuhinja' en masja- 
rakat ini. # 

Lebih djauh dapat dikabarkan 
bahwa kepala Djawatan Pertani- 
an Rakjat Pusat dalam pidato 
nja antara lain menerangkan, 
bahwa penambahan produksi | 
hasil bahan makanan mendapat | 
prioritet pertama dari program 
pemerintah sekarang, walaupun | 
sjarat?nja kadang2 tidak dapat | 
selalu ditjukupi, terutama me- 

ngingat program penghematan | 
setjara besar2an jang kini dila- 
kukan oleh pemerintah, 
Berhubung dengan pengura- 

ngan beaja jang sedemakian be- 
sarnja itu, maka rentjana pe- 
kerdjaan harus diru bah demiki- 
an rupa, sehingga dengan peru- 
bahan itu pekerdjaan2 dapat ai 
beajai. 

Tahun 1953 import 'beras 
diharap dapat Na ANGE) 
200-000 "ton. - 

Sekalipun keluarnja uang se- 
ring tidak dapat Jantjar, tetapi 
hasil produksi. bahan makanan 
mulai 1950 terus: menir 

rutama beras, karena 
positif jang @iajalanka. 
Djawatan Pertanian Rakjat ber- | 
sama dengan rakjat dan instan- | 
si2 jang bersangkutan t rutama 
pamongpradja, 
Tindakan2 penting jang me- | 

mungkinkan men ingkatnja pro- 
duksi bahan makanan itu dian: | 
taranja ialah : pe jiaran bibit 
unggul, pemupuk: er 
pengairan desa, pemberani 
Yama Gan penjakit, pemalhara, 

    

    
    

     

   
   

    

ka2 sbb.: Tahun 1950 produksi 
padi kering ada sebanjak 6.800. 
'000 ton. Angka produksi tsb. da- 
lam tahun 1952 meningkat men- 
djadi 7.400.000 ton dan dalam 

tahun 1953 meningkat lagi men- 

'djadi 7.900.000 ton. Dalam dju- 

milah tersebut tidak terhitung 
“hasil padi gogo. 

'Djuga produksi padi diluar 

Djawa sedjak tahun 1950 itu 
mengalami 'garis jang menaik, 
tetapi hingga sekarang masih 

belum ada angka2 jang pasti. 

. Djika produksi beras tahun 
1951 telah menjamai produksi 
rata2 sebelum perang ialah ta- 
hun 1937, maka produksi tahun 
1952 telah mentjapai angka top- 
produksi tahun 1940/1941, Dan 

| dalam tahun 1953 ini diharapkan 
akan meningkat lagi, dan ke 
mungkinan besar kenaikan pro- 
duksi diluar Djawa lebih dari 
pada Teen hasil di 
Djawa. 

| Berhubung dengan itu, maka 
import beras jang dalam tahun 
1952 berdjumlah 600.000 ton, da- 

| dapat dikurangi naa 200.000 
ton. 

Hal? penting jang 'terajadi 
“dalam 1952 diluar RKI 1952. 

“Dalam rangkaian usaha me- 
ah. produksi bahan maka- 

eTain tindakan2 jang 

  

   

  

tim 

tahun 4 952, telah terdjadi pula 
h 'hal2 diluarnja- jang sangat pen- 

ting artinja dalam usaha  me- 

nambah produksi bahan maka- 
nan, diantaranja ialah : 1. Kon. | 

perensi dengan "para inspektur 
mengenai tanarman perdagangan 
di Lembang pada penghabisan 
Djanuari TOS2, D. terbentuknja 
Panitya Rami, 3. diadakannja 

| Panitya' Tebu 'Rakjat, 4. terben- 
tuknja Panitya Menambah Hasil 
Bumi (PMHB), 5. diadakannya 
Panitya Saat, 6. Plan ke-      ai (| tela rambat, dan 7. hubungan. 

1 naa luar negeri. — Ant, 

Ka
la
 

lam tahun 1953 ini diharapkan ' 

pelaksanaan R.K.I. | 

berperasaan dan berkemauan ke 
sendirinja akan timbul tjara 

hidup baru, jang berlainan dengan tjara hidup sekarang, jang 

bersifat perseorangan dan kebendaan, 

pat hidup ersanentaa dengan 

orang lain. 

Berhubungan dengan 

diri sendiri. 
Perhubungan dengan diri sen 

diri berarti, bahwa manusia na- 
rus insjaf, bahwa dia mempu- 

njai badar" (djasmani), dan mem 

punjai djiwa (roch) jang mau 

tidak mau harus mendapat pe- 

nuh perhatian. 
Kesadaran ini membawa ke- 

wadjiban, bahwa manusia harus 

mendjaga, supaja badannja te- 

tap sehat. Dan pendjagaan ini 
tjuma dapat dilaksanakan  de- 
ngan sempurna, djika orang 

mempunjai pengetahuan tentang 
kesehatan. Ilmu kesehatan ini 
meliputi hal2 seperti pemeliha 

raan badan, gerak badan, makan 
Gan pakaian dan tjara hidup jg 

sehat: pun mengenai djuga 'hu- 
bungan badan dan djiwa. Kese- 
hatan djiwa manusia dapat ter- 
lihat dari tjaranja berfikir, dari 
Pena dan dari kemauan- 

nja. 
Sekarang kami kembaii kepa- 

da persoalan diatas, jalah men- 

didik anak2 kita kearah kema- 

sjarakatan, jaitu kearah hubung 
an manusia dan manusia ain 
jang sehat. Dalam pendidikan 

ini jang penting membangkitkan 
perasaan dalam sanubari anak2 

kita, tjinta kepada sesama hi- 
Ldup, kepada masjarakat, mem. 

| punjai pertanggungan djawab 
terhadap kebahagiaan masjara- 
kat. Boleh kita katakan, bahwa 
masjarakat kita belum menda- 

pat pendidikan kearah kemasja- 
rakatan. Maka dari itu kita ha- 
rus mulai memberi pendidikan 
kepada anak? kita, supaja mere- 

ka dapat melaraskan diri dengan 
kewadjiban dan hak manusia da- 
lam masjarakat, Kewadjiban ini 

kami bagi mendjadi dua, jaitu 

terhadap kepada sesama manu. 

sia dan terbadap kepada Ne- 
gara. 1 1 

Perhubungan terhadap 
sesama manusia. 

Kami mulai membitjarakan 

'kewadjihan kemasjarakatan jg 
umum, artinja terhadap sesama 
manusia, 
Pengaruh jang terbesar dalam 

pendidikan ini terletak dalam 
keluarga (gezin). Bapa ibu ba- 
'rus mendidik anak2-nja mulai 
'ketjil, supaja mereka kelak da- 
“pat menghilangkan perasaannja 
mementingkan diri sendiri, atau 
supaja dapat membelakangkan 

kepentingan diri sendiri terhadap 
kepentingan umura, 

Hal ini dikalangan kita dapat 
dilaksanakan. Umumnja keluar- 

ga kita banjak anggautanja. 
Maka anak2 jang sudah besar 

hendaknja diberi kewadjiban 
mendidik adik adiknja. Pendidi- 

kan kearah kemasjarakatan ini 
dalam keluarga jang tidak mam- 

pu, lebih dapat terdjamin dari 

pada dalam keluarga jang kaja. 
Keluarga jang kaja selalu mem- 
pergunakan budak2-nja, untuk 

membereskan urusan  ruman 
tangga. Perasaan kemasjarakat 
an itu dalam kalangan kaum ka. 
ja tidak hidup sungguh2. ': Dan 

pengorbanan diri pribadi tidak 

ada. Keluarga jang tidak mampu 

menderita kesukaran pada me- 
laksanakan pendidikan tadi, oleh 
karena mereka selalu memikir- 
kan kebutuhan Sehari-hari. (Ke 
butuhan kebendaan). Akan teta- 
pi kesulitan ini dapat diringan- 
'kan, oleh perasaan bersatu jang 
hidup dalam .kalangan keluarga 
jang tidak mampu itu, 
dikan kemasjarakatan dalam ka 
Inagan kaum kaja lebih sukar, 
disebabkan oleh suatu pendapat, 
bahwa, tjuma. bapak jang  me- 
mikul beban hidup dan anak2- 
nja ada diluar "tanggungan be- 
ban itu, 
Pendapat ini tidak betul: ma, 

sjarakat menghendaki, bahwa   
  

| idikan anak « siak: kearah 
kemasjaraka 

(De sociale opvoeding van 't- kind) 
(Oleh: S. Bradjanagara) 

Y 

ANGSA kita berhasrat membangun masjarkat baru. Kita 
ingin mentjiptakan kehidupan baru atau tjara hidup baru. 

Bagaimanakah bentuknja hidup baru itu? Bentuk ini akan ber- 

wudjud sendiri, djika djiwa kita telah kita perbaharui menurut 
pedoman hidup Negara kita, jaitu Pantjasila. Djika tiap - tiap 

  

Pendi- | 

(Gambar: ,, 

  
  

anak2 harus melasarkan diri de- 

ngan kehidupan masjarakat jg 

njata, jaitu pemberian pertolong- 
an diantara anggauia2 masja- 

rakat. 

Hidup itu selalu beserta de- 
ngan kesukaran2. Dari itu anak2 
harus mulai ketjil mengenal Ke- 

|sukaran. Dengan selalu meme- 

lihara dan memberi pertolongan ' 

mereka kenal akan hidup 

senjata-njatanja dengan 
jang 
kebu 

'|tuhannja. dan berapa besar ke- 

butuhan, jang harus dipenuhi itu. 

Sesudah bekerdja harus 

beristirahat, 

Dan ajuga anak2 dapat me- 

rasa, bahwa manusia harus ber- 
ani berkorban dan memperguna. 

kan tenaga, untuk memnuhi ke- 

butuhan itu- Tentu sadja anak2 
itu harus mendapat kesempatan 
untuk bermain-main. Ini djuga 

harus mendjadi perhatian orang 

tua, akan tetapi terlalu banjak 

kesempatan untuk bermain-ma- 

in djuga tidak baik. Bekerdja 

dan beristirahat adalah tjara 
hidup jang sebaik-baiknja. 

rus membangkitkan djuga pem- 

bawaan2 anak, jang bertjorak 

kemasjarakatan. Mereka harus 

dengan orang lain. Ini berarti 
beladjar mendiciplineer diri sen- 

diri dan menurut dicipline, di- 
samping beladjar mereka harus 

mempunjai ketabahan hati dan 
didikan perasaan terhadap ,,ke- 
temenan”, (kesungguhan hati) 

dan keadilan dan pertanggungan 

djawab. Begitu pula beladjar 

sopan santun, keradjinan dan 

lain.2 
Pada permulaan kaum pendi- 

dik terpaksa mempergunakan : 

perintah, selama anak? 

masih terlalu mementingkan dir: 
sendiri. Akan tetapi setjepat- 

tjepatnja' kaum pendidik harus 
mendorong kepada mereka, mem 

bentangkan pandangannja sen- 

diri, kajau ada perselisihan, lalu 

ditanjakan, siapakah jang salah 

dan siapakah jang benar, Kalau 

anak? itu tahu bahwa tindakan 

nja salah, tidak perlu lagi dia- 

dakan hukuman. 

Anak2 harus beladjar ,,keteta. 
pan”. Datang tetap, bekerdja 

dengan teliti, dan dapat diper- 

tjaja. Menetapi djandji, sungguh 

pun menderita kesukaran bagai- 

manapun djuga harus mendapat 

latihan dari orang tua. Disam- 

'ping keluarga tempat pendidikan 

jang kedua jalah sekolahan. 

(Bersambung hal 4). 

Disamping itu orang tua has 

beladjar bekerdja bersama sama... 

Kotapradja mulai ,,bertindak" 
terhadap pendjual-pendjual 

— ditepi djalan 
30 Bango liar dibongkar “ 

EMARIN.-pagi dengan disaksikan oleh anggauta DPD seksi 
Pekerdjaan Umum Kotapradja sar, Prodjonandeko, bebera- 

pa pegawai dari Kotapradja dan Kantor Urusan Pasar, pihak 

Polisi Negara dan Djawatan Pekerdjaan Umum telah mengada- 

kan tindakan bersama terhadap para pendjual ditepi djalan se- 

kitar pasar Beringhardjo, teru tama di djalan setasiun bis. 

Tindakan ini adalah jang per- 
tama sebagai konsekwensi dike- 

luarkannja pengumuman Wati- 

kota Jogjakarta bulan Djanuari 

jang lalu, jang pokoknja mela- 

rang orang2 berdjualan ditepi 

djalan, diatas trottoir dan dise 
kitar pasar2 dalam kota. 

30 Bango liar dibongkar. 

Wartawan ,,KR” jang mengi- 
kuti djalannja pembongkaran 

itu menjatakan, bahwa djalan- 

nja tindakan jang dimulai se- 

djak djam 07.00, boleh dikatakan 

berhasil. Pagi itu sudah nam- 
pak tidak banjak orang berdju- 
alan, sedangkan bango2 jang le- 

taknja ditrottoir sebelah barat 

setasiun, hanja beberapa buah sa 

dja jang masih dibuka. Waktu 
polisi datang disertai oleh rom- 
bongan pegawai dari Djaw. Pe- 
kerdjaan Umum, pendjual2 dipe 

rintahkan masuk kepasar, se- 
dangkan pegawai2 Djawatan Pe 

kerdjaan Umum segera mendja 

lankan pembongkaran terhadap 

30 bango2 liar. Ada djuga jang 

oleh pemiliknja sendiri dilaku- 

kan pembongkaran. sedangkan 

jang tidak oleh Djawatan Pe- 
kerdjaan umum, bango2 itu di- 
naikan truck dan disimpan “di 
Kantor Djawatan Pekerdjaan 

Umum. 

Insiden sama sekali tidak ter- 

djadi, hanja kalangan pemilik 

bango menjatakan, bahwa djika 

tindakan itu tidak adil, artinja 

pendjual2 jang berdagang dida- 

lam ruangan tunggu penumpang 
bis tidak djuga diusir, mereka 

akan tidak mengindahkan pem- 

bongkaran tersebut. 

Tindakan? selandjutnja 

dilain2 tempat. 

Menurut keterangan anggauta 
DPD Prodjohandoko, tindakan 

ini akan terus diadakan setiap 

harinja, setempat demi setempat 

jang dipandang perlu. Pada ha 

ri2 pertama daripada minggu, 

dilakukan pembersihan sekitar 

pasar Beringhardjo, kemudian se 

pandjang djalan 
Patjinan dan Malioboro, kemudi- 

an disekitar Lempujanganwangi, 

Sentool, Ngasem dan sebagai- 
nja. Sebenarnja tidak periu.dia- 

dakan aksi2 itu, karena sebelum 

nja telah diadakan pengumuman 

jang waktunja tjukup banjak, 

tetapi karena ternjata tidak di- 

indahkan oleh jang bersangkut- 
an, terpaksa tindakan2 itu didja- 
lankan. 

THE VERMILLION GATE 
Pengarang Tiongkok kenama- 

an Lin Jutang kabarnja telah 
menjiapkan sebuah roman besar 
jg dinamakannja ,,The Vermil- 
lion Gate”. (Gapura Merah). Ro- 
man ini akan diterbitkan oleh 
badan penerbit Amerika. Lin 

Jutang bersama isteri sudah 
empat tahun ini diam di Peran- 

tjis. — (Nwsg). 

PERDJANDJIAN 
DAGANG 

Ditanda . tangani Indone- 
nesia dan Pakistan. 

Indonesia dan Pakistan telah 

menanda tanganj suatu perdjan 

djian dagang di Karachi. Per- 
djandjian tersebut akan didjalan 
kan dengan segera dan berlaku 
untuk 1 tahun. 
Menurut perdjandjian itu Pa- 

kistan akan mengirimkan ke In- 

donesia kapas, mesin2 dan alat2 
Kedokteran. Sebaliknja Indone- 
sia akan mengirimkan timah 

putih, kaju, karet dan copra. 

    — (RD). 
  

Pertama: berhubung dengan 

keadaan keuangan negara, jang 

mengharapkan segala pihak me- 

njesuaikan dirinja 
Kedua: konek diri sendiri da 

lam kalangan tentara untuk me- 

njederhanakan kehidupannya dan 
menghindarkan tjelaan jg aki- 
batnja mendjauhkan hubungan 
tentara dengan rakjat. 

Selandjutnja Overste Prajogi 
dengan menggambarkan akibat2 
jang tidak diharapkan setelah 
penjerahan kedaulatan, memper 

ingatkan, bahwa  perdjuangan 
kita belum selesai. 
Dengan penghematan itu diu- 

sahakan melalui djalan materieel 
mengutuhkan kembali, baik ka- 
langan tentara sendiri, maupun 

dalam hubungannja dengan rak- 

jat . Keterangan  selandjutnja 
Overste Prajogi tidak bersedia 
memberikan. 

Penghematan kendaraan 

Dari kalangan pimpinan Ang- 
katan Perang selandjutnja war-   tawan M.T. memperoleh kete- 

Penghematan Rp. 400 
djuta dalam tentara 

Overste Prajogi penuh harapan berhasil 
INDAKAN menghemat dikalangan Tentara 
dilakukan pada 1 Pebruari ini dan mengenai Rp. 400 djuta, 

karena beberapa hal telah ditunda hingga 1 Maret j.a.d. 

Dalam pertjakapan dengan wartawan M.L., Overste Prajogi 
Kepala Seksi IV dari MBAD menerangkan, 
penghematan itu mempunjai dua alasan, jaitu : 

jang sedianja 

bahwa tindakan 

rangan, bahwa penghematan jg 
dilakukan itu tidak mengurangi 
hak2 dari pada pradjurit, seper- 

tinja mengenai gadji, makan, 

pakaian, legering dllnja. Bankan 

mengenai itu diicntiarkan untuk 

memperbaiki dengan djalan 
menghemat ongkos2 exploitasi, 
jang lazim dikeluarkan oleh “p- 

parat2 negara. 

Mulai 1 Maret itu segala ken- 

daraan tidak diperkenankan la- 

gi dipakai diluar dinas. Disedia- 

kan hanja 500 mobil untuk 
MBAD dan seluruh Territorium. 
Hanja KSAD, Panglima2 Divisi, 
Panglima2 Resimen, Komandan2 
Bataljon dan pedjabat2 jang di- 
anggap perlu, mendapat mobil. 

Segala kendaraan sedan, jeep, 
truck, Power Wagen dan P.C. 

akan dimasukkan dalam pool. 

Distribusi bensin dikurangi 
mendjadi 71/4 liter sehari. 

Penghematan diatas tidak 
akan mengurangi pemakaian 

kendaraan oleh :tentara dalam 
memenuhi tugas kewadjiban 
sehari-harinja, (MI),   

Margo-Muljo, | 

  

DJEMBATAN BARU 
DIBUKA 

Baru2 ini oleh Ibu Tauchid 
wakil ketua DP.D. kota-besar 
Bogor telah di resmikan djemba. 

tan beton baru jang menghu- 
bungkan Sukasari dan Batutu- 
lis (Bogor). Djembatan itu di- 
selenggarakan oleh Djawatan 
Pekerdjaan Umum kota-besar 
Bogor dengan biaja Rp: 230.000 
Pada upatjara tersebut hadir 
residen, walikota, wakil bupati, 
wakil komandan Rgt, 8, pihak 
pamongpradja, kepala2 'djawa- 

tan serta penduduk. 
Residen Bogor menjatakan 

kegembiraannja, bahwa berkat 
kerdja-sama jang baik antara 
pegawai dan Dewan Pemerin- 

tah Daerah pekerdjaan . Jang 
sulit itu selesaikan hingga hur 
bungan Sukasari dengan Batu- 
sulit itu selesai hingga  hu- 

kagi lantjarnja perekonomian 
rakjat,. — Ant: 

  

BERIKAN HAK ISTIRA- 

HAT BAGI BURUH 
Partai Buruh telah minta ke- 

pada Menteri Perburuhan Te- 
djasukmana supaja mengusa- 
hakan perubahan2 UU Daru- 
rat no. 16 th. 1951, jaitu ten- 
tang larangan pemogokan bagi 
serikat? buruh dan mengusaha- 
kan djuga supaja perubahan? 
itu sudah disampaikan kepada 
Kabinet minggu j.a.d. 

Selain . daripada mengusaha- 
kan perubahan? dalam UU Da- 
rurat tersebut Menteri Perbu- 
ruhan oleh Partai Buruh djuga 
telah diminta supaja mengu- 
sahakan adanja suatu peratur- 
an Pemerintah jang akan me- 

ap-tiap tahunnja diberikan 
hak istirahat selama 12 hari 
kerdja, sesuai dengan apa jang 
ditentukan “dalam UU Kerdja 
tahun 1943. — Ant. 

  

nentukan kaum buruh pada ti- | 

    

PEMERINTAH DAERAH 
DESAK KEMENTERIAN 

D. N. 
Sekretaris Pemerintah Daerah 

Labaningrat menerangkan, bhw 
Pemerintah Daerah telah mengi- 

rimkan kawat kepada Menteri 
Dalam Negeri, jang pokoknja, 

supaja Kementerian Dalam Ne- 
geri ikut serta aktip menjelesai 

kan sengketa KPP dan KPPP 

Jogjakarta. 

Kementerian '“ Dalam - Negeri 
akan mempertjepat penjelesaian 
djuga tentang -otonomie seluruh- 

nja jang berhubungan dengan 
status daerah Jogjakarta. 

GAPEBI KASI Rp. 500.-- 
Gabungan Pengusaha Bioskop 

Indonesia (GAPEBI) Jogjakar- 
ta menjerahkan uang sebanjak 
Rp. 506,— kepada Panitia Se 
mentara Museum Perdjuangan 
untuk sumbangan pertama ke- 
pada usaha pendirian museum 
jang dimaksudkan. 
Demikian pula dari Kantor 

Urusan Demobilisan Peladjar 
Rayon Tit Jogjakarta, telah di- 
kirimkan sebuah buku Sekitar 
Perdjuangan Peladjar dan Penje 
lesaian di KUDP Rayon III, utk 
kenang-kenangan bagi Museum 

Perdjuangan. 

PENGGEDORAN DI KLI- 
". TREN KIDUL 

Tentang kedjadian dikampung 
Mangkukusuman (Gajam) hari 
Djum'at jl. lebih landjut pihak 
Kantor besar polisi Jogja mene- 
rangkan, bahwa 'beberapa ka- 
wanan pendjahat telah mengge- 
dor dirumah sdr. R.N Supardi 
dan berhasil menggondol: 3 (ti- 
ga) buah sepeda, arlodji tangan, 
sebuah tas kulit berisi surat2 
berharga, semuanja sedjumlah 
harga kira-kira Rp. 5.000,-. 
Dengan mempergunakan sen- 

djata pistol mereka memaksa 
orang2 didalam rumah untuk 
berkumpul disatu ruangan dan 
berdjongkok. Kemudian kawan- 

an tsb. berhasil membawa lari 
barang2 tsb. 

Atas kegiatan Polisi Seksi 
II, maka hingga hari ini telah 

dapat diketemukan barang2 jg. 

hilang, beserta pistol2 jang di- 
| pergunakan untuk menggedor- 

nja. 
Beberapa terdakwa telah ter- 

| tangkap. Didalam urusan ini ru 
| pa2nja sebuah perusahaan ang- 
kutan (transportonderneming) 

| dikota Jogja mempunjai peran- 
| an penting. 

  

  

  

Penanaman 

adalah kebun bibit/pertjobaan 

Lawu. Kebun Tawangmangu 

Mula2 kebun ini bersifat ke- 
bun pertjobaan djeruk (onder- 
stammenproef) seluas Ik. 1 ha. 
pada waktu sebelum perang. 
Sesuai dengan perkembangan 
perkebunan rakjat, kebun ini 
mendjadi makin luas jang di- 
pergunakan untuk pelbagai 
usaha, ialah : 

1. Kebun djeruk, jg dari per- 
tjobaan mendjadi pertjontohan, 
2. Kebon sajuran jang dju- 
ga dari petjobaan mendjadi 
pertjontohan, 3. kebun bunga 
dan pembibitan, 4. kebun ken- 
tang dan pembibitan, 5. kebun 

buah-buahan sub - tropisch, 6. 
Pertjoniohan anggelan, 7, Per- 
tjontohan usaha pupuk dl. 

Kebun pertjontohan 
djeruk. 

Pada kebun tersebut terda- 
pat tanaman jeruk dari pel- 
bagaj djenis2 manis (Sinaas- 
appel) dan keprok. jang mulai 
ditanam pada tahun 1932. 

Selama pendudukan Dje- 
pang hingga achir tahun 1949 
kebun itu selalu menderita 
kerusakan, karena tidak ter- 
pelihara dan tjara mengatur- 
nja kurang taktis, sehingga 
kerusakan2 itu kian lama kian 

bertambah. 
Baru mulai tahun 1950 dan 

seterusnja perbaikan ' kebun 
mendjadj usaha jang penting, 
sehingga pohon2 itu pada wak- 
tu ini sudah mulai baik kem- 

bali. 
Kebun sajuzran dan 

pembibitan. 
Kini sedang dimulai menga- 

dakan persemaian, karena mu- 
simnja belum tiba untuk dise- 
lenggarakan sekarang. Djenis2 
untuk pertjontohan terutama 
kobis, tomat, lobak, bawang 
dan sebagainja. 

Untuk pembibitan diusaha- 
kan djenis2 jang banjak dibu- 
tuhkan oleh petani, misalnja 
lobak dan tomat. Pembibitan 
kobis ternyata tidak dapat di- 
usahakan bidjinja, lebih2 jang 

mengenai djenis2 kobis seperti 
Roem van Enkhuizen, 

Kebun bunga 
pembibitan. 

dan     Selain wusaha2 kedjasmani- 
an, menurut istilah Pertanian 
mengenai buah-buahan dan sa- 
jur-majur,. ada pula usaha2 
kerochanian, ialah jang dimak- 
sud dengan kebun bunga, jang 
bersifat pameran dan pembi- 
bitan. 

Pada musim hudjan djenis2 
bunga tidak banjak jang Keli- 
hatan baik. Disamping, bers   djenis2 bunga jang dipelihara, 

setinggi 1.100 meter dari permukaan 

ping sebuah Balai Pendidikan Masjarakat Desa (BPMD) 
mempunjai halaman Ik. 1 hektar luasnja. 

kentang dan 
buah2an sub-tropisch 

Usaha - usaha pembibitan dan pertjobaan 
di Tawangmangu 

(OLEH : WARTAWAN ”K.R.” SENDIRI). 

CR) 
Garan satu dari atjara penindjauan 

dari Menteri Pertanian beserta stafnja dan pengundjung2 
Konperensi para Inspektur Pertanian Propinsi 
nesia jang baru? ini dilangsungkan di 

object pertanian 

seluruh Indo- 
Palur (Surakarta), 

di Tawangmangu, jang letaknja 
laut, dikakj gunung 

ini luasnja 4,10 hektar disam- 

jang 

teristimewa adanja kebun ko- 
leksi bunga mawar, jang kini 
masih dalam keadaan per- 
mulaan. 

UDJIAN MASUK 
Sekolah Landjutan 

tingkat Pertama, 

Udjian masuk Sekolah Lan- 

djutan tingkat Pertama Negeri 

untuk tahun 

1953 akan diadakan pada hari 

Senen tanggal 30 dan hari Sela- 

Sa tanggal 31 Maret 1953. Bagi 
pengikut, karena alasan “jang 

oleh Panitia dipandang sjah ti- 
dak dapat menempuh pada tang- 

gal? tersebut diatas, diadakan 

pada hari Kemis tanggal 9 dan 

hari Djuri'at tanggal 10 April 

1953. Udjian tersebut meliputi 

mata? peladjaran Bahasa Indo. 

nesia, Berhitung dan Pengeta- 
huan Umum. Demikian pengu- 
muman dari Kementerian PPK. 
— Ant. 

WARTAWAN ,,ANTA- 
RA" BENTUK SERIKAT 

SEKERDJA 
Belum lama berselang para 

wartawan kantor berita ,,Anta 

ra” telah berhasil membentuk 
serikat sekerdja. Bentukan se- 

rikat sekerdja wartawan dari 

kantor berita tersebut menurut 

saudara Sugijono ketua P.W.I. 

Kring Jogja (wartawan ,,Anta- 

ra”) meliputi seluruh korespon- 

den2nja. Dengan bentukan itu 

dimaksudkan untuk lebih lantjar 

usahanja dalam memperbaiki 

nasib para anggauta ,,Antara”. 

Sementara itu saudara Sugijo- 
no jang baru2 ini menindjau kea. 

daan para wartawan di Djakar- 
ta menjatakan, bahwa oleh pe- 

ngurus P.W.I. Djakarta memang 
telah dirasakan perlunja P.W.I. 
ganti tjorak. 

Dalam hal ini perlu adanja 
perobahan2 ,,peraturan P.W.I.” 

jang kini masih berlaku. 
Selandjutnja  diterangkannja 

pula, bahwa dalam bulan Ma. 

ret jang akan datang direntjana- 
kan P.W.I. Djawa Barat dan 
Tengah akan mengadakan kon- 
ferensinja bersama2 di Jogja. 
A, L. jang mendjadi atjara ialah 
soal tsb diatas, Sdr. Sugijono se- 
2 MALU Hun Kring Jogja 
Sei Wengi Y 

i 

garain inderahat tersebut,   

Diharapkan, bahwa pengaruh 

  

peladjaran 1952) | 

ondoleng- 1 

7 HALAMA.. 2 
  

  

fa. | TAHUN 1953 HANJA 20 
KPU A 3 

Panitya2 Pendidikan Masjara- 
kat Daerah Istimewa Jogjakarta 
telah memutuskan, bahwa 'bernu 

bung dengan adanja penghemat 
an keuangan negara, maka un- 
tuk tahun 1953 hanja akan di 
adakan KPU2 matjam A dj 20 
tempat, KPU matjam B.di 3 
tempat, sedangkan KPU C hanja 
disebuah tempat sadja, jaitu di 
kota Jogjakarta. 

Seperti diketahui, dlm tahun 
jang lalu, KPU matjam A ter- 
dapat di 55 tempat. 
Djumlah tersebut diatas hanja 

KPU2 jang diusahakan oleh 
'Pemerintah, djadi tidak terma- 
Suk jang diselenggarakan Oleh 
pihak partikelir, 

BUPATI BANTUL PIMPIN 
PEMILIHAN LURAH 
Kemarin 'siang dikelurahan 

Panggunghardjo, kapanewon 

Sewon, kab. Bantul dilangsung- 

kan pemilihan lurah, kamitua 
dan tjarik dan dikundjungi oleh 
bupati Bantul dan penewu Se- 
won, serta beberapa orang un- 
dangan. 

Sebelum “pemilihan “dimulai 
oleh bupati Bantul diberikan 

pendjelasan2. “Adapun hasilnja 
jalah sdr. Sutrisno, bekas ketua 

sosial, dipilih djadi lurah, . sdr. 
Sabardin, bekas tjarik, dipilih 
djadi kamitua, “sedang jang 
terpilih djadi tjarik sdr.. Wasis 
seorang jang - belum pernah 

djadi pamong desa. 

PANITYA PENOLONG 
KORBAN BANDJIR 

DI ATJEH 
Pada tg. 8 Februari jang lalu 

di Jogjakarta telah dibentuk 
Panitya Penolong korban di 
Atjeh/Tapanuli jang -diketuai 

oleh sdr. TM Ali. Panitya tsb. 

dalam tugasnja akan mengum- 
pulkan sokongan uang atau pa- 

kaian darj anggota2 atau instan 
si2.dan mengadakan kampanje 
dengan pertundjukan2. Perlu di- 
ketahui, bahwa 'bandjir di Atjeh 
baru2 ini telah memakan korban 
80 orang tewas dan harta,benda 
jang puluhan djuta rupiah 'be- 

sarnja. 

PINDJAM RP. 5.000.000 
Untuk perbaikan Pasar 
dan urusan air minum. 

Pemerintah Kotapradja Jogja. 
karta akan mengadjukan:pin- 
djaman kepada Pemerintah. Pu- 
sat sebesar Rp. 5.000.000,-..utk. 
usaha2 dengan tidak langsung 
menambah hasil kota. 

Uang itu Rp. 2.000.000, akan 
digunakan untuk usaha perbai- 
kan dan perluasan Urusan Air 
Minum Kota, jang ternjata.kini 
makin banjaknja penduduk jang 

memerlukan, lagi pula alat?nja 
sudah banjak jang harus digan- 
ti, karena sudah tua atau rusak. 

Selain dari itu Rp. 3.000.000,- 
akan digunakan “untuk usaha2 
perluasan dan perbaikan P pelba- 
bagai pasar dalam Jogja- 

karta. 

PENGURUS BARU-KAT- 
AN SEPEDA BERMOTOR 

Pada tanggal T Februari,1953 
jg lalu bertempat. di Kaliurang 
Ikatan Sepeda . Bermotor. telah 
mengadakan rapatnja "tahunan 
jang dikundjungi 60 pengendara 
bromfietsen dan motorfietsen 
dengan atjara  mengactiveer 
organisasi dan pilihan pengurus 

  

baru dengan susunan sebagai 

berikut: 
Ketua Sdr. - Prodjosumarjo, 

Penulis I Sir Prodjowinardi dan 

Penulis H Sdr. Abdulsalam. 
Putusan jang terpenting akan 

menerbitkan madjallah techniek 

motor populair. e 

. S. B. AKAN MENERBIT- 
KAN MADJALLAH 

Pada tgl, 8 - 2 bertempat di 
“Kaliurang Ikatan Sepeda Ber- 
motor telah mengadakan rapat- 

tahunan jang dikundjungi oleh 
60 pengendara sepeda Kombang 
dan motorfietsen dengan atjara 
mengaktipir organisasi dari 'pi- 
lihan pengurus baru, 

Hatsil pemilihan sdr. Progjo- 
sumarjo djadi ketua penulis I 

dan II Prodjowinardi dan Ab- 
dulsalam, keuangan sdr. Tan 
Djing Sice. 
Bagsian Tehnik sdr. “Widjo- 

kongko. bagian pendidikan - 
»Dirdjo bagian darmawisat: 
"Djasrun bagian ekondmi ,, i- 
harto dan Rusdjono. 
Putusan lain jang terpenting 

ialah menerbitkan ' madjallah 
tehnik motor populair 

R.K. BATJIRO AKAN 
DIRIKAN S.R. “ 

Atas inisiatip pengurus  pen- 
didikan sosial RK Batjiro Sang- 
grahan, Jogja, jg diketuai oleh 
sdr. Reso, kini sedang diadakan 
pendjualan Surat undian barang. 
'Maksud dari pada pendjualan 

undian barang tsb. ialah .guna 
mendirikan S.R. dalam wilajah 
tsb. diatasi. 

Penarikan undian itu akan di 
lakukan pada tgl. 28 Pebr. jad. 

  

Tontonan . malim 'ini, 
INDRA: ,,/Solo diwaktu Malam”, 

Komala Sari, Nana “Mayo 
Chatir Harro, M. Pandji 
Anom. 

SOBOHARSONO: ,Tl1 See You 
In My Dreams”, Doris Day, 

Danny Thomas. 
SENI SONO: “The 39 Steps”, 

Robert Donat, Madeleine 
Carroll. 

REX: ,The. Secret. of Conviet 

Lake”, Glenn Ford, Gene 
Tierney. 

LUXOR: Whistle Stop”, 
orge Raft, Ava Gardner. 

RAHAJU: Rope of Sand”, 
(Cut Tancaater,  Cidude 

Ge-   
Rains, 

 



SURAKARTA 200 IMAGELANG 
PENGHORMATAN PAN- 
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   — WARTAWAN2 BOLEH 

DATANG DI AMERIKA 
Ketjuali jang dari RRT 

dan Saudi Arabia, 
Dalam sebuah kcomunike ke- 

Ba Sa KOTA ET AK ep D2 TP YGE 

Dulles: kembalt ke 
Washington 

Pasar bersama bagi 
Pool Badja & Batu 

  

S Skonomi,. 

I. HALAMAN 3. 
koi 

    

» Situasi ekonomi Asia "' 
1 Ur pada pers, kementerian luar Bara. 

: pi .24 Ru h pendu pu 24 3 Pu | negeri Amerika memberitahu- Me Tanaka RN Hide i . tak P3. 

SARI aa Pan an bara Ka bahan menumat endaneg | pol Nabn ghe Amenst| Perbedaan? pendapat antara Soviet 
"Minggu pagi jang lalu dila- | dwampok oleh gerombolan ber- immigrasi jg baru, para warta- | MgA, Harold Stassen, Minggu jl s.A.—Inggeris 

pangan terbang Panasan Solo Sengjata M.M. Komp sks. Keru wan dari semua negeri, ketju- 7 3 Beu Uni dan U.S.A ag 

£ | telah dilangsungkan upatjara 
penghormatan pandji Auri. 

Djam 07.30 pesawat pemba- 
wa rombongan pandji dan KS- 

  

   

AU Kemodore Surjadarma ti- | 
«ba. Berturut - turut     

      

  

  

  gian ditaksir Rp 21.000.- Wak- | 
Itu pasukan polisi datang mere- 
| ka sudah melarikan diri. . wi 

orang bersendjata jang djuga 
m. perampokan pada 

          
    

     

    

    

  
al darj RRT dan Saudi Arabia, 
boleh datang di Amerika 

Undang2 baru itu jang dike- 

nal sebagai undang2 Mc Cax- 
ran, Mulai berlaku dalam bu- 

lan Desember jang lalu. — AFP. 
  

telah berangkat kembali dengan 
pesawat udara dari Luxemburg 

menudju Washington, 
Kedua pembesar Amerika 

tersebut sampai di Luxemburg 
Minggu paginja dari Brussel, 
untuk menemui anggota2 dari 

  

“ang jaitu dari pagi 

  

IDANG pleno ke-9 darj Ec afe y 

D mengupas soal "situasi Ekonomi Asia”. 1 

sampai pukul 18.00 para utusan dari 

dia, Philipina, Amerika Sprikat dan Inggeris mendapat giliran 

untuk mengemukakan pendapa tnja tentang “ichtisar ekonomi 

(1). 

pada hari Sabtu jl. telan 
Dalam rapat Si- 

Ya- 

«. pesawat itu KSAU dan kemu- a Pen anna 
K 5 Badan Tertinggi dari Masjara- Asia tahun 1952” jang disusun oleh Sekretariat Kcafe dan un 

dian pandji jang masing2 di- | dy aan 1 ai 2 
: MINUMAN KERAS kat, Mata Dua Dana Ne te merit n “pemandanganserta andjuran guna memper- 

sambut dengan san, kala — dan don bai 
ea Paul Renaud, ketua dari Ko- baiki ekonomi di sia itu. ie 

Kemderamg” UN Na Nana, | DAN TJANDU misi Pool Badja dan Batu Ba- Kp Ng aa 

- Setelah selesai penghormatan | . ata 
Dilarang di Iran. | ra katakan kepada Dulles,. bhw Dalam rapat petangnja, jang | Ian pengaruh dari investasi2 

kepada pandji itu, pesawat pem. 

Dalam perdjalanannja di In- : Na 
“donesia utusan darj 1 

. Edris Rasjid telah tiba di Solo | 
'dari Jogja. Minggu malamnja 

merdekaan rakjat Tunisia diha- 
““ dapan wakil2 organisasi2, par- 

tai2 dan instansi2 setemp 

melandjutkan perdjalanannja ke 
.Djawa Timur. : 

Selama di Solo Edris telah 
3 " 

menindjau beberapa pe     

  

| batik dan rehabilitasi centriim 
» Surakarta. Untuk menjambut 

  

   

     
   

   

pat | 

bertempat digedung Balaikota | & 
Surakarta. Hari Senin ia akan | 

    

— KERDJA SAMA 
| — Djawatan Pengairan. 

| Berkat kerdja sama jg erat 

Es 
2 

     

wakil menter, Rodger M. Kyes. 

Talbor (Udara). 

  

Duduk dari kiri: Menteri Pertahanan Charles E. Wilson dan 

Stevens (Darat), Robert B. An derson 
Berdiri dari kiri : Robert T.B. 

(Laut) dan Harold E. 

  

Ketjamatan Banjudono Kabupa- 
ten Bojolali, baru2 ini didekat 
dukuh Djingkir Kl. Sambon te- 

  

- Dari djumlah sebesar itu Dja- | 
Per ' : ARI sumber PBB di New 

  

»Embargo total" terha- 

Rentjana usul delegasi AS. dalam 
sidang PBB j.a.d. 

bahwa delegasi Amerika dalam PBB kini telah mulai me. 
York U.P, memperoleh kabar, 

Parlemen Iran, dengan suara 

lah giterima 
men...“ AFP. 

24 ORANG OPSIR 

baik oleh parle- 

Oleh pembesar? Sovjet. 

Pembesar2 Sovjet telah me- 
nangkap 24 orang Oopsir dari 
polisi perbatasan Djerman Ti- 

mur dlm usahanja utk meng- 
hentikan pelarian2 darj daerah 
daerah jang diduduki oleh “So- 
vjet, demikian berita2 jang 
sampaj dj Berlin. 

Opsir2 polisi tersebut ditang- 
kap berdasarkan tuduhan2, bhw 

ia kini sedang menjaksikan la- 
hirnja Eropa...  Diterangkannja, 

tua serta bidjih besi-nja. 
Dikatakannja pula, bahwa 

masjarakat tersebut mempunjai 
155 djuta penduduk, hampir sa- 
ma djumlahnja dengan pendu- 

  

PERINTAH WILSON, 
. SEMUA PROJEK 
Menterj pertahanan Amerika, 

Charles Wilson, telah menglu- 
arkan perintah supaja meng- 

hentikan penglaksanaan semua 
projek2 jang belum dimulai, 

dengan dikatakan Oleh kemen- 

terian pertahanan Amerika, 
Djurubitjara kementerian tsb. 

berlangsung dari pukul 14.00 

terpenting ialah mempertjepai 
pembikinan rentjana perkem- 
(bangan ekonomi Asia. Rendah- 
nja tingkat penghasilan me- 
njebabkan sukarnja orang ber- 

ngorbanan jang lebih besar la- 
-gi dari rakjat perlu untuk wi- 
lajah Asia ini. 

Pembitjara akan menerima 
baik pemakaian jang berguna 
dari potensi industri Djepang 
untuk menambah persediaan 
barang modal diwilajah Ecafe. 
Perkembangan belakangan ini 
menundjukkan betapa perlunja 
untuk memperkokoh lagi sta- 
biliteit dalam hal kebutuhan2 

dalam lapangan2 produksi ter- 

tentu. 

bawa rombongan pandji ' bulat telah menerima baik sua- PRNAat RUROL ITO utusan? “ni AN antar “et 

“KSAU meninggalkan detase- | Ba an an ERD batiwa makarata Namit se.) Gani movict Um dun Ceyioni aa Mita aa 

men udara Panasan an, mempunjai hubung: melarang pemasukan sendiua. | bentar lagi akan membuka pa- berbitjara. rea, kata utusan Amerika, k 

kedetasemen udara Ma Da: WEE an BP an Tag lan “aah Baal Ba sar bersama, dimana tak akan India harapkan barang ang & Pe ang Ka aa 

ane Un TAN aa C3 :gerombolan MM. ! en keras dan 'tjaridu 2 terdapat penghalangan? pabean? ? TNbad1 basi" "botengi nomi Ameri F - Hae sn Bana 

MN esa Na : Dn Pemerintah mendapatkan | diantara 6 negeri anggota ma- industri Djepang. ana : ti 1 Irbarika : ine. 

UTUSAN TUNISIA DI 3 
Mata Ob 4. | sfarakat tersebut “untuk men- Ta ar , K ea 

YUSAN INIDIA Mena 
waktu ulan untuk mendja bani» Spaats ab Pawe basi usan lnadara menge- | ningkat dengan hebatnja. Tiap 

Wa SOLO Ta 
lankan undang? tersebut sete- | Jual - dengan ra, besi | mukakan, “bahwa tugas jang | usaha telah “dilakukan untuk 

membantu negara2 jang. Mem- 

butuhkan barang2 modal dari 

Amerika. Politik Amerika ia- 

lah tetap supaja keperluan per- 

kembangan ekonomi diwilajah 

“ InNanan 2 Na as. Jantara Djawatan Pengairan, duk Amerika Serekat. — AFP. | hemat, tapi orang tidak bisa ' Rcafe mendapat perhatian Sse- 

Tan Sat Ha Perejan 'rakjat dan Desa KI. Sambon | DITANGKAP berbuat lain, sedangkan pe- | penuhnja. Dalam 6 bulan dari 

tahun 1952 Amerika meng- 

export barang2 kenegara2 E- 

cafe lebih banjak djumlahnja 

dari pada dalam tiap 6 bulan 

dimasa sebelum perang. - Ant. 
  

KARET CEYLON ME- 

NGALIR KE RRT 

Telah berangkat dari Colombo 

SN ia 3 $ ea en , , pembitj - Ka i i &. "eka telah membantu orang2 | katakan, bahwa perintah jang . , / Polandi, ,Mickwicg” dgn 

#4 kedatangannja itu oleh masja- : : PE ngadakan pembitjaraan? internasional, mengenai perlu tidaknja ..3 6 K : 1 , bah h jang | akan barang dan harga2 ba- | kapal Polandia ,, 

Takat Arah 9: Solo NN AN ot Aa: untuk minta sokongan PBB guna mengadakan blokade terha- Naa aan Pa S raneyabaa “4 Na aku | rang. Mosl Ii bisa digelesalikan, | MembeNA Aa Na” 
TU 3 : ang 2G : 2 An en ne RRT. e 2 atasan dan melarikan diri e juga, sementara menunggu | kata utusa Indi i 4 karet untuk : 3 

ata pan nata st RAKJAT MEMBUAT Ta : Djerman Barat demikian, ,Neue | penindjaian kembali dari Ge- | pertjaja, Nm Aa ketian | 2 1 ,General Walter” kini 

aa Pa Aan SAP ——. DJEMBATAN DAN Menurut sumber2 jang menge- delegasi2 PBB, termasuk dele- Bag jang Menpan lisensi | dung Kn an penting- | itu bisa diusahakan oleh ne- La dimuati djuga dengan 

"Xengi As “1 Per en : Anta tahui, delegasi Amerika berha- | gasi2 negara2 sekutu Amerika, | Sari Amerika. — VE. nja projek2 itu. — UE. A4 | gara2. jang sudah madju dan F RRT sebanjak 1.700 

2 menjatakan  kepuasanngja''ter | DJALAN rap dapat selesai menjusun pro- i 
karet untuk maa 

“'hadap penerimaan ditempat2 

.. peladjar Sekolah2 
daerah Kota Besar Surakarta 

“telah lulus 161 orang darj 166 
“ “orang pengikut atau rata2 97 

jang telah dikundjunginja, baik | Setelah menginsjafj akan ke- gram politiknja terhadap Timur 
'bersama, penduduk | Djauh untuk diadjukan kepada 

mengenai politik baru Bisenho- 
      wer terhadap Taiwan baru2 ini, 

adalah tjukup merupakan bukti 
STALIN TRIMA BRAVO 

  

MASALAH SUDAN 

jang masih terbelakang.   Di India banjak perkemba- 
ngan2 ekonomi jang mengun-   ton” Dalam minggu depan akan 

berangkat lagi sebuah kapal 

  

oleh masj ma “soleh : : 2 : : : . : £ : dehgin muatan karet Ceylon 

Setia engpaaa Pn £ ak ' |ikampung Banaran KI. Banaran | Sidang Umum PBB jang mena- | bahwa usaha Amerika untuk Semua harian di Moskow, MENDEKATI PENJE- Se an en anun 1252 itu, untuk RRT. — AMP, 

3 Naa 2G aa ah rut rentjana akan mulai sidang- ! mendesak Sidang Umum supaja NT jang lalu Lan Repune LESAIAN ? kana ag Ba ! jan 53 

Ih Dr ji ST uannja ar Ini tela. nja j k , “D4 a alam pagina pertama - 5 uatirkan. 

UD JIAN BERENANG : ja jang kedua pada tanggal 24 pe g 

bersepakat akan mengadakan     ,memperkeras” politik resminja   bahwa 
Produksi industri India 

4 1 Februari nanti, Lernada : Kor akan | 1gumuman, perdana Koresponden harian Inggeris : 1 

Sekolah landjutan kota | gerakan gotong-rojong mem- Rentjana tindakan? been ian Ls Ma menteri Josef Stalin telah me- j ,/,Sunday  Observer”, mewarta- 8 bulan pertama dari tahun 

Besar Surakarta. perbaiki ajalan2 dan djemparan Kbs : 1 nerima kundjungan dutabesar | kan dari Kairo, bahwa sengke- Ta ng aa Ka tinggi 

T 3 PE dalam kampungnja. 5 2 naa Dilakukan dalam suatu. | Argentina Leopold Bravo. Ha- | ta Inggris dan Mesir menge- ri pada didalam tahun sebe- 

Dalam udjian berenang utk Sanger sarah Bikin pe Sumber2 itu selandjutnja me- 

Landjutan 

jang diselenggarakan oleh Ins- 
peksi Pendidikan — Djasmani 
daerah VI Surakarta baru2 ini, 

Darj djumlah tersebut jang 
“Tulus urituk idjazah A. 51 orang 

“diantaranja 43 putera dan 8 

nerangkan, bahwa dalam pera 
bitjaraan2 pertama jang dilaku- 

kan oleh delegasi Amerika salan 
satu soal jang dipertimbangkan 
jalah suatu resolusi jang ber” | 
seru kepada anggota2 PBB utk 

menambah sumbangan mereka 
berupa pasukan2 dan barang? 

untuk kampanje PBB di Korea. 

Kemungkinan Iainnja, ialah soal 

da tanggal 24-1-1953 dan di- | 

'rentjanakan akan Selesaj dalam 

10 har. X 

Djalan2 jang 
dan diperbaiki itu pandjangnja 

k.1 800 meter, sedang djembatan 

jang akan dibangun itu pan- 

djangnja 35 m dan lebarnja 

2 meter. — (K.R.), 

akan dilebarkan 

  

  
“KPU. |C 1953. 

      
| guan? keamanan. — Ant. : jang kini terdapat dikalangan | 

»vacuum”, 

Pembitjaraan2 jang diadakan 
oleh delegasi “Amerika - pada 

waktu ini, dilakukan didalam 
suatu ,,vacuum”, karena hingga 

sekarang belum terlihat sesuatu 

tanda apakah suatu usaha baru | 

untuk penjelesaian masalah Ko- | 
rea sedang Jiwudjulkan. oleh 
blok negara? Arab- Asia, jang 

  
menurut U.P. 

  

  

rian2 itu memuat pengumuman 

tersebut diruangan jang lazim 
diperuntukkan bagi berita2 jang 

sangat penting. 
Tetapi komentar terhadap 

berita itu tak diberikannja. Be- 
rita lebih landjut mengatakan, 
bahwa atas nama presiden Juan 
Peron, Bravo telah menjatakan 
kepada Stalin, bahwa Argenti- 
na menghendaki perluasan per-   

nai Sudan besar sekali ke- 
mungkinannja” akan diselesai- 

kan minggu depan. 
Dikatakan “pembitjaraan2 jg 

pada hari Djum'at jang lalu di- 
lakukan antara perdana men- 

teri Mesir djenderal Mohammad 
Naguib dutabesar Inggris Sir 
Ralph Stevenson mungkin Sse- 
kali mempunjai sifat jang me- 
nentukan untuk perundingan? | 

  

Mengingat kenjataan, bahwa 

pemerintah rupa-rupanja sukar 
an ekonomi dan keuangan lebih 

lumnja. Djuga produksi per- 
tanian menundjukkan kenaikan 
jang besar “ artinja. Tekanan 
inflasi sedjak perang Korea 
pada umumnja telah bisa di- 
enjahkan. 

Ichtisar Ecafe dipudjj 
utusan India sebagai “sumber 
penerangan” dan Sekretariat- 
nja dipudji djuga karena telah 
bisa selekas - itu melantjarkan 

oleh 

    Gahulu mengadakan feeng dan 
tji sedangkan dalam rentjana2 

dalam | 

| 
| 

  

  

I:P.P:l. TIDAK BOLEH 
DIPERKUDA 

Pada tanggal 80 Djanuari sjd 

1 Pebruari Ikatan Pemuda Pe- 

ladjar Indonesia telah menga- 

dakan Konferensi Besarnja di 

Magelang. Oleh karena djumlah 

i a Ta : : #: si : : Aa TI IaEa : c 3 G 5 z pengumumannja. daerah2 jang datang tidak me- 

: 7 'kbazah 5 - memperlwas embargo barang? | dengan pimpinan India pada'si | dagangannja dengan SoOvjet Uni. | selandjutnja mengenai masalah ai . p3 

e! Pa Mi NG aa P.M. BERTEMU strategi jang berlaku sekarang dang pertama Sidang Umum te- | — UP. " tersebut. — AFP. Pilipina titik-beratkan | 9 mn “abah £ Ta range 

» teri da idjazah C 19 orang Dengan Maa ai . VII | mendjadi ,,embargo total”, ter- |lah mengadjukan resolusi ter- Ken Na an djad: Tsui Den dalam 

REM Sia : , an Ke olisi Djawa iri g : 2. 3 : : ia £ 3 

» "semuanja putera. — Ant. - SA Se $ aan haCah Sera, Panen apaan Be penting mengenai Kaget, Bagai » : . $ Utusan Pilipina mengemuka- | mana tidak dapat diambil kepu- 

4 : » . : : : dengan djalan melakukan | Mana hasil2 pembitjaraan jang ena mpung a 1 a l je ce per- kan telah adanja langkah2 ke- | tusan2 jang: mengikat ketjuali 

ARANG Perdana Menteri Wilopo tg. | blokade angkatan laut terhadap | sedang dilakukan oleh delegasi 5 : madjuan konomi Pilipina da- | kesimpulan? sadja. Selain soul2 

aa atik ana 12 jang Talu telah mengadakan Garatan Tiongkok. Selandjutnja Amerika nanti untuk sebagian "ij lam beberapa tahun jl. dan | intern organisatdris, djuya sojo- 

PENUTUPAN DAN PEMBU pertemuan dengan Panglima ET sedang dipertimbangkan pula besar akan menentukan apakah atu ran import aru memberi gambaran tentang giannja diambu sikap mengenai 

seling "KAAN Kp UT” “3 Bee Mana Lea, sean penarikan kembali | delegasi Amerika “akan, meng-' : Bg perkembangan perniagaan da- | gerakan perdamaian (Stock- 

22 , KPA PL di, kep: epolisian “Djawa | pengakuan dipiomatik terhadap | anggap perlu atau tidak untuk - lam dan luar negerinja. Kegi- | holm appel). 

“Pada hari Selasa tgl. 10-2-53 | Barat Enoch Danubrata dan Mr. | pemerintah RRT. : mengadjukan rentjananja kepa- ERHUBUNG dgn berlakunja peraturan import baru, Ikatan | atan pabrik2 telah bertambah || Dalam interviewnja dengan 

jam “1900 bertempat dipendopo Memet Tanuwidjaja. Kegelisahan kalangan? | da Sidang Umum jang bertudju-' # importir Nasional Indonesia (IKINI) dibawah pimpinan T.| dan harga2 pada umumnja | Redaksi Madjalah Pemuda 

“kabupaten Semarang akan diada, Menurut dugaan pembitjaraan PBB. an Imtuk mengadakan ,,tinda- Tabrani telah menjampaikan surat kpd Menteri Perekonomian | mulai turun. Dalam rentjana | Masjarakat ? (Djakarta) jang 

«kan  peresmia penutupan | dalam pertemuan itu adalah Wartawan U.P, lebih landjut | kan2 tambahan” di Timur Djauh. | Jang ringkasnja berbunji seperti berikut: industrialisasi titik-berat dile- | turuy menindjau selama perde.. 

| K.PU.IC 1952 dan pembukaan | mengenai soal2 disekitar gang- | mewartakan, bahwa kegelisahan | Demikian sumber2 di New Yorx takkan pada perindustrian ke- | batan, atas pertanjaan apakah 
adanja “anggapan bahwa IPPI 

HA pg - - 
: : ani 1 (lainnja perhatian pemerintah | # membelok kekiri dan me. 

ena “4 Suap Pa MERK ti , - 2 : Si & 
dapat menarik kembali peratur unc erstanding 3 dengan dunia ditudjukan kepada pemberian an satu blok (Timur) itu, di, 

Pertundjukan drama klassik : Sta $ | perkelahian film2 sensasi Holly- | peranan Bandung  Bandawasa | an baru tsb., maka perlu segera pengusaha nasional. bantuan jang efektif untuk | « “ bk : kom awcividoinia nada 

“ ALAMAT Sa wood ! adalah pemain jang telah banjak | dikerdjakan usaha2 praktis gu Achirnja IKINI mendesak su- pertanian. ' Dalam tahun 1952 2 - mn 2 PoeseT Ae 

2. "“n TT Iringan suara pada detik be- 
waktu sebelum gres & 

nRara 

drama ,,Rara Djonggrang” ada- 

lah digubahnja dari hasil penin 

" 'nja dari dongeng2 rakjat jang 

“| telah terkenal. Karenanja dja- 

. nganlah kebenaran lakon ini di- 

kikis dari tindjauan sedjarah. 

  

  

(Oleh : Mat 

rubahnja Rara Djonggrang men- 
djadi artja, tjukup baik, hanja 

'Hanja sadja dalam hal ini dalam panggung jang tetap ge- 

harus senantiasa didjaga perim- lap temaram ! 

lain. 
Dengingan2 loudspeaker jang 

kadang2 memenuhi ruangan, me- 

rusakkan  kepaduan suasana 

adegan kurang mendapatkan 

effect jang diharapkan. Misalnja 
pada waktu puteri2 sedang me- 
nari, pentjahajaan jang hanja 

xl 

pengalaman dan tjukup terlatih, 

sedangkan Kusdarkijati jang 

memegang peranan Rara Djong. 

telah berpengalaman itu 

gai imbangan Suharno. 
Pasangan pelaku2 jang tidak 

seba. 

an, dan ini meminta perhatian 
pimpinan. 

Permainan Supardi kurang te- 
gas menundjukkan watak pera- 

na menampung akibat2 djelek 

dari pada peraturan tsb. untuk 

para importir nasional. Anta- 

Negara Indonesia Javasche 
Bank al. berdasarkan omzet 

pengusaha nasional ditindjau 
kembali sedemikian rupa, se- 
hingga bahan2 pokok itu di- 
masukkan dim golongan A, 

  

  

paja tiap2 aaanja peraturan €'- 
sertai dgn peraturan - pelaksa- 
naan (uitvoerings-voorsechriften) 

   
   

  

Dunia sana sini 

kan perdjandjian 
Austria. 5 

x Jean Letourneau, 

perdamaian 

menteri 

urusan negara2 anggota Uni Pe. 

telah bisa tertjapai keseimba- 
ngan anggaran belandja. Pe- 
mungutan padjak telah diper- 

madjuan perekonomian di Asia 
dalam tahun2 belakangan ini, 
masih djuga menjatakan bah- 

an2 jang nampak dan merupa- 
kan dorongan telah terdjadi 
djuga. Banjak kerusakan2 aki- 

bat perang telah diperbaiki, 
produksi pertanian dan industri   

ngan "menerima "gerakan per- 

damaian. dunia Stockholm, m4- 

ka Pengurus Besar IPPI mem- 

Hee. sajang hal ini Kehilangan keim | grang masih kurang kuat. Me- | ra lain ialah: jang djelas serta usaha pene-| baiki, sedangkan padjak2 ba- c an 

g 23 bangannja karena tidak diikuti Kato Kusdarkijati “kuat dalam | 1- Penundaan pembajaran dari | rangan jang sebaik-baiknja ru tidak Baal sean na- Na Na BAN NN aan 

FP aa ALAM Minggu jang lalu di Gedung Negara dan-mendapat | oleh kilatan2 lampu, jang tentu | seni tari, tetapi untuk meme- barang2 jang L. Ta su- dan Panja menge- | iknja biaja hidup. beleid PB sebelum Kongres HI 

1g kundjungan jang memuaskah telah dipertundjukkan sebuah | dapat menimbulkan suasana Jg. | gang peranan panggung masih - Ba ag Pa Ba Hae 2 Ea - ini dikiri Pertumbuhan negara? | dalam hal2 tertentu jang telah 

lakon kissah purba : ,,KARA DJONGGRANG”, jang dimainkan | lebih mendalam, Bukankah pada | memerlukan banjak latihan2. Ki. Sebening Ig 2 aeaber | kar 21 Naa Per jara terbelakang unsur pen- | yempertadjam anggapan? itw”. 

oleh para siswa Sekolah Seni Drama & Film dari Institut Ke- | saat2 sematjam itu suara gemu. | ranja akan lebih seimbang dan ana san PN kaaBi yet Inai Naa ri Kana gan ting dalam politik luar:| Ditanja, adakah gunanja bagi 

budajaan Indonesia. : 0 1 Pa Ml tepat | berhasil apabila peranan Rara faciliteiten keuan an bagi Menteri Penerangan Parlemen negeri U.S.A. : organisasi, apabila, oleh gerakan . 

« : lagi bila diikuti dgn kilat hali- | Djonggrang ini dipegang oleh h : 2 Pa dan DETP Ahh Utusan ” Amerika Serikat, | perdamaian dunia itu akan tim 

Dalam kata pembukaan, dite- |sik sebagai ,,Rara Djonggrang” ntar jg sambung-menjambung ? Roosmanidar ataupun Meta jang Naas Hn sh Mia 2 SE. IPP . jang-menundjukkan adanja Ke- | hy perdetjahan dikalangan Pe. 

|'yangkan sdr. Sri. Murtono bhw | ini. Dan bukannja suara gemuruh J 
! 

ladjar, maka dengan tegas di- 

djawabnja, “bahwa sedikitpun 

usaha itu tidak. ada muanfatnja. 

: : daa Se mde aa aan : “ An dalam tahun 1952. : $ $ : si F 

' djouan kebekas reruntuljan Ke |bangan suasang, agar nanti dis | Djuga penerangan panggung | perimbangan ini sungguh me-|3. Supaja bahan? industri jang | 4 Wakil? Menteri L. N. Ame- Pein Mun 3 Diakuinja bahwa banjak penda- 

raton Prambanan, tempat Pra-.| dak merupakan ketoprak atau | jang hanja dengan tjahaja lam- | rugikan, baik bagi pelaku2nja dibutuhkan sebagai bahan | rika, Sovjet, Inggeris dan Pe-| hjak kesukaran, perkembang- pat? jang saling bertentangan 

bu Baka bertachta, dan didjalin- wajang . orang dalam bentuk jg | pu sorot sadja, dalam beberapa | sendiri maupun bagi pertundjuk- pokok guna perkembangan | rantjis telah mulai membitjara- : : dan” membahajakan Vikalang” 
an @nggota2 dalam melihat per 

sotilan itu, terutama Kalaw me, 

ngingat @danja berbagai bagai 

usaha gerakan perdamaian &.. 

Usaha Sri Murtono “untuk | klassik dan mengurangi kedjer- | dari lampu sorot sadja ini Me- | nannja sebagai Patih Pram- dengan pendjelasan supaja | rantjis akan memerdekakan | terus bertambah. dunia ini. « an 

membawa dongeng2 rakjat di | nihan kitjauan2 burung dan ko- nimbulkan bajangan2 jang me. aa ng CP . : deviezen pot guna pembelian 6880 orang tahanan / tawanan Pihak Amerika berpendapat, Achirnja ketika Dean 

» ini keatas panggung, jang se- |kok2 ajam djantan pada kala | rugikan bagi pelaku2 lainnja Tarian. tjiptaan Kusdarkjati bahan2 industri tsb. disalur- | perang pengikut2 Ho pada tgl. | bahwa kemadjuan dalam hal Degan dan Sa 

g A4 .: gn Bana 2 5, & 3 2 : "3 5 na 
F 5 z Et P 3 hi 2 ai 7 4 . £ z u, 3 aa 

Ae aikatakomJa end, |tdjar pagi meran morekah di | dan dies emenebebkan, Dan, umunya dapat ditorma, mana | Ag ni Kepo atm Buda GP Wet | 2m Kadang AP aa ae 
jadi nj ri kata tertulis lik perbukitan Prambanan jg | & : Ban jaan : 1 : 5 2 : . ti : | pertuny 

Mn ia ae terlihat”, |indah aa - sedap dimata penonton. Dalam aa disana-sini Ne an 4. Supaja order pemerintah dan x Djenderal Muh. Ibrahim, | gara2 itu sendiri, tapi djuga | menghormati hak asasi manusia 

2k Ba alas pone ta reain L Ka Sekbekban hal ini penggunaan head-lights geral “saja jang ,,Hollywood. untuk keperluan stockpilling | kepala staf tentara Mesir akan | dari bantuan luar negeri jang | dalam menjatakan pendapatnja 

Mana Sa Tika i an kiranja akan lebih berhasil. sehtig”. $ terutama melalui importir | memimpin missi militer negeri- | ada. Dan oleh karena  bermatjam?2 

S3 Isi tjeritera. jukisan bukit dibagian bela- Dialogue & acting : Kesipulan. nasional sedang jang menge- | nja dalam bulan depan ke Pa- Dikemukakannja perhatian | Pendapat anggota tentang ber. 

Isi tjeritera lakon ini adalah | kang panggung, walaupun ma- Lepas dari hal2 diatas, per- nai bulk-artikelen harus me- | kistan. 

| sesuai dgn dongeng Rara Djong- 

|“ grang jg telah terkenal dikala- 

ngan rakjat, jg ringkasnja sbb: 
Dengan dikalahkannja Prabu 

.. Kemudian Bandung Bandawasa 

ajatuh tjinta kepada Rara 

Dalam banjak hal, dialogue 
dan permainan Bandung Ban- 
dawasa tjukup baik, sesuai de- 

sih dapat diperbaiki lagi, telah 
tjukup memberi kesan bahwa 
bukit itu adalah bukit Pramba. 

kesan bahwa itu adalah taman- an dialogue jang terlepas” dari 

|sari keraton ! Set panggung ba- peranannja dan gerakan2 jang 

tundjukan ,,Rara Djonggrang” 

ini pada umumnja telah dapat 
dikatakan berhasil baik. Bah- 

Apalagi kalau kita mengingat 

bahwa Gedung Negara adalah 

lalui importir nasional, se- 
perti rabuk bikinan (kunst- 
mest) semen, barang2  Ic- 

Sangat supaja dimasa depan pe- 
merintah sebelumnja mengada- 

x Djenderal Olmstead dari ke. 

menterian Pertahanan USA me- 
njatakan, bahwa “pesawat2 jet 

tahnja kepada P.M. Naguib ten-” 
tang persetudjuan antara Mesir   

      

besar dari Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat terhadap pe- 
kerdjaan PBB umumnja dan 
Ecafe chususnja. ' 

kan dan disertai dengan peru- 
bahan2nja, details tentang in-   

matjam2 gerakan perdamaian 

itu, maka  seharusnja sebagai 

organisasi, IPPI berdiri diluar 

semua itu dan tidak boleh di- 

u (nan. Ini lebih djelas terasa pada | ngan watak peranan jang i- | kan lebih baik dari pada pertun- gam, barang2 kimia, kertas. | Amerika tak lamg lagi akan Pembitjara memadjukan sa- | tunggangi oleh mereka jang 

,x Baka dari keradjaan Prambanan | bajangan asilhouette - nja keti- lakonkan. Kata2 dan geraknja | djukan drama klassik ,,Gende- benang dll. tiba di Taiwan. ran supaja dalam ichtisar E- mempergunakan kesempatan 

“Toleh keradjaan Pengging, maka ka merah fadjar sedang seminar. tjukup ,,vorstelijk” sebagai Adi- rang Bharatayuddha” pada pe- Lain dari pada itu, menarik k Sir Ralph Stevenson, duta | cafe itu kemadjuan2 ekonomi | ini! untuk kepentingan ideolo- 

diangkatlah Bandung 'Bandawa- | Hanja taman-bunga jang ada | pati jang berkuasa, walaupun | ringatan ulang tahun Sekolah peladjaran dari jang sudah2 | besar Inggeris di Kairo telah | Asia 'tiap tahunnja lebih sys- | gie2 tertentu. Diserukan pula 

“sa mendjadi Adipati Prambanan. | dibagian muka, kurang memberi kadang2 terdapat djuga tekan | Seni Drama & Film jang lalu. IKINI mengharapkan dengan | menjampaikan sikap pemerin. | tematis dan lebih Juas diurai- | supaja anggota2 waspada dlm.. 
menghadapi persoalan, ini.   
  

  

  

  

    
  

' Djonggrang, puteri Prabu Baka. |-gian kiri tjukup baik disini | over-acting. 3 bukan tempatnja untuk menga- kan sesuatu peraturan dilapang- | Sudan, 1 vestasi2 jang berlaku, analyse Hamid. 

.... Karena mengetahui bahwa Ban- | nampak buah kerdja - sama de- ! Gerak-laku pada ketika Ban- | dakan pertundjukan seni dra- 5 - PA ai ab aa mmmmsssablanskan 

«dung Bandawasa adalah pembu- (ngan ASRI — tetapi jang bagian | dung Bandawasa menjongsong | ma. Karena disitu tidak terdapat : : : Ke 

swsnuh ajahandanja, maka Rara |kanan kurang mendapat kese- |Rara Djonggrang turun dari | perlengkapan? dan sjarat2 pang- »“ £ d / ' aa 51 

I- sDjonggrang bermaksud menolak | imbangan bentuknja. Dengan be- | tangga, membawa kita lepaS | gung sebagai semestinja (tem- K | N G Oo # T Hi E te 0 Y A L 1 4 & j 

Bandung Bandawasa dengan me- | berapa perbaikan, panggung ini | dari suasana kissah purba Pram. | hat? lampu, lajar, dsb.), sehing. 5 

.mintanja mas - kawin berupa | akan lebih mendapatkan kein- 
/ £ 1 banan ini, dan mengingatkan 

2. tjandi seribu. Bandung Pa bentuk jg semestinja se- | kita kepada gerak-laku Romeo 

  
  

ga harus dengan susah pajah FP FOOM BLAS TING THE WALLS IN (LO0xK SPEEDY." YDOW T TLIST STAND (MERE. Por Ama ATAS Tag SETTIn, 
»mentjiptakan” mimbar pedato YAN MPA "Gp Lotik BUR2ARD PAS5 DOWN 5412 MMCH LA CUT       171785 KINGLA SHOOT HI BOKN £ TH! 

    

   
  

       

      

  

wasa menjanggupi. Tetapi de. Besa ba Sari keraton | and Juliet dalam drama Shakes- | iki mendjadi panggung sandiwa- | (0x70 PREVANT) ON THE SUPPLY TRUCKS!A | 7 ATRuCKS ARE ALMOST HERELA £ 

ngan akalmuslihat Rara Djong- | “' Men Oran den Blokir Pe : ra, Hasilnja usaha ini tjukup ba- SPEEDY AND, TT AR h "£ PL 3 

Tat grang: dan Patihn ga Jaana SAT) rai t "CighUng. | Permainan Rara Djonggrang | ik bagi peladjaran praktek pang FP —“U SIA 1 

gallah usaha Bandung Bandawa- 4 2 3 2 28 Pt kurang mendapatkan kekuatan. gung bagi siswa2 Sekolah Seni 
LA Ea A 21 2 

''sa mentjiptakan tjandi seribu : Sar. Hening dengan ,,Siswa | Dialogue dan geraknja hambar | Drama & Film. Dengan keada- Sapa 5 : 

s (..tsb. Ia kemudian marah dan | Budaja” jang memberi iringan | dan lepas dari watak peranan- | an2 tersebut, makin terasalah 5 5 5 NK 

“dikutuknja perawa: mba- | gamelan sebagai latar-belakang | nja. Banjak gerak2nja jang ,,KU. | perlunja Jogja mempunjai ge- g da 

nan dan menjumpahi Rara | perlakonan ini, tjukup memberi- | rang klassik” sebagai puteri ke- | dung 'pertundjukan kesenian. F NN Un 

. “Djonggrang mendjadi artja..)/)”| kan suasana jang laras, walau- | raton (misalnja pada waktu ber- | Mudah?an hal ini termasuk da- 2 

: : Suasana klassik. | Pun pada beberapa adegan te- | djalan menudju pohon berem- | am perhatian city-planning dari (!  , 

'Kata mantera Sanskerta: (rasa adanja kesimbangan dan | bun) dan banjak pula penem | Kotapradia | Yi eri 

Hmmm, awignam astu namma kekosongan iringan ini. patan diri jang menjalahi hu- | Sdr. ada Surjaatmadja, jang MAA 

kum gerak panggung. 

Kelemahan pelaku Rara Djong 

|grang ini kelihatan dengan dje- : 
lasnja karena ia harus berha- 

dapan dengan pelaku Bandung 

Hal jang lebih2 meminta per. | 
'hatian, dan jang merupakan ke- 
|gandjilan jang mengedjutkan, 
“ialah iringan lagu pada perang- 
tanding antara Bandung Banda- 
wasa dengan Patih Prambanan, | Bandawasa jang djauh lebih ku- 

jang lebih mengingatkan kita at. Hal in! donat kita-mengerii. 

klas- kpd iringan suara dari" scenes karena Suharno jang memegang 

sara sidam” dengan irama suluk 

jang meng-alun2 dan kemudian 

2 “0 diikuti tembang, jang mendjadi 

irama - pembuka lakon ini, sung. 

guh memberikan getaran jang 

klassik, jang membawa para 

hadirin kesuasana jang selaras 

dengan alam drama 

kali ini memegang regie, telah 
menundjukkan kesanggupan te. 
naga wanita muda dalam seni 

drama. Dengan hasilnja dalam 
pertundjukan ini, ia telah me- 

njatakan “kekuatan bakatnja 
dan mempunjai harapan jang 

sangat baik. : 

    

Copytight 1932 In 
Wuskt rig! ki 

— Lihatlah Speedy, “itu King $ 

— Dijangan berdiri TiSilW.....i..o. 
tembaktah “dia ! Priekenja sus 

    
  

      -—- Sekarang saja harus mentjegah Speedy 

dan Jug utk. meledakkan tembok dari pas 

Lone Buara kearah truck. persediaan “tu! 

— Saja sudah katakan, tem bak- 

Toh ad AN alan Yaa aduuh ! 
— Saja layi sadja dari sii 1   

  

    dah hampir sampai disini ! 

  

PG 
? f 

     take EKA AAA pd BE AR hak Si 35 ASIN btn HAN ab LA ki bi ar megu HAL Ja  



    
| bukan ? ena bi Ga bea musuh roule 

ah Nur, 2 
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Para 

BARU" ADA 

Didapat kabar, bahwa | 
kab. Bantul semupakat 
Pendidikan Masjarakat setem- | 
pat, untuk mengadakan perte- 
muan chusus dengan para pe- 
mimpin2. (penganut) aliran2 
jang menamakan ": ba- 
ru” didaerah kabupaten Ban- 

    

tul. Adapun aliran2 jang di- 
maksudkan itu ialah antara 
lain dari AD.ARI., LLH., ' 
@up Betul dan sebagai nja. 
Maksud dari pertemuz: itu 

untuk saling bertukar pikiran 

  

  

  

C z -nkg 'kepertjajaan dan ke 
akinan jang mereka anut, 

saling memetjahkannja 
segala sesuatu ah 

3 melanggar und Ne- 

  

   

       

     

   

'Dalam konperensinja NU. 
Chusus pengurus tjabang kota 
Jogja pada tg. 8-2 jl. telah di- 
putuskan membentuk susunan 
penuaan jang terdiri dari sdr. 

to ketua, wakil- 
na sdr. Kyai Hadji Moch. -Cho- 
H, Bikietaris sdr S.A Sahlan, ! 

a sdr. M. Rusli, pendi- 
dikan an. M Djamhari, sosiat 
sdr. M Moch Soleh. 

Alamat kantor Tjabang Nak. 
dlatul Ulama djalan Tuknigan 
No. 30 Jogja. 

— HARGA PASAR 
Di Jogjakarta. 

Tertjatat pada tanggal 9 Ba 
bruari kemarin, sbb : 

Bara sah pan 3 £ 

Emas 22 karat 1 gr.Rp. 36,50 
“Perak Batak aga 
Beras : 2 Pa 
Beras gil. no.1 1 kg 25 

men No 2 Ia 
Saha "mo Bapa 
- ttn. TA, 2 1 Ya P3 

230 
2,25 

Djinis (ubi dan katjang : 2g ah 
Kentang 
Gaplek Nana 
Ubi kaju Ian, 
Ubi manis 1 
"Katjang hidjau 1 

» tanah wose 1 
» “merah/tolo 1 

1 
z 

a 

2,50 
0,80 
“0,35 
0,30 
2,35 

at 2,50 

Kedele putih 
 .. hitam 

Djagung pipilah 
2 putih 

Telur dan ternak : 
Telur ajam 1 
Telur itik 1 
Daging sapi 1 

». kerbau 1 
» kamb./domba 1 
» . babi 1 
» ajam & 

Djenis 'bidji : 
Kemiri kupas 1 
Kopi W.I.B. (bd) 1 
Kopi bubuk 1 

Rempah-rempah : 
Lombok rawit 1 

». merah basah 1 
Lada putih P3 
Tjengkeh Ambon “3 
Asam kupas 1 
Brambang - 
Bawang ah 
AN NG £ 
Trasi. 3 1 
Manis. djangan t 
Kelapa 1 
Garam kristall 1 
Garam Naa ae 

Lain- lain : 
Gula pasir 
Gula batu 
Gula Ten 
Teh B.O.P. 
Teh Rakjat 
Minjak tanah 
Minjak kelapa 
Ikan asin 

    

Sarung: no. 2 

SPI 

   

  

      

     

   # t
 

: Tel. 

NN JABANG JOGJA | 

“2,20 | 
220) 

  

|tahankan sampai waktu bubar- 

75 | bak kedua sampai achir pertan- 
- |dingan. sifat: pertandingan bero- 
| bah mendjadi ,,panas” 
"permainan kedua belah pihak, ' 
tapi jang untung tidak sampai 

“| menimbulkan sesuatu insiden, - 
Ant. 

   
     

   
     

     

     

   

  

   

   

    

   
   

    
    

    

   
   
   
   
   

  

    
    

   

1 1 ' 12. 30 Musik 

| 141845 Ruangan Pendidikan, 
'119.15 Mimbar Kebudajaan oleh | 

Cr Bodmer. 

k21 Obrolan Pali Besut, 
AI 30 Dari Pulau 'Andalas oleh 

              

   

    

dilan Tinggi seperti 
| diatas 

  

eta Da da- 
perkara ini 

bertindak pula sebagai 
ialah R. Moh. Sediadi, 
1 . »sDramaga 

Kongsi”, IR Sukardi, direktur 
firma ”Miranda” dan Han $wie 
Hoat, direktur dari N.V. ”Olie- 

.$ fabriek” Tjiamis. 

Trs Abdulkadir madju- 
kan permohonan ka- 
sasi. : 

Lebih djauh didapat ketera- 
ngan, bahwa bekas Ketua Pa- 
nitia Utama Pembagian Ken- 
.daraan Bermotor Pusat, Ir. 
Abdulkadir, telah memadjukan 
'permohonan kasasi  kepada' 
Mahkamah Agung Indonesia 
atas putusan Berkata mengenai 
Girinja. 

Ir .Abdulkadir jang. dipersa- 
lahkan melanggar pasal 425 
KUHP, "knevelarij, oleh Pe- 
ngadilan Negeri Djakarta per- 
-tama2 telah didjatuhi hukuman 
pendjara selama 2 tahun 3 bu- 

“Ian, kemudian 'ia naik appel, 
dan oleh Pengadilan Tinggi hu- 
kuman atas dirj Ir. Abduika- 
dir itu kemudian ditambah men- 

| djadi 3 tahun pendjara: 1 

Supangkat 
naik appel. 

“Sementara itu ,diperoleh ke- 
terangan, bahwa Inspektur Ke- 
menterian Sosial jang diper-. 
bantukan pada Urusan Peru- 
mahan Djakarta Raya, R. Su- 

jang perkaranja Su- 

djuga 

ss Ma 
dah diputuskan - oleh Pengadi- 

| lan Negeri Djakarta, ajuga 

  2 Tana 

  

Pe 

  

SEPAK BOA $ 

HERCULES DJUARA 
PERTANDINGAN 

SEGI-TISA 
Pertandingan antara Hercu- 

dingan hari terachir,. berlang- 
sung kemarin sore dilapangan' 
Petak Sin Kian, dengan menda- 
pat perhatian tjukup besar dari 
penonton. Sebagaimana diketa 
hui, pada hari pertama, Hercu- 
les berhasil kalahkan Maesa de- 

ngan angka 3-1, 
pertandingan hari kedua antara 

Chunghua - Maesa, berkesudah- 
lang 23 

Mengenai pertandingan Her- 

Icules - Chunghua kemarin sore 
- Jitu, lebih djauh dapat dikabar- 

| kan, bahwa djalan pertandingan 
'sedjak mulai sampai berachir, 

tampak djelas mengerahkan se- 

“Iluruh tenaga dan ketjakapannja 
3 untuk mendapatkan kemenang- 
lan. Tapi sungguh sajang, sua- 
sana «Sportiviteit” dalam per- 
tandingan ini tidak dapat diper- 

|an, karena sedjak beberapa me 
nit sebelum waktu istirahat dan 
kemudian disambung dalam ba- 

akibat 

'RADIO 
Sinta ma 10 PEBRUARI 1953. 
telomb.: 42,25 59,2 dan 122.4 m. 

ran oleh Langen Budojo. 

ng oleh Musik: 
- Tiup Jogjakarta dbp. sdr. 

—. Prodjowaditro. 
3.45 Njanjian Nining, Adi dll. 

- Pemuda oleh IPPI 

   

  

Jogjakarta. 
17. 45 s Kentapan Djiwa Angka- 

tan Perang. 

Pemuda? Ngadisurjan. 

Dika aan: Keb. Kem. P.: 
pik: 

19.40 Piano Recital oleh Jos 

2015 Suara Gergio Bruni 
20.30 Gema malam Oleh Ta 

Sedjoli. 

Buluh Perindu.. 
Bunga rampai oleh ORI | ,   

yan atas putu- | 

les — Chunghua sebagai pertan- | 

sedangkan j 

tjukup seru. Kedua belah pihak . 

| 06.15 Tilempungan dan, gende- | 
aa 

18.00 Seni Suara Djawa oleh | 

  

". Pendidikan “nak? Me » 
carah kemasjarakat 

Akan tetapi sekolahan jang 
ada sekarang, bukan suatu tem- 

sekolahan dan orang tua murid 
| sama sekali tidak ada hubungan. | 

da murid, sifatnja tjuma intellec. 
tualistis, tidak mendidik. Dan Ja- 

dupan masjarakat djuga tidak | 
ada hubungan. 

“Sistim . pengadjaran mendo- 

-rong kepada anak2 kita memen | 

Berhubung dengan keadaan 

1. haru$ ada hubungan diantara 
guru dan 'orang tua murid 
Umpama diadakan »Badan 
penghubung” antara orang 
tua murid dan guru. 

2. Peladjaran dalam sekolah ha. 

| Yus selaras dengan kehidupan 
masjarakat. 

3. Kepada murid2 diberi kesem- 
patan untuk kerdja sama dan 

tolong menolong, supaja me- 
reka tidak.menganggap diri- 
nja sebagai lawan terhadap 
jang lain. 

4. Sekolahan harus lustar sebe- 
| gitu rupa, sehingga guru 

mendjadi pendidik, tidak pe 
ngadjar sadja. Hubungan mu 

rid dan guru harus dipererat. 
Tiap2 sekolah harus mempu- 
njai suatu kamar, untuk-ber- 

hari kebangsaan dan hari pen 
ting lainnja memepringati 
perginja murid iama dan da- 

tangnja murid murid baru. 

Murid? harus bebas 
bergerak. 6 

Murid - murid harus turut 
berlomba-lomba dalam pergerak 

an pemuda bebas (vrije jeugd- 
vorming). Mendirikan taman pa 

— htjaan, mendirikan rumah untuk 
“hubungan (clubzaal) dan menje   
'lenggarakan sport, dan miurid2 
turut memegang pimpinan. Guru- 
mendjadi pemimpin dan teman 
dalam menjelenggarakan perma 
'inan tarian2, darmawisata, pes- 
ta-pesta dalam liburan. 
Dengan andjuran ini pekerdja 

an guru tidak terbatas sampai 

djam 1 siang. Untuk mereka ti- 

dak ada liburan dalam arti jang 
sekarang. Betul guru djuga ha- 
rus beristirahat, akan tetapi di- 
kelak kemudian hari, djika se- 

kolahan telah teratur baik, guru 
tidak akan mempunjai kewadjib 

an jang begitu . berat seperti 

orang... 
Pendidikan. sematjam diatas 

itu telah dilaksanakan dinegeri 
Inggeris dan Amerika. Guru2 di 

negeri Inggeris . mengorbankan 
waktunja pada siang hari, untuk 
meminpin murid2-nja diluar se. 

kolah, pada waktu mereka ber- 
main-main. Oleh karena itu bang 
Sa Inggeris memandang sekolah. 

an dinegerinja tidak sadja seba- 

gai tempat beladjar ilmu, akan 
tetapi djuga sebagai tempat pen 
didikan. Dinegeri Inggeris mu- 
rid2 memberi penghargaan jang 

tinggi kepada guru2-nja. Mere 

ka memandang gurunja sebagai 

temannja, Dan mereka djuga me 

nundjukkan perhatian kepada 

gurunja dalam. menderita kesu- 
karan dan mengalami kesenang- 
Bani 5 

  
pat dibangunkan dengan meru- 
bah tjaranja memberi peladjar- 
an sedjarah. Djangan selalu me- 
mentingkan sedjarah radja2 dan 
peperangan. Akan tetapi pela 
djaran dapat diatur begini : 

|1. Bagaimanakah KEB 

rakjat. 

21 Bagaimanakah kemadjuan 
pikiran tentang raga kema- 
sjarakatan. 

ai Bagaimanakah tjaranja sese- 

orang ingin mentjapai kelu- 
- huran budi pekerti, bagaima- 
|nakah kesulitan, jang dialami 
.nja. bagaimanakah tjaranja 

| mengatasi kesulitan. 
4. Bagaimanakah tjaranja urang 

“berkorban untuk keperluan 
umum, mulai dulu sampai se 
karang, - 

5. Anak2 harus selalu mengiku- 
Sati peristiwa2, jang dialami 

2 oleh masjarakat (ada ketjela. 
““ kaan, ada kelaparan dil). Mu 

rid2 supaja dilatih memberi. 
pertolon ngan. Anak2 jang pan- 
dai memberi pertolongan ke- 
pada anak jang kurang. 

“Lagipula dapat diadakan club, 
jang melaksanakan pekerdjaan 

jang bersifat kemasjarakatan:      NN dbp. sdr. Suwandi | 

    

    

(Sambungan. hal, “27 si 

pat jang laras. Sebab diantara | 

kepa- Pengadjaran jg diberikan kepa- kan keperluan diri sendiri. Pe- 

gi diantara sekolahan dan kehi- 

gkan diri sendiri (perseorang | 
an), dan tidak kearah ketjinta- | 

an. Sebab sistim itu menghen- | 
daki, bahwa fiap2 murid beker- | 
dja segiat-giatnja untuk kepen 
tingan diri sendiri. Selain me- 
mentingkan hal daftar bidji dan 

| kenaikan kelas. Tolong menolong | 
dalam kelas tidak diperbolehkan. 

2
 

itu diandjurkan sebagai berikut: 

kumpul, merajakan bersama | 

aiki Na 

“ber main- main. 

paja belah djaan 
nggap sebagai per- 

3 an mendii pakaian, un- 

1 As tidak (mampu 

uang, djika ada 

, Apaan 

n disini ,.Perge- 

pendidikan 
itkan perasa- 

dan djuga 
| tetapi de- 

ju 
keperluan umum ( 
Perasaan pertanggui 

tuk berkembang. Dalam perkum 
|pulan mereka melatih diri me- 
mikirkan keperluan bersama bu 

muda? jang mempunjai dasar 
pemimpin akan dapat mengem- 

Pa gan dana 

IESENI SONO» 
“ MALAM PERTAMA 

Teks, INDONESIA. 

.—YiTahun — 

 #ogEaT Donat 

  

( tea 
Apar 

Matah ar 
“Internasional ??? 

Film spionnage jang sangat 
lutju 11! 

$$ VOORFILM : Pemakaian 

graphy dan televisie utk. 

keperluan polisi rahasia, 
— kapal2 dan “ perusahaan   

  

Perasaan kemasjarakatan da- —— 

gambar hidup. 96-2     
lan 

| “Telah lahir pada tgl. 6 

Febr. 1953 djam 6.12 sore 
di Kliniek Dr. Soedarmadji. 
Anak lelaki: 

SIEN HWIE GING 
Putra ke 2 dari Sien Kian 
Pie-Pan. Atas pertolong- 

| annja Dr. Soedarmadji, bi- 
Fa Srijati serta pemban- 
tu2nja dengan “djalan ini 
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 Ma
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akan mendapat kesempatan un- 

    

    

    

  

     
   
   

     
   

  

     

   

          

     
    

   

   

    

   

    

  

   

                        

    

  

   
   

    

   

Ukuran biasa 

Ukuran besar 

Tube keluarga 

  

   
   

  

  
IRIUM, cjap jang tertjatat sjah dari Pepsodent Ltd. 

   

  

bahwa : 

Raden Mas 

dengan hormat sebagai pe 

wabnja) dan karenanja tid 

jang terdjadi sebelim 

KANTOOR VERSLUIS N. 

93-2. 

WXoR 
MALAM 

NERO FILMS 
presents 

HABISAN 

17 Tahun,   
    

radio telephony, radio tele- f         rima kasih. 
dihaturkan Pe te- | 

-
     

Betapa banggahnja seorang ibu 
bila agaknja mendapat hadiah 
pertama dari - pertandingan 
Baby Show. 
Baby .jang sehat dan semontok 
itu, “hanja dapat ' “dilahirkan 
dari seorang ibu jang. sehat. 
Rahasia gkesehatan ibu jang 
beruntung itu, bertalian rapat 
dengan : 

Anggur Perempuan 

— Shan You   

    'Umpamanja membentuk pasu-    

Tjap Matahari 
Anggur obat ini dibuat “dari 
Anggur jg paling baik dengan 
bahan2 obat Barat dan Timur 
saling bertemu dengan meru- 
pakan satu kombinasi jang 
harmonis hingga dapat dilak- 
sanakan ini matjam Anggur 
obat sebagai Tonicum. 
Terdapat pada Toko Obat dan 
P.& DD, diseluruh Indonesia. 
Agen di Jogja: Tek An Tong | 
Petjinan 81, Solo: 
Hoo Djl. Ketandan, 

“Djie Seng 

88-2. 
  

    

“Teks 
INDONE. 

SG NSEAL 
“ Belanda 

| 
| Ceng. 

| 
Ig 

PENGUMUMAN 
ADMINISTRATIEKANTOOR VERSLUIS N. V,. JOGIA- - 
KARTA — Malioboro 55 mempermaklumkan dengan ini, 

mulai tanggal 1 FEBRUARI 1953 
gawai dari kantor tersebut. 

Berhubung dengan adanja ke njata'an bahwa 
tersebut R.M. SOENARDO didalam 
'annja banjak melakukan tindakan2 
“tidak terletak dalam competertie nja (pertanggungan dja- 

ak sjah menurut hukum, 
akibat dari tindakan2 dan perbuatan2 jang demikian itu 

dan setelah 
tidak mendjadi tanggung dj awabnja 

v. 

ADMINISTRATIE KANTOOR VERSLUIS N. V. 
JOGJAKARTA 

  

SOENARDO 
telah dipetjat tidak 

sebelum tgl. 
lingkungan pekerdja- 
dan perbuatan2 jang 

maka 

pemetjatan tersebut 
ADMINISTRATIE-   
  

BESOK MALAM 

Ha
na
na
 

BANTULAH ! 

Panitia Penolong Baba 
Tapanuli: 

» Tunisian Victory" Tt 

daan 

Ralaosed thru United Artists 

  

Djl. Merapi No. 2 Kotabaru 

Jogjakarta, 

IL 
Bandir Ateh Ik 

|   

  

Menerima murid baru untuk 
Costumiere, 
Tares. 

Copeuse dan 'Le- 

Pendaftaran “setiap hari djam 
8— 12 siang. 
Djuga menerima pendjahitan2. 

MODEYAK CURSUS 

»SALLY”? 

90-2. Kemetiran Lor 16 
  

I PEMBUKAAN. 

Toko Meubel & Radio 

ti Wi 1 

mn IONng ing 
Jogja 

mempermaklumkan 
da semua lengganan dan 
tjalon lengganan: ' mulai 
djam 12 siang tg. 10-2-53 
telah. siap melajani Sdr.2 
sebagaimana biasa. 
Harap mendjadi tahu ada- 

“nja. 

kepa- 

  92-2. 
  

  

  

    

CE rasa 
en 

MALAM INI: 

From the 
Producer of 

The Unforgettable 
“Casablanca”... 

Paramount presents 

. BURT LANCASTER 

.. PAUL HENREID 
GLAUDE RAINS 
PETER LORRE 
“ti SAM JAFFE 

and introducing 

mw 

  

      

          

     

  

  

BARU TERIMA 
Alat-alat Gestelner : 

Tinta Express 44 

Stensil Sheet 62 

Rupa? . onderdil. 

“Gestetner Indonesia 

AD 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

95-2. 

  Ayen 

  

  

  

PENGUMUMAN. 
Seni - Rupa - Nasional 

ey »BROTHO” 
Menduran 19 Jogja, 
baru merupakan persiapan?, 
demi mengetahui  detail2, 
menudju kearah usaha jang 
Orisinil. 
94-2. PENGURUS.   

PA 
Sa Pa aNNe Ma mg 

« Tahun. 

        

  

  

RUGI, 

“ 

   
Directed by WILLIAM DIETERLE 

Story and Screenploy by WALTER DONIGER 

djika tak menjaksikan fil 
MAIN djam d-1.9, — Tiap PAGI djam: 10.00. MATINEH, 

pakem Karung ha atap | 

Me
ma
ng
 

Len ea an 
“             & 

TERBESAR ini! 

917-2. 

-. Saksikanlah sendiri hasil Pepaoden jang : 
memberi rasa segar dan senang! 
berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- 

bersih-rapi akan selalu menarik dan dikagumi. 
Saudara mengetahui rahasia jrajuan serjad 
karena saudara mengerahui /bahwa Pepsodent me- 

jagandung Irium. Irium, .mMudjarab terhadap segala 
selaput jang merusak gigi, adalah bahan terbaik guna 

pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi 

  

       

        

   

  

Senjuman 

     

   

  

an, 

. jangiberfaedah buat, gigi putih, bersih.dan rapi. 

Segarkanlah midutmu sehabis makan 

      

          

  

   

  

dengan,Pepsodent. 

NASOR 6 , la 2 

O  menlabahkan -alat putih bersih! 
buatan UNILEVER 

Yi 

  

  

  

) ! 
aa ol nan 

SEBUAH FILM PENUH AKSI DAN, RAHASIA !! 

REK 
——Sekarang —— 
TIAP HARI MAIN 4 x 
PAGI Djam 10.00 
PETANG djam 5 - 7 . 9. 

Teks INDONESIA ! ! 
—0— 

6. Tawanan 

Dari pendiara MA 
tiba disebuah desa ..... 
hanja kaum wanita ting- 
gal disana .. RAHASIA TELAGA 
MA MELULU BAGI PARA DEWASA ! 

  

HUKUMAN ! DRA- 

99-2.   
Banjak2 terima kasih kami utjapkan ke pada Tn. Dr. Zuidema serta Sdr.2 djurura wat jang bersangkutan dari rumah sakit BETHESDA, kepada Tn. Kepala Pulisi Dae- rah Istimewa Jogjakarta dan kepada Sdr. lain atas per- njataan duka tjita, penghor matan penghabi - tuan sewaktu wafatnja : " an 

R. Soedarsono Kolopaking 
pada hari Kamis tg. 5 Pebruari 1953 
thesda. 

dirumah sakit Be- 

Jogjakarta, 9 Pebruari 1953. 

'R. A. Soedarsono Kolopaking 
Seluruh Keluarga Kolopaking. 
Seluruh Keluarga Mangkoesoebroto. 

Penghimpun Perusahaan Genteng Susunan Ke- 
makmuran Nasional (P.P. &.S.K.N. |) Kotak Pos no.4 

Kebumen. 
Alamat rumah untuk sementara. 
Djalan raja wetan pasar Wonosari Kebumen 

Perusahaan berdasarkan pembangunan Ekonomi Nasional 
Bt kearah kemakmuran bersama 
Bertudjuan mengurangi pengangguran, baik wanita mau- 
pun prijalelaki jang berbakat pembuat genteng 
Bersedia Genteng dan Nok (wuwung) kluaran Soka, Kei bumen dengan tjap stempel ,,S5.K.N.” 
gung baik harga melawan. 
Bersedia melajani pembeli sedikit hingga sebesar2nja, baik 
untuk umum maupun untuk Instansi Pemerintah. Pem- belian 100.000 genteng keatas dapatskorting 54. 
Mentjari agen2 untuk seluruh Djaywa. 
Lekas pesan atau perhubungan dengan alamat tersebut. 

Aga 

Menunggu pesenan. 

Kepala P. P. &. & K.N, 
R. Soekono Dirdjosoekotjo 

Kwaliteit . ditang- 

87-2. 

aa untuk masa — 
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Kamus Stenografi Indonesia 
Oleh : CHADIDJAH ARIEF,, 

Kertas bagus Harga Rp. 7,50. 
Pesanan tambah ongkos kirim 104 sedikttnja Rp. 1, — 
Pembelian banjak dapat potongan : 

1 — 50 ex. 1077 
S1 -— 100 ex, 154 

101 keatas 207, 

PUSAT PENDJUAL: 

Toko Buku ,,K. R." 
. Tugu 42, — telp. 901. 

JOGJA.   
RALAT 

Dalam adp. dari Toko Buku Gunung Agung”, Djakarta ttg. 30-1-'53, jang tertjantum pada tekst kepala iklan : 
PENTING UNTUK MURID S.M.P. JANG AKAN MASUK 
S.M.P. adalah salah, betulnja: 

PENTING UNTUK MURID SEKOLAH .JANG A 
MASUK S.M.P. wang 

  

MASIH ADA SEDIA : P kab bg 

Indonesia "Lingkah Pita Ke 
Olympiade Helsinki 1952 

274 Halaman, 122 gambar. Harga Rp.15,—. 
Suatu buku jang harus dimil jki oleh penggemar olah raga. 
Pendapat pers tentang buku ini adalah sangat memuaskan. 

Pesan lewat pos tambah 104 ongkos kirim. 

Toko Buku ,,K. R." 
8 Tugu 42 Telp. 901 

Jogja.   
TYp »nKEDAULATAN KAKJAT: 1522/52J8014,   
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