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Pan angka? jang pasti -Iua 
| ngenai kerugian dibagian jang 

kena bandjir tadi. 

S mendjadi 

“ hendaklah 

buat Ik 2 orang t tida, 
terhitung ji , 

mah dan 
gian benda tidak ra 

Djuga | bahaja bandjir 

    

   

“jang 

    

    

  

mengganas di Atjeh & Tanawuli 

hari» | Jalu, tam Ha jang korban 

anjak jang berupa djiwa dan 

  

Denyan tidak. memandang | 
Sana & agama & politik jang 
dianut, maka kita sebagai ma- 
aa. sepatutnja menundjuk- 
kan perikemanusiaan kita kepa- 
da ja menderita itu, dan mem- 
berikan bantuan moreel dan | 

matereel dalam batas2. ke-. 
mungkin masing2. Pada sarat ini f 

sangat dihargai usaha? saudara 
Saudara Kita di Nederland utk 
sekedar membantu korban ban- 
djtr disana, serta usahk Palang 

| Merah . Indonesia, dan. utjapan 
Simpati dari pemerintah Reyu- | 
blik kepada pemerintah Ingge- 
ris & Belanda. 

Maka adalah mendjadi kewa- 

djiban kita terutama untuk me- 
nolong korbang bandjir di Atjeh 
& Tapanuli dan Sulawesi Sela- 

tan. disamping bantuan jang ' 
telah dan sedang disumbangkan 

pemerintah. Ini tidaklah -hania 
Jkewadjiban pemerin- 

tah, tetapi masyarakat seluruh- | 
nja. Bantuan jang bagimana- 

pen ketjilnja, bagi mereka jang 
mengalami dan menderita ben- 
Izana alam itu, adalah sangat 
besar artinja. 

Denyan begitu mereka bisa 
ditengah penderitaan 

jang -tidak terhingga itu, bah- 
2g mereka masih mempunjal 

saudara dan teman2 jang turut 
serta merasakan kesedihan “tu. . 

: Negaps 

Hingga paling sedikit penderi-. sung 

asi Selatan, taro Nok ia 
nja baru2 

Selatan jang Nina lain 'menjatakan, 
“ini adalah hak milik kita semua, djuga hak milik mereka jang 
berada digunung?, djadi pula hak dari Kahar Muzakkar, de- 

      
   

       
Me Pn j 

ini kedaerah Sulawesi 
bahwa kemerdekaan 

mikian djuga berkenaan dengan pernjataan partai? politik 
dikota ini dan pernjataan dari Kahar Muzakkar sendiri jang 
berhasrat mengembalkian keamanan didalam daerah Sulawesi : 
Selatan, oleh djuru-bitjara TT YII Kapten Rahasia 

, didjelaskan sikap komando TT VII dalam hubungannja dengan . 
persoalan? tersebut. 

Mengenai utjapan Kepala Ne- 
gara itu, menurut Kapten Ra- 
hasia, perlu diberikan sesuatu 
interpretasi, Karena telah me- 
inimbulkan anggapan jang ti- 
Gdak2 dan dalam hubungan ini 
'ditambahkannja, bahwa TT 
VI adalah sedjalan dengan pe- 
ingertian siapapun djuga, jaitu 

| bahasa “kemerdekaan ini ada- 
lak: kemerdekaan dari seluruh 
Bangsa Indonesia. akan tetapi 

   

  

mereka jang mengatjaukan 
masjarakat adalah tetap pe- 
ngatjau2. 23 

“Tentang bank Kahar Mu- 
zakkar dan kawan2nja jang | 
menghendaki keadilan dan ke- | 
makmuran bagi seluruh rakjat 
didaerah ini dan jang dihubung- 
kan dengan ' pernjataan partai? 
politik di Makassar untuk - ti- 
dak "mempergunakan  djalan 
kekreasan dalam menghadapi 

penjelesaian peristiwa Kahar 
Muzi pihak komando TT 

hubungan ini agak su- 
kar/atk melepaskan dirinja dari 
pada susunan ikatan tata hu 
kum zr 

    

negara. 
S PB.B. adalah badan 

— terlarang. 
: Pimabkasna. “hahwa da- 
lam menindjau tentara kesela- 
“matan rakjat atau T.K.R. da- 
“lam hubungannja dengan tata 
hukum negara serta dalam wu- 
djud Tan 'jang - lang- 

-0leh. masjara- 

    

  
gan oten 

  

ud sementara | RI satu 
dictatuur? 

3g tak balakik del tak boleh Himuulk 
ALAM sidang Parlemen semalam jang dihadiri 154 orang 
anggota-dan berlangsung dari djam - 19.50 sampai djam 

22.00, telah dilandjutkan pema ndangan umum atas rentjana 
Undang? Pemilihan Anggota? Konstituante dan 
Dewan Perwakilan Rakjat. Sidang dipimpin . 

Anggota2 
oleh wakil 

ketua I Mr. Tambunan. Dari wakil? Pemerintah nampak 
Menteri Kehakiman 
Dalam Negeri Mr. Moh. Rum. 

Mr. Loekman Wiriadinata dan Menteri 
Dalam sidang semalam itu 

8 orang anggota telah an Ha, puan anik an- 
tara lain sebagai berikut: 

ASRARUDDIN (Buruh). Pem 
bitjara- dapat menghargai usa- 
ha Pemerintah “untuk menga-| 
dakan pemilihan sekali gus. 
Tetapi hendaknja kertas pe- 
milihan itu dengan dua tjorak, 
umpamanja putih untuk kon- f 

dan merah untuk 
tidak mungkin 

“tempati 

stituante 
DPR. Kalau 

diadakan 

jang berlainan, : 
Mengenai tahanan jang be- 

lum dihukum hendaknja tetap 
mempunjai hak pilih. Menge- | 
nai pendaftaran “pemilih dji- 
kalau orang jang tidak terdaf- 
tar tidak boleh “memilih, hen- 
daknja orang jang hilang su- 

SOEHARDJO (psn). Pembi- 
“tjara tidak keberatan diada- 
kannja pemilihan umum kon- 
stituante dan DPR diadakan 
serentak paenurut mona, Eee 
merintah. 
Tpapotbihlin anggota oma 

-ante dan DPR daerah demi da- 
erah tidak dapat diterima oleh 
PSII. Sebab. hal itu akan meng 

“gambarkan suatu politik keda- 
.erahan nanti didalam dewan2 

tersebut. - Pembitjara — tidak 
mengingini sistim pentjalonan 

(perseorangan. Mengenai pem- 
“bagian kursi pembitjara ingin 
| agar diadakan djumlah pemba- 
:gian, sedang tjalon2 dimadju- 

  

  

rat tenan AN Pe ikan oleh partai masing2. 
membuktikannja Bebe an 5 
disch. Oleh karena itu rakjat | 2 IERAHIN BEDAR, Si an 
harus. mempunjai tanda ter- KN Ba Ta 
daftar dan pemilih. 1 1. milihan ini diberikan seluasnja 

Mengenai pentjalonan/ aa ata Ba ane bat 3 memilih, baik jang 
NN Mena peruban, buta uf dan lain- lainnja. 

  

an. pasal 40 ajat 2 b (lihat | 
“'RUU) supaja -kabup ten- didja- | 

  
dikan ketjamatan.: "Mengenai | 
pemilihan ' umum, « pembitjara 
menghendaki sekali dalam 5 ta- | 
hun dan harinja Ann 
harj liburan. A 

  

  

  

       

  

   

   
   

  

panuli”, jg Sekre mi L 
ada di Dj. Teuku Umar 
No. 28 Djakarta, menjeru- 
Kan kepada cha ajak , 
untuk memberikan be Uus, 
annja bagi korban2 : 1 
di Atjeh dan Tapanuli. 
Bentjana - kebandjira 

telah menimpa. “Atji A 
Tapanuli, jang . “hehurut | 
taksiran sementara mema- 
kan Korban 53 djiwa ma: ' 

nusia, dan beribu-ribu orang 
jang kehilangan barang2 
nja membutuhkan dengan 

| segera akan bantuan 
jang sungguh besar. Demi- 
kian seruan itu, Diterang- 
kan, bahwa bantuan2 | peru- 
pa uang telah mengalir 
dari napi sudut, 

      

   

       
  

   
   
   

SERUAN komite. || | tuant 
PUSAT BENTJANA 2 

: 4 3 

5 Pa 

« ih 

  

Pemilihan 'konstituante dan 
TR djangan diadakan seren- 

an Tetapi hendaknja dipilih 
konsi tuants dahulu. Pembitja- 

h ra menghendaki agar sesudah 
Ibitjaraan babak ini disusul pem 

j | “oleh babak ketiga. 

“Menurut pembitjara peng- 
tian DPR dengan konsti- 

4 “adalah tindakan darurat 
i “jang dikehendaki pa- 
—-60 Undang2 Dasar Se- 

: tara, sebab nanti akan di- 
ganti dengan DPR jang sebe- 

|| narnja. Pembitjara menghen- 
daki agar Pemerintah membe- 

rikan interpretasinja mengenai 

   iwa asal 138 UUDS. 

TADJUDDIN ' NOOR 
'embitjara tidak setu- 

pendapat Peme- 

    
   

    

6 3 Dag tidak termasuk da- 
daftar pemilih, djuga tidak 

be eh ditjalgnkan untuk dipi- 
2: 

iungkinan orang jang dimak- 
sud tidak termasuk dalam daf- 

  

  

salahan dipihak pengurus dari 

| pemilihan umum itu sendiri. 
| Mengenai kekuatiran terha- 
|dap adanja perdagangan su- 

|| rat2 tanda pemilih, oleh pembi- 
TA 

tjara kekuatiran 
anne Beradahan, 

3 

itu dianggap   

Pa adalah suatu |. 

  

  
ini akan dilaporkan 

jang menjatakan, bah-. 

sannja ialah bahwa ke- 

tar pemilih adalah karena ke- 

karenanja adalah suatu keha- 
|yusan dari TT VII untuk me- 
ngambil tindakan2 pengusutan 
terhadap anggota2 T.K.R. ter- 
sebut. Dan berdasarkan ini 
serta dihubungkan dengan ika- 
tan hukum pula, hendaklah pe- || 
ngatjau2 dalam - lingkungan 
MT EK.R. itu diserahkan oleh Ka- 
har Muzakkar menara alat2 

Pemerintah. 
Selandjutnja oleh djuru-bitja- 

ra Kapten Rahasia telah dia- 

djukan beberapa pandangan, 

& 

-jakni bahwa djika betul2 Ka- 
har Muzakkar menghendaki 
keadilan dan kemakmuran un- 

tuk Sulawesi Selatan, adalah 

Suatu akibat jang “logis dari 

ajalan pikiran, bila sendjata2 

Gari mereka itu diserahkkan 

kepada Pemerintah, karena 

dengan adanja  sendjata2 itu 

adalah sukar untuk mentjapai 

'kemakmuran jang dihasratkan. 
djika Kahar Selandjutnja 

Murakkar cs memiliki hasrat 
keadilan itu tadi, bukankah 

akan menjinggung perasaan 
keadilan anak buah Angkatan 
Perang sekarang ini, bila anak 
buah jang tergabung dalam | 
T.K.R. itu diresmikan dan di- 
sesuaikan setatusnja dengan 
mereka. 

TT VII masih ber- 
goodwill besar terha- 
dap Kahar Muzak- 

ran itu semata2 perlu mema- 

sukkan anak buahnja dalam 
kesatuan2 Angkatan Perang, 
dimana djustru Angkatan Pe- 
rang sendirjy mempunjai rerntja- 
na untuk mengembalikan se- 
djumlah kira2 100 rhiu orang 
anggota Angkatan Perang ke- 
masjarakat oleh faktor2 kesu- 
litan dalam soal keuangan, 
apakah maksud Kahar ini ti- 
dak bertentangan dengan ke- 

“| hendak Pemerintah untuk pem- 
bangunan mi. : 

Dan achirnja-ditambahkannja 

zakkar cs djelas 
njai rentjana2 sosial ekono- 
mis, untuk membangun dae- 
rah ini maka Pemerintah dan 
chususnja komando TT VII 
akan membuka djalan bagi pe- 
muda2 jang tergabung dalam 

lingkungan Kahar Muzakkar, 
untuk masuk dalam kesatuan2 
pembangunan. Dan bila tentang 
ini ada understanding dengan 
pihak. Kahar Muzakkar, hal 

oleh TT 
Nk an pihak atasan, sam- 

Iiam menghadapi persoalan ini, 

telah | 

hasrat keadilan dan kemakmu- : 

djuga, bahwa djika Kahar Mu-. 
ada mempu- |   

HARIAN 

par Dahan Neo Gimana 
inja dari pemangku. djabatan 
KSAD. Dalam hubungan ini 
komando TT VII tetap berdji- 
wa dan bergoodwill . 'besar da-   demikian djuru-bitjara TT VII 
Kapten Rahasia. —« (RM), 

hari itu Wakil 

omulai dengan kuliah2nja. 

  

    

   

UMUM 

Wakil Presiden Moh. Hatta 

| Minggu jang lalu telah tiba di 
- YBandung,. Kundjungannja 

| padalah atas 
untuk ikut memberi kuliah pada 

Sekolah Staf Kader 

itu 

undangan tentara 

"Angkatan 

Darat di Bandung, Pukul 19.00 

Presiden telah 

Dalam pendjalanan dari Dja- 

karta ke Bandung telah diperik- 
'sanja beberapa objek perekona- 

mian seperti bangunan? irrigasi 

di Ubrug, dan induk perusahaan 

-keramik di Plered dekat Purwa- 

karta. 

Berapa lama Wakil Presiden 
akan berada di Bandung tidak 
didapat keterangannja. — Ant. 

    

| Moh. Hatta di Bandura? 

  

# 

T .KEDAU LATAN RAKJAT" sa GAUTA S.P.S,) 

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan ........ Rp. II.— 

KORAN PLN 0.60 

ADPERTENSI : 
: »1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
  

TAHUN IX — NOMOR 34. 

  

Kuomintang mendarat di Amoy ? 
Serangan dari pulau antara RRT & Taiwan 

EBUAH kantorberita (bukan AFP) mengabarkan dari To- 

kyo kemarin dulu, bahwa dikota tadi tersiar" 

mengatakan bahwa perukana Kuomintang mendarat 

Tiongkok darat, 

kantorberita | 

mewartakan, 

Sementara itu 

»United Press” 

bahwa menurut kantorberita ,,R 

euter” dari Tokyo diperoleh 
kabar, bahwa disana tersiar ka 
bar2 mengenai serangan Kuo- 
mintang terhadap Tiongkok dar 
at pada hari Senin jang lalu, 

  

  

rakjat 

rena tekanan ekonomi”, Pengha silan daerah harus diperbesar”. 

  

Wk. Kepada Daerah Tea Paku Alam Ta mengutja pkan pidato Na sidang 
DPRD tahun 1953, Katanja »Pemerintah mengetahui, masih dalam kemiskinan” 

  

  
ka- 

(Gamb : ,KR?). 
  

    

: TT 
S.P. PAKU ALAM: 

Pem. Daerah harus atasi keku- 
tangan begroting 

'Untuk kurangi kemiskinan rakijat 
Saka Na NG «Malioboro 16 sidang DPRD Jo- |. 

gjakarta thn. 1953 telah dibtik» dengan resmi oleh Wk. Ke- 

pala Daerah S.P. Paku Alam. Sidang pertama jini mendapat 

perhatian besar dari wakil? dari Djawatan?, Kepolisian, Keten- 

taraan dil. Selain itu djuga nampak angota2 DPD, baik dari 

Daerah maupun Kotapradja, anggota2 DPR Kotapradja 

orang2 terkemuka lainnja. 

Tidak terlepas dari ke- 
sulitan?2 keuangan. 

Dalam kata sambutannja WE. 
Kepala Daerah S.P. Paku Alan 
menjatakan dengan tegas, ban- 

wa dalam tahun 1953 1m daerah 

istimewa Jogjakarta tidak ter- 

lepas dari kesulitan2 jang ber- 
hubungan dengan adanja keku- 

rangan dalam keuangan. Djadi 

apa jang dikatakan oleh: Menteri 
D:N,- pada pelantikan DPRD du- 

lu jang menggambarkan seolah2 

di Jogjakarta ini djumlah pega- 

wai djauh lebih besar daripada 

kebutuhannja, sama sekali tidak 

benar. 

ena anggaran ke- 

uangan. 
Selangjutnja untuk memberi 

gambaran mengenai anggaran 

| .tahun 1953 ini dikemu- 
   

  

Usul mosi Pemilu: Cs, 

| BUKALAH  PERWAKI- 
LAN RI DI SOVJET 

UNIE : 
Ekonomi kolonial harus 

diabah dengan ekonomi 
nasional, 

madjukan usul mosi oleh anggo- 
ta Parlemen Rondonuwu, Djody 

Gondokusumo, Asrarudin, Djo- 
koprawiro dan Maruto Nitimi- 
hardjo jang maksudnja  supaia 
Pemerintah dengan segera mem- 
|buka perwakilan RI di Moskow 

dalam tahun ,53 ini djuga. 
Usul mosi itu dimtiljukan atas 

pertimbangan bahwa waktu 3 
tahun, untuk mengatasi alasan 
jang dikemukakan Pemerintah2 
RIS dan- RI jakni perlunja per- 
siapan latihan pegawai2 utk ke- 
“dutaan kita di Sovjet Unie, su- 
dah lebih dari tjukup sehingga 
alasan penundaan lebih lama 
lagi adalah lemah sekali. 

Politik luar negeri RI jang 
bebas dan aktip dengan belum 
adanja perwakilan di Sovjet 
Unie, tidak akan kuat dan me- 
lemahkan prestige kehormatan 
dan politik bangsa dan negara 

|| kita diantara bangsa dan nega-   ra2 lain didunia dan dengan pem- 
Tag emorsambung, hal 8).bukaan perwakilan RI di Sos 

Menurut rentjana kemarin di- 

  
  

Org anisasi2 Islam Sumatera 
Utara protes Amerika 
Karena pembuatan patung Nabi 

Muhammad 
RGANISASI2 Islam se-Sumatera Utara dalam satu perte- 
muan di Medan baru2 ini, telah mengambil satu resolusi, 

jang isinja memprotes kepada pemerintah Amerika Serikat, 

supaja patung Nabi Muhammad S.A.W. jang dibuat oleh ahli 

.senipahat Amerika Charles Albert Lopez ditiadakan. 

Seperti diberitakan patung 
Nabi Muhammad ini kini di- 
letakkan diantara 12 patung2 
marmer jang akan menghiasi 
gedung “ Appelate Division of 
the State Supreme Court di 

New York. 1 
Selandjutnja organisasi2 Islam 
didaerah2 “ini mendesak pula 
“kepada Pemerintah Pusat di | 
Djakarta, supaja ' selekasnja 
“bertindak langsung agar hal2 
jang bertentangan dengan Aga- 
ma Islam ini segera dihapus- 
kan. & 

Desakan2 tersebut diambil 
oleh organisasi2 Islam itu, se- 
telah meriimbang bahwa per- 
buatan membuat patung Nabi 
Muhammad itu adalah terla- 
rang dalam Agama Islam dan- 
oleh karena itu melukai jdhati 
kaum Muslimin diseluruh dunia. 

Protes''ini antara lai “telah 
dikirim Kepada" pemerintah A- 
merika Serikat dengan melalui 
kedutaan Amerika Serikat. — 

3 Ant. 

  

vjet Unie itu ada kemungkinan 
jang konkrit 
membeli mesin2 modern. dari 
Sovjet Unie dengan djalan pe- 
nukaran dengan bahan2 mentah 
dari negara kita agar dapat 
membuka industri besar di In- 
donesia sebagai usaha mengubah 
ekonomi Kolonial mendjadi eko- 

   

    

van Kunsta 
Seakan anisa Ge bs aa 

  

  

dan 

kakan beberapa rentjana dengan 

angka2, jaitu angka pengluaran 
Rp. 58.294.215.— dan angka pe- 

nerimaan Rp. 53.794.215,— se- 

hingga menundjukkan kekura- 

ngan sedjumlah Rp. 4.500.000,——. 
Menurut S.P. djumlah jang 

Gjauh tidak tjukup itu akan ber 

akibat dengan kesukaran2 besar 

jang akan dihadapi oleh Djawa- 

tan-djawatan, sehingga ' kalau 

kekurangan ini tidak bisa ditu- 

tup, maka penjelesaiannja akan 

mengharuskan tindakan2 jang 

berat. 

|. Pokok? rentjana peker- 

« djaan? dalam th. 53. 

Dikemukakan seterusnja po- 

kok2 rentjana pekerdjaan dalam 

tahun ini dalam garis kemung- 

kinan2 berhubung dengan Keku- 

rangan tsb. diatas, diantaranja : 

I. Perekonomian, Dilapangan 

keradjinan dan “ perindustrian 

akan diusahakan moderniseering 

dan mechaniseering perusahaan 

dengan mengintensiveer penera- 

ngan2 dengan menempatkan te- 

naga2 dari Djawatan KPPK di 
kahupaten2. 
Mengerdjakan kembali pabrik 

besi“PERBIDIJ dan pabrik 'ro- 

kok Taru Martani, 

ha mendirikan pabrik gula akan 

dipergiat. Kredit disediakan olen 

Jajasan Krediet Daerah dan 
| oleh Perkredietan Desa sebanjak 

Rp. 6.000.000,—, jaitu satu djuta 
kepada periisahaan2, 2,8 djuta 
kepada petani.dan 2,2 djuta ke- 

pada koperasi2. 
II. Pemerintahan umum. Ka- 

lau dalam tahun ini tidak ada 
ketegasan dari DPRD, maka pe- 
raturan2 lama jang masuk da- 

lam Rijksbladen, Gewestelijke 

| Keuren, Residentie Keuren, Mak- 
lumat2 Daerah dan peraturan2 
Gub. Militer, sesudah 15 Agustus 

1955 tidak akan berlaku lagi. 
Dalarn tahun ini pemerintah 

daerah akan-lebih memperhati- 

kan usaha2 menjemburnakan be- 

merintahan otonomi kabupaten 
dan kalurahan. Untuk mengha- 
dapi gangguan keamanan alat 

  

MELALUI Sp   
untuk Indonesia : 

  

Untuk memudahkan : para 
dermawan dan peminat jang . 

| hendak memberikan sokong- 
annja kepada para korban 
bentjana alam di Atjeh dan 

Tapanuk, maka mulai hari 
ini harian ,,KR” sebagai pe- 
rantara dapat menerima s0- 
kongan? dari pihak mana- 
pun djuga, jang akan kami 
sampaikan langsung kepada 
»Panitya Penolong Bahaja 
Bandjir Atjeh dan Tapanu- 
11”, 

" 

Redaksi,       si 0 manage ena £ 
Lembaga Kebun indon esis 
1 Kom Batamassch Genootsahap 

"at NM etunge Kanan 
isa dekor) 

  

  

sedang. usa- '' 

| Djuga status tanah2 jang be- 

-R.v.O., tanah bekas 

| terlantar 

| kata harian tadi, bahwa kepu- 

negara akan dikonsolideer. 

(PL Agrarja. Untuk memberi 

kepastian (zekerheid)- kepada 

pemilik2 tanah. atas hak milik- 

nja, Maka perlu diadakan pen- 

daftaran tanah jang hampir ime- 

njerupai didalam kota Jogjakar- 

ta, dan menurut taksiran peaja- 

nja antara 12 djuta rupiah. Pe- 
kerdjaan itu direntjanakan da- 

lam 5 tahun dan kini TE di- 
adjukan. 

lum ada ketegasannja, seperti 
bangunan 

pabrik, tanah R.v.B. dil. akan 
selalu mendapat perhatian. 

IV. Urusan sosial. Pemerin- 
tah mengerti, bahwa rakjat 
masih dalam kemiskinan, kare- 
na tekanan ekonomi. Kemiski- 
nan tiada nampak berkurang'::: 
anak2 jatim piatu dan anak2 

masih belum menda- 
pat tempat jang lajak, pelatju- 
ran ada tanda2 akan bertam- 
bah. Akan tetapi dalam hal imi 
Pemerintah tetap berusaha dan 
ada tanda, bahwa keadaan itu 
akan dapat diperbaiki. 

V. Segala usaha kearah lan- 
tjarnja pengadjaran, seperti 
pemberantasan buta huruf dan 
pendidikan masjarakat, meski- 
pun sering2  terkandas tetapi 
kini sudah nampak "tanda? ke- 
madjuan,sehingga menghadapi 
masa datang tidak segelap se- 

"takan bekas 

kabar jang 

di Amoy, 

Benar-tidaknja kabar2 tadi ti 

dak dapat diketahui dengan se- 

| gera, di Hongkong , akan tetapi 

kalangan2 jang memperhatikan 

jang biasanja dapat dipertjaja, 

mengatakan bahwa sedikit se- 

kali kemungkinannja bahwa 

pasukan2 Chiang Kai Shek telah 

menggerakkan suatu serangan 

besar, 

Menurut kabar2 tali, serang- 

an tersebut dilakukan dari sa- 

lah satu antara pulau2 jang ter- 
letak-antara RRT dan Taiwan, 
jg diduduki oleh kira2 100.000 

pasukan komando gerilja dan 

pasukan2 teratur. 

Tidak dihiraukan. 

Tan Kah Kee, seorang anggota 

panitya konperensi konsultatif 

politik rakjat Tiongkok, menga- 

takan bahwa ,,apa jang dinama- 

kan serangan? pasukan koman- 

do jang akan dilakukan oleh 

Chiang Kai Shek” itu, hanja 

akan merupakan gangguan? sa- 

dja terhadap daerah pantai 
Tiongkok. 

Demikian menurut harian ,,Ta 

Kung Pao” jang pro - RRT dan 

diterbitkan di Hongkong. 

AFP »Rtr. 

Disangkal. 

Kalangan dipiomasi di Tokio 

jang dapat tahu, malam Selasa 

jang lalu telah menjangkal be- 

rita2 jang mengatakan, seakan- 

akan pasukan2 Tiongkok Kuo- 

mintang telah mendarat di Amoy 

(Tiongkok Darat). 
Kata kalangan2 tadi, kabar2 

ini tidak beralasan dan mungkin 

berasal dari kalangan bursa di 
Tokyo, j 

Dari markas besar djenderal 

Mark Clark maupun markas be- 
sar angkatan laut Amerika di 

Timur Djauh — jang biasanja 

menerima laporan2 mengenai 

gerak-gerik armada ke-7 Ame- 

rika Serikat — tidak dapat 

memberikan sesuatu keterangan 

mengenai kabar2 tadi dan kedua 

badan tadi menjangsikan kebe- 

narannja. AFP. 

  

  
A.D. Pilipina dibangun dengan 

Asia, termasuk Philipina. 

  

MR. WONGSONEGORO 
KEBANDUNG 

Dalam pertengahan bulan 
inn Mr. Wongsonegoro selaku 
ketua panitya negara jang ber- 

tugas menindjau kewadjiban 

dan hak kekuasaan pamong- 
pradja dan residen akan  me- 
:ngundjungi Bandung. 

Ia mula2 akan mengatakan 

pertemuan dengan pihak pa- 
mong - pradja dan keesokan 

dan DPRDS daerah2 otonoom. 
Sebagai diketahui dalam achir 
bulan Djanuari jang lalu telah 
mengundjungi Djawa Tengah 

untuk maksud jg sama. - Ant. 

PENANGKAPAN LAGI 
DI DEMAK 

Dalam minggu j.l. oleh jang 
berwadjib didaerah itu telah di- 
tahan seorang tjarik-desa ber- 
ama T dan Kjahi H. C. kedua- 
nja anggota DPRDS kahupaten 

Demak. 
Selain itu djuga telah dita- 

han S. dan Sw. keduanja ang- 
gota “Gerakan Pemuda Ansor 
dan Kjahi F. Pada waktu dipe- 
riksa rumahnja telah diketemu- 
kan seputjuk stengun dan kara- 
bijn. 

Penahanan itu merupakan 
»ekor” dari pada penahanan2 

jang pernah dilakukan - oleh 
jang berwadjib beberapa hari 

sebelumnja jang diduga ada 
hubungannja dengan pemberon. 

bataljon 426. 
Selain sendjata telah  dikete- 
mukan pula dokumen2 penting.     (Bersambung hal 4) —. Ant, 

  

Komentar PRAVDA : 
    

mendenetralisasi pulau Taiwan. 

»Pravda” menamakan tinda- 
kan tadi satu langkah lagi ke- 
arah perluasan peperangan di 
Timur Djauh,  Dikemukakan, 

bahwa Hisenhower ketika me- 
ngalakan kampanje sebelum di- 
pilih sebagai presiden Amerika 
Serikat telah berdjandji, untuk 
membawa perdamdian di Korea 
dan mendjalankan politik damai. 
Ketika. pemimpin2 Amerika 

Serikat merebut Taiwan, .kata 
,Pravda”, mereka menamakan 
perbuatan tadi ,,netralisasi” : 

dan sekarang mereka  katanja 
.mendenetralisasi" Taiwan. 

“ Tidak boleh disangsikan lagi, 

tusan baru Washington ini dapat 
memperluas peperangan Tu Ti- 
mur Djauh, 

»Inggeris idak mau 

» diseret. Amerika", 
»Pravda” setertisnja mengata- 

kan, bahwa tudjuan tindakan 
Amerika itu adalah untuk men- 
tjegah berachirnja perang Ko- 
rea dan untuk mengobarkan pe- 
perangan “di Timur Djauh di 

front jang lebih luas lagi.     Mengenai kundjungan mente- 

Langkah perluasan pe- 
perangan 

Bertentangan dgn djandji2 Eisenhower 
URATKABAR Sovjet .,,Prav da”, kemarin dulu untuk perta- 
ma kalinja menjerang keputusan. Presiden Eisenhower utk 

ri luar 'negeri Amerika John 
Foster Dulles ke Eropa, harian 
tadi mengatakan bahwa kundju- 
ngan - keliling Dulles ini berta- 
lian dengan tindakan mendene- 

“tralisasi Taiwan. 
Kata ,,Pravda”  seterusnja, 

reaksi negeri2 Eropa terhadap 

pidato Eisenhower ini dan ter- 
hadap ,,ultimatum Dulles”, telah 

memperbesar pertentangan di- 
dalam apa jg disebutnja ,,kamp 

Inggeris-Amerika”, 
Peranan Djepang dan 
Djerman Barat. 

Demikianlah, maka di Timur 
Djauh tampak persiapan2 jang 
intensif, kata ,,Pravda”, ,/dikala- 

ngan bandit2 Chiang Kai Shek 
dan djuga bandit2 kaum milita- 
rig Djepang”, jang sedang. me- 
rjusun perbuatan2 agresi terha- 
dap Tiongkok. 

Di Eropa, diplomasi Amerika 
mendjalankan segala tindakan 
untuk mempertjepat pembangu- 
nan kembali tentara Djerman 
Barat, ,,dengan maksud untuk 
menggerakkan avontur2 militer 
terhadap bangsa2 Eropa jang 

tjinta damai”, — AFP, « UP, 

harinja dengan anggauta2 DPR | 

bantuan Amerika 
Rentjana Eisenhower mulai didjalankan 
UNDJUNGAN direktur bantuan militer Amerika djenderal 

major George Olmsted ke Manila dari Taiwan 

ini oleh kalangan? di Manila dianggap sebagai langkah perta- 

ma dalam pelaksanaan Rentjana Eisenhower untuk melatih dan 
memperlengkapi pasukan? darat negara? 

sekarang 

sekutu Amerika di 

Menurut kabarz jang tersiar 

di Manila, Amerika Serikat 

mempunjai rentjana untuk mem- 

bantu mendirikan suatu: angka- 

tan darat tetap dari 56.000 

orang. untuk Philipina sertai 

mempersendjatai dan melatih ki. 

ra2 2.000.000 orang pasukan2 tja. 

dangan. 

-g Philipina bersiap?. 
Perkembangan2 lainnja jang 

menundjukkan bahwa Philipina 

sekarang sedang bersiap2 untuk 

menghadapi tiap keadaan daru- 

rat, menurut wartawan AFP ia- 

lah : 
Pertama, menteri pertahanan 

Magsaysay pada Senin pagi ini 

| telah menemui presiden @uirino 

| untuk mendjelaskan tentang 

karti pentingnja penarikan mun- 

| dur armada ke-7 Amerika dari 

| selat Taiwan. 
Kedua, pangkalan udara Ame. 

rika ,/Clark” di Luzon Tengah 

kini sedang mengadakan latih- 

an2 untuk menentukan bagaima.- 

na tjepat pasukan2 Amerika da- 

pat digerakkan dari satu bagian 

Philipina ke bagian lainnja un- 

tuk memukul mundur tiap sera- 

ngan dengan menggunakan pe- 

sawat2 pengangkut raksasa C- 
124 Globemaster, 
Ketiga, pernjataan menteri luar 

negeri Philipina Hlizalde bahwa 
Philipina dengan senang hati 

akan menjambut tiap bantuan 

dari Amerika, Demikian menu- 

rut AFP, 

»Pasal-4 Militer?” 
Harian ,,New York Times” da- 

lam tadjuk- rentjananja pada 

hari Senin sementara itu men- 

desak supaja negara2 sekutu 

Barat memberi bantuan teknis 

jang lebih besar kepada negara2 
Asia agar negeri2 ini memben- 

tuk pertahanan2 mereka sendiri 

jang kuat. Sebagai tjontoh dike- 

mukakan oleh harian itu, pem- 

bentukan tentara India oleh Ing- 
geris diwaktu jang lalu, pasu- 

kan2 Philipina oleh Amerika Se- 

rikat, dan belum lama berselang 
ini pasukan2 Vietnam Bao Dai 
oleh Perantjis. 

Menurut ,,N.Y. Times” bantu- 
an ini ialah serupa bantuan ,,Pa- 
sal-4 Militer” jang sekarang se- 

dang dipeladjari, Dikatakan se- 
terusnja bahwa bantuan itu se- 
kali2 bidak bersifat ,,neo-koloni- 

alis”, dan sudah tentu hanja 

akan diberikan kepada negara? 
jang menghendakinja, — AFP. 

  

BURHAN. KELEEAR 
DARI ,, TANAH - AIR" 
Mulai tg. 10/2 ini Burhan, pe- 

mimpin redaksi ,,Tanah Air” Se- 

marang menjatakan berhenti 

dari djabatannja berhubung ke- 

sehatannja terganggu. Untuk 
sementara Waktu pertanggungan 

djawab redaksi harian tersebut 

terletak pada Sarino se tadesk 
pranoto, direktur »Tanah Air” 

  

x Dompet Dr, Purwohusoda 
jang baru? ini ditjopet orang 
distasiumm Tugu, Jogja, “telah 
kembah melalui pos, hamipin 
lengkap semua “isinja, setau. 

. kuntia pintu mobil     dan sedjumlah Ketik WAN»... 
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. ment” persetudjuan atas 

. Pro. Poe 

Angka 
Indonesia h: 

sudah ditanda tangani ',,state- 5 

   
»herkeuring” 
Gleh maskapai minjak SV berhubung dengan pertikaiann 

      
  

  

  

       

dengan Perbum dalam masalah 
Ini. — (IR), ia Taiga 

BANDJAR: an: 
dan Kepolisian karesidenan Ka- 

| Iimantan, Komisaris Kampono menerangkan, bahwa untuk me- 
mulihkan keamanan di Hulusu- 
ngai, pertama-tama kepolisian 
akan mengadakan penerangan 
setjara besar2-an keseluruh pe- | 
losok, selama sebulan. — Ant.    

    

  

dari kampung Teritip, beserta | 
penduduk bawahannja, telah 
mulai mengeringkan sebuah: 
sungai jang pandjangnja 3 Km, 
dengan mekiug agar dapat me- 
ngeringkan rawa disekitarnja, 
jang akan didjadikan sawah. 
(Tekad)... da na 
PONTIANAK — Kepala Po- 

lisi Negara Sukanto beserta 
rombongannja, kini telah me- 
ninggalkan Pontianak, untuk 
menudju ke Djakarta. Dipela- 
buhan, mereka diantarkan oleh 
tamu2 sipil dan kepolisian. 
(Pemb.). 4 Ke 

.. MAH — Pengadilan 
Makassar, baru2 ini telah me- 
ngadili perkara - disekitar per- 
ara penggelapan karung ko- 

song Jajasan Kopra, jang dulu 
banjak digugat dalam surat ka- 
bar. Dalam perkara ini, telah 
didakwa pegawai2 jang diang- 
gap merugikan Jajasan Kopra, 

| Giantaranja Lilipaly. (Marhsen), 
MINAHASA — Peristiwa pe- 

rebutan kekuasaan dari tangan 
NICA di Sulawesi Utara, pada 
tanggal 14 Pebruari 1946, akan 
diperingati di Minahasa pada 
tanggal 14 Pebruari jang akan 
datang, atas penjelenggaraan 
»Kesatuan Pemuda Sulawesi”. 
Ant 

Donegoro 

    

  

       
    

  

    

tuk2 

leleg: Indonesia Ir. 
em nja tent 
'afjara 

me enai keadaan di Indonesia. 
Se SA 2 23 £ 7 
Dalam hal ini dinjatakan pe- 

merintah Indonesia bersedia me- 

   

  

  

(ngisi kekurangan2 itu kepada 
| sekretariat. Dalam memperfiati- 

kan masalah2 ekonomi dari ne- 
geri2 Asia terbelakang itu kita 
tidak dapat mengabaikan kenja-     

|taan akan membentuk susunan 
ekonomi -Ginegeri jang bersang- 
kutan, pula tak dapat diabaikan    

hubungannja dengan negeri2 in- 
dustri Barat jang lebih madju. 

| Hingga dewasa ini peranan ne- 
geri2 Asia hanja terbatas seba- 
gai penghasil bahan? mentah un. 
tuk negeri2 industri. Dalam ben. 

Isunan ekonomi jang de- 
mMikian' dan keadaan sosial jang 
bersedjurusan 'sifatnja “maka 
tingkat produksi, - kesempatan 
kerdja dan pendapatan didasar-   kan pada ekonomi pertanian ye: 
sedjurus pada export - barang2 
jang terbatas lingkarannja jaitu 
barang2 essensifl kepada industri 
negeri2 jang telah tinggi dan 
madju. s 

Indonesia telah man- 
derita pengalaman 
pahit, An 

Dgn tiadanja kapasiteit indus. 
tri di daerah2 terbelakang itu 
sendiri, produksi dan pendapatan 
dengan sendirinja benar2 sangat 
tergantung pada pergojangan 
pasar2 duna. Demikian antara 
lain delegasi Indonesia jang me- 

| negaskan, dari hal jang demiki- 
an itulah maka kini pokok mas- 
alah jang sama? dihadapi ne- 
geri2 Asia ialah : kemampuan 
menghasilkan  (produktiviteit) 
jang rata2 rendah pendapatan- 
nja jg seringkali dibawah ting- 
“kat hidup dan tidak tetapnja 
produksi dan pendapatan karena 
sifat ekonomi export dan ber-   

kematian 

gantungnja pada perdagangan 
luar negeri. ANN 

kanak 2 
is dikurangi ae 

R. SOEDJONO DJOENED POESPONEGORO, baru? ini Drs mengutjapkan pidato 

Presiden Moh. ta 

penerimaan 

jang dilangsungkan di Auka Fakultit Kedokteran di Salemba.iny dihadiri oleh ketua Turi 
Djakarta, Prof. Dr. Supomo, sru-besar2, 
hat dan Dewan Kurator. Diantara hadirin 

ia serta njonja, Wakil: 

Balai Perguruan Tinggi | 

“Perdana - Menteri | 
Prawoto. Mangkusasmito, Menteri Kesehatan Keimena. Para ' hadirin lain sebagian 

Dalam pidato pelantikannja 
ini Prof. Sudjono menguraikan 
bahaja penjakit anak2 jang 
meradjalela.. didalam . masjara- 
kat Indonesia darj dulu sampai | 
sekarang. 

  

: . kan oleh orang 

| senang djugan 
7 Aa e Eta 

  

Permainan tjatnr adalah 
permainan perebutan keku- 
asaan (macht). Jang. akan 
dikuasai oleh. pemain itu bu. 
kan orangnja atau benda- | 
nja, tetapi paerm mnja. 
Djalamuja untuk mendapat- 
kan kekuasaan itu hanjalah 
satu, jaitu -- mamnilah jang 
baik. Mendjadi jang mengu- 
asa permainan itu jalah 
permainan jang baik. 3 

Soal senang kuasa, atau 
senang dikuasai itu bukan 

tur selahi - senang sadja, 

tetapi- dikuasai pun senang 
djuga, sebab tahu anwa 19 | 
menguasai itu permaman 39: 
baik, Dan suwpar 
dak senang 
inan baik ?. 

    

    

  

   

  

«2 

mainan masjarakat. Di-sum 
2.   dja sama sadja dengan dunia tjatur. Tetapi ser 25    

        
    

       
     

          

inan jang baik pula. 
orang jang menguasa 

. lainkan permaiman, n 

     
tapi tidak setiap « 

| sadja. : ag 31 

   'setiap nemain mengerti hu 
bunganujaantara permdm- 
An inan baik dan Teu- | 

  

Clai meritapat SenANg, | 
“rasi senam, Huaseg pa | 

pt 

    

    
    : 

i 
$   

besarnja dari kalangan kedokteran. 

mendjadi soal. Pemain t3a- | | 

I ngan negeri2 Eropah dan. 

Dari djumlah kematian umum 
nja, kematian. anak2 mendu- 
duki tempat jang penting, ka- 

ita Prof. Soedjono, pun 
statistik jang sebenarnja belum 
diperoleh. jae 2 ba Si 
Menurut perhitungan jang 

dilakukan oleh seorang dokte 
Belanda, ditahun 1929 dan 193 
.dap 1000 baji Indonesia jang 

| | ahir, 230 orang jang mati, dan 
pada penduduk Tionghoa hanja 
150 baji. Dan menurut penyeli- 
dikan seorang dokter lagi jang 

| dilakukannja ditahun 1935 dan | 
| 1936, diantara 1000 baji Indo: | 

| nesia jang lahir 300 jang mati. | 
| Pada bangsa Tionghoa hanja 

150 baji dan pada bangsa Er 
| pah djauh lebih kurang. Dan 
kaari djumlah kematian umunx 

| kematian anak2 36445. 7 
—. Dinegeri. Belanda, menurut: 
-perhitungan ditahun 19837, di- 
antara 1000 baji hanja 3 jang ' 

| meninggal, dan ditahun 
diantara 1000 baji Belanda hew- 
nja 1,9 jang meninggal. ) 

1949 

Kematian di Indonesia 
5 sangat tinggi. | ag 

“Djika diperbandingkan ' de- 
A- 

'merika Serikat, angka Isema- 
“tian anak2 di Indonesia 'sung- 
3uh sangat tinggi. Ini dvsebab- 
kan ol : 

.n#fakanan 

Indonesia. Dan begitu pula 
| berat baji Indonesia Tsbih ri- 
| ngan dari baji Eropa. Ini di-   
bat makanan jartiz tjukup dan Pa 

|( menguatkan, baji/ mereka akan | pe 

s kan oleh : iburrja kurang 
    

     

u jang mt#adapit ma- 
Tebih 

        

dapat sama ber2.t, besar 
sehat seperti bajfi Bropah.: 
Sebaliknja di/ Amerika Seri 

ata Prof, Soedjono, ang- 

dan 

  

     
  

         
       

     
           

     

diantara 11000 b ii 
Iiarig menihggat, “di 

(| telah ada 

asa, Oleh karena ttd pemitin A1 

       

“baji: jarig meninggal. 

Ah, meninggal : 
api/ ditahun 1948 hak 

). Di Sailan, jan     

  

dcvaesia, ditahun 1936” 

  

'kemadjuan, fakni 92: 

TA @dialah makanan, 
di Indonesia, kesehatan baji 

anak kebanjakan tergang” 1 

Pengganggu kesehatan 

oleh | makanan jang tidak 
up mengua    uatkan badafi, dan 

idak teratur, dan ter- 

  

— terbatas sebagai pengha 

roduktiviteit Asia dibawah tingkat hidup 
DA sidang Reate pleno ke-9 dilandjutkan sore tanggal 9 g-1 

uidanganja tentas 
Pangan Ann MAL 

para anggota Se-' tampak pula Wakil - 

di Indonesta dan dikota? besar- 

   

    

ig 
Dermawan Mangunkusumo mem 
$ ,keadaian ekonomi di Asia” jg 

umum sekretariat executive 

    

Terutama bahan2 mentah un- 
tuk bahan2 

pusat sasaran dari fluktuasi har 
ga dan biasanja tidak dapat di- 
perbaiki dengan memperbesar 
volume export. 2 
Kita di Indonesia telah men- 

| djadian nilai export ini dalam 

| beberapa hal chusus “sampai 

beberapa tahun sadja. 

sia mengupas sebab musabab 
dari keadaan ekonomi Indonesia 

tetap terbelakang itu dan .me- 

njarankan bahwa jang sei arus 
nja mendjadi pokok ' perhatian 

kan pengaruh merugikan dari pergojangan harga jg' berput 
balik itu sehingga dapat diper- : 

| Oleh stabilisasi: — Ant. 0 

    

d 

  

di Sura aja 
ditunggu kedatangannja serom- 

  

egeri dalam hubungan orga 
aa UE jon 2 uenNagan SE 1s 
Rombongan itu akan terdiri 

atas 13 orang mahaguru " de: 
ngan 3 orang anggauta staf. Me- 
reka akan berhubungan: dengan 
mahaguru?2 fakultit kedokteran 
untuk saling bertukar pikiran 

mereka akan diberikan tjera- 
mah kepada dokter2 jang tidak 
mendjadi guru fakultit. Dalam 

| rentjana - kundjungah tersebut 
termasuk Jogjakarta dan Dja- 
karta. k | 5 

Kini di Surabaja sudah di- 
adakan sebuah panitya jang 
akan menerimanja. — Ant. 

  

KPR. POBTRP CN at : 
BANTULAH KORBAN2 
Di ATJEH & B'MASIN 
Pengurus Besar S.B. Postel, 

menurut keterangan telah me- 
ngeluarkan instruksi untuk se- 
mua tjabang?nja diseluruh In- 
donesia supaja mengumpulkan 
sokongan untuk korban? bentja- 
na alam didaerah Atjeh dan ke- 

  

| bakaran besar di Bandjarmasin. 
. Menurut pengumuman itu so- 
|kongan tersebut tidak semata- 
mata hanja ditudjukan. untuk   

buruknja kead5 an so- | 
Isial penghidupan, 

Sa RAN Pepe hataan baji (an anak 
Lain halnja dengan per- || Si | 

mendapat: makanan jang me- 
: Te an. Pada unyamnja baji 

: | |-kanan tjukup 125 'gram lebi 
berat daripada brrji jang ibu- 
| nja sedikit mendapat makanan. 

'ibu2  Indixaesia menda- 

| @nak2 itu makin 
rkurang, D'/Lahun 1936 Mag 

AN : 37 

   

  

inja hampir sama 

  

   

   
|ituk anak2 hanja 8 

ctia  “pemeliharaan- | 

dja tapi dimaksudkan untuk 
seluruh rakjat. : 
Sokongan itu akan disampai- 

kan dengan perantaraan kepalaz 
daerah, kepada jang bersangku- 
tan. — Ant. . : 

  

' DPD2 SELURUH DJA- 
I-.. WA BARAT 

di 

1 Akan mengadakan 
. konperensi. 5 

— Pada awal bulan Maret jang 
(akan datang dj Bandung akan 

@langsungkan konperensi dari 
Ibewan2 ah 
'kabupaten kota besar (kota ke- 
 tjil) seluruh Djawa Barat. ! 

| Atjara dari konperensi itu 
aKan terdiri atas 2 hal, jakni: 1 

| usaha mengintensifkan pelak- 
sanaan putusan2  konperensi 

(DPD dulu (tgl. 27 Oktober 
1952) dan 2. soal penetapan 
dasar2 perimbangan keuangan 
“antara pemerintah pusat dan 
daerah, 1 B 

Mengenai atjara pertama di 
terangkan, bahwa sebagai telah 
diketahui, tgl. 27 Oktober 1952 
konperensi DPD2 seluruh Dja- 
Wa Barat telah mengambil pu- 
tusan : a, supaja landstaak di- 
perundingkan Oleh petugasnja 
(pamongpradja) dengan para 
anggota DPD, b. supaja ada 

satu wakil ,kepala daerah, c. 
supaja ada satu sekretaris dan 
d. mendesak kepada pemerin- 

| tah pusat supaja urusan peme- 
rintahan umum didaerah2 (al- 
gemene bestuursvoering) jang 
sekarang masih an ditangan 
pamongpradja dan residen di- 

| serahkan kepada badan otonom. 

  
  

inja kurang baik. Misalnja, ka- 
ta Prof. Soedjono, ibu2 merasa A. 1 Ta 
bangga memberi baji dan 
anaknja susu kaleng jang Tu 
nis, sedang sebenarnja, chasiatt 

inja sedikit sekali diperba 

  

    
| Mengenai in Prof. Soedjono 
mengetjam politik import Pes 
merintah, jang lebih banjak 

  

"| mengizinkan import susu  ka-' 
Jeng, ditahun 1954, sebanjak 

susu bubuk jang lebih baik un- 
1 8 djuta ru- 

| piah. Djika Pemerintah lebih 
“baik memperhatikan keseha- 
tan anak2, kata Prof. Soedjono, 
maka (akan lebih dipentingkan- 
nja import barang2 jang lebih 
menjehatkan kahak2 itu. Ant.   

Wi. 

dingkan ' dengan susu sapi bi- 

industri mendjadi | 

derita pengalaman pahit, ialah | 
djumlah nilai export dalam wak. f 
tu pendek sadja berobah dan ke- 

| lebih dari 5076 sadja dlm waktu 

Selandjutnja delegasi Indone- 

dan Asia pada umumnja jang | 

negeri2 jang berindustri modern, |: 
ialah bagaimana dapat melunak. 

berputar | 

perlu : 
Mereka akan tinggal di Su- 

rabaja kira2 14 hari dan oleh 

kaum buruh jang menderita sa- 

Pemerintah propinsi, 

  

  

“djuta rupiah, sedang untuk' | 

“waktunja - jang sudah 

  

1 

   ANITIA SCREENING DI- 
ea 
nona Pan o 
nan demobilisan Belanda. 

Pa 

  

   

  

   

    

    
   
    

   

screening 
jang bertugas menjelidiki dan 

   
mempunjai kartu izin ma- 
“untuk - memperpandjang 

atau 

  
  

hampir habis. Atas hasil penjelidikan itu 
tergantung putusan apakah 
dapat atau tidaknja dikabulkan. 
Panitya tersebut diketuai oleh 

| Mr. J, Adiwinata kepala dja- 
watan imigrasi. Demikian dari 
pengumuman resmi. Panitya 

| Oleh Menteri Kehakiman te- | 
lah dilantik panitya 

kan demobilisan2 Be- | 
da di Indonesia | 

permohanan jang bersangkutan | 

  pengumuman 
dilantik & Pebruari jang lalu. 
— Ant : 

   

    

HALAMAL 
  

Air mengamuk di Surakarta 
dan Sulawesi 

Ribuan penduduk memerlukan berikidnyan 
A 

  

KIBAT turunnja hudjan lebat beberapa hari berturut?, 
(Sampai hari Sabtu jang lalu pada beberapa tempat diluar 

tanggul Bengawan Solo telah bahjak jang tergenang air, Hingga 
hp tu ada Ik. 300 rumah jang terendam air, dan 1k. 4.000 pen- 
(duduk didaerah bandjir telah diberikan djaminan - makan oleh 
Djawatan Sosial Surakarta, Untuk keperluan itu telah diadakan 
dapur umum pada 4 tempat, jang membagikan nasi dan lauk 
pauk pada siang hari. 

Selandjutnja pada hari Ming- 
gu air agak surut, tetapi pada 
Senin malam ada tanda2 air pa- 
sang kembali, dan kemungkinan 
baridjir ini akan lebih meluas 
lagi kalau hudjan terus' masih 
turun. 5 

  

aa 

  

“selatan mendapat kerusakan 

  

. 

demangan Makam-Selatan 

ngan? jang berada didaerah 

— panitia tsb. 

Perobahan Kedudukan 64 ka- 
demangan tsb. adalah akibat 
dari proklamasi kemerdekaan 
1945, demikian selandjutnja Su- 
narjo. Ada kademangan jang 
,Gdiserobot” seluruhnja oleh aksi. 
massa dizaman proklamasi dan 
dibagikan kepada rakjat. 

kan kepada rakjat dan sebagian 
tetap mendjadi hak milik ahli- 
waris2 demang2. Tapi ada pula 

.kademangan jang utuh dan te- 
tap berdjalan seperti zaman ko- 
lonial Belanda. jakni' kadema- 

ngan Gumelem umpamanja. Dan 

perlakukan sesuai dengan pera- 

1946, jakni bahwa semua tanah2 
diambil untuk bengkok kepala 

desa dan djundjang-desa seka- 
rang, sedang undang2 No. 13 
dan peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 13 tahun 1946 me- 
njatakan, bahwa 5075 dari ta- 
nah2 kademangan harus djadi 
milik desa dan jg 5074 selebihnja 
tetap djadi miliknja demang dan 
ahli-waris2nja. 

. Panitia bersama segera 
berdiri. 

Selandjutnja  Sunarjo atas 
pertanjaan menerangkan,bahwa 

nitia bersama itu didasarkan 
pengalaman, banwa segala usa- 
hanja selama ini atas nama di- 
rinja sendiri sebagai “ achli- 
waris dari kademangan Makam. 
Selatan, “untuk - mendapatkan 
hak2-nja sesuai dengan “Un- 
dang2 No. 13 dan peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 13 

berhasil. Saja redla menjerah- 
kan semua tanah kademangan 
saja itu asal semua berdasarkan 
hukum. 

Dan apakah gunanja undang2 

dan peraturan Pemerintah ka- 
lau bukan untuk dilaksanakan? 
tanja Sunarjo. 

Sedjumlah 119 Ha sawah dan 
350 Ha tanah kering dari. kade- 
mangan Makam-Selatan telah 
di ,,daulat” dizaman proklamasi. 
Ketjuali itupun, Sunarjo selan- 
djutnja ' menerangkan, bahwa 
sedjumlah 2000 Ha tanah kade- 
mangannja dizaman' Belanda 
dan Djepang disewa oleh Peme- 
rintah untuk kepentingan hy- 
  

RENTJANA UNDANG2 
PEMILIHAN. 

Dibitjarakan dalam 
Parlemen. 

Dalam sidang parlemen kema- 
rin dulu malam dihadiri 154 
Orang anggauta dan berlang- 
sung dari djam 19.50 sampai. 22.00 
Gargan umum atas rentjana un- 
dang2 pemilihan anggauta2 kon- 
Stituante dan anggauta2 dewan 
perwakilan rakjat. 1 

Sidang dipimpin oleh wakil 
ketua I Mr, Tambunan. Dari wa. 
kil pemerintah nampak Mr. 
Lukman  Wirladipata Menteri 
Kehakiman dan Mr. Rum Men- 
teri Dalam Negeri. 2 
Dalam sidang pada malam itu 

telah mengetuarkan pemandang. 
arinja jaitu Asraruddin (Buruh), 
Suhardjo (PSII), Ibrahim (Se- 
dar), Mr, Tadjuddin Noor (PTR) 
Djoko Sudjono (Sobsi), Sudijono 
Djojoprajitno (Murba) Sumarto 

(Parkindo) dan Lobo (Progres-   

Dj ga djalan kreta api jang dari Dordrecht menudju ke 

Ada 
| pula jg sebagian sadja dibagi- 

ada pula kademangan jang di- ' 

turan residen 'Banjumas tahun | 

usahanja akan membentuk pa- | 

tahun 1946 itu, tidak pernah | 

telah -dilandjutkan peman-. 

      

   

      

   
   
       

   

  

hebat, karena perhubungan de- 
dijk hantjur sama sekali. Rel jang sebelah “kanan 

hamnjut sedang kabel2 listrik diatasnja rusak hebat. 
(Gambar : Java Bode) 

Ii waris tanah2 kademangan 
menuntut hak2nja 

Panitia tuntutan akan didirikan 
ALAM pertjakapan Sunarjo, pemegang waris tanah? ka- 

Banjumas menerangkan, bahwa 
ia pada sa'at ini sedang mengusahakan akan membentuk pani- 
tia penuntut hak2 ahli waris2 terhadap tanah2 milik kadema- 

. Sedjumlah 64 kadema- 
ngan diseluruh daerah Banjumas akan mendjadi persoalan dari 

drologie dan klimatologie Dan 
'sedjak zaman R.I. tanah2 terse- 
but tetap digunakan Pemerin- 
tah suntuk keperluan tersebut, 
tapi tiap usahanja untuk menge- 
tahui dan menuntut /uang-perse- 
waan dari tanah2 tersebut selalu 
tidak mendapat djawaban dan 
saluran jang memuaskan. Ant. 

  

  

  

Sementara itu belum ada lapo. 
ran2 resmi mengenai kerusak- 
an2 dan luasnja tempat2 jang 
teremdam air itu, demikian dju- 
ga laporan2 dari daerah2 luar 
kota Solo belum diterima oleh 
jang berwadjib. 

'4.033 Porsi makanan 
pada korban bandjir. 

Berkenaan dengan adanja ban- 
djir akibat beberapa hari ber- 
turut-turut turunnja hudjan di 
Surakarta, dengan segera Pani- 

'tya Bandjir, bersama instansi? 
jang bersangkutan serta Palang 
Merah Inilonesia memberikan 
bantuan2 jang diperlukan kepa- 
da penduduk2 jang rumahnja 
tergenang air. 

Menurut laporan dari penin- 
djauan2 jg dilakukan didaerah 
bandjir tersebut pertolongan 
pertama itu berupa bantuan ma- 
kanan sedjumlah 4.033 porsi, ja- 
itu pada korban2 bandjir didae- 
rah : 

Katjamatan Pasarkliwon 1.558 
porsi jang dibagikan kepada Ka. 
lurahan2 Kedunglumbu, Djojo- 
Suran dan Sumanggi. 
Katjamatan Serengan 1.000 

porsi untuk Kalurahan Djojo- 
takan. 
Katjamatan Djebres 1.475 por- 

si untuk Kalurahan Gandekan, 
Kampung Sewu, Sudiropradjan 
dan Putjangsawit. 

R1 Rumah terendam air. 
Sedjumlah 421 rumah telah 

terendam air dari "4 sampai 1 
meter ialah di Kalurahan Djojo- 
takan (Katj. Serengan) S1 ru- 
mah : Kal. Semanggi 24 rumah, 
Kal. Sangkrah 98 rumah dan 
Kal. Kedunglumbu 26 rumah 
(Katj. Pasarkliwon) : Kalurah- 
an Kampungsewu 100 ruman, 
Putjangsawit 12 rumah dan Kal. 
Gandekan 80 (Katj. Djebres). 

Dari fihak P.M.I. telah dibe- 
rikan obat2an jang diperlukan 
kepada korban2 bandjir tsb. 

: Sementara itu sesuai dengan 
keadaan hudjan jang turun se- 
lama 2 hari terachir, keadaan 
bandjir mengalami pasang su- 
rut, dan sampai hari Senin pa- 
sangnja air mulai kelihatan 
surut — (Kor.). 

(Bersambung hal 4) 
  

  

land 

gambar diatgs imi. 

Nederland 

Salah satu daerah jang paling menderita 
adalah pulawiSchouwen dalam wilajah 

seluruh tergenang air jang tingginja sampai 

« 

PIHAK KRATON TI- 
DAK KEBERATAN A- 

LOON2 UTARA DIURUS 
KOTAPRADJA 

Tentang pembitjaraan - infor- 

meel baru2 ini sekitar Aloon2 
Utara, lebih landjut anggauta 
DPD Seksi Pekerdjaan Umum 
Pradjohandoko jang mewakili 
Pemerintah Kotapradja dalam 
pembitjaraan itu, menjatakan, 

bahwa dalam prinsipnja pihak 

Kraton, jang diwakili oleh Pa- 

ngeran Purbojo, Ketua Kantor 
Dwara - Pura, tidak keberatan 
urusan Aloon2 serta pemelihara- 
annja didjalankan oleh Pemerin- 

tah Kotapradja. 

Pertemuan jang diadakan itu 
dihadliri djuga oleh Wakil Dja- 
watan Pekerdjaan Umum Da- 
erah, 

  

Menurut keterangan lebih lan- 
djut, Aloon2 Utara jang sebe- 
narnja milik pihak Kraton, se- 

karang ini setjara tidak resmi 

telah diurus oleh Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum daerah, sehing- 
ga djika Pemerintah Kotapradja 

menghendaki untuk mengurus 

dan memiliharanja, hanja ting- 

gal mengadakan persetudjuan 
dengan Djawatan Pekerdjaan 

Umum Daerah. 

SEKOLAH TIONGHOA 
DARURAT TUNGGU 
TENAGA GURU DAN 
KEUANGANNJA 

Diperoleh keterangan, bahwa 
persiapan2 untuk mendirikan 

sekolah ra'jat Tionghoa daru- 
rat di Jogjakarta kini boleh di- 

katakan sudah beres, hanja 
menunggu - soal tenaga guru 

dan bantuan keuangan sadja da. 
ri Pemerintah. 

Murid jang telah mendaftar-   kan diri telah terdapat 950 

Orang, salang pelamar2 guru ki- 
| ra2 10 orang. Menurut rentjana, 
| sekolah itu memerlukan paling 
| sedikit 18 orang guru. 

Panitya Pendirian Sekolah 
Tionghoa darurat itu bermak- 
sud mengadakan pembagian ke- 
las dengan disesuaikan dengan 

djumlah murid, sedang tenaga2 
guru2 jang melamar djuga se- 
dang dalam seleksi. 

LULUS UDJIAN SAMA 
Telah lulus udjian Propaedeu- 

| se Baccalaureat Fakultit Sas- 
tera, Pedagogik dan Filsafat 
pada tanggal 9-2 djurusan se- 
djarah : Sutjipto, Sri Juwarti, 

Ikdan Mur Sugiarti. djurusan Sas-   tera Timur : Suhartini. 
  

tergenang air "“— 
  

  

   
karena dir bah jang sedang 
Zeeland, Dalam beberapa djam 
pada atas2 rum mah, 

menimpa. Neder- 

sadja pulau. itu 
seperti nampak pada 
(Gambar: Java Bode) 

        
Dari Djawa Barat telah dite- 

rima 3 djenis baru, jalah djenis 

dangkan dari Tosari ada sedje- 
nis lagi, jalah Koninkjes jang 
pernah memegang djuara keke 
balan sebelum perang dunia ke- 
dua, 

Semeritara itu dari daerah 
Wonogiri ada pula sedjenis jang 
biasanja ditanam didaerah pa- 

| nas. Oleh karena namanja, tidak 
dikenal, mak4 kentang sedjenis 
itu diberi nama kentang Wo- 
nogiri”, 

Dari Wageningen (Neder- 
iandj pada tahun 1951 telah 
mendapat kiriman 21 bidji, hd- 
sil ,,kruisinger disana, Dari ta- 

naman pertama terdapat 213 
ras, jang satu per satunja mem 
punjai sifat2 sendiri. 

Hasil tanaman kedua telah 
dipanen dan disimpan, tetapi 
kini beberapa djenis sudah tidak 
dilandjutkan penanamannja 
(afgekeurd). Dewasa ini penjeli 

  
  ip). Ant. Sip). 8 dikan kearah kekebalan dan 

voran, libertas dan erdgold. Se- j 

  

Penanaman kentang dan 
buah2an sub-tropisch 
Usaha2 pembibitan dan pertjobaan 

di Tawangmangu 
(Oleh: Wartawan K.R. sendiri). 

(II - Habis). 

#ENTANG adalah merupakan tanaman penghasil jang ba- 
njak dibutuhkan oleh petani Ba dan kebun Ta- 

wangmangu merupakan sebuah tanah peng 
ringsveld) dari kentang Eigenheimer-dan Bevel........ 
Ketjuali kedua djenis itu, maka diusahakan pula djenis2 lain. 
Dengan demikian maka diharapkan dapat didjadikan usaha jg 
mungkin kelak dapat memetjahkan kesulitan2g jang diderita 
mengenaj masalah kentang di Indonesia. 7 

san (vermeerde- 

(2. 

produksi. sedang dilandjutkan 
| dengan teliti. Tanaman perlua- 
san kentang jang ada di Ta- 
wangmangu kini seluas 2 ha. 

Buah2an sub-tropisch: 
appel akan djadi tana- 
man rakjat Tawang- 
wangu. 

Tanaman buah2an sub-tro- 
pisch jang ditjoba di Tawang- 
mangu terdiri dari appel djenis 
Rome Beauty dan 12 djenis lain 
sebanjak !k. 700 pohon. Keada- 
an tanaman itu kelihatan baik 
dan mendapat perhatian besar 
dari penduduk, sehingga dapat 
diharapkan kelak appel akan 
djadi tanaman rakjat dj Ta- 
wangmangu. Sebatang pohon 
appel tersebut pernah mempi- 
njai Ik. 12 buah. 
Disamping itu Ik. 200 pohon 

Terong-blanda akan mendjadi 
salah satu dari tanaman jang 
banjak memberikan penghasi- 
lan. Selandjutnja terdapat pula 
pohon2 perzik, lekwat, arberria 
caffra, anona cerumbya dan se- 

bagainja. Dengan demikian ma- 
ka pengharapan Djawatan Per- 
tanian Rakjat daerah Surakar- 
ta kebun di Tawangmangu itu 
akan mendjadi pusat perhatian 
umum jang mempunjai minat, 
terutama Menteri - Pertanian 
beserta stafnja jang mengada- 
kan penindjauan2 sendiri. 

Pertjobaan 
(terrassen). 

Ruangan kebon 'Tawangma- 
ngu. sudah merupakan terras- 
sen jang terdirj dari 10075 pa- 
ar lamtore, dengan maksud 

Pein menahan erosi dan men- 
dapatkan pupuk sehanjak mung 
kin dari pagar itu. Tanaman 
lamtoro itu merupakan salah 
satu tanaman berakar dalam, 
dan menurut pendapat kalang- 
an pertanian sedikit sekali 
mengganggu tanaman pokok 
disekitarnja, 

.anggelan 

Usaha pupuk. 
Ketjuali pagar anggelan,- di- 

alam kebun terdapat suatu 
kandang kerbau dan domba, jg 
memegang peranan penting se- 
bagai pabrik pupuk kandang”. 
Dengan demikian maka terda- 
patlah pupuk jang sebaik-baik- 
nja dan semurah-murahnja. 
jang dihasilkan oleh penghuni 
kandang tersebut, 

Setasiun pengukur hawa 
matahari 

Perlu kiranja ditambahkan, 
bahwa di Tawangmangu terda- 
pat suatu  setasiun pengukur 
hawa-matahari dan panas jang 
mempunjai hubungan langsung 
dengan Djawatan Meteorologie 
di Bogor dan diurus oleh Dja- 
watan Pertanian Rakjat. Selain 
itu, didalam kebun Tawang- 
mangu terdapat djuga sebuahi 
rumah katja (kweek-kast) un- 
tuk mengipuk segala djenis 

  

  tanaman jang lemah, 1 

# 

| gaan 

| ekses2 jang bertentangan 

8 | 

TARI ,,MUDA - MUDI 
—. DITENTANG... 

Walaupun mengenai masalah 
tari-tarian “Muda-Mudi?s pe- 
lum mendjadi persoalan ” ma- 
sjarakat ramai didaerah "kami, 
namun telah menimbulkan du- 

jang tidak2. Diantara 
orang2 jang terkemuka belum 
dapat menjetudjui, bahkan ti- 
dak tjotjok apabila tari "Muda- 
Mudi” tersebut dimasukkan di- 

sman "aan 

   

| daerah Jogjakarta, sebagai pu- 
sat kebudajaan, terutama dae- 
rah Kab. Bantul, demikian ke- 
terangan sir. Hadisutjipto se- 
laku achting Kepala Pendidik- 

|an Masjarakat Kab. Bantul. 
Selandjutnja ia “katakan, 

bahwa adanja tari ”Muda-Mu- 
di” sekarang ini tidak- berbeda 
dengan adanja '"tajub” jang 
telah dikubur beberapa tahun 
jang lalu: Betul djuga mereka 
menari “dengan tiada sentuh- 
menjentuh satu sama lain, te- 
tapj akibat dari pemuda dan 
pemudi bersama2 menari itu 
dapat menimbulkan beberapa 

de- 
ngan dasar2 ketimuran :: 

1. Dapat merusak kebudaja- 
an asli. 2. Merusak kesusilaan 
dan 3. Melemahkan: Negara. 
Berdasarkan 3 faktor tersebut, 
maka “baik dipandang, dari su- 
dut agama maupun dari sudut 
kebudajaan dan kesusilaan ke- 
timuran ia belum dapat me- 
njetudjui berkembangnja tari 
”Muda-Mudi”. TE 

Selandjutnja ia katakan, an- 
daikata didaerahnja ada usa- 
ha2 timbulnja gerakan ,iMuda- 
Mudi”, 1a telah semufakat de: 
ngan K.U.A. akan menentang 
seperlunja. (M.). 

PENDIDIKAN MASJA- 
RAKAT KABUPATEN 

SLEMAN 
Adakan konperensi. 

Guna memberikan laporan2 

hasil Pendidikan  Masjarakat 
Kab. Sleman, dan djuga utk me- 
ngetahui perkembangan2' dan 
mendengarkan perkembangan2 
Pend. Masjarakat kapanewon2, 

maka baru2 ini Pendidikan Ma- 
sjarakat Kab. Sleman, telah 
mengadakan konperensj dihebe- 

rapa tempat bekas distrik dae- 
rahnja. 

“ Dalam konperensi jang dia- 
dakan dj Kalasan harj Rebo 
kemarin jang dikundjungi oleh 
P'M. dari 4 kapanewon, antara 
lain diberikan petundjuk2 lang- 

kah2 P.M. dalam tahun 1953. 
Pada umumnja berhubung de- 
ngan adanja penghematan se- 

mua usaha2 diperketjil ” dari 
tahun jang lalu, baik mengenai 
P.B.H. maupun KPU. nja. 

Mengenai soal-soal ketangan 
(honorarium) guru2. KPU. dan 
guru2 PBH. jang telah sekian 
bulan belum dibajar mendjadi 
pembitjaraan agak ramai. 

lx DARI: MEDJA,HIDJAU 
Menurut keputusan Pengadil- 

an Negeri Jogja adanja perka- 
ra2 pelanggaran/kedjahatan eko 
nomi mulai tg. 3 s/d 1-2 jang 
lalu ialah G.G. Dj. djl, Patjinan 
72, nj, Dj. KK djl Gandekan 23 
dan TK, Tj- djl Gandekan 50. 
Masing2 . mendapat hukuman 
denda Rp. 350 atau 35 hari, Rp. 
400 atau 40 hari dan Rp: 20 atau 
2 hari. 

PELADJARAN KOPERA- 
SI DIPELADJARKAN 

DI. S.R. 
Mulai tgl. 6 s/a 7 Pebruari 

jl. di Jogja telah dilangsungkan 
rapat pleno P.B. Serikat Seker- 
dja Djawatan Koperasi jang 
membitjarakan a.l. putusan2 

kongres ke-II di Solo jang te- 
lah disampaikan kepada jang 
berwadjib akan adanja U:U, Ko- 
perasi Indonesia jang baru jang 
sesuai dengan djiwa U.U. R.I. 
fatsal 38 dan . Perekonomian 
Rakjat: urusan nasib pegawai2 
Djawatan Koperasi ' mendapat 
perbaikan sesuai dengan U.U.D. 
R.I. Sementara fatsal 28 ajat 3 
dan 4: mendesak kepada jang 
berwadjib, supaja Djawatan Ko- 
perasi berusaha akan. adanja 
sekolahan koperasi: .mengusul- 
kan kepada jang berwadjib ten- 
tang peraturan Bank Desa: soal 
kekoperasian mendjadi mata pe. 
ladjaran pada sekolah2 umum 
terutama disekolah2 vak dimu- 
lai dari S:R, VI klas tertinggi 
dengan pendjelasan pendidikan 
kekoperasian diberikan . mulai 
klas permulaan, sedang penge- 
tahuan tentang koperasi dimulai 
dari klas tertinggi: mengusul- 
kan, supaja pemberian kredit 
kepada rakjat desa disalurkan 
dengan satu. saluran melalui   

| 
| 
1 
I 

  

  

suatu badan jang anggauta?-nja 
terdiri dari djawatan2 jang ber- 
sangkutan, mendesak kepada jg 
berwadjib akan djaminan pe- 
rumahan bagi pegawai? “jang 
dipindahkan. Usul? tsb. diatas 
telah diserahkan kepada suatu delegasi jang oleh PB SSDK 
dikirim ke Djakarta utk mem- perdjliangkan nge, 2 
Sementara itu dalam rapat 

pleno Pengurus Besar SSDK tsb 
telah memutuskan pula akan 
menerbitkan madjalah bulanan 
dengan nama »Suara S.S.D.K.” 
jarig akan dipimpin oleh sdr. 
Hadisujono dari Pati. 
  

Tontonan malam ini: 
INDRA: , Solo diwaktu Malam”, 

Komala Sari, Naha Mayo 
Chatir 'Harrg, M, Pandji 
Anom, , 

SOBOHARSONO: Panama 
Hattie”, Red. Skelton, Ann 
Sothern, 

SENI SONO: The 39 Steps”, 
Robert Donat, Madeleine 
Carroll, 

REX: ,/The Secret of Convict 
Lake”, Glenn Kord, Gene 
Tierney, 

LUXOR: ,Tunisian. Victory”, 
kigeranggh di Tunisia), 

RAHAJU: ,Rope of Sand”, 
Burt' Lancaster,  Claude 
Rains. 

      

   

  

2 

  

   



   

   

    

      

   

          

   

   

   
   

          

   
  

  

pertemuan Ini Nina 
er ai Pokok “gerak? 

program2 
Takan konggres 

Grantaranya Ta 

    

  
1951. . 

..Selandjutnja diterangkan, ban! 
wa pemberian hadiah lebaran 

utth. 1952 adalah lebih rendah dji- 
'ka dibandingkan dengan Eh 1991: 

«Pemberian hadiah pada th. 1951 | ! 
untuk buruh bulanan minimum | 
Rp. 160 sedang " maximum 

Baar 375.— Upah pokok Buruh 
Hanan jang terendah adalah | 

Rp. 90.— mendjadi hadiah : jang | 
diterimanja turun Rp. 70,— ter- | 

Ha Nanpan th. 1951, demikian pula 

Fix 

“penerimaan maximum turun 
Li ap. 15.— 

“Pemberian hadiah lebaran tsb. 
berlaku Gjuga kepada Buruh2 di. 
'Judr anggauta S,B.G, Menurut 

v tjatatah, djumlah anggauta S.- 
B.G. Tjolomadu sebanjak 603 

““ orang terdiri dari Pegawai/Pe- 

Sena . Tam menuntut 

" 

“ri 

“ 

   

    

Mn Pa di 5: 

saat : Naa denah Cat 1952, 
6 : serta. 'beberapa. peraturan2 ae 

Aas 2213 5 3 KB. 

| “Tah timbul Gerakan, Kebatinan 

“jelas, jaknj antara mana se- 

  

eka Ha ang. 

Na an aajaran3 dari 

kerdja, sedang lebih kurang 10 
orang Pegawai/Pekerdja lainnja 
masuk pada S.B.P.P.R.I. dan di- 

. antaranja ada jang non-organi- 

'sasi. Lg 

“Perlu ditambahkan, bahwa da- 
dikeluarkannja | 

hadiah Iebaran th. 1952 S,B.G. 
| “Tjolomadu terpaksa mengada- 
Kan aksi mogok Selama dua hari 
berturut-turut “dari tanggal 22 

« Ampai 23 Djuni 1952. (Kor.). 

  

“Dari fihak jang berwaajib 

  

baru Bia 2 Na tau 
: Selain perkreditan uang djuga 
  

   
kalam 2 ad Than" 

bahawa “kini di Honosobp te- 

dengan nama : WISNU P PAN. 
'..Dowor. 

Oleh karna berita itu kuran g 

perti berikut : 

tak sa, sehaka 1 merk # 
AF Naa “dan notes Rp. 150 

      

pertemuan di. dja- 5 &. 

: min Ka para pengamut. 
c: Sembahjang  sukmo de- 

ii “ngdn berpakeantjelana pendek 
bagi lelaki dan kain dan kutang 
bagi kaum wanita , dan Sem- 

bahjang tersebur di djalankan | 
| “dengan berdiri mengadep ke- | 

| arah He, berhubung de- 
| Soni, kami P 

| sendiri2 atawa ber-goi 

. Gurunja, orang dapat. Mena” 
nakan segala ikertas, 

| PERNAH ADA PERTEMUAN 

  

ri Naa riket 

a. Tayan settap mama, 
tetapi siapa Pen nan, tfin- | 
tfin symbool itu — dapc 

  

jong pada tukang 2 ter- 
sebut di Sur ta Na ong- | 
    

      

       

   

   

untuk menjatat adjaran2 

  
pat di beli di segala segala P “hua dan 
Warung2, boleh beli ' sendiri 
mau jang murah atau mahal ti- 
dak ,,MUSTI Rp. 1.50” : 
..&. Benja pertemuan tidak 

ena TAK 

  

ada. sama seka 

    

  

c. Sembahjang 
boleh berpakean menurut Sesu- 
ka hatinja angin boleh me- 
mdkai pakean upa sadja jang 

.djadi miliknja sendiri, Dam bo- 
leh menghadap kearah mana 
sadja jang mereka sukai tidak 

ena musti menghadap selalu kearah 

    

2. 4 ga 

Mekkah. Dalam. rumah, oramg | 

pun dapat Sembahji 
wi ap pena 

   

  

1 |. Bu Sak la BR 

“Jah Djawa Tengah, dikabar sae 

|ta wakil? dari" 

5. Igota2 konstituante. 

n ANadarna je 
r Sa rata sama ba- 

  

lebih rendah daripada th. | AELL 

  

Dengan 
Persatuan Oa 

Klaten, maka 
5 : baru 

genapnja 1 7 tahun usia 
Kristen Indo- 

Mata laseman telah diadakan 
resepsi jang mendapat kundjung 

an jang memuaskan. 
Setelah resepsi para pengun- 

- djung dipersilahkan meramai- 
kan pasar/tentonstelling hasil 

  

bung dalam P.W.Ki. 
“Pada djam 7 sore pertemuan 

jang Aa itu ditutup agn 
pertundju! 'bioscoop dari Dja 
pen Kab. laten, — (Kor “ 

MAGELANG 
BERGOTONG ROJONG 

MENDIRIKAN GE- 
 DUNG S.R. 

Olah penduduk desa Perda 
Tea sedjak beberapa Ia- 

telah beramai - -yamai dimu- 

  

ing dengan pekerdjaan gotong 
rojong m mendirikan gedung Seko- 

3 ikjat jang menurut ren- 
tjana akan memakan beaja se- 

“Ih Hn 2 

   

    

   
   
   

    

  

    

     

3 

: Pora JA 
1g rojc ong tersebut jang di- 
tan O h Wali Kota 'Mage- 

»Ronohadiwi-   

djojo, wakil dari Residen Kedu 
Sk olodro, Direktur Rumah 
Sakit Djiwa Kramat Dokter Su- 
rojo dan beberapa wakil dari in- 
“stansi2 pemerintah serta pers. 

Perlu diketahui, bahwa sema- 

ngat gotong rojong telah dibuku 
kan Oleh pe Kramat be- 

    

Ngembik dan pengolahan tanah 
sawah bengkok kepunj an Ke 
“pala desa jang | ' “diper- 
untukkan 5094 bagi Pak Lurah 
sendiri dan 5076 bagi lumbung 
desa. 

    

konomian desa Kramat tampak | 
madju. Dari uang san ar modal 

» | e.o0o0— 

usaha para Waftita jang terga- | 
| sebuah surat antjaman dari se- 

. Djuga dalam lapangan pere- | 

   

  

sebesar Rp 2 200p 
|kan darj hasil pe ndjualan 
(hak Rakjat), telah didirikan 
Bank Desa seka sudah 
mentja: japa jang bean 

   

  

KONGRES so8s1 TJA- 
BANG   

tanggal 6 — 7 dan8 Maret jang 
akan datang SOBSI “Tjabang 
Kan Mag Ben imi 
    

  

SOBSI, dimana mereka akan di 
beri: hak (untuk turut serta mem 
beri usul2 atau saran? mengenai 
kepentingan buruh umumnya: 

K — (Kor). 

KURSUS LISAN PERSA- 
MAAN S. &. A. 

Dengan . bertempat Jigedung 
Inspeksi Pendi 
daerah Kedu, di Magelang telah: 
dibuka kursus persamaan S.G.A. 
jang dipimpin oleh Sir. Pudja- 

  

  

diberkan peladjaran2 sesyaj dgn 
S.G.A. diantaranja ilmu guru, 
sedjarah, ilmu pasti, ilmu bum 
ilmu alam dan bahasa Inggeris. 
Peladjaran diberikan setiap hari 

ketjual harj Saptu dan Minggu 
tutup. — (Kor). 

SURAT ANTJAMAN 
| Pada seorang penduduk. 

Seorang penduduk didesa Tja- 
tjaban. kota Magelang bernama 

| P- pada hari Saptu tanggal 1-2 
jang baru ialu telah menerima 

orang jang belum pernah dike- 
nalnja. 

Dbajam surat tersebut jang di- 
kirimkan Kepadanja dengan pe- 
rantaraan post dikatakan olen 
penulis surat itu, bahwa sedikit 
waktu lagi sesuaah P. menerima 

surat itu, rumahnja akan dida- 
tanginja bersarna2 kawannja 

untuk dirampok. 
Diandjurkan dalam surat itu, 

| agar P. tidak usah lapor pada 

jang berwadjib tentang adanja 

surat itu dan memilih satu dran- 
tara dua, ja'ni harta atau dpwa. 

Menilik surat zersebut maka 
surat itu ditulis dengan hurut 
latin dalam bahasa Djawa dil- 
atas postblad. Diatasja tertulis, 
Ngablak tanggal 3-2-1953 dan 
dibawah terdapat nama dan 

tanda tangan penulis jang me- 

| ngaku dirinja bernama Diojo- 
menga desa Bendo, Mage- 

. Tetapi menilik tjap diatas 
nk 

  

itu dimasukkan dalam bus kan- 
torpost Magang baru pada 
tanggai 6-2 petang atau pada 
tanggal 7-2 paginja.. 
@ Kalangan Kepoiisian di Mage. 
lang menerangkan, bahwa fihak 
Kepolisian seiang mengambil 
langkah2 jang periu mengingat 
pengalaman2 jang sudan. 

Dikalangan penduduk, maka 
P. didesa tersepur. tergolong. 
orang jang tidak kaja. 

Beberapa hari sebelum ia te- 
rima sirat tu, maka pernan' 
rumah seorang tetangganya pa- 
da sekira Gjam 1.06 malam “di- 

ketok pintunja, tapi tidak dibu- 
ka. Paginja ternjata, pintu ru- 
mah sudah penuh alieleu gu 

' berak. — th 

  
  

  

    

     

a UUD Sementar 
DIOKO SUDJONO (So 

Sa wakil2 jang “@toddjuk 
oleh organisasi2 massa akan 
meninibulkan perpetjahan sua- 
ra dalam dewan itu nanti. De- 
ngan dibolehkannja. turut: ser- 

'organisasi2 
massa itu dalam dewan 'kon- 
Te dan DPR nanti akan. 
mengakibatkan 'perpetjahan 
dalam 'organisasi2 massa itu 

  

sendiri dan seterusnja akan 
membikin merosot konstituan:e 
dan D itu djuga. 
SUDIJONO DJOJOPRAJIT- 

| NO (MURBA). Menurut Sudi- 
jono, rentjana undang2 pemi- 
lihan umum in mengandun 
diskriminasi dan hal2 jang me- 
rugikan semangat revolusi 19 
Agustus 1945. Partai Murba 

| menghendaki dibentuknja lebih 
| awtu | Gewan konstituante dan 
rentjana  undang2 
umum jang sekarang ini sema- 
ta-mata untuk pemilihan ang- 

Dan Kon- 

stituante inilah jang akan me- 
nanti bentuk DPR 

jang akan dibentuk dan djuga 

    

: ,. tjorak negara ini dengan ter- 
th susunnja konstituante jang ba- 

ari  Pembitjara mengstjath de- 
san pedas “isi rentjana un- 

ang2 pemilihan umum ini dan 
menuduh bahwa ia disusun se- 
mata2 dengan mengingat kea- 
daan dari partai2 Pemerintah 
jang mendukung Kabinet Wi- 
lopo sekarang. 1 
Seterusnja Sudijono merges 

tjam UUD Sementara R.I. jang 
menurut pendapatnja adalah 
suatu dictatuur darj beberapa 
'gelintir manusia sadja jang 
menjusun UUD itu dan menjo- 
“dorkannja kepada Parlemen 
dengan tidak boleh diamandir 
lagi 
“ SUmARTO (PARKINDO). 

Pembitjara menanjakan, apakah 
ada bubungan undang2 pemi- 
lihan umum ini dengan undang2 

    

Ino. 27 tahun 1948 ? Mengingat 
Tanda pemilih itu Pen ma- | 

bitjara ndapat,   p 
ba 3 Pemerintah Pala lam hal | 

  

pemilihan ' 

RI can dictatuur ? 
mbungan hal 1 ) 

ini tidak perlu menghemat ke- 
uang annja. 

Demikian ajuga ia tidak. me- 
- ji (lihat alasan untuk mentjurigai 

terdjadinja perdagangan kartu2 
pemilih tersebut. Mengenai da- 

bahwa seluruh. wilajah Indone- 
sia ini merupakan satu daerah 
pemilihan sadja dan dibagi 
'adtas beberapa 'kieskringen. Hal 
ini untuk menghindarkan tim- 
bulnja rasa propinsialisme. 

L R. LOBO (PROGRESSIF). 
Menurut pembitjara, andai 

kata Pemerintah dalam kete- 
rangannja bersikap tegas dan 
positief, 
masuk amanderien2 jang begi- 
tu banjak dan Sekarang telah 
mentjapai djumlah hampir 100 

   jet jang t ertjaritum dalam pa- 
sal 62 dari undang? pemilihan 
umum itu, pembitjara katakan 
bahwa redaksi dari pasal ter- 
sebut Me Tea — Ant. 

KABINET, BE BERSIDANG 
Kabinet menurut rentjana ' 

kembali, jang mendjadi pembi- 
tjaraan adalah | “beberapa soal 
routine. . ? 
Jang mendjadi pokok atjara 

antara lainnja ialah soal ren- 
tjana Mutasi umi terhadap 
Kedudukan kepala2 perwakilan 
Indonesia diluar negeri sekarang 
dan rentjana rebrganisasi susu-       

    

  

   

  

terhadap 
| “kepala-kepala per- 

ak aa “Indonesia di luar 
| itu memang harus men- 

uan dari ka- 

  

se , tetapi mutasi ter- 
p anggota? staf dari per- 

n kepada kebidjaksa- 

didalam mengadakan mutasi de- 
mikian, seperti djuga telah per- 
nah kita siarkan, ialah bahwa 
mereka jang telah lebih 4 tahun 
lamanja berkedudukan diluar 
negeri akan ditarik kembali ke- 

kementerian luar negeri di Dja-   

jang didapat- 1 

. modal “sebesar Rp. 5 

Didapat katiar, bahwa pada 

: Se E ke r 

: B- (ngan pemerintah Finlandia “dah 

serekat buruh diluar lingkungan : 

: pena Turki ialah Supaja 

susena,. Dalam kursus tersebut 

    
mulai djam 17.00 hingga 21.00, 

|.me 
sedang adanja pergantian Pre- 

|tar tahun 1935 dan 1936, ketika 

| tj arkan 

. minjak 

      

   

    

   

   
Berhu ung dengan angkutan 

lan, maka pemerin- 
tjari hubungan de- 

  

Turki supaja menahan kapa! 
tsb. Tapi kedua pemerintah ini 

'gup karena tak ber- 
pa2. (Japg mengenai 

    

kuasa ' 

dap: menahannja diselat Lbar- 
danella. “Oleh Turki didjawab, 
bahwa menurut perdjandjian? 

“internasionai semua Kapal bolen 
melalui selat Dardaneliaj. ' 

Sebetulnja memang semua 
kapal dimasa damaj' tidak di- 
larang untuk iewat kedua 'per- 
airan tsb. Tapi daiam hal ini 
Kenapa Amerika meributkan- | 
nja ? Tak lain karena kapal itu | 
akan membawa minjak ke RRT 
jang pernah dikenakan embargo 
oleh Dewan Keamanan. Hubu- 
ngannja ialah karena ada pe- 
rang di Korea. 

Barangkali bukan suatu ke- 
djadian jang kebetulan, bahwa 

lewatnja kapal Wiima" tadi 
i Suez djustru pada tgi 

  

  

siden di Amerika (20 Djanuari): 
dari Truman ke Eisenhower. Se- 
olah2 sudah direntjanakan lebih 
dulu. 
Dalam hubungan apa hal ini 

kita bitjarakan sebentar? Peris. 
tiwa ini mengingatkan kita 
kembali pada kedjadian diseki- | 

Italia dibawah Mussolini melan- 
serangannja kepada 

Ethiopia. Dan ketika itu Italia 
djaga mengangkut keperluannja 

s'alah Suez karena 

  perang dengan lewat Suez. Pun 
'ketika itu terusan jang berse- | 
djarah dan jang memperdekat | 
perhubungan Asia dan Eropa 
melalui air itu mendjadi ramai. 

Amerika, dilain pihak Perantjis- 
Djerman - “Italia, Pihak Anglo - 
'Saxon ketika itu tidak  setu- 
dju kalau kapal-kapal Italia 
lewat Suez. Pihak Kedua 'se- 
baliknja berpendirian jang ber- | 
tentangan sama sekali: mem- | 
perbolehkannja. Dalam  per- 
selisihan paham itu bukanlah 
hanja nampak soal pertarungan 
politik dunia sadja. Tapi para 
ahli2 volkenrecht sama kerdja   

#mudian diakui kemerdekaannja 

| pun djuga. Karena sanctie oleh 

erah pemilihan, ia berpendapat 

maka ' tidak akan | 

ai soal stem bil: 

marin mengadakan sidangnja 

   

nan dinas disana ri R.I. Mutasi 

fa Menteri Luar Negeri sa- 
aja. 
Dasar2 jang akan dipakai 

keras, untuk mempersoalkan : 
boleh atau tidakkah kapal2 Ita- 
Ha. melalui Suez ? Pertukaran 
pikiran ini berkisar pada Per-' 
djandjian Konstantinopel (Tur- 
ki) tahun 1888 negara mana 
ketika itu masih menguasai 
Mesir dan selatnja sama sekali. 
(Sebagai kita ketahui Mesir Ia- 
Ju dikuasai Inggeris, jang ke- 

pada th 1922). Ahli2 dari Ame- 
rika - Inggeris berpegangan pa- 
Ga pendapat, bahwa Perdjangji- 

an Konstantinopel itu (inter- 
nasionalsasi Suez) sudah ber- 
kurang  kekuatannja dengan 
adanja . Perdjandjian Versailles 
1919. Maka berdasarkan pada 
Charter jang mendasari Volken- 
bond. itulah kedua negara itu 

Disatu pihak berdiri Inggeris- | 

  

ke RRT 
(Oleh : Soendoro) 

'U sadja setahun lewat mas'alah Suez 'mendjadi ramai 
" Inggeris dan Mesir, jang berpokok pada perdjan- 

: 5, maka kini akan digemparkan lagi oleh lain 
Te ini lain dengan jang dimulai Januari 

P 4 Februari dari Portsaid mengabar- 
minjak Finlandia ,,Wiima” menudju 
minjak “7.000 ton bensin - terbang. 

kapa usan tsb. pada tanggal 20 Djanuari j3 
iarkan djalan zonder gangguan. 

kan embargo, hingga soalnja le- 
bih ruwet daripada peristiwa 18 
tahun jl. Sedangkan mas'alah 

Korea sadja belum dapat disele- 
Saikan oleh D.K., peristiwa te- 
rusan Suez jang dipandang se- 
istiwa besar, menambah pikiran 
bagai mata rantai daripada per- 
negara2 barat, terutama Ame- 
rika Serikat. Dalam pada itu 

persoalan Suez antara Inggeris 
dan Mesir belum djuga tutup 
buku. (Malahan belum dimulai 
AFRed.). 

Tapi lazim dalam perhubung- 
an internasional bahwa soal2 
politik selalu mentjari kekuatan 
pengesahan dari volkenrecht jg 

begitu susah pajah diselengga- 
rakan. | 

“5. .. Pa Perdjandjian Yalta 
dibatalkan? 

Anggauta panitya senat Ame- 
rika Serikat urusan hubungan 
luar negeri senator partai Repu- 

blik Homer Ferguson mengata- 

kan, bahwa senat harus mempe- 

ladjari kemungkinan membatal- 
kan semua perdjandjian2 rahasia 
antara Amerika Serikat dan ne- 
gara2 lain jang bertentangan 

sifatnja dengan - kepentingan 

Amerika. : 

Seperti. diketahui, baru2 ini 
Presiden Bisenhower telah minta 
kepada kongres supaja meneri- 

ma mosi jang mMmenjatakan, bah- 

wa pemerintah Amerika tidak 

mengakui kewadjiban2 jang di- 

tentukan dalam perdjandjian2 

rahasia dengan pemerintah ne- 

gara2 lain. 
Alexander  Wiley anggauta 

partai Republik jang mendjadi 
ketua panitya di New York telah 

mengatakan pula, bahwa per- 

djandjian2 rahasia Yalta dan 

perdjandjian2 rahasia lain harus 
dibatalkan. 

Ferguson setudju 'dengan se- 
nat Amerika Serikat mempela- 
djari dengan saksama perdjan- 
djian2 : Yalta, Teheran @uebe     dan Potsdam serta perdjandjian2 

lainnja. AFP... f 
  

  

| Pada tanggai 6 Februari '53 telah tiba di Priok dari Surabaya : 
|. Kepala Staf A?D, Koi. Bambang Sugeng. "3 : 

Gambar : Kol. Bambang Sug eng (kiri) disambut oleh Let. 
Kol. Akil, KE.M.K.B. Djakarta Raya dan Kapten PM, Muljono 
Komandan Pelabuhan Priok (kanan). (IPPHOS). 

  

HONGARIA DIBER-. 
SIHKAN 

Sumber2 Hongaria di Wina 

membenarkan pada hari Minggu, 

laporan2 jang menjatakan bah- 
wa @i Hongaria kini sedang di- 

| lakukan  tuntutan2 terhadap 

orang2 Jahudi jang mempunjai 
djabatan2. tinggi.dalam pemerin. 
tahan Hongaria, termasuk men- 

teri kehakiman Gyula Desci, jg 
telah digantikan oleh Bela 
Kovaes. 

Diantara orang2 Jahudi lain- 
nja jang ' dikabarkan telah di- 

tangkap bersamaan waktunja 
dengan “penangkapan atas diri 
Desci terdapat djenderal Peter 

Gabor, kepala polisi negara, di- 
rektur polisi ekonomi Csapo, 

direktur radio Szirmay dan pro- 
fesor Benedek seorang neuro- 
loog. 

Sumber2 Hongaria itu selan- 

djutnja menjatakan, bahwa pe- 

metjatan serta penangkapan   berpendapat, bahwa kepada Ita- 
lia harus djuga dikenakan sanc- ' 
tie (art. 16). Pihak jang ber- ' 
pendapat, bahwa Versailles ti- 
dak bertentangan dengan Kori- | 
stantinopel membolehkan terus- | 
an itu dilalui oleh kapal mana- 

League of Nations (Volkenbond) 
tidak djuga berwudjud, maka 
sedjak itu lambat laun orang 
meragukan kekuasaan badan 
internasional jang dibentuk di- 
atas.reruntuh perang dunia per- 
tama itu. 

in x 

Dengan pertengkaran itu jang 

mendjadi pusat perhatian ialah: 
apakah masih berlaku interna- 
tionalisasi Suez ataukah tidak? 

(artinja : boleh dilewati kapal   manapun djuga). 
Maka kalau kita sekarang 

melihat keributan sekitar terus- 
an Suez jang terutama didapat 
dikalangan Amerika, soalnja 
hampir sama dengan peristiwa 
Italia - Ethiopia. Tapi negaraZ 
jang bersangkutan daiam hai 
ini adalah lain. Dulu Italia jang 
akan menjerang Ethiopia. Se- 
karang mas'alah Korea mendja- 
di duri dalam daging Amerika, 
karena Korea Utara mendapat 
bantuan dari RRT, Dulu Italia 
dan Ethiopia telah mendjadi 
anggota League of Nations. Ki- 
ni Korea Utara dan RRT belum 
mendjadi anggota UNO. Dalam 
hal Korea itu Dewan Keamanan 
telah mempraktekkan art. 39 

! Piagam Perdamaian, jaitu pen- 
2 jegahan perang terhadap pihak 
penjerang, jang dalam hal ini 
Korea Utara mendjadi peran- 
nja. Dalam hal ini RRT dikena- 
  

karta. Penarikan kembali ini 
dapat pula didasarkan kepada 
'soal Ketjakapan atau karena 
“sesuatu kesalahan jang ternjata 
telai “dilakukan oleh seseorang 
kepala atau anggota staf per- 
wakilan luar negeri itu. Dalam 
hubungan rentjana mutasi ini 
pada taraf pertamanja perobah- 
an2 mungkin akan terdjadi ter- 
hadap kedudukan duta? besar 
Indonesia di' New Delhi & Ra- 
ngoon, Paris, Brussel, Australia 
dan duta? Indonesta di Iran, 
Swedia, Denmark dan Norwegia. 

Dalam pada itu sedang dida- 
lam pertimbangan Pemerintah 
pula untuk menaikkan deradjat 
wakil Indonesia di Mesir dari     duta mendjadi duta besar, - Ant, 

| Desci itu dapat dianggap sebagai 

| tanda adanja tuntutan2 terhadap 
golongan Semit di Hongaria me- 

nuruti garis peristiwa Slansky. 
Harian di Wina ,,Weltpresse” 

mewartakan pada hari Djum'at 
bahwa dalam pertemuan jang 

baru? ini diadakan oleh '€entral 
Comite, wakil perdana menteri 

Hongaria telah menuntut dike- 
Tuarkannja semua pemimpin par 

tai keturunan Jahudi, Dikabar- 
kan selandjutnja, bahwa, perda- 

na menteri Hongaria serta ketua 
partai, Rakosi, adalah seorang 

Jahudi. Sumber? Hongaria di 
Wina merjatakan, bahwa baru?2 
ini telah disebarkan siaran? 'ge- 
lap jang m enjatakan, ' bahwa 
Rakosi adalah seorang Jahudi. 
— AFP, 

  

DILARANG TERBANG DI 
ATAS KOTA SUTJI 

Jang melanggar ditem- 
bak. 

Kementerian Agama meneri- 
ma berita dari Kementerian 
Luar Negeri Saudy Arabia, 
bahwa Kementerian Pertahan- 
an dan Penerbangan Keradja- 
an Saudy Arabia baru2 ini 

mengeluarkan pengumuman an 
tara Jain sebagai berikut: 

Pada djam 17.30 malam Se- 
lasa tanggal 23 Sjafar 1372, 

  
    

  

tampak sebuah kapal udara me 
lajang-lajang diatas kota Mek- 
kah, sebagaimana tampak -pu- 
la sepuluh hari sebelumnja di- 
atas kota tersebut. 

Mengingat kesutjian kota 
Mekkan dan ' Medinah, maka 
terbang diatas  kota2 tersebut 
sangat terlarang. 

Pemerintan 
sebagai pelindung kedua kota 
Sutji itu telah meminta kepa- 
da Kementerian Pertahanan 
untuk mempertahankan kota2 
sutji tersebut dan melepaskan 
tembakan terhadap kapal uda- 
ra jang terbang diatas kedua 
kota Sutji itu dengan tidak 
terlebih dahulu memberi peri- 

ngatan. 

Oleh sebab itu Pemerintah 
Saudy meminta kepada selu- 
ruh dunia untuk menghormati 
pengumuman ini dan siapa jg 
melanggar harus bertanggung 
djawapb “atas pelanggarannja.. 

Ant. 

. 5. 

Dunia sana sini 
x HAROLND STASSEN direk- 

tur MSA Amerika menjatakan, 

bahwa bantuan negerinja kepada 

Eropa mulai sekarang hanja ber 
Gasarkan perdagangan. 

k PHIBUN SONGGRAM, PM 
Muang Thai telah meletakkan 
batu pertama pembuatan dam 
baru di Chanat-jang akan selesai 

dalam 5 tahun dengan bantuan 

Bank Dunia, 

x DR. RALPH BUNCHE, ke- 
tua Dewan Perwakilan PBB bi- 

lang, bahwa sengketa antara 

India dan Pakistan tentang 

Kashmir adalah jang'paling ber- 

bahaja didunia. 

x KOMITE PUSAT Federasi 
Serikat2 Buruh Israel telah me- 
mutuskan untuk. mengeluarkan 

Partai Komunis Israel dari Seri- 
kat2 buruh, karena partai itu 

menjokong” sepenuhnja gerakan 
anti Zionisme  dinegara2 Ko- 

munis. ' 3 bus 

x PRESIDEN PERON dari 
Argentinia mengusulkan kepada 

Stalin mengadakan perhubungan 

dagang antara Rusia &. Argen- 

tinia. Lk Ji 

        MEN EMEaNg en UeN esa. 

    

MERIKA mengetahui, 

produsen. 

Rakjat Amerika mengetahui, 

bahwa perluasan ekonomi itu 

adalah djalan jang sebaiknja 

untuk mentjiptakan stabiliteit 

dan- keamanan ekonomi, sese- 

orang didalam rangka kemer- 

dekaan. 

Pertumbuhan dari negara2 

terbelakang akan selalu meru- 

pakan unsur penting dalam po- 

litik luar negeri kita” kata Wa- 

kil Amerika Serikat. 

Inggeris kaget lihat ke- 

sengsaraan rakjat Asia. 

Utusan Inggeris kaget. : meli- 

hat kenjataan jang sangat me- 

njolok didalam ichtisar . Ecafe 

itu jalah tentang rendahnja 

standard. hidup di. Asia, jang 

masih nampak dibawah keadaan 

sebelum perang, terutama reri-       

“Saudy - Arabia. 

dahnja konsumpsi makanan. 

Dalam mempersoalkan apa jg 

harus diperbuat untuk memper- 

tinggi tingkat penghidupan itu, 

utusan 'Inggeris menganggap 

pentingnja program perkemba- 

ngan ekonomi, tapi ia memberi 

peringatan terhadap usaha2 utk 

mendjalankan politik deficit ke- 

uangan, jang akan menggagal- 

kan tudjuan sendiri. 
'Soalnja ialah, bahwa negara2 

itu tidak mengeluarkan terlalu 

sedikit, tapi terlalu banjak. In- 
flasi akan menimbulkan banjak 

kesukaran bagi rakjat dan ba- 
njak kerugian bagi perekono- 

mian. 
Rakjat Asia dipinggir 
djurang kelaparan, 

Dalam rapat petang utusan 

Sovjet Uni adalah pembitjara 

pertama. 
Dalam pidato selama 45 me- 

nit — pidato itu diutjapKkan dlm 

bahasa Rus kemudian diterdje- 

mahkan kedalam bahasa Ingge- 

ris lalu kedalam bahasa Peran- 

tjis, jang masing2 mengambil 

waktu djuga 1.k..45 menit —. 
Utusan Sovjet itu mengupas 

sebab kemiskinan di Asia dan 
usul2nja untuk mengatasi ke- 
miskinan itu. 

Ia mulai dengan menjatakan, 

bahwa diskusi jang sekarang 

untuk pertama kali berlangsung 

dalam Ecafe- adalah terdorong 

oleh kenjataan kemunduran dari 
keadaan ekonomi Asia. Rakjat 

Asia—tetap.. dalam serba keku- 
rangan dan penghasilan nasional 

adalah rendah luar biasa. 

Sebak2 kemiskinan bu- 
kan karena tambahnja 
penduduk, tapi 

djumlah penambahan pendu- 
duk”, tapi pada ,,politik peram- 
pokan oleh Amerika dan peme- 

gang2 monopoli lainnja”. 
Adalah salah untuk menjata- 

kan, sebagaimana tertulis dim 
ichtisar itu bahwa makin banjak 
djumlah penduduk itu adalah 
sebab dari mundurnja ekonomi 
Asia dan dari kemiskinan, 
Kemunduran dan Kemiskinan 

itu adalah berkat ,,exploitasi 

kolonial dan sisa2 feodal”. 
Utusan Sovjet itu Kemudian 

mengutip pernjataan Peraana 
Menteri Burma, jang membukti- 
kan exploitasi kolonial oleh pen- 
djadjah Inggeris terhadap Bur- 

ma. 
Land reform” perlu dan 
bukan pengeluaran2Z un- 
tuk kemiliteran, 

Monopoli2 asing menggeng- 
gam: tanah rakjat. dan mengex- 

ploitirnja untuk .kepentingannja 
sendiri, kata wakil Sovjet jang 
kemudian menjebut beberapa 
angka - tentang '“ perkebunan2 

Men aka sebagai bukti. Selain 
aripada itu tanah jang luar 

biasa iuasnja sama sekali tidak 
dipakai, sedangkan sebagian 'be- 
sar dari rakjat dinegara2 Asia 
ini sama sekali tidak .mempu- 

njai tanah sedikitpun. 
Sidang Umum PBB dan De- 

wan Ekonomi dan Sosialnja te- 
lah menerima baik resolusi ten- 

' tang land reform?', tapi sampai 
sekarang tidak ada tindakan? 
praktis untuk melaksanakan re- 
solusi? itu. : 
Wakil “Sovjet  menjesalkan 

Ecafe jang tidak berbuat suatu 
apa tentang ,,iang reform” itu. 
Dikutipnja angka2 dari Tiong- 
kok untuk menundjukkan bah- 
wa land reform telah memberi-     
  

Sa ba 

  

na fluctuasi setjara mendadak sari. harga? da 

mer, tapi bersedia djuga antuk merundingkan penjelengga Bg 

internasional untuk mendapatkan lebih 'banjak stabiliteit ke- 

pada pasar? buat barang2 primer masing2, kalau penjeleng- 

garaan itu kiranja bisa memun gkinkan adanja sumbangan jang 

berupa bimbingan dari negara? konsumen dan negara-negara 

Sebab dari kemiskinan dan 
kelaparan itu bukan terletak | 
pada soal ,,terijampau besarnja 

  
  

Met DANG MAN 

   
Situasi ekonomi Asia 

Perdebatan sengit antara Sovjet- 

''USA I Inggeris 
(- Habis). 

bahwa dinegara? Ecafe sering ter- 
barang pri- 

kan hasil naiknja produksi per- 

'tanan dan meningkatnja stan- 

dar hidup rakjat. 

Persendjataan2 telah memak- 

sa negara2 untuk membuang2 

uang gengari djumlah jang ma- 

kin besar” untuk pengeluaran2 

militer, sedangkan rakjat ba- 

njak makin miskin sadja: Pe- 

ngeluaran2 untuk kemiliteran 

tejan bertambah di Pilipina dgn 

5596, di Muang “Thai denga in 

85, di Malaya dgn 600745 (2). 

Politik perbudakan. 

Apa jang disebut ,,bantuan' 

Amerika Serikat itu telan meng 

ikatkan  hak2 istimewa bagi 

orang2 Amerika dan membawa 

negara2 Asia kepada tara 

sasi dengan menerima bantuan2 

itu dan telah menambah expldi- 

tasinja. $ 
Amerika Serikat memaksa 

suatu keadaan kepada negara2 

Asia, sehingga mereka ini ter- 

paksa harus memindjam kapital 

asing dan terpaksa tergantung 

daripada monopoli asing. 
Monopoli2 Amerika, Inggeris 

dan monopoli2 lainnja telah me- 

ngeduk banjak keuntungan dari 

exploitasi kekajaan alam Asia 

dan sedang mentjoba supaja ke- 
munduran Asia itu tetap adanja 

untuk mempertahankan keun- 

tungan2 mereka sendiri. 
Inilah" sebabnja mengapa in- 

dustri Asia tidak mengalami ke- 
madjuan, ketua utusan Sovjet 
jang membandingkannja dengan 
keadaan Republik Rakjat Tiong- 
kok. 

Rentjana usul Sovjet 
untuk industri'nasional. 

Utusan Sovjet. kemudian me- 
madjukan suatu rentjana reso- 
lusi jg bermaksud untuk meni- 

bantu industri nasional dinega- 
ra2 Asia.dan Timur Djauh. 

Resolusi itu — Gengan me- 

nundjukkan betapa rendahnja 
standard hidup negara2 Asia di- 
sebabkan oleh penguasaan mo- 
nopoli kapital asing dan karena 
masih adanja warisan2 dari feo- 
dalisme — mengandjurkan Ke- 
pada. pemerintah dari negara2 
Asia, supaja a) mengembang- 
kan industri2nja terutama utk 
produksi logam, mesin2, barang 
konstruksi, barang2 kimia dsb 
'dan Supaja b) memperlindungi 
industri2 itu dengan tindakan2 
tarif protektif dan melarang 
pembelian untuk industri nasio- 
nal itu dengan kapital asing. 

Achirnja wakil Sovjet itu me- 
minta kepada Ecafe supaja me- 
nundjukkan kegiatannja kearah 
melenjapkan segala kekurang- 
an2.itu dan supaja memberi la- 
poran teniang itu dalam sidang 
Ecafe jad. 

Utusan Ceyion berpendapat, 
bahwa ichtisar Ecafe itu me- 
ngandung kwaliteit kearah per- 
baikan, tapi didalam ichtisar itu 
tidak termuat bagian2 mengenai 
keadaan .rakjat, pertumbuhan 
ekonomi dan penghasilan nasio- 
nal. 
Ekonomi Ceylon mendapat 

pukulan berat karena merosot- 

nja perniagaan. Kehilangan tja- 
dangan luar negerinja telah me- 
rupakan peringatan2 dengan 
angka2 jang menguatirkan. 
Kemadjuan ekonomi tidak bi- 

sa diharapkan, kalau stabilisasi 
penghasilan nasional tidak dis 
usahakan, dan: djuga  tingkaf 
penghidupan tidak bisa  diper- 
tinggi, kata wakil Ceylon. 

Kapital asing hanja bisa di- 
harapkan memainkan Pan 
terbatas. 

Ceylon sebagai. negara jang 
banjak mengimport beras, telah 
sangat terpengaruh oleh naiknja 
harga beras itu. — Ant. 

HONGARIA USULKAN 
OLYMPIADE 1960 DI 

BUDAPEST 
UP mengabarkan, bhw. menu. 

rut Surat "kabar Komunis jang 
terbit di Djerman Barat, ,,Sosia- 
Iistiche Volkszeiting”, ibukota 
Hongaria, Budapest telah me- 
ngusulkan supaja Olympiade di- 

musim panas jang akan datang 
diadakan ditahun 1960 diadakan 
di Budapest. 

Usul tersebut telah disampai- 

kan beberapa waktu jang laiu 
kepada Komite -Olympiade In- 
en — - 

  

      

KING 'OF THE ROYAL MOUNTED (5 2) 
  

  

THAT M OLIN IE. /5 
- Aa 15 JAFOLEN, 

2, 

— aib gan berhenti, 

ta kearah pas!   
  

Dan! Polisi 
memberi Ne juk dijalan ke pada Ki- 

— Beri tanda kepada truck2  lainnja 
supaja mempertjepar djalan nja, 

— King telah 
kita . dan 
truck2 “bu, 

pai “truck : 

atu 

pesawat kita, 

KANG HAS ETOFPED UP THERE TO FLAG TH Y 
TRUCKS ONZ KEEP OT OF SIGHT 'TIL TH' 
LAST ONE PASSE5, THEN MAKE DAS, 

        
menjelamatkan 

Tunggulah sam- 

  

men ghatanggi 

jang. belakang 
sendiri lewat dan lekas pergi 

KING HAS ROL TER MY MEN, BUT IM NOT LICKED 
Yee KHETHER YOU RE KILLING OR NOT, TAIL WINDA 
.WERE GC ON. 70 Kit: RMY. 

aa 
lesinger, 

Na Ta Ki ing Pas Syndicate, Ine 
rd. riglits. reserved, 

  

tu eling telah merintangi,.oranggku, te- . 
tani saja tidak mau mengalah ! Mau 
tidak maw, Taitwind, kita harus mem, 
bumuh King ! 

 



  

oin | hatan. Beaja 

it | akan 
rintah Pusat sepertj tahun jl. 

uslih: Eh ora ma para 
2 et Tg mendjalankan 

sampai ber 
iketahuj dari terdjadi- 

perampokan, jang 
pendjahat 

a pura? mengantar | 

kuweh2 dan buah2an Kepada 
: orang jang dijadikan NATA 

Litu tepajadi “ai Dja- 
mana 4 pendjahat ber- 
AA telah mengelak. -ngenai lalu 

ja! toko arlodji 
» intu Djakarta, jang sar Baru 24, 

'ketika itu (hari Minggu) 
ahat2 jang datang 

eh2 dan bu- 
u gen tidak mentjukupi sekarang ini, 

maka teranglah bahwa keadas, , 

  

tup. Pendj 
“itu, membawa nak F 
ah2an, jang sewa: AT pin 

Haa mengata buka oleh pemil 

kuweh dan Aa uahzan 

berhubung dengan 

kan bahwa 

  

dan Maan itu, tentu 
anak tidak wwiga 
persilahkan Par. 
kedalam SE 

Tetapi Na 

waktu salah seorang dari ta- 
mu” itu kemudian M 
kan sendjata 
memerintahka: 
nat djanga 

n agar tuan rUW- 

itu, aa rumah, 

Tn ka oleh para Pen- 
iikat dengan tambang 

ah tiang, dan Ka 2 

 pendjahat Pa 
Ipen merk ,Pa 

arlodjitangan, 
menurut keterangan, | 

a Rp. 6.650,—- 

na pen Lapan Ing 

  

kan anfara kuweh « 
jang ternjata : diganti 
ngan 'hilangnja barang2 Saba Irintah dan Rakjatnja, 

Ten diterang- 

jkan diatas. — NN 

HAAN LISTRIK 
| PERUSAHA untung Tr 

rugi. 
Pa 

Oo jan mengurus 

3 : nan listrik di Nana. 

ini BN perslah | 

To51 dari empat pel 

2 PeruaaNgAN listrik ,, 

95: menanggung yu 

jusutan | tidak . 

ian bertambah. : 1 

if murah. Jero “Tk 

lama diadakan 

Bana ren 

  

Rp. 70. 096: Pen 

3 iron tar 
Kena telah   

  

Mata PA peri 

,Sumatera”. Karena p 
“bertambah Juas, maka | 

ada diperoleh. 1 

— Sebagiannja De 
menutup kerugian ta 
lampau. Tanggal 1 Dj: 
keuntungan itu 

agi.: 
— perusahaan listri 
—tahun 1951 Mendapat 1 ke 

    

   

    

  

      

   

  

  

  

    
    

       

    

   

  

    

            

  

yag” Nanas Naat pula : 
68.350 dan Naa — 

  

  

    

       

   
   
    
   
   

       
      

  

o. Peran Nang da- 
“usaha ini dipegang oleh 
san Perrin dari Kemente- 

rian naa Ak ditundjuk 

Ir. Perburuhan, “Djawatan 
buruhan dalam tahun 1953 

erentjanakan : 
ha menaikkan Katak 
ruh harian, dan b. pen- 

pengangguran jang 

sengketa KPP dite- 
bahwa penjelesaian se- 

jusahakan -. dan berkat 
bantuan para pegawainja, pe- 

djaan bisa berdjalan terus - 
agaimana mestinja: 

Kesehatan. Dalam tahun 
lirentjanakan pembikinan 

1 rumah sakit dj Sentolo dan Wo- 
nosari dan tambahan balai2 
pengobatan dan nasehat kese- 

untuk pemeliha- 
dan pengobatan orang2 

g terserang hongeroedeem 
dimintakan dari Peme- 

  

| XK. Kehewanan. Peternakan 
: rakjat jang mendapat kemun- 

Tenan akibat  pendjadjahan 
| Djepang dan tevolusi perlu di- 

zadjukan lagi dengan mengu- 
| -sahakan bibit dan pematjek jg. 

baik. Usaha seterusnja — jaitu 
mendirikan propaganda voor- 
lichting dan demonstrasi af- 
deeling. 

XI. Pengairan. Tidak banjak P 
| jang dapat dikerdjakan untuk 
keperluan pengairan ini. Jang. 
dapat direntjanakan ' hanja : 
Pn pandjangnja Slokan 

ram 'dan beaja jang dise- 
can sebanjak Rp.537.400.—. | 

Bagi slokan Kalibawang hanja 
| dapat disediakan pos sebanjak 
-Rp.1.506.000.—. 

XII. Lalu lintas. Achirnja me- 
lintas dinjatakan 

bahwa keadaan djalan2 di Jo- 
gja sekarang ini tidak akan 

:| melantjarkan hubungan  la- 
lu lintas. Tetapi dengan per- 
sediaan anggaran jang ajauh 

   

an djalan2 malah akan tambah 
rusak. Oleh karena itu diha- 
'rapkan “perhatian DPRD un- 

mikian S.P. Paku Alam. 

T " Tradisi baru. 
Sambutan jang pandjang le- 

bar dari S. P. Paku Alam itu 
oleh acting Ketua DPRD sdr. 
Karkpno didjawab dengan per- 

njataan penghargaan jang sebe- 
nar2nja. dengan pernjataan Wa- 
kil Kepala Daerah jang. bersi- 
fat terus terang itu, maka | 
DPRD sekarang ini membuka 
“tradisi baru jang meliputi ker- 

tara Pemerintah dan rakjat. 
Dinjatakan : “bahwa mulai “saat 
ini DPRD akan mengikuti dja- 
'lannja- pemerintahan daerah 
dan wmenelitinja. Diharapkan 
bahwa selandjutnja Pemerin- 
tah Daerah dan DPRD dihari 
“Kemudian dapat bekerdja jang 

Iiebih efficient, sebab ” DPRD 
insjaf, bahwa tahun 1953 ada- 
“lah tahun jang suram agi 
daerah ini. Tapj dengan ja 
sama jang erat antara Peme- 

maka 
DPRD jakin, bahwa kita akan 
dapat mengatasi segala kesu- 
'litan2 jang sedang dihadapi 
“oleh rakjat. . 
' “Sidang “kemarin itu  djuga 
menerima . dengan resmi sdr. 

AN nga mendjadi anggota 
DPRD. sebagai pengganti sdr. 
Labaningrat jang telah dite- 
tapkan 'mendjadj sekretaris 

'ke-I. Sesudah itu sidang ditu- 
png dengan pengumuman ren- 
tjana susunan seksi2 jang 5 
djumlahnja itu dan segera akan 

2 jai jahkan, sesudah dilakukan 
| peninjauan lebih landjut. # 

PEMBAHARUAN PE- 
NGURUS PWI SOLO 

“Bertempat di Balai Wartawan 
| Solo, pada hari Senin malam jl. 
i|telah dilangsungkan pertemuan 

  

  

  

   

   

    

  

   

      

Ng : | para anggauta2, pertama-tama 
untuk sekedar. memperingati 

yan Wartawan Indonesia. 
alam rapat gnggauta pada 

  Oa malam itu djuga, pengurus la- 
telah meletakkan djabatan- 
tetapi dengan suara akla- 

“masi telah dipilih kembali, de- 
ngan tjatatan untuk lebih me- 
ntjarkan djalannja organisasi 

diadakan beberapa perobahan. 
| Dengan demikian maka 

nan pengurus PWI Kring 

    
' Ketua, tetap sdr, Hendro 

Suajono (Nasional), Penu- 
lis II, sdr. Sawarho (“Adil”), 
endahara I, sdr. Soewarno 

“| @Kedaulatan Rakjat”) 
1 Gt mendjadi Penulis II, dan 

dahara II, sdr. Hudijanto 
NP jang dulu mendjadi 

3ep sa hara TI, — (Kor),   

Indonesia. 

|ke Schiphol dengan mobil polisi 

2 Ikan melambaikan tangan 5 
St tak Tapat “1 

| dy dan wakil2 komisariat agun: 

| sifatnja sebagai 

gasnja mengawasi warga - Ne-. 

— Ant. 

tuk sama2 memikirkannja. Des 

dja sama,-saling mengerti an- | 

enap 7 tahun berdirinja Per- 

sus. 

Baba ka adalah sbb : 3 

G Antara”), Penulis I, tetap sdr. |. 

jang | 

Go dan: Sunito: dana" 

sana dengar 

Hanja adpokat Mr. S. Gerban. 

Mochtar. dan. Sulaiman jang di 
beri izin oleh djaksa agung utk 
mengundjunginja didalam cabi- 
ne pesawat terbang jang disiap- 
kan dibagian dalam dari pela- 
taran. Dengan didjaga oleh 4 
orang seksi 2 djam lamanja 
mereka menunggu djam kebe- 
rangkatannja dilapangan ter- 
bang jang gelap itu. — Ant, 

KEGELISAHAN PERA- 
NAKAN ARAB 

Pusat Badan Konperensi 
Bangsa Indonesia Turunan 

Arab, dalam suratnja “untuk 
minta perhatian kepada Seksi 
Dalam Negeri dan Penerangan 

| Parlemen  menjatakan adanja 

kegelisahan pada golongan pe- 

ranakan Arab pada waktu ini 
berhubung dengan  tindakan2 
dari UPBA, jang dalam  ba- 
njak hal dipandang mengham- | 
bat djalannja proses hapusnja 
probleem Mae di Indone- 

sia. 

Dinjatakan dalam suratnja 

itu, bahwa pidato pimpinan 
UPBA jang diutjapkan dimuka 
tjorong radio R.R.I. Djakarta 

pada 21 1 '53 memambah ke- 
gelisahan dikalangan golongan 

  

peranakan Arab. 
Darj pidato pimpinan UPBA 

tersebut njata, bahwa persoa- 
lan minoriteit dipandang dari 
sudut. . kepamong-pradjaan SE 

mata2, tanpa pertimbangan 2 
politik psychologis dan Kema- 

sjarakatan, dan djustru- inilah 

pokok - pangkalnja ketegangan 

ituu Demikian dinjatakan se- 

landjutnja dalam suratnja itu | 

jang diaChiri dengan pertanja- 
gat apakah “instansi UPBA itu 

mong - pradjaan dengan . tu- 

gara Indonesia jang bukan asli 

sebagaimana halnja dgn Oost 

Aziatische Zaken dahulu, atau- 

kah instansi UPBA itu seharus- 

nja bersifat sebagai suatir ba- 

dan politik jang bertugas me- 

njelesaikan soal minoriteit. ? 

| PERKARA POMPA" 
Hakim Gea 

putusan. 
| Pada tg. 9 Pebruari 1953 di- 

ngadilan Negeri Semarang Mr. 
(Gunawan, telah dilakukan  si- 

Gang landjutan dalam perkara- 

Men rokok ,,Pompa”. Da- 

sidang , tersebut setelah 

lebih. dulu hakim memberikan 

pemandangan2nja jang - parn- 

djang lebar dengan - "pertimba- 

ngan jang semasak?2?nja terha- 

dap “perkara tersebut maka 

'achirnja hakim telah membe- 

Yikan keputusannja terhadap 

para na sebagai berikut: 

Pertama : 
“Terhadap terdakwa ke-1 

“Ong Sik Kien Direktur ,,Pom- 

pa” untuk tuduhan 
'diberi hukuman badan 1 tahun 
6 bulan: serta dihukum: denda 

sebanjak Rp. 100.000,— Swbsi- 

“der 5 bulan hukuman badan. 
Untuk taduhan ke-II- diberi 

hukuman badan 1 tahun, “(djadi 

untuk dua tuduhan itu jalah 

  

    

  

   

  

  

   

         

badan kepa- 

"bawah pimpinannja hakim Pe- | 

jang ke-1 | 

Bandjir ai Semarang. 
t hudjan lebat beberapa 
ni terus menerus, ma- 

: a hari Senin malam jang 
u di Mranggen tergenang air, 

    

   

  

   

    

| Grobokam terhenti. Tinggi 
ir 30cM. Dan ril jang 

“air sepandjang Ik. 

er, an Iu lintas     

ditulis jang sampai berita Ini 
tel: Per- adi di Sulawesi. 

ini dibagian timur kota 
telah - menjebabkan 

Rana penduduk runtuh. Ting- 
giair sudah lebih dari 1 meter. 

   

  

   

    

          

   

      

   

    

     

      

   

    

   

  

Beberapa djalan telah diputus- 
“kan oleh bandjir air hudjan itu 

sedang disana-simi pohon2 be- 
“sar tumbang dan 'merusakkan 

rumah2, kawat2 tilpun dan lis- 

| trik, 
Korban jang. telah diketahui, 

Manday (lapang terbang Maros) 
digenangi air dan lapisan aspal 

, Dalam pada itu gadis2 didae- 
rah itu sama keluar dengan pa- 

| kaian indah dan berpesta air. Su- 
atu tra isi mereka jang katanja 

dapat ..menghindarkan hudjan 
dan badai. 

- Djalan raja didaerah Djene- 
'ponto djuga tertutup bagi ken- 
daraan karena hudjan itu. 

ngat dikuatirkan bahwa  tam- 

ribu ekor petjah dan menghanju: | 

kan berpuluh-puluh ribu ban- | 
deng kelaut, seperti 2 nb ter. 
djadi. 

minoriteit terutama di kalangan | Berita2 dari Wipnanasa menja- 

takan, bahwa hubungan antara 

tor angin dari djawatan meteo- 

rologie dan geofisik selama Pe- 
bruari ini (1 hingga 28 Pebru- 
ari) tinggi hudjan jang turun 

mentjapai 1.k. 550 milimeter se- 
dang tanggal 6-2-1953 144 mili- 
meter, 

Angin Nana meniup achir2 ini 

mentjapai 30 hingga 32  knots 
Ok, 58 Km.) — Ant. 

Bandjir di Klaten. 
1 Tg.8-2 di Bajat Tergenang air 
karena hudjan terus 
Tanggul di Wiro rusak. Karena 

: Sudah Datang: 

RADJANJA  BROMFIETS 

N.S.U. AUICK, 
MESIN DJAHIT. 

TOKO , 

s IMEXI" 
TUGU 29, TELP. 600 

JOGJA. 

x Radio BIN bentuk baru 
x Radio AGA ketjil 
x Radio AGA medium 

Philips Auto - Radio 

K
e
k
e
 

TOKO 

Cr 
YG KIDUL 77-79 

(Ca yot 
JOGJA Tr. EN, 

! kerugian : 

Dluga, kereta api 

pada tanggal 7 Pebruari, seorang 
(anak mati karena lemas. Diluar 

“ |kota Makassar djalanan antara 

rusak, Berpuluh2 hektar sawah j 
“turut terendam. 

1 semua penduduk. menderita 
14 buah rumah ru- 

k, 52 penduduk  diungsikan, 
M5 rumah tergenang, sawah dan 

ladang seuas 88 ha. tergenang 

:, (Kor). air 

MENTERI ANWAR KE 
SUMATRA TIMUR 

|. Kemarin Menterj Sosial, 
“war Tjokroaminoto telah 
'tolak ke-Medan | untuk me 
ruskan » perdjalanannja pad 

ipa oleh bentjana bandjir. 

« Sementara 

“sebesar 100 ribu “rupiah 
“korban bentjana tersebut 

Sumatera Utara, 

  

  

diantaranja Gubernur Budiono, 

laiman dari P.W.I. Pusat, 

“sementara . pengurus 
Perusahaan Suratkabar. — Ant.   

Sa- | 

bak2 ikan bandeng dimana kini j 
sedang terpelihara beratus-ratus | 

Menado dan beberapa kota ter- | 
putus karena terdjadinja tamah2 | 

longsor. Menurut tjatatan kan- 

menerus. 

Untuk Taun Baru IMLEK 

(mata kutjing) | 

Philis Have, piso tjukur listr. 
 Dynamo mesin djahit U.S.A. | 

Mesin tulis tas HALBERG dll. 

  

SEDJARAH “INDONESIA 
bergambar a Rp. 6,50 

BAHAN UDJIAN MASUK 
SEKOLAH MENENGAH 

a Rp. 3,50. 

GANECA   
2 tahun 6 bulan men denda 

Rp. 100.000). 
Kedua : - 1 

' Terhadap. terdakwa “ke-2 
Kwee Kee Giok Kepala Gudang 
“Pompa” untuk tuduhan ke-1 : 

dibebaskan dan untuk tuduhan 

ke II diberi hukuman-djang- 
gelan jakni 1 tahun ' hukuman 
badan dengan tempo perjalanan 

2 tahun. | : 
Ketiga : 4 

Terhadap terdakwa ke-TII Li- 

em Tiauw Tjhiang Kuasa'..Pomi- 
pa” untuk tuduhan ke-1 diberi 
hukuman badan 1 tahun 6 bu- 

lan serta dihukum denda seha- 
aa Rp. 50. 000,— subsider 
5 bulan hukuman 'badan. Utk. 

badan 1 tahun. (djadi untuk 

dua tuduhan itu jalah 2 tahun 
6 bi. ditambah denda Rp. 50. 000. , 
5 (SM). “4 
  

| DAJAR PUTIH: 

. THE SECRET OF con. 
5 VICT - LAKE 

h 20 Th. Fox Century. 
“Pimpinan Productie: Frank P. 

Rosenberg. Pap 
Regie: Michael Gordon dan 

'Scenario. Oscar Saul. Tjerita 
Film ini kering, karena kesalah- 
an psycrologie. Hanja menga- 
lihkannja - dalam lajar . putih 
boleh dipudji, karena bertjorak 

'incidenteel. Probleemnja malah 
“dilupakan. Karena kesalahan 
terletak dalam Scenarionja. 
“Film ini menggambarkan ra- 

hasia telaga di California se- 
belum kota itu ada (1871). Tapi 
dialoog dan actionnja tjara 
sekarang . Peranan utama dipe-: 
gang oleh Glenn Ford, Gene Tier 
ney, Ethel. Barrymore dan Z   chary Scot, Film ini sedang di   

putar di Rex, » 

tuduhan jg ke-II diberi hukuman 

  

    
OVERSTE SUDIRMAN | 

| 

| DI SEMARANG 
|. Telah berada dj Semarang 
Overste Sudirman,  pedjabat 

| Panglima T.T, V untuk menga- 

| dakan perundingan ' dengan 

| Panglima Bachrun dari T.T. Tv. 
Tidak diperoleh keterangan 

apa jang dirundingkan itu. 
Selain 'Panglima2 

djuga Biro Penerangan 
territorium tersebut 
kan perundingan. — Ant. 

kedua 

An- 
par 

besok pagi ke Kotaradja. Mak 
'sudnja ialah untuk menindjau 

daerah Atjeh jang telah ditim- 

itu Kementerian 

Sosial telah mengirimkan uang 
untuk 

di 

Panglima Bachrun, Sjarief Su- 
idan 

Sarekat k 

tersehut 

.mengada- 

  

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI. 

Tanggung baik dan kuat. 
Mentjabut gigi tanggung 

tidak merasa sakit. Dengan 

harga pantas. 

: Alamat : 

  

Gandekan No. 2, 
- Jogja. 

B2 : 1 

    
lahir pada tgl. 6| 

Febr. 1953 djam 6.12 sore 
di Kliniek Dr. Soedarmadji. 

Anak “lelaki : 

SIEM HWIE GING 
Putra ke 2 dari SIEM KIAN 
TIE — TAN. Atas perto- 
longannja Dr. Soedarmadji, 
bidan Srijati serta pemban- 
tu2nja dengan djalan ini 
dihaturkan diperbanjak te- 
rima kasih: 

  
9-2. 

  

  

BINTANG FILM DJADI 
NON | 

June Haver  bintang-penari 
dunia film Hollywood berambut 
kuning - keemas?-an, jang per- 
nah mengumumkan bahwa ia 
hendak melepaskan kehidupan- 
filmnja dan akan - mendjadi 
biksuni (non), datang dibihara 
(klooster) ,,Sisters of Charity” 

dekat Leavenwort di Kansas. 
Mulai ini June Haver bersa- 

ma2 kira? 12  tjalon- biksuni 
lainnja akan mulai menempuh 
latihan untuk kehidupan keaga- 
maan Katholik selama 2 tahun. 
— UP. : 

RABU 11 PEBRUARI 1953. 

Gel. : 42,25 59,2 dan 1224 m. 

    
  

  

12.15 Beberapa Krontjong: mo- 

KORBAN DI NEDER- dern 
LAND:e 1395 TEW AS 12.30 Aneka warna lagu2 in- 

... : SS strumental 
Djumlah korban jang tewas | 1345 Doris Day dalam da. | 

dalam bentjana bandjir di Ne- Domino dan Shanghai 
'derland kini mennigkat mMen- | 1400 Hiburan siang oleh 

ajadi 1.395 KAK Na Tah O.K. Melati, '. 
Hingga sekarang lebi ari. | 17 ms PENA 

.50.000 orang telah diungsikan | Tan And pa ME Jati Mn 

dar ibagian barat-daja Neder- | 18.00 Peladjaran "Yagu2 Djawa 

land jang tertimpa bentjana 3 Tn 

itu. Djumlah ternak jang mati Re. She na oleh Carry 

dalam bandjir2 - ditaksir lebih 1915 Polisi 5 
5 5 $ si dan Masjarakar 

kurang 40.000 ekor. — AFP. 19.40 Krontjong ,nonstop oleh 
1 “OK. Penghibur 

P.W.I. SEMARANG 20.30. Lagu2 Tionghoa modern 
3 TAHUN -: "Up 21.15 Ruangan Djapendi Jogya- 

i Be karta. ' 
Malam “Minggu jang" lahh Na 

Persatuan Wartawan Indonesi- Maap Mang Manasuka oleh Na 

a kring Semarang telah mem- DN Pa | an 

peringati hari ulang tahun jang Pak Natan 0go 

ke-III dengan . dihadiri pedja- Y T 
bat2 sipil dan militer setempat   

Lea Un 
1000 PEMBELI 

mendiadi 

1000 "LANGGANAN 

    
  

rus membikin tiap Pembelinja 

mendjadi Langganan jang tetap. 

Ini disebabkan oleh karena Dja- 

mu Ngeres Linu, dan djuga lain2 

djamu keluaran Njonja Meneer 

'rang satu bungkus 

DJAMU NGERES LINU 
(No. 20) 

2 bangka hanja Rp. 0. 50. 
         

  

                    
segala kepertaan djamu. 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

NE 
LA Nani 
SEMARANG 

i Ba 2 

Agen Djokja: Petjinan 18, Tugu 
Kidul 7, Ketandan 4, Lem- 
pujangan Wangi 80, Keme- 
tiran Kd. 18A, Kintelan 94. 

Agen Magelang: Djalan Tidar, 
Patjinan 96 — 13. 

  

peman “15, 

177 dan Djl. Gading Kd. 170. 
24-2.       

| Telah 

Il 
| 
  

mara       
  

sok, dl. 

HARI PERIKSA 
AHAD SORE   

LELANG UMUM KONTAN, hari SENEN 16-2- 
dj. 10 pagi, di Balai-Lelang KEMADJUAN Judonegaran 14, 
Jogja. Matjam? barang dilelangkan tidak berlimit, Perabot 
rumah-tangga, Perabot kantor, Radio?, Sepeda?, Barang ro- 

1953 

Menerima Barang? TITIPAN 
Djuru Lelang 

PAK MUH. 

  

BANTULAH !   Panitia Penolong Bahaja Bandjir 
' Tapanuli: 

. 

Dji. Merapi No. 2 Kotabaru 
Jogjakarta. 

  

   

          

   
    

      

   

        

   

   

    

   

                      

    

  

   

  

- 

  

  

     

      

    

   

  

   
   

    

   

  

    

    

    

      

  

(T251-54- 95:98,    

    

    

    

    

    
   

        

"SAJA SELALU 

MEMAKAI 

CAK. 
Kata 

“Eleanor Parker, 

bintang dalam 'pilm 

Paramount 
"Detective Story" 

    

| His mengagumkan tja- ' 

ranja SABUN WANGI LUX 

memperindah kulit. Djuga Njonja me: 

b ngalami bagaimana LUX memberi 

keelokan pada kulit Njonja jang 

segar dan menawan hari.” 

putih, murni, halus 

bagi kulit Njonja. 

x 

SABUN WANGI 

   
buatan 

UNILEVER, “ dipakai oleh 9 diantara 10 bintang pilm.       

Djamu Ngeres Linu terus mene- | 

Semarang, dapat membuktikan : 

kemandjurannja. Belilah. seka- | 

  

  

Agen Solo: Tjojudan 141, Nga- 
Djalan Slamet 

Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 
sukan 4, Dil. Pasar Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen PAOTHAY 

TVAP GARUDA BOLA DUNIA 

Atjeh / | 

  

  

MALAM INI dan BESOK MALAM 

3,LUXOR" 
»TUNISIAN VICTORY” 

(PEPERANGAN DI TUNISIA). 

Film dokumenter ini memperlihatkan gerakan? militer 

Afrika pada Perang Dunia Ke-lII. 

SEREM 

  

di 

mengerikan mentakdjubkan. 

  

  

UNTUK 13 TAHUN KEATAS., 105-2 

Pap 

SOBOHA RSONO" 13 “Tahun - keatas. 

PREMIER. Teks INDONESIA. 

    
      
    

  

   

    

'RAGS' RAGLAND 
BEN BLUE 

Dikectad bp MORMAN 2: MetENO 
Produced by ARTHUR aa 

    
  

ANGGUR 

  

UNTUK MEREKA YANG 

BERPUDUK PERUT ME- 

NIMBULKAN WAPSU MAKAN. 

MENGHATKAN TUBUH, MELUNDUNGI 

    
AI na 

Uu PRA 
er TAN 

Pend 

            

  

II OKOK DIPALAM PERUT, YAN MENTJEGAH- A 
KELURON, MUNTA2 SERING KEPALA PUSING 
MINUM INI ANGGUR IBU YAN ANAK - an 

  

Ie 
TETAP SEHAT. ke Ae 

  

PUSAT PENVIUAL: 

TS BAN SAN YOK. PANG 
Rs KAPASAN 216-220 SURABMATILP 887 4. 

£ BISA PAPAT BELI VISEGALA TOKO2Z PAN RUMAH OBAT, 

Agen Solo: Toko'SENG MO — Toko HAY TJIANG — Toko 

NAM — Toko PODJOK — Toko FOE — Toko Obat ENG 

TAY HO — ENG THIAM HO dan DJIN SENG Ho, 

  

  

  

—— LELANG UMUM 
2.250 ban2 luar 

  

mobil dan truck 
  | dari party f 
1.000 ban2 dalam mobil dan truck " 

Hari SENEN, 16 Februari '53, mulai djam 9 pagi, 

Tempat :, Kalibaru Timur, Semarang: 
(Gudang Dinas Peralatan Tentara Terr. IV). 

Waktu periksa : 1 djam sebelum lelang dari Nan 
8 sampai 9 pagi. 

Pengundjung2 diwadjibkan membawa surat PAS 
dari KMKB Semarang. £ , : 

Venduhouder: F, VAN LOO 
100-2 Karangasem 11, ' Semarang. 

  & 

Kamus Stenografi Indonesia 
Oleh: CHADIDJAH ARIEF 

Kertas bagus Harga Rp. 1.50. 

Pesanan tambah ongkos kirim 1045 sedikitnga Rp. 1,— 

Pembelian banjak dapat potongan : 
1-50 ex. 1075 

51 — 100 ex. 15745 
101 keatas 207 . 

PUSAT PENDJUAL : 

, Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 42, — telp. 901,     JOGJA. 1 

Ba ie 
Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1522/52/8.0.14,


