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hkebat2nja tempo hari. 

tjepat. Tempat nagara2 

  

Kesulitan? untuk menga- 
« Dena Kl satu 

: dmas Puii negeri Ing- 
geris misalnja termijn itu di- 
tetapkan 3 tahun. Djadinj 

' 8 Tan seseoran £ 

    

    

- dengan Panah dia dipindah. , 
tempat lain. 

pegawai itu dalam metakukan 
tugasnja bisa tetap “ objektip. 

Sebab kalau ia terlalu lama 
tinggal disuatu negara, maka 
perhubungannja enyan orang2 

dinegeri itu sudah terlalu kekal, | 
de- | temannja banjak, Dengan 

mikian dalam banjak hal ia 
mau tidak mau dapat bertin- 

dak sedikit subiektip, jang me- 
rupakan 
negara jang diwakilinja. 

“Diantara kepala2 perwakilan 
egara kita sekarang ini ada 

beberapa jang telah agak lama 
tinggal disatu tempat,  misal- 
nja New Delhi dan London. 

35 Dan kedua pendjabay itu telah 
ber disana lama sebelum ne- 
Hg “kita diakui, artinja, kiia 
masih dalam perdjuangan se- 

Datar 

Sanu mereka sedikit banyak 
ima bantuan darj orany3 

Ragi sana Ada kita -de- 
: wa keduanja 

'oteh: 

  

   

      

perd 
jintanja kedua pembesar ne- 
gara itu kepada per- 
wakilan kita tadi tidaklah ba- 

njak memberi untung kepada 
negara sendiri. 

“Lin dari pada itu perlu di- 
perhatikan, supaja “perwakilan? 

Republik di negara2 Asia men- 
dapat tenaga jang sepantasnja. | 
Apa jang kita dengar dan Ii- 
kat ialah, bahwa banjak pe- 
wuwai2 kedutaan kita di Eropa 
(Barat) tidak suka (mau) di- 
pindah kenegara2 Asia dengan 
diasan kurang enak” disana. 
Maunja mereka tinggal terus 
di Eropa, hingga dengan de- 
mikian tidak ada kesempatan 
bahi pegawai2 jang ada di Asia 
uhtuk melihgt perkem 1m di- 
benua Barat dan Sbb 

“Hiigya dengan begitu penga- 
laman terlabu berat sebelah. 

Disamping tu 
Asia pada masa sekarang 
mengalami perkembangan 

kedudukan 
ad 

rialis bekusaha keras 
kan politiknja untuk 
tingan sendiri. Ini dja - 
ranja diabaikan - dalam menga- 
dakan perobahan2 dalam Ha ' 
wakilan2 kita itu. Kita sebut- 
kan sadja, Kairo misalnja, le- 
bih2 waktu ini. Apakah belum | 
waktunja untuk. mendjadikan- 
nja kedutaan Desoge ema | : 
belum masanja 

patkan seorang dttase militer | 
disana ? Apakah belum masa- | 
nja mengangkat seorang attase 
pers disana ? Apakah belum 
tiba waktunja untuk mengada- 

kan mutasi disana, dimana se- 
luruh staf kedutaan kita itu 
adalah “dah lebih 13 tahun 
tinggal “di Mesir, 'ketjuali. “ 
orang. Artinja mereka ditarik 
dulu ke Djakarta misalnja, Su- 
paja mengetahui keadaan da- 
lam 1, ng seat" 

  

  

KAWAT BELASUNGKA. | 
WA PM BELANDA k 

bentjana bangir di 

    

Atjeh. 2 

Atas malapetaka Payah: jang 
menimpa Atjeh itu Perdana | 
Menteri Belanda pada tanggal : 

     

9/2 telah mengawatkan (pernja- 
, | santo (DPD)    

   

taan belasungkawa ata, 1 
pemerintahnja kepada Perdana | 
Menteri Republik Indonesia. 22 

Dinjatakan dalam kawa 
itu, bahwa lebih2 negeri Belanda | 
jang telah mengalami sendiri 
bentjana air jang hebat itu, da- 
pat benar2 ikut merasakan apa | 
jang dialami di Atjeh itu. Per- 

njataan simpati djuga ditudju- | 
kan kepada korban2 dan keluar- | 
ga2 jang ditinggalkan. 

Djuga Menteri Luar Negeri 
Belanda mengirimkan pernjata- 
an demikian kepala Menteri 
Luar Negeri Indonesia pada 
tanggal tersebut. — Ant. 

      

     

    

    

Hal ini. dimaksudkan, aa : 

suatu kerugian bayi | 

“ iak $ 
Nahru). Tapi 

  

   

  

    
  

Indonesia Menteri Kesehatan   
   

kan, bahwa kedatangannja 

TT-uL 

   | kesec jaan Kolon el £ 

bertugas di MBAD. 
Selandjutnja (katkkan bah- 

(wa tidak benar adanja berita2 
jang mejatakan seakan-akan 
KSAD merentjanakan : muatasi 
setjara besar2-an. Mutasi jang 
sedang diadakan di TT 2 itu di- 
skatakan adalah bersifat biasa, 
berhubung “dengan rentjana pe- 
njempurnaan angkatan arat, 

misalnja pergantian komandan     
   

  

— Dikatakan -mutasi “demikian 
itu memang mendjadi kompe- 
tensinja Pengelima TPT Manna 
— Ant. 2 

  
“ 

  

Tak Sidang Kabinet : 

. AMANDEMEN DJAS-: 
WADI DIBITJARA- 

2 en KANE Ni 
| Dalam siJangnja pada 10 Pe- 
-bruari jang lalu selama 514 djam 
Dewan Menteri telah menerima 
baik rantjangan undang2 ten- 

tang pernjataan berlakunja un- 
dang2 R.I. dulu no. 4 tahun 1950 
mengenai dasar2 pendidikan dan 

pengadjaran disekolah2 di Indo- 

nesia, rantjangan undang2 ten- 
tang mengadakan rumah? pen- 
djara tentara di Padang dan Ma- 
kassar dan rantjangan2 undang2 - 

Teng dihadiri Oleh a.l. wki, Presiden, 

pada tgl. 7 . 8 - '58 telah diadakan 
“Dr, Sudjono Djoenea Purbone goro 
2 kanak2 dalam facultte4 Kedokteran. 

| bil, oleh karena Menteri 

# 

  

   

  

Pres, ' Umwersiteit 
dan guru2 besar lainnja maka 

upatjara pengangkatan 
mendjadi Prof. dalam 

(IPPHOS). 

Simbolon di Djakarta. Major 

itu tidaklah atas 

dengan Pd. KSAD a.l. menge- 

utk mengadakan penindjauan 

  

|dan peraturan pemerintah ten- 
tang tarif pos dalam negeri. 

Selain daripada itu kabinet 
menjetudjui rantjangan keputu- 
san Presiden tentang pentjabu- 
tan hak atas tanah erfpacht 

pertanian besar |,,Pasilian” di 
Tangerang dan rantjangan pera- 

turan pemerintah tentang pelak- 
sanaan penjerahan sebagian dari 

urusan pemerintah pusat  me- 

resi - 19 PT-V berkenaan : da. provinsi2. . 
deni dilatihnja Kn ia 4 

: SSKD:- bab HN ana 

  

prapto atas rantjangan undang? 
tentang tarif padjak perseroan 
untuk tahun 1953. Disini laporan 
telah diberikan oleh Perdana 
Menteri kepada kabinet. Tetapi 
sesuatu keputusan belum diam- 

Keu- 

jangan sendiri masih berada di 
Bandung memimpin sidang 
Ecafe. : 

Pembitjaraan mengenai 
tersebut masih akan dilandjut- 
kan dalam sidang lain. 

Achirnja kabinet djuga telah 
membitjarakan rentjana mutasi 
terhadap beberapa pimpinan per- 
wakilan luar negeri Indonesia 

dewasa ini, tetapi belum sampai 
kepada sesuatu keputusan. Pem- 

bitjaraan tentang soal ini pun 

akan dilandjutkan dalam sidang 

    

    

kabinet jang akan datang. - Ant. 
  

| Djakarta. 

Seperti diketahui, baru2 ini 
Panitya Otonomi jang diketuai 
oleh Walikota Mr. S. Purwoku- 
sumo, bersama dengan Wakil 
Kepala Daerah S. P. Paku Alam 
telah imengundjungi Djakarta 
utk mengadakan perundingan 
dengan Kementerian Perburuh- 

an perihal status Djawatan Per- 

.buruhan jang sampai sekarang 

ini masih belum ada ketegasan. 

Hasil nol besar. 
Setelah menguraikan setjara 

globaal tentang. pembitjaraan- 

“Perburuhan jang berhasil dgn 
| nol besar itu, sdr. Sumarto (se- 
ikretaris Panitya Otonomi) me- 

tetap terus bekerdja dan ber- 
usaha keras untuk  mentjapai 
Pen ah jang adil. 

: “Dalam pendjelasan Sur na 
: menjatakan dgn 

tegas. w. bitjaraan2 j 
Bni Hua pihak Ne 

Perburuhan itu sungguh 
ifat pengaduan kekuatan”. 

Panitya disatu pihak tetap me- 
megang teguh pendiriannja me- 
nurut,UU, sedang.Menterj Per- 
|buruhan dilain pihak hendak 
| mendjalankan 'kekuasaannja se- 
mata2. 

Menurut Susanto, adanja per- 
| kawinan antara Kantor Penju- 
|luh Perburuhan dengan Dja- 
 watan Sosial Perburuhan, 

| mengharuskan segala perobahan 
dirundingkan bersama dengan 
| keputusan bersama pula, Pada 

    

     

    - Vhal dalam Pen “di Dja- 

| nja dengan pihak Kementerian 

nganggap perlu, bahwa Panitya 

Mengadu kekuatan. | 

Sengketa Diwt. pekan dir DPRD: 

' Menteri Perburuhan ti- 
dak redelijk lagi 

Kalau perlu diadjukan kepada hakim 
IDANG DPRD Jogjakarta jang ke-II dalam tahun 1953 
ini dilangsungkan kemarin . dengan .atjara mendengarkan 

laporan Panitya Otonami meng enai hasil kundjungannja di 

karta itu menurut gelagatnja 
Menterj  berpendirian, bahwa 
segala keputusannja itu sudah 
dapat dianggap juridis- formii. 
dan dapat didjalankan. Tegas- 
nja Menteri Perburuhan dalam 
soal sengketa Djawatan  Per- 
buruhan ini tidak redelijk lagi 
dan semata2 hendak memper- 
gunakan kekuasaannja sadja. 

Tjampur tangan pihak 

ke-3 perlu. 
Sebagai konsekwensi dari si- 

ikap itu, . maka Menteri me- 

nganggap Peraturan No. 50 th. 
1952 itu harus pula didjalan- 
kan. Tetapi karena dalam ang- 
gapan kita peraturan itu me- 
njalahi dasar penjelesaian, ma- 
ka peraturan Menteri mengenai 
pembentukan KP-3 itu kita 
anggap angin belaka. 

Melihat proces penjelesaian 
jang demikian itu, maka me- 
nurut Susanto perlu ada pihak 
ke-3 ikut tjampur “menjelesai- 
kan soal KP-3 ini, karena nja- 

Demikian Susanto. 
Pemandangan umum. 

Dalam pemandangan umum 
“seterusnja berbitjara 6 orang, 
jaitu sdr. Wiraningrat, Istia- 
djid,  Brotoharsojo, ' Kusumo- 
broto, Hamam Hasjim dan 
Prodjokastowo. Pada umumnja 
mereka mentjela tindakan Men- 
teri Perburuhan dalam - Soal 
KP-3 itu. 

Sdr, Istiadjid. menerangkan, 
bahwa fraksinja '- dapat mene- 
rima laporan tsb., karena me- 
nurut pendapatnja hasil dari 
pekerdjaan Panitya selama ini 

geschil. 

  
  

     

ngenai pekerdjaan umum kepa- 

sekitar amandemen Djaswadisu- | 

hal - 

  
ta-njata sudah mendjadi rechts- | 

  

. MENTERI PERTAHAN 
AN INDIA WAFAT 

2 “Pada Selasa pagi. 

| Kedutaan 

.wami Ayyengar telah wafat hari 

Selasa pagi jl. di Madras setelah |. 

menderita sakit beberapa waktu. 

Almarhum mentjapai usia 71 
th. Sir Gopalaswami jang aa 

|tahun 1937 diangkat sebagai 

Perdana Menteri Kashmir sam- 

pai 1943, pada tahun 1948 me- 

ngepalai delegasi India ke De- | 
wan Keamanan jang memper- |$ 

soalkan masalah Kashmir. 

umum di India tahun 1951. — 

Ant. | 

idak aka ada bian 
besar2an di AD 
Kolonel Simbolon ke MBAD? 

OAL Maak Kolonel 
Hi Imam Sukarto, kepala bira penerangan SUAD menerang- 

Gi Djakarta 
panggilan KSAD. Kedatangannja adalah bersifat routine utk 
membitjarakan beberapa soal 

nai soal? ? jang berhubungan Gengan kazernering dan penghe- 
matan, 

Ia bottle -selandjutnja 
ke Bn. Be Man Berikan” jang waktu ini sedang bertugas di 

  

Kakak Buwono di 
5 : 

Medan f 
Sebagai Ketua K.O.L. | 

Dengan pesawat udara telah 

“tiba di Medan dari Djakarta 

Sultan Hamengku Buwono ke 

IX, guna mengadakan kundju- | 

ngan selama dua hari dikota ini. 
Kedatangan bekas menteri per- 

| tahanan ini adalah dalama hubu- 

ngannja sebagai ketua K.O.L. 

untuk memberikan nasehat2 

sambil melihat persiapan? jang 

dilakukan oleh Medan tentang 

penjelenggaraan PON IIF jang 
akan datang jang akan dilang- 
sungkan pada bulan Oktober. 
— Ant. HE 

      

    

Bezetting kan 
paja diangkat 

India di Djakarta 3 

mengumumkan, bahwa Menteri 4 
Pertahanan India, Sir Gopalas- |! 

   

| ge jang sedang menga- 
t 

1 (PENGADILAN TENTARA 
Para terdakwa dipetjat 

dari ketentaraan. 

3 

   
Pengadilan Tentara Djakarta 

gn Susunan sebagai 'berikut : 
| Ketua : Let. Kol. M. Rochjani: 

akim2 Perwira : Kapten L. 
#Natakusuma dan Kapten Sulei- 
Nor: Panitera : Kapten Tartip: 

jaksa Tentara : Major R.R.M. 

(Harahap, telah memeriksa per: 
'kara terdakwa : Ating Atisna, 
sersan, jang dipersalahkan me- 
Bu sendjata api dengan 

idak ada izin darj jang ber- 
wadjib. Putusannja 7 tahun pen 
jara dengan dipotong selama 
Pa dan dipetjat dari keten- 

|. Ia mendjabat Menteri Perta- | 

hanan India sesudah pemilihan | 

taraan. . 

Terdakwa2 1. Djohir, Pera- 
“djurid II, 2. M. Nasir, Kopral, 3. 
'Engkus, Peradjurit II, dan 4 
'Tjek, Peradjurit LI, jang diper- 

alahkan mentijurj dengan me- 

antjaman kekerasan jg 

a Tjen Fa Yie di Gang Baru, 
ta Djakarta dihukum demi- 

ian. Terdakwa 1: 6 tahun pen- 

jara dipotong selama tahanan. 
erdakwa?2 2, 3 dan 4 masing2 

7 tahun pendjara dipotong ser 

lama tahanan. 

$ Terdakwa2 semua 

.Gari ketentaraan. 

    

   

  

dipetjat 

  

LAGI SANGGUAN 
PERDJALANAN KERE- 

TA API 
2 
W “Kereta api pertama “dari 
Maos ke Bandjar, menurut be- 

"rita jang diterima di Bandung, 
231. 10 Pebr. pagi telah terpak- 

a ditunda keberangkatannja, 
Na Grena oleh pihak jang berwa- 
'djib telah diketahuj lebih dulu 
"tentang adanja gerombolan ber- 

TI
A 
J
i
h
a
n
 

oi
 T
e
n
d
a
 

jau disalah: satu halte 

ar angsungih. 
“Berita lebih landjut belum di- 
erima, sampai dimana gang- 

keruan 
(antara Ben dan Maos itu. 

jaitu   
T pemilihan su- 
oleh Presiden 

Djawaban Pemerintah tg 17!2 jad 

ALAM sidang terachir pemandangan. umum babak kedua 

mengenaj rentjana undang? 2 pemilihan Konstituante dan 

Parlemen jang diadakan pada.hari Selasa siang, berbitjara 11 - 

anggota, dengan begitu djumlah pembitjara dalam pemanda- 

ngan umum babak kedua ada 27 orang. Djawaban Pemerin- 

tah akan diberikan pada sidang pleno terbuka hari Selasa 

tanggal 17-2 jang akan datang. 

Djalan pembitjaraan. 

Djalan pembitjaraan pada si- 
dang terachir itu sbb : 
— Mr. BURHANUDDIN HARA- 
HAP (ketua fraksi Masjumi) 

berpendapat, bahwa kesediaan 
Pemerintah untuk memberikan 
kesempatan kepada para taha- 
nan S.O.B. melaksanakan hak 
pilihnja adalah tidak konsek- 
wen, karena tidak memberi ke- 

sempatan kepada tahanan2 la- 
innja. Pembitjara tidak dapat 
menjetudjui alasan Pemerintah, 
bahwa hilangnja, hak-pilih para 
tahanan adalah sebagai "akibat” 
dari. hilangnja kemerdekaannja 
(karena ditahan), sebab menu- 
rut pendapat pembitjara, paling 
sedikit para tahanan masih 

mempunjsi hak-pilih passief, 
meskipun “setelah ia terpilih 
mendjadi anggota, belum tentu 

| hilangan hak-pilihnja, karena 
berarti menjerahkan status hu- 

kum seseorang kepada suatu 
pelaksanaan administratif (pen- 
daftaran), pada hal menurut 
pembitjara jang berhak hanja 
pengadilan. : ep 

Mr, . Suhardi | menghendaki, 
adanja 1 kiesdistrict sadja, tapi 
djika diputuskan mengadakan 
lebih dari 1 kiesdistrict, ia me- 

ngusulkan supaja Jogjakarta 
pun “ didjadikan 1 kiesdistrict 

sebagai imbangan daripada Dja- 

karta Raya. 

S. HADIKUSUMO (PNI) 
minta pendjelasan lebih Jandjut 
tentang istilah sjarat : "kehila- 
ngan kemerdekaan menurut hu- 
kum”, tentang istilah "tugas 
operasi”, supaja konsepsi Peme- 
rintah mengenai pertanggung-   

dapat melaksanakan keanggo- 
taannja itu. 

Achirnja pembitjara minta 

supaja Pemerintah setjara te- 
gas menerangkan, bahwa dalam 
pengangkatan wakil2 minoriteit 

didulukan tjalon2 jang pernah 
diadjukan oleh partai2 politik 
dalam pemilihan umum, tetapi 
tidak terpilih. 
HUTOMO SUPARDAN (PKI) 

tetap pada pendirian fraksinja, 
bahwa sjarat umur bagi hak- 
pilih actief 16 tahun, sdengan 
mengemukakan tjontoh, bahwa 

umumnja guru2 S.R. jang baru 
keluar dari S.G.B. umurnjapun 
baru 16 tahun, bahkan pegawai 
keluaran S.M.P. bisa berumur 
kurang dari 16 tahun. 5 
Kemudian dengan mendasar- 

kan pada peristiwa razzia A- 
gustus jang menurut pembitja- 
ra tidak mempunjai dasar hu- 

kum, maka pembitjara berpen- 
dapat, banwa “para ' tahanan 
mempunjai hak-pilih actief ma- 
upun passief, karena mereka itu 
belum dibuktikan kesalahannja 
atas keputusan hakim, “Fraksi 
PKI minta supaja para huku- 
man kurang dari 5 tahun dibo- 
lehkan pula melakukan hak-pi- 
lihnja,.sedang mereka jang me- 
mimpin gerombolan2  terroris 
“tidak diperkenankan. 

MR. SUHARDI (Katholik) te. 
tap tidak dapat  menjetudjui 
pendirian Pemerintah, bahwa 
mereka jang tidak terdaftar ke- 

adalah merupakan batu lontja- 
tan kearah penjelesaian. Oleh 
karena itu, Panitya diharap 
menjempurnakan hasilnja itu 
dan supaja tetap . memegang 
teguh beleidnja. 

(Bersam bung hal 4). 

  

an djawab badan2 penjelengga- 

|ra pemilihan 
kembali. Pembitjara mengusul- 

kan tjara pembagian kerosi jg. 
dititik-beratkan pada djumlah 
kabupaten2. 

S. ENGEL (ketua fraksi De- 
mokrat) merasa tidak puas ter- 
hadap djawaban - Pemerintah 
atas pemandangan umum babak 
pertama karena berpendapat, 
bahwa saran2nja mengenai pem 
bagian Indonesia mendjadi 32 

daerah pemilihan tidak didja- 
wab oleh. Pemerintah. Ia men- 
desak supaja usul2nja itu didja- 
wab, dan bertanja atas dasar 
apa Pemerintah menentukan 15 

atau 16 daerah pemilihan. 
SUMARTOJO (PSI) mengu- 

sulkan supaja pelaksanaan hak 
pilih bagi anggauta tentara dan 
polisi jang bertugas operatif di- 
djalankan dengan mengadakan 
kotak suara . tersendiri dimar- 
kas2 atau tempat2  inkwartie- 
ring, misalnja dengan pertang- 
guhan waktu dua bulan. Pembi- 

tjara. tetap minta supaja orga- 
nisasi, tugas dan susunan ba- 
dan-badan penjelenggara pemi- 

lihan umum diatur dengan 'un- 
dang2 tersendiri dan mengingat- 
kan lagi kepada Pemerintah 
tentang kontrol terhadap fonds 
jang dipergunakan orang da- 
lam pemilihan umum nanti, se- 
bab menurut pembitjara bisa 
terdjadi, bahwa orang2 ataupun 
partai2 akan disokong oleh go- 
longan2 modal jang ingin mem- 
pertahankan kedudukan modal- 

nja dimasjarakat Indonesia, de- 

mikian pula mungkin terdjadi 
tjampur tangannja negara2 lain 
lewat partai2 politik dinegeri ini. 

J. P. SNEL (PRN) tetap min- 
ta supaja bezetting kantor  pe-   ' milihan Indonesia diangkat. oleh 
  

  

Lembaga Kebudajasn Indonesia 

Kah. Btanassch Genoetichap 

yan Kun tenan VIntensehapoen 
maan: sy af 

# akai 

En dirumahnja Orang Na- . 

perdjalanan kereta” api | 

umum 'ditindjau | 

    

  

| mudah dapat diatasi”, 
penjelesaian perundingan2 tsb. | 

  

  

'LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

. Sebulan . ........ Rp. 11.— 
Etjoeran Lc. io... 0.60 ” 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 35. 

Ng aa laut dekat Macao 
Kapal meriam Kuomintang ditenggelamkan 

Meriam2 pantai R.R.T, beraksi 
! 

ARIAN? pagi di Hongkong kemarin mengabarkan, bahwa | 
menurut berita? jang diterima dari Macao didekat pulau? 

Manshan disebelah tenggara 
laut kemarin dulu antara 

mintang. 

  

PASUKAN KUOMIN- 
TANG DI BURMA 

Bertempur bersama pem- 
berontak Karen, 

Sedjumlah - besar 

Tiongkok  Kuomintang 
pasukan 

telah 

menggabungkan diri dengan pa- 
sukan ,,pemberontak Komunis” 

suku bangsa Karen dan mela- 

kukan serangan terhadap kota 

Loikaw, ibukota negara bagian 

Burma Karenni jang berbatasan 

dengan Muang Thai. . 
Dari djumlah penjerang 600 

orang, jang 350 serdadu adalah 

pasukan Kuomintang. 18 Orang 

penjerang tewas. 8 diantaranja 

berpakaian seragam tentara 

Kuomintang. 4 Orang serdadu 

Kuomintang tertangkap. 
Pasukan2 Tiongkok Kuomin- 

tang, jang melarikan diri ke 

Burma Utara dari Tiongkok ke- 

tika tahun 1949 itu, achir2 ini 

telah mengadakan persekutuan 

politik dengan kaum pemberon- 

tak Karen, — UP. 

PERUNDINGAN SUDAN 
HAMPIR SELESAI ? 
Seorang djuru bitjara kedu- 

taan besar Inggeris di Kairo 
kemarin hari menjatakan kehe- 
ranan atas komentar2, jang 
pessimistis, dalam pers Mesir | 

mengenaj perundingan2 antara 
Inggeris dan Mesir tentang 

Sudan. 
Ia menerangkan bahwa ha- 

nja ,,sebab2 tehnis” jang sangat 
menunda 

Selandjutnja ia “ mengatakan 
bahwa dalam waktu 1 atau 2 

harj lagi perundingan2 itu akan 
selesai. — AFP. 

SUKANTO DI MEDAN 
Dari Djakarta tiba di Medan 

tgl .9 - 2 kepala Kepolisian 
Negara Pusat Komisaris Besar 

R. Sukanto guna menghadiri 
pembukaan gedung balai per- 
temuan pegawai2 polisi Suma- 
tera Utara pada tgl. 14 Pebru- 

arj jang akan datang. Dari la- 
pangan terbang Sukanto terus 
berangkat ke Prapat bersama2 
kepala Kepolisian Sumatera 
Utara Komisaris Besar Darwin 

Karim untuk istirahat. — Ant. 
  

Presiden atas usul Parlemen 
dan supaja pengangkatan wa- 
kil2 dari golongan minoriteit 
pada pokoknja didasarkan atas 
usul dari golongan tersebut, ar- 
tinja pengangkatan diambil da- 
ri tjalon jang termaktub dalam 
daftar2 partai, daftar2- gabu- 
ngan dan daftar2 perseorangan 
jang mentjapai djumlah duku- 
ngan jang tertentu dari golong- 
annja masing2. Pembitjara me- 
ngusulkan  djumlah dukungan 
200. buat  tjalon pertama dan 

100 buat tjalon2 berikutnja se- 
bagai -sjarat dapat diangkat. 
SURJANINGPRADJA (NU) 

tetap minta diadakan panitia 
pendaftaran didesa2, dan minta 
keterangan berapa presen tam- 
bahnja beaja pemilihan umum 
djika panitia2 itu diadakan. Se- 
landjutnja ia akan memadjukan 
usSul2 amandemen, diantaranja 
tentang  sub-panitia pemungu- 

tan suara diketjamatan2, 
MR. MOH. DALJONO (Ma- 

sjumi) mengulangi pertanjaan- 
nja, apakah tidak perlu dalam 
pemilihan umum ini diadakan 
haluan politik, misalnja Pantja- 
sila, perlunja untuk menetapkan 

partai2 mana jang boleh turut 
atau jang dilarang turut dalam 
pemilihan umum. Ia djelaskan 
pendiriannja tentang tjalon2, 

jaitu bahwa meskipun mereka 
dapat ditjalonkan oleh pemilih2, 
tapi mereka harus berpartai. 
MOH. NUH (PIR) bertanja 

apakah alasan Pemerintah un- 
tuk menetapkan sjarat. umur 
18 tahun bagi hak aktip, bagai- 
mana tentang usulnja mengenai 
sumpah para pelaksana dan su- 
paja larangan perangkapan dja- 
batan buat Konstituante dibikin 
lebih ringan dari pada untuk 
keanggautaan Parlemen, mengi- 

ngat kurangnja tenaga2 dalam 
hubungannja dengan besarnja 

djumlah anggauta kedua badan 
tersebut (750 orang). Selandjut- 
nja ia minta supaja tata-basa 

rentjana undang2 diperbaiki. 
MAYOR POLAK (PSI) me- 

ngundang Pemerintah membela 
pendiriannja tentang mengada- 
kan 15 atau 16 kiesdistrict ter- 
hadap alasan2nja jang meng- 
hendaki 40 kiesdistrict menurut 
kesatuan2 hidup didaerah2, Pem 

bitjara terangkan, bahwa ang- 
ka 40 itu bukan principieel, jang 
penting ialah kenjataan adanja 
kesatuan2 hidup didaerah2 oleh 
karena itu ia dapat  memper- 
timbangkan djuga usul2 supaja 
Jogjakarta (atau bersama2 de- 
ngan Surakarta) didjadikan pu- 
la satu kiesdistrict tersendiri. — 

Ant, 

Macao telah terdjadi pertempuran 

pihak RRT dengan pihak Kuo- 

Dikabarkan, bahwa sebuah 

kapal meriam Kuomintang te- 
lah tenggelam, kira2 10 anak 
buahnja tewas, 20 orang lagi 
tertawan. Tembakan2 terdengar 
selama 25 menit di Macao, di- 
duga dalam pertempuran tadi 
terlibat 4 kapal “Kuomintang 
melawan meriam2 pantai RRT. 

Beberapa buah kapal dinas 
bea-tjukai RRT ikut bertempur 
pula. Diduga pihak RRT mem- 
pergunakan pulau - pulau La 
Sap Mei.(?) jang letaknja 20 
mil dari Hongkong sebagai de- 
pot untuk menjelundupkan 
bahan2 strategis ke Tiongkok. 

Ketjuali disana, djuga dibe- 

berapa pulau lainnja disekitar 

Hongkong dan Macao pihak 

RRT menempatkan detasemen2 

tentara. Sedjak beberapa bu- 

lan jang lalu ini sudah bebera- 

pa kali terdengar tembak-me- 

nembak disekitar perairan ini. 

Pers Tionghoa di Hongkong 

malam Rebo jang lalu sudah 

mengabarkan bahwa satu es- 
kadron kapal meriam RRT te- 

| lah menenggelamkan sebuah 

| djung Kuomintang jang me- 

| ngangkut pasukan? gerilja 

Kuomintang diluar perairan 

Macao. 3 Buah djung Kuorin- 

tang lainnja, berhasil melari- 

kan diri. 
selan- Diperoleh keterangan 

| djutnja, bahwa djung2 ini sele- 

sai melakukan tugas mereka 

| disuatu tempat jang 
pihak RRT tapi mereka diser- 

gap pendjaga2 pantai RRT ke- 

tika berlajar pulang. — UP. 

  

.FLYING BOZCAR" 
AMERIKA DJATUH 
Sebuah pesawat Jari angka- 

tan udara Amerika di Djerman, 

.Elying Boxcar” C-119 hari Se- 

Jasa telah hantjur 15 mil dari 

Pittsburg “dan” 6 orang anak 

buahnja tewas. — UP 

Blokkade RRT: 

Belum 

apa j 

Dikatakannja, bahwa ia tak 

tahi-menahu mengenai rentja- 

na2 jang mendesak bahwa RRT 

akan diblokkade, bom atom 

akan dipakai atau akan dilaku- 

kan pemboman terhadap Man- 

tjuria. Hingga kini belum ada 

kepastian sikap Amerika ten- 

tang blokkade tersebut. 

Sementara itu, senator. De- 

mokrat Richar Russel menja- 

takan harapannja supaja Wa- 

kil2 Amerika Serikat mendesak 

kepada PBB menjetudjui dila- 

kukannja blokkade tadi. Tapi 

senator2 Demokrat lainnja ke- 

banjakan tampaknja menentang 

blokkade dalam bentuk apapun, 

mereka kuatir kalau2 tindakan 

ini berakibatkan (1) perluasan 

perang di Asia, (2) mungkin 

mendjauhkan negeri2 seperti 

India, Lanka dan Indonesia jang 

sedang berdagang dengan RRT 

itu dari Amerika Serikat. 

Kepala staf gabungan Ame- 

rika Serikat djendral Omar N. 

Bradley achir2 ini menerangkan 

bahwa menurut hukum interna- 

sional dilakukannja blokkade 

terhadap Hongkong oleh Ame- 
rika termasuk perbuatan terla- 

rang, tapi hukum tidak akan 

menghalang-halangi dilakukan- 

nja blokkade terhadap pelabuh- 

an Dairen dan pangkalan Port 

Arthur di Mantjuria jang dipa- 
kai oleh kapal2 Sovjet Unie. 

Beberapa pembesar di Wa- 
shington berpendapat blokkade 

terhadap RRT tidak bisa effek- 

tif apabila pengangkutan ba- 

han2 dan barang2 jang berguna 

untuk peperangan melalui Hong 

kong tidak ditjegah. — UP. 

Djepang kuatir. 

Djurubitjara kementerian tu- 
ar negeri Djepang katakan, bah- 
wa ia tak pertjaja Amerika 

akan mengumumkan blokkade- 
nja terhadap Tiongkok darat 
dengan segera dan diharapkan- 

nja blokkade itu hendaknja dja- 
ngan dilakukan sebelum 30.000 
orang Djepang jang kini masih 
di RRT dikembalikan, 

Ketika ditanja, apakah bila 
dengan demikian dapat diang- 
gap pemerintah Djepang menen- 
tang blokkade sematjam itu, 
djurubitjara tersebut katakan 

4 ”no coment”,   

iduduki | 
: ' kesuatu pulau. 

  

  

PABRIK MESIU DI PI- 
LIPPINA DIDIRIKAN 

Oleh Amerika. 

Pembuatan pabrik mesiu de- 

ngan segera di Philippina yelah 

diramalkan kemarin, ketika cli- 

adakan rundingan antara pPem- 

besar2 kementerian luar Ntt 

Philippina dan seorang Cp 

berkedudukan penting dj Penta- 

gon, demikian didapat kabar 

harj Selasa. 

Rentjana tersebut dikemuka- 

kan dalam rundingan dian 

direktur bantuan militer 

rika, djenderal Major Ge 

Holmstead, menteri pertaha 

Philippina Ramon M y 

dan kepala staf ang r 

rang Philippina, djenderal ma- 

tjor Calixte Dugue. Dikatakan 

rentjana tersebut sebagian ber- 

maksud unutk membantu 

njediakan mesin bagi ne 

Asia "Tenggara, bila sewax 

dibutuhkan. — APP. 

BADJAK LAUT PILIPINA 
Tampak lagi diperairan 

Indonesia. 

Indonesia Merdeka” 

ngar dari sumber resmi, 

sesudah beberapa lama 

djak laut Pilipina ti 

gi melakukan aksinja 

sir Kalimantan Timur, 

14.00 tanggal 4 Pebruari js 

lalu, dilaut Berau, Kalimantar 

Timur, tampak dua perahu ber- 

motor dari badjak laut Pilipina, 

    

  

   

        

   

     

  

mencdie- 

bahwa 

    

   

  

  jang menembaki sebuah per: ihu 

dagang jang sedang berlajar 

dari pulau Derawan menudju 
   

seni- 
1 

latit 

Perahu jang ditembaki 

pat berlindung kesebuah pul 

dekat disana, dan badjak 

tadi tak dapat mengedjar 

Keesokan harinja, t: 

Pebruari, Kepolisian Ka 

tan Timur terus meronda dise- 

pandjang pesisir tersebut, dan 

   
   

   
   

£ 

| tanggal 7 Pebruari datang puia 

| kapal ronda Kepolisian dari Pp 

karta, Pan perahu badjak laut 

itu tidak ada lagi. 

Diduga mereka pergi kepulan-, 

Matatua atau Matatuan.   
ada kepastian 
Amerika 

Senator2 Demokrat kurang setudju 

ENTERI L.N. Amerika Serikat John Foster Dulles Selasa. 

jang lalu menerangkan kepada panitya Senat urusan hubu- 

ngan dengan luar megeri bahwa tudjuan penting dari pemerin- 

tah Eisenhower ialah supaja negara? Sovjet tetap meraba-ra ba 

ang akan didjalankan Amerika. 

  

Selandjutnja djurubitjara tadi 
katakan, bahwa pemerintah Dje. 
pang bermaksud untuk melan- 

djutkan perdagangannja dengan 
Hongkong dan untuk itu digu- 
nakan kapal2 Inggeris. 

Mendjawab beberapa perta- 
njaan2 berturut2- djurubitjara 
tadi — jang menjatakan penda- 
patnja sendiri — katakan, bah- 
wa ia tak pertjaja Amerika 

akan mengumumkan blokkadea 
nja terhadap RRT. 

Blokkade tak akan 

memenuni harapan? 

Sementara itu kalangan jang 
kompeten di Tokio mentjermin- 
kan pendapat pemerintah Dje- 
pang, bahwa blokkade terhadap 
pantai RRT, politis atau prak- 
tis, tak akan memberikan ha- 
s2 sebagaimana diharapkan 
oleh kalangan jang tertentu 

di Washington, — AFP. 

  

x Peristiwa 

dung “bioskop Luxor, Jogja, has 
ri Senin malam Selasa barus 

istimewa dige-s 

Ini» Karena hudjam lebat Muvca 
njebabkan  penonton2 perbuli- 
djukam kedua tidak dapat, ws 
lang, mereka disahkan dndule 
terUSessissnanee SUMOU MOntOn Sd 
Eau pertundjukan lagi, ulah pers 
tundjukan jang teragkin



   
    

      

   

            

    

  

    

          

    
    
    
     

   
   
   
   

  

       
      

    

   

  

   

   

   
   

   

     
   

  

   
   

   

    

   

  

   
    
   
   
    

  

     
      

     

  

   

    

   
   
   

   
   

  

   
    
   

   
   
    

   
     

      

   
   
   
   

    

   
   

      

   
    

   
   
    
    

   
         

» pemerintah pusat I 

     

ketuai Sutan Moh. IK al 
ketua kehormatan Radja Goa 
Andi Idjo,. n San PD 

AMBON — £ eni 1 
galkan Ambon, ketua 

  

- nerangkan, telah dike Ka 
statemen, jang antara lain me- 
ngatakan, telah tertjapai hasil2 
jang konkrit untuk melakukar 
otonomi bagi idaerah 
Tengah dan Tenggara. 

LOMBOK — Dikota M 
(Lombok) telah dibentuk. 
Tani Buruh I , 
dengan diketuai oleh sar. Umar. 

PAMEKASAN - — Oleh wanita. 
' Demokrat, Kini telah “dilang- 

sungkan , pembukaan. kursus 
- PBH bagian wanita, Tjalon mu- 
rid pertama, ada 29 orang. 

TRENGGALEK - — Kini diko- 

  

  

Ya Sae 8 th. , atas diri 

x ag ta 3. nggal 
Baru 1059 telah menggorok | 
leher kawar : 
"Muntah 

  

    

lobang anehasnyg tebak ia tidak 
' sampai meninggal dunia dan | 

sembuh kemudian Ta di- 

rawat dirumah sakit. 

ih | tu2nja organisasi: guru Ra asa 
L. nesia jang bersedjarah, jang pa- 

    

  

   

  

   
    
   

  

   

  

   

|kah jang disebut Pendidikan Na 
€ sional itu. Tetapi rupanja sam- 

pai kongres berachir PGRI me- 

1 pu dan tidak kompeten membi- 
1 jarakan Pendidikan: Nasional jg 

“| tahui sungguh2 akan isi 

'sebut ,,para ahli” didunia pendi- 

“berkedudukan di Djokja 

. (mengadakan rapat anggauta un- 

“Jia praktekkan dan sudah lama 
| pula menghadapi kesukaran2, ke 

- |buah2 jang 

| matjam-matjam Pang selama 
“prakteknja dalam sedjarah hi- | 

2 ngar berita, bahwa didalam kun- 

api Ba Tagana , 
ar i 

1 gel: 2 
Or sia jang bada ajaaa 

Sa dulu -berpetjah-belah | 
dan berkasta-kasta) bersatu | 

Ao dasar persamaan, An 

  

ng. Petbr & na ini aju- 
ga membitjarakan. tentang apa- 

dirinpja tidak tjukup mam- 

sudah lama sekali dipudji-pudji 
tiap pembitjaraan tentang 

lidikan, tetapi belum dike- 
dan 

perumusannja itu  Achirnja 
kongres PGRI itu akan menje- | 

  

t |rahkan soal Pendidikan Nasio- || 
nal ini kepada mereka jang di- 

dikan. 

Sedang BKPI (Badan Kong: 
res Pendidikan Indonesia) jang 

| tg. 19 December 1952 ini akan 

tuk merentjana Kongres Pendi- 

| Sudah terolalokbh "Taman 
Siswa sendiri telah bersedia de- 
ngan konsepsinji tentang Pen- 
didikan Nasional, jang sudah ja- 
ma mendjadi kejakinan perdju- 

dan sudah lama pula 

  

sulitan?, 'udjian?2 dan n hasil2 serta 
af dan su- . bagus pula 

dah lama pula mengalami ber- 

.dup, dan sedjarah perdjuangan- 

nja didalam 30 tahun ini 
Malah achir2 ini kita mende-   Hakim achirnja 

kan hukuman 8 taktag aa daa 
buatan H. Madin itu. — Ant. 

@jungannja ke ke Perguruan Tinggi 
ana Mada" di Ic Ma 

  

Suara Pers: Pers: - 

Kedutaan 
Berkenaan de 

menhendaki dibukanja : 
lan R.I. di Moskow, maka Hari: 
an ,,/Merdeka” menulis sbb.: 
Masalah pembukaan “keduta- 

an besar: di Moskow menarik 
perhatian 'kalangan2 politik 
kembali, karena masalah ini se- 
karang akan @imadjukan da- 

   

   

    

sekali, bana 
geri Mukarto elah bersedia 
dan memasu! dalam ren- 
tjana jang meliputi : 'seluruh re- 

jutaaan2 R.I. di- 

| pembukaan luar negerj. K 
Bunga . di Moskow. kedutaan be 

- ag Sate gala aa. untuk 

keduta: Tana sar itu & 

    
     

   

  

        

      

   

    

   
   

    

    

      

    

      
       

   

    

   
        
    
   

  

   
   
   

   

   

  

   
    

     

       
     

  

   

    

       

  

   

   
   

  

    

   

   

   

      

menteri UAN . 

kedutaan 
Unie. 
dutaan 

berarti 
(D j jakarta 

menurut 
Masjumi 

esa Sovjet 
i pusat pr 

en 1 

  

   

x | ritera, ,ti 

Ha 

di Moskow ) 
"mang punggung Periden ah 

| Wilopo ini sangat besar : j 

dalam perkembar 
tah Wilopo ini sel andjutnja. 

Djika sekiranja 

    

ini, maka timbullah beberapa. 

sis-kabinet. 

kedua partai ini agaknja sulit 

diperoleh dalam soal. Moskow 

itu. Bahwasanja P.N.I. “akan 

sedia menerima pendapat Ma- 
sjumi dan sebaliknja, sehingga 

akan diperoleh kompromi me- 

ngenai masalah pembukaan ke- 

dutaan besar R.I. adala sati 

'apoteose atau perhitung: 

   

   

   

hankan hidupnja kabinet. Wi- 
lopo ini. 

Tapi kita Bea 

ana Ta Kana: ante j . . 
neng NantiaeNa : 

pada | han: 

   

    

“ 

    

   

sean ta Dewan “unta 
Pantjasila, dalah fi 

  

guruan Tinggi Gadjah Mada itu. 

teri dengan kata2 .menjelidiki” 
itu belumlah djelas kita ketahui. 

“ Bagaimanapun djuga : alga, 

kita tarik, bahwa pada dewasa 

| suatu persoalan “jang penting 
dalam dunia pendidikan — ialah F3 

filsafat atau dasar - Pendidikan 

jang sedjelas- Daan 

  

bangsa Indonesia jang 'akan da- 

rendahnja -peradaban sesuatu 
salah satunja nampak 

pada sistim pendidikannja? 
' Orang sering berbitjara, “bah- 

'ta Tr alek dibentuk suatu wa kita tidak la membutuhkan 

organisasi pentjak baru, nama (dikan j.a.d. beserta atjaranja | pendidikan ia Kita 

— PORPI, diketuai sar. Achmad | sama sekali. Konon kabarnja fi- | membutuhkan Pendidikan Na- 
5  Mas'an. hak Taman Siswa telah mengu- 'sional. “Tetapi lama sekali 

j 5s ba LA Pk Lapan “Pendidikan Nasional” ini ha- 
ongres 1GiKan J. itu lerupak 2 

8 TAHUN PENDJATA, " bitjarakan atau lebih djelas di- 2 ketaaa Na na 

| Karena gorok leher | deskusikan hal : Pantjasila, se- | dan pangkalnja. Dan bukankah 
: Kawan sendiri, bagai dasar Pendidikan Nasio- | karena belum adanja perumusan 

“pal. | Ss djang tegas tentang Pendidikan 
Nasional itu, sedjak proklamasi 

dengan sistim 
Fa sibuk dengan mentjontoh dan 

“ap meniru bahan2 jang datang dari 

(Ina12 Bukankah karena kurang 

| dasar Pendidikan Nasional 

: 'kebimbangan, sehingga lahir be- 

- Jingat bagaimana nasib UU. Po- 

Isarkoro pada tahun2 jang lam- | 
t pau, jang telah disjahkan 

A | tetapi presiden Sukarno lama ti- 
-mendjadi dasar Tagana Per- 23 

| Apakah jang dimaksud oleh men 

maka suatu kesimpulan" dapat 

|ini masjarakat kita menghadapi | 

Nsional dengan ' perumusannja- 

al ja | selesaikan. 

tang. Bukankah besar ketjilnja 
tampan sesuatu bangsa, tinggi 

aa Tuak kita - mabuk 

luar-negeri2-an,   

Barat jang beritiket internasio- 

egasnja perumusan filsafat atau | 
itu 

5 njebabkan politik pendidikan 
“dan pengadjaran di Indonesia | 
senantiasa mondar-mandir  di- 

'atas papan keragu-raguan dan 

$$
 

berapa peraturan negara tentang | 
pendidikan di Indonesia jang di- 
dak tentu nasibnja? Kita masih 

kok Pendidikan R.I. jang telah 
| disarankan oleh menteri Mangun 

oleh | 

KNIP (Parlemen RI sedjak '45) 

dak mau menanda-tangani, teta- 
pi achirnja baru oleh achting 
presiden Asaat disjahkan. Djuga 
demikian, kita masih ingat de- 
ngan lahirnja Peraturan jang 
mengenai peladjaran agama di- 
sekolah-sekolah, jang achirnja 
mendapat. penolakan dari ber- 
bagai fihak Badan Pendidikan 

' seperti Madjelis Luhur Taman 
Siswa dn BPKMA (Badan Pen- 

didikan Kristen Madjelis 
Agung). 

“ Melihat akan kenjataan2 ini, 
maka perumusan dasar Pendidi- 
kan Nasional ini perlu segera di | 

“Dalam masa Sekarang ini tu- 
gas kita jang besar adalah mem 
bangun. Membangun masjarakat 
jang akan datang. Kita sekarang 

telah merdeka formil politis. Ke- 
wadjiban dalam fase ini adalah 

mengisi kemerdekaan kita itu. 
Kalau pekerdjaan pendidikan ini 

dikatakan sebagai salah satu 
djalan untuk mengisi kemerde- 
kaan kita itu, karena pemuda? 
dan peladjar2 jang sekarang 
adalah warganegara jang akan 
datang, maka persoalan jang ki- 
ta hadapi sekarang ialah perta- 
njaan Apakah jg akan kita isi- 

“kan kepada kemerdekaan kita 
ini? Atau lebih djelas: Apakah 
dasar Pendidikan Nasional kita 
di Indonesia?   pena detik sekarang ini lebih2, (Bersambung hal 4), 

  

“Mi 

3 

Sidang. D P RDS kota 

saat ken saga" na uap aa penting 
DANUSUMARTO anggauta D.P.D. Kotapradja Magelang 

1s seksi Keuangan meneran gkan, bahwa guna menngatasi 

kesulitan? dalam hal keuangan, langkah pertama jang akan 

| diambil jalah mengadakan kenaikan berbagai matjam padjak 

- dan BN Gea itu berusaha maap an sumber? 

an pemerin- | 

- dikemuka- 
“kan dalam Dana masalah 

masalah jang dekat. Bara Uer : 

'Persesuaian paham RA $ 

tidak mungkin mendjadi ebe- 

naran. Ketjuali djika ada mak- 

'sud kedua partai 'itu untuk dgn 

| segala pengorbanan memperta- 

bahwa 

. Diterangkan seterusnja, bah- 
wa untuk tahun 1953 subsidie 

jang diterima dari Pemerintah 

Pusat hanja sebesar Rp.1. 697.000 

padahal dalam tahun 1952 jl. 
subsidie jang telah diterima ada 

1 Rp.2.242.323,-berarti untuk ta- 

hun ini subsidie dikurangi de- 
Sg. Haa Rp.545.323,— 

Usul kenaikan padjak) 
tarip2 diterima DPRDS 

| Dalam pada itu dapat diberi- 
takan, bahwa dalam sidangnja, 
jang pertama untuk tahun ini 

pada hari Senin dan Selasa jl. 

DPRDS Kotapradja Magelang 

telah membitjarakan usul2 dari 

1 pihak DPD mengenai perobah- 

an peraturan leges, peraturan 
tentang dagang dan djual susu 

dalam kota Magelang peraturan 

padjak tontonan dan. minu- 

man keras serta soal perobah- 

Tidar dan Budirahaju. Pembi- 
tjaraan “tersebut berachir de- 

ngan mengambil keputusan di- 

antaranja sebagai berikut: 
Tarip bea leges dinaik- 

| kan 3 kali tarip lama. 
Padjak tontonan berupa bios- 

'c0op dindikKan mendjadi 3076, 

padjak tontonan2 jang merupa- 

kan bedrijf seperti wajang 

orang, ketoprak, sandiwara dll.   
diatasi. 
ha 

  

Tersengai 2. 

| perti orang tinglung jang di 

paksa. bitjara dihadapan penga- 

Tilinginya sngin mendengar ke- 

terangan tentang. penggurongan 

Kperty orang -batja koram jang 

| bawu terbit, angin mengetahui 

kabar? istimewa jg tidak tiap2 

hari 'kediadian. 

demikian njonja . Hardjo bertje- 

| hutam segerom 

patjukamn. bedil ga, anat ta- | 
Bus b 

       
UpTuk2 , orang 

gam. sada tanu dalam 
Pena Aru     

dalam soal Moskow itu perten- 

“| tangan: 'prinsipil jang ada dian- 

| tara kedua partai itu na bisa 

ini Harajo mentjeriterakan apa 1g 

i | telah dialamunja. dua djam jang | 

lalu: bitjaranja tiada djelas, se- 

  204. Untuk pertundjukan2 jang 
bersifat kesetian dan bermak- 

'sud untuk memperkembangkan- 

Tatan Lapan Pn misal- 

sengal. njonja -pangg perempuan tak Tau dam 

rada - rabaan tangan grajak2 
itu, mentjari uang kertas jang 

diselipkan dibalik kemben atau 
angkin. « Semmuanja berdjatam 

an tarip Rumah Sakit Umum : 

agelang 

nga olah-raga padjak ditetap- 
kan 10 (turun dari  tarip 
semula), sedang kartjis2 tonto- 
nan ketjil-ketjilan harus diru- 
bah dari rata2 215 sen didjadi- : 

kan 25 sen keatas. 
Mengenai peraturan tentang 

dagang dan djual susu, usul 
DPD untuk menaikkan bea pe- 
meriksaan (keuringsloon) sapi2 
susu dari Rp.2— . mendjadi 
Rp.15:— per-ekor, diterima oleh 

sidang. 
Tentang kenaikan  padjak 

pendjualan minuman keras, Si- 

dang setelah terdjadi perdeba- 
tan agak lama achirnja mene- 
rima suatu usul untuk menaik- 
kan 5 kali tarip lama. Usul jang 
diadjukan oleh DPD 3 kali. 

| Selandjutnja sidang telah me- 
nerima pula beberapa usul DPD 
jaitu tentang penetapan tarip 
baru dari “ongkos2 perawatan 
dan pengobatan di Rumah Sakit 
Umum Tidar dan Budirahaju: 
dan djuga “tentang penarikan 
bea berhenti -bagi truck2, taxi, 
personen-auto, dokar/kereta dan 
betjak jang berada  ditempat2 
pemberhentian jang Giselengga- 

rakan oleh Kotapradja. : 
Sidang dilandjutkan pada hari 

'Rebo, dimana antara lain akan 
dibitjarakan tentang pengesjah- 

28 -1 jang lalu. 

     

    

   

ik Pada gambar tsb. kelihatan betapa besar bahaja air jg me- 
njerang didaerah Atjeh itu. Pemandangan tersebut adalah sa- 
lah satu bagian dari Pagar Atiek, di Kutaradja pada tanggat 

  

  

  

gjekarta.| 
SUSUNAN DEWAN 
TJABANG  SOBSI 

JOGJA 
Dalam rapatnja Dewan Pleno 

Tjabang Sobsi Jogja pada tang- 

gal 10-2 telah mengesjahkan su- 

sunan Dewan Tjabang (Dewan 

Harian) sbb : Sekretaris Umum 

| sdr. Sjamsu Sumedi,., wakil Se- 

kretaris Umum sdr., Hadisusan- | 

to, Biro Sosial Ekonomi sdr. 

“Parsidi dan Tugirin, Biro Pene- | 

  

Bandjir Atjeh/ Tapa- 
nuli ke 

Telah kami terima soko-.. 

ngan untuk korban bandjir 

di Sumatera Utara dari : 

Toko Buku ,,ME- 

NARA” Jogja Rp. 50,— 

Sar.N.N, Jogja Moo 

| Anggauta2 Re- k 

daksi /KR” Jogja ,, 100, —” 

  

  Rp. 200,—   rangan - Pendidikan Surojo dan 
  

Mudjodo, Biro Organisasi sdr, 

Sudibjo dan  Sardjono, Biro 

Perbendaharaan sdr. Sudjati So- 

srodikarto dan Sukapsi dan Bi- 

ro Kebudajaan Olah raga sdr. 

| A, Samadi. 

GEDUNG MUALIMIN 

          
Ag Gambar : 4. Gomvo). 

  

59 Orang mati dan 
akibat bentjana 

kian menurut 

Kerugian terbesar tertjatat 
hingga dewasa ini jalah dika- 
bupaten Atjeh Besar dimana 
penduduk kehilangan | harta 
benda jang menurut taksiran 

| 60 gjuta rupiah.“ Tetapi menu- | 
Irut Djawatan Sosial mungkin 

kerugian akibat bentjana alam 
itu di Atjeh Selatan dan Atjeh 

“Barat lebih besar lagi. 
Menurut jang sudah diketa- 

"hui 5076 tanaman2 padi mus- 
nah. Didaerah kabupaten Atjeh 
Besar 305 dari tanaman2 rak- 
jat “rusak. Guna membantu 
korban2 bandjir di Atjeh itu di- 

| seluruh Sumatera Utara Kini te- 
Hah dibangunkan panitia2 dian- 
taranja di Sibolga, Medan, 
Kotaradja. 
: Kebakaran. 

Didaerah Sidikalang, Tapa- 
inuli Utara, baru2 ini terdjadi 

"kebakaran dalam mana telah 
| musnah 28 pintu rumah. Menu- 

rut Djawatan Sosial Sumatera 

Utara bentjana api terdjadi di- 
kampung Muara  Tigalingga 

dan mengakibatkan ratusan 

orang tidak  mempunjaj peru- 

(mahan lagi. Asal api dan be- 

rapa korban akibat Kebakaran 

Lini masih belum diketahui. 
Djawatan Sosial telah kirim- 

| kan bantuan Rp. 10.000,— utk 
korban2 kebakaran itu. 

'«' Kabar lain menjatakan pa- 

da sa'at terdjadinja kebakaran 

“itu kampung Pakkat djuga de- 

kat Sidikalang telah dilanda 

14 'bandjir. Beberapa puluh hektar 

tanaman musnah. Djuga di 

Barushulu, Tapanuh Utara, 

telah terdjadi bandjir “besar. 

Sebuah djembatan hanjut aki- 

Bat bentjana air tsb. Kerugian 

penduduk ditaksir Rp. 130. 000,- 

— Ant. 
mma 

2 SERI PERANGKO2 
BARU 

Dalam bulan “ini dan bulan2 

jang akan datang, oleh Kantor 

Pusat P.T.T, akan -dikeluarkan 

dua buah seri perangko baru, 

“jaitu setjara seri dari 30 sampai 

dengan 50 sen dengan gambar 

Kantor Pusat P.T.T, dan sebuah 

seri dari 60 sampai dengan 80 

sen dengan “gambar seorang 

Ksatria. — Ant, 
  

| PEMBUNUHAN THD. 
KAPTEN SUMANTI 

Tak mempunjai latar 
belakang politik, 

Kalangan Kementerian Per- 

tahanan atas pertanjaan me- 

nerangkan bahwa — laporan - 

laporan terus diterima dari 
Makasar mengenaj pembunuhan 

terhadap dirinja ' Komandan 
KMK/G Makasar Kapt. Sumanti 
dan Ltd. Matulessy pada tanggal 
31-1 jang lalu. 

Dan menurut laporan2 jang 

telah masuk ini, tidak terdapat 

tanda2 jang Pembunuhan itu 

mempunjjai latar belakang PO- 

litik. Dugaan berat sekali bah-   an otorisasi bagi pembangunan 
'gedung bekas Balai Kota dan 
DPU, masing2 sebesar Rp.190. 
MEN dan Pa aan Ta Lari 

  

    

:dilan. Orang berkerumun, menge 

bus. Hanja ingm tahu.sadja, se- 

1... Ketika bus: nd bukit 2 
: disebelah utara Ambarawa”, 

    
   

jetop Yus itu, seraja mengatju- | 

Ime, Pa sa 

aput dari 

meneruskan perdjalanan 

    

ludes uangnja. Grajak2 

   
barang 
jang diminta kembali 

i Gia. 

  

Semarang. 

     

tjepat, dan sudah itu penumpang 
boleh kembali masuk bus, bus 

“isinja hanja manusia2 jg sudah 
tidak punja @apa2 Tagi ketjuali 
hanja pakaian jang melekat di- 
tubuh masing2. Mas Kondektur 
pendjual kartits dus djuga iktut 

itu be-. 

bas benar metutjuti hak “mitik 
mumpang trus, seperti barang- 

itu hak milik. me eka 

Dan barang3. abah 7 nat ta- 
nja salah, seorang jang menge- 

| patah, habis Bram. “Ban 
saja pulang memba- 

wa uang tudjuh. ribu rupiah, id 
tah uang pembajaran kain batik 
“jang saja bawa tadi pagi: uang 
itu saja masukkan. dalam tas, 

etika ikami disuruh turun dari 
| bus, tas itu saja kempit Tike- 

tesla kiri, kututupi dengan. kam 
ndang supaja tidak kelihat- 

dn, tapi mata orajak2. itu Awas 
sekali, segera aku didekati, di- 
suruh meleptskam  taskw, 'aku 
enggin, kukatakam. tidak berisi | 
tang: grajak2 itu tidak pertja- 

ja, seorang diantaranjt mereng- 

gutkan. tas dari kerakku, di- 

putuskan tatinja. Saja hamupir 

pingsan, habis semuanja 

Dia menangis lagi, menebah- 
nebah dadanja, meremas-remas 
sapu tangtin jang  digenggam- 
nja, suaranja melengking nja- 

ring, seperti suara Tatapan se- 
orang ibu jang kematian anak 
mja. Para tetangga jang datang 

| mengerumuni dia sama terharu, 
tak dapat berkata apa2. Mereka 
dapat membajangkan dalam pe- 
Tas masinfg2, betapa susah- 

.nja kalau kehilangan uang ber- 
ribu - ribu rupiah, — uang jang 
dikumpulkan dengan susah. pa- 
jah, wang hasi ker ja halal se- 

bagai. djuragan ' pembatikan, 
uceng hasil kdringar bersama an- 
tara buruh dan madjikan, tiba 
tiba lenjab diyarony. 
. Seorang perempuan dari ru- 
mah sebelah any datang disitu 
berbisik. dengan kawannya, di- 
katakan banwa tjintjin dan ka-   
   

  

wa pembunuhan itu telah ter- 

djadi atas sebab2 persoonlijk, de- 

| mikian kalangan tersebut dia- 
tas. — Ant, 

Sumatra Timur diamuk | 
air dan api 

JUMLAH korban mati dalam bentjana bandjir di Atjeh 
mendjelang achir bulan jang lalu tertjatat 59 orang. Demi- 

tjatatan Djawa tan 
Daerah? jang ditimpa bentjana alam di Atjeh itu jalah kabu- 
paten? Atjeh Besar, Pidie, Atjeh Selatan dan Atjeh Barat. 

DIHARAPKAN TAHUN 
— INI SELESAI 

Saudra Moh. Mawardi dari 

Bagian Pengadjaran PB Muha- 

madijah Jogjakarta menerang- 

kan, bahwa usaha membangun 

kembali gedung Mualimin Mu- 
hamadijah di Patangpuluhan, 

diharapkan dalam tahun ini Su- 

dah selesai dan dapat diguna- 

kan sebagaimana mestin'ja. 

Gedung itu jang direntjana- 

kan memerlukan beaja Rp. 1.- 

000.000.— kini telah menjelesai- 

kan bangunan asramanja dan 

karena perlunja ruangan2 un- 

tuk memberikan peladjaran, 

| maka asrama itu kini dipergu- 

nakan untuk tempat peladjaran 

darurat bagi Mualimin. 

Menurut keterangan, gedung 

jang bertingkat dua itu, akan 

merupakan bangunan jang bo- 

leh dikatakan tjukup 'besar, dan 

  
djutaan rupiah lenjap 
bandjir di Atjeh 

Sosial ' Sumatera Utara. 

AKIBAT HUDJAN 
LEBAT 

Djawatan Perikanan 
rugi Rp.200.000.—. 

Hudjan lebat achir2 ini te- 
lah timbulkan kerusakan pada 

SIDANG TANWIR MU- 
HAMMADIJAH DI 

SOLO 
Didapat keterangan, 

sidang Tanwir 

| madijah jang akan dihadliri oleh 

segenap Konsul Muhammadjjah 

seluruh Indonesia akan dilang- 

sungkan di Surakarta tgl. 11 
s/d 14 Pebruari j.a.d. 

Dalam Tanwir itu akan dibi- 

tjarakan antara lain tentang 

lam2 perternakannja di Bonto- 
manai (Gowa) digenangj air jg 
menghanjutkan sebagian besar 
induk2 ikan dan bibitnja, demi- 
kian djuga dengan tambak2 
ikan didaerah Maros dan Pang- 
kadjene jang mengalami keru- 

sakan2. 

Mengenai hama belalang di 
'Djeneponto oleh pemerintah ka- 
bupaten Makasar  didjelaskan, 
pada umumnja binatang itu 
tidak mendatangkan kerusakan 

bahwa 

  hebat. Binatang tsb. hanja ma- | persiapan Mu'tamar j-a.d. dan 

kan bagian tanaman jang masih | disiplin organisasi. 

muda, sedang tanaman jang su- Sebagaimana diketahui Mu'- 

dah tua tak begitu disukainja. | tamar 'Muhammadjjah' ke-32 

Perkembangannja hama ini di- | akan dilangsungkan di Purwo- 

sebabkan karena terlalu pan- | kerto pada pertengahan bulan 

djangnja musim kemarau. Ant. ' Djuni. 

Pes di Gunungkidul 
meningkat 

Sa Lagi aa 2 Set PA Un Pa pa an 
Usul resolusi Istiadjid minggu jad 

dibitjarakan DPRD 
STIADJID, anggauta DPR Daerah Istimewa Jogjakarta 

fraksi Berah dan Tani menerangkan, bahwa usul resolusi- 

nja untuk mengatasi penjakit pes jang makin meradjalela di 

Gunung Kidul, dalam sidang DPRD minggu jang akan datang 

akan dibitjarakan, 

  

P. B. Muham- | 

Resolusi itu pada pokoknja me- 
minta kepada Pemerintah agar 

bagaimana mestinja, 

para penderita, tetapi djuga usa. 
ha2 preventief jang tetap. 

Tempat perawatan dan 
persediaan vaccine. 

Jang  urgeneperlu. diadakan 
menurut Istiadjid jalah, segera 
dibukanja tempat2 chusus utk 
para penderita, artinja didjauh- 
kan dari penduduk kampung. 
Kontak2 - personen, jang mera- 

vactine2 pes, 

hanja menunggu 

instansi 
Tenaga chusus 
dtiga. 

   

makin banjak. 

ana enas 

segera diadakan tindakan2 se- | 
tidak ha- | 

nja usaha memberantas kepada | 

| 
“541 orang, 

wat dan sebagainja harus ter- 

daerah2 jang dipandang perlu 

diadakan tempat2 penjimpanan 
sehingga sewak- 

tu2 dapat digunakan, dan tidak 
giliran sun- 

tikan pes jang telah diatur oleh 

bertanggung djawab. 
perlu diadakan 

Jang mati karena pes. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- | 
wa menurut angka2 jang ada, 
maka djumlah penduduk didae- 
rah Gunung Kidul, dalam ming- 
gu2 pertama sampai ke-empat 

tahun ini telah terdapat 60 orang ' Daerah. 

jaitu 
Wono- 

| jang mati diserang pes, 
| didaerah Karangmodjo, 
| sari dan Pondjong. 
|. Angka2 ini sebenarnja makin 

| naik, djika dibandingkan dengan 
| tahun? jang lalu. Menurut tja- 
| tatan, dalam tahun 1950 jang 

| mati terserang pes banjaknja 

tahun 1951 banjak- 
nja 597 orang, sedangkan da- 
lam tahun 1952 meningkat men- 

djadi 605, padahal usaha penjun- 
tikan pes makin merata. 

Tentang 
penduduk seluruhnja dalam ta- 
hun 1952 menurut Istiadjid ber- 
dasarkan daftar resmi banjak- 

orang, sedangkan mendapat pe- 
meriksaan dari jang berwadjib 
2474 orang, tetapi jang memper. 

oleh pemeriksaan “teliti hanja 
2022 orang. Dari djumlah. ini 
terdapat 605 orang jang ternja- 

ta “mati karena pes sehingga 

dengan demikian, dari seluruh 
kematian penduduk 
priksa 30” adalah 

pes. 

diadjukan resolusi kepada DPRD 
jang diharapkan dapat diterima 
oleh sidang, untuk “diserahkan 
lebih landjut kepada Pemerintah   

  

  

satu 'setengan ribu rupiah, KK- 

rena. pakai mata berlean. “Kawan 

nja 1alu kasih komentar bahwa 

hal ito kesalanim mbdkju Har- 
dio sendiri. kentipa pergi ber- 

dagang memaka: barang2 per- 

hiasan 2 Mustinja perhiasan Uu 

hania dipakwi kalau pergi @ja- 

gong saaja.. Komentar itu terder 

ng otr orang disebelahnja, Uut 

membantah. : ,Djadi grajak2 itu 
tidak bersalah ? Balahnja para 

penumpang bus, kenapa mem- 

bawa uang, memakai artodiji 

tangan. katung, gelang, penitr, 
bawa vulpen, kopor Tan tas ?Si 
barang2 ? Mengapa tidak telan- 
diana sadja  perumpang2 Dus 
itu mengadakan perajatanan ? 
Kalau mereka tetandjang, tentu 
grajak tak pekin menjetop Dus 
karena tak ada barangg yang 
akan digarong ? Salah para pe- 

numpang 27 

Perempuan, jang pertama tai 

tjungir2, merasa tergelintji   
  

lung "mibareju | Tardio itu seharga. | 

id 

mulutnja. Lalu katanja : 

kereta api dari Tawang 1, 

pula, “engkau akan 

dak menumpgng GIA sadja, — 
dindara tak ada grajak berke- 

liaran?”. 
Keerang warta lain Tan Man 

keluar dari rumah itu, lalu ber- 

bisik. kepada perempuan perta- 
ma tadi : ,Sangkaku  mbaku 
Hardjo akan djadi orang melad- 
rur nanti. odainja habis tan- 
das 2 | 

Seorang demi seorang datang 
dan pergi, jg belum tahu ingin 
mendengar kissah, jang sudah 
tahu kissah sama 'undur pergi, 
pulang kerumah masing2 untuk 
memnjiarkan berita pPrimair tu 

kepuda kelmanganja. Baru sete- 

ngah. diam. imi njonjo  Hardio 

sampai dirumahnja, sudah. Das 

ujak orang jang. pergi datang 

ahem mendengar kissah PENgg Cs 

ronadn bus itu. Rumah djuragan 

batik itu mendjadi ramr, sepert 

ti rumah orang kematian. 
Mas Hardjo,  swamuinja, Jang 

sedang pergi diagong, tetah Ti 

djemput oleh seorang pemuda. 

Baru sekarang dia datang, ber   
,Ka- 

lau aku pergi ke Semarang, ti- 
dak berani memaka:, permasan! 
Kalan pulang dari sana membd- 
wa banjak uang, aku akan naik 

Kalau kereta api itu @igerlor 
menes 

| djuga, dan berpikir kenapa I- 

  

djalan. tergopoh-gopoh menudiu 
keruang dalam. . Tangis njonma 
Hardjo semakin njarmg. Dgn 

sabar suaminja mendengarkan 

kissah “tu. Hatinja remuk ren- 

djumlah kematian | 

jang  di- | 
terserang | 

Karena sebab2 itulah, maka | 

KETUA MADJELIS H.W. 
SUMATERA TENGAH : 

DI JOGJAKARTA : 
Dari salah seorang anggauta, 

P. B. 'Muhammadjah Madjelis 
Hizbul . Wathon didapat kete- 
rangan, bahwa sdr. Hasan Ah- 
mad ketua Madjelis H. W. di 

Sumatera Tengah telah beberaph 
hari berada di Jogjakarta untuk 
menjampaikan laporan tentang 
perkembangan Pandu H. W: 
dalam wilajahnja kepada P. B. 
Muhammadjah Madjelis H. W: 

Selain dari pada itu ia akan ' 
mengetahui dari dekat perkem- 
bangan keagamaan dll. sebagai 
pedoman pimpinan dalam wila-” 
jahnja dihari2 j.a.d. 

Tentang kemadjuan Pandu. 
H.W. telah dimintakan surate 
penetapan .kepada P. B. sedjum:- 
lah Ik. 61 “tjabang/ ranting dan 
djuga dimintakan sedjumlah 
5000 tanda anggauta terdiri dari. 
golongan Pemula, Perintis ' SAN 

Penghela. 
Sdr. Hasan Ahmad Gb 

meninggalkan Jogjakarta pa- 
ling lambat pada tgl. 11 Pebr." 

ratusan ha sawah dalam kabu- 
EA 2 lengkap dengan keperluan2 dan terus menudju ke Sura- 

paten Makaskt. Djawatan Per sembanjang, perumahan, untuk | karta, ORA 

DA an MR SBLGI ADAKAN KON 
GRES KE: II 

Serikat Buruh Listerik & Gas" 
Indonesia jang berpusat di Jo- 
gja mengabarkan, bahwa 'se- 
rikat buruh tsb. akan menga:' 
dakan kongres ke-II bertem- 
pat dj Djakarta, pada tgl. 8 
sjd 8 April jad. Atjara jang 
penting ialah program pelak- 
sanaan nasionalisasi perusaha- 
an2 listerik dan gas, soal2 eko- 
nomi dan sosial dan konsolidasi 

organisasi. 
Perlu diketahui, bahwa. me- 

nurut sedjarah organisasi bu- 
ruh listerik dan gas sedjak pro- 
klamasj tahun 1945 hingga kini 
sebenarnja sudah berusia 7 th.,. 
dan kongres jang akan datang 
ini seharusnja adalah kongres 
jang ke- VII, akan tetapi atas 
keputusan kongres 1950 didja- 
dikan kongres fusi jang perta-” 
ma, maka kongres tsb diatas" 
adalah kongres jang ke- II. 1 

DI JOGJA PERKAWIN- 
SAN POLYGAMI 44, 
Dari Kantor Urusan Agama: 

Daerah Istimewa Jogjakarta di-. 
dapat keterangan, bahwa ba- 
njaknja perkawinan/polygami 
dan pertjeraian didaerah Isti- 
mewa Jogja tahun 1952 sbb: 
Kulonprogo : banjaknja per- 

kawinan ada 3.740, polygami 
271, djumlah 4.011 orang. Per- 
tjeraian atas kehendak. suami 
808, kehendak isteri 198, dan 
atas kehendak kedua belah pi- 
hak 643, djumlah 1.649 orang. 

Di Sleman : perkawinan 6.486, 
polygami 507,  djumlah 6.993. 
Pertjeraian atas kehendak sua- 
mi 1.236, kehendak isteri 170, 
kehendak kedua belah Tn 
1.102, djumlah 3.108. 
Gunungkidul perkawinan 

1.559, polygami 239,  djumlah 
17.798. Pertjeraian atas kehen- 
dak suami 1.524, kehendak iste- 
ri 787, atas kedua belah Na 
1.794, djumlah 4.105. 

lebih dulu diberi injeksi anti pes. nia 4122 $ e Bantul : perkawinan 6.538, 
ja 4122 orang, Jang tidak di- i 5 

Dalam pada itu, mengingat | laporkan djuga tidak sedikit | Doggami Se 
besar sekali bahaja penjakit djumlahnja, Tn Na Maen ana an na 

pes dan tjepat mendjalarnja, di- Jang dilaporkan hanja 3880 ketusanja ama SN 

1.290, djumlah 3.467. 
Kotapradja: perkawinan 2.373) 
polygami 198, djumlah 2.571. 
Pertjeraian atas kehendak sua- 
mi 481, isteri 208, kedua2nja 
menghendaki tjerai 219, djum- 
lah 908. 

Djumlah seluruh perkawinan 
ada 26.696 orang, polygami 
1.634 orang.  Pertjeraian “atas 
kehendak. suami 5.628 orang, ke 
hendak isteri 2.566 orang, atas 
kedua belah pihak 5.048 orang, 
djumlah pertjeraian” 13.237 
orang. 

Dengan angka2 itu, maka 
djumlah perkawinan polygami 
di Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebesar 4. 

MEREBUT DJUARA DAE- 
RAH VI       dam, tapi dimuka tidak baerke- 

san. Dia sudah banjak pengala- 
mam. Duin pernah ditawan, per- 

nah melihat orang disembelih, 
melihat rumah digurong habis, 
melihat serdadu Belanda diterm- 
bak gerilia “dan geruja ditjin- 
tiang “NICA melihat ' kami 
pung - kampung jang  terba- 
kar habis, sa, dia banyak melihat 

| drama2 selama revohusi In hing 
ga dia tak begitu terperandjat 
mengetahui. isterinja jang baru 

sadja mengalami musibah. 

Denyan halus dimutanya ke- 

Hari Djum'at.  tanggai 20-2 
dan Sabtu tgl 21-2 jad. di Jo- 
gjakarta akan diadakan Pantja- 
lomba untuk merebut djuara 
Daerah VI. 

Tgl, 20-2/ mulai djam 16.00 
permainan volley, rounders dan 
korfbal. Kalau hari itu belum 
selesai, akan  dilandjutkan pa- 
da tgl. 21 sore. 
“ Tgl. 21 mulai djam 7.00 atle- 
tiek antara  djuara Surakarta 

dan Jogjakarta. “ 
  

Tontonan malam ini   
MOTOR IL ah wRR UC 1009 Skl» 

nja mereka tertumpas 1?   
pada pdrempudn2 “jang datang SOBOHARSONO 2 ar aing 
berkerumun "tu supaja Kdhuar Hattie”, Red. Skelton, Ann 

Meneka  bubaran. Rumah “tm Sothern, 
mendjadi sepi kembali, hanja SENI SONO: ,,The 39 Steps”, 
sajup - sajup kedengaran, njonja Robert Donat, Madeleine 

rumah masih tersedu - setu, me Ceitrolf. i 
nongisi harta bendanja jang su- LUXOR: ,Punistan ' Victory”, 

dah lenjap utk selama-lamanya. (Peperangan di Tunisia). 
St RAHAJU : Rope of Sand”, 

»Pertjajalah, adinda, pada Burt  Lancanster, Claude 
achirnja grajak2 jang tidak ber Rains. : 
kemanusiaan itu akan mendapat | REX : The Secret of Conviet 
hukwmamnja”, kata suammiad Lake”, Glenn Ford Gene 
menjabarkan isterinja, JKedja- Tierney. 
hatan Itu tidak akan selamanja | INDRA : The Doctor And The 

| UU Gadin kord," Janet 

Leigh, 

 



     
    

    

    
       

   

       

    

   

  

' 3 

    

 Iajak umum dan bantuan dari 

- “berharga tidak kurang dar | 

Ta Dae Bear ian murid Ma ola   

  

landjutkan peladjarannja pada 
(Sekolah Staf Kader 
“Darat di 

katan Darat tersebut sed 
langsung untuk angk 
ke-II dan jang ke- 
mulaj pada tanggal 16/2 jang 

    
   
   

Overste Moxoginta. — Ant,-. 

| WONOSOBO Tn 
TAMAN KANAK2 KANAK2 MAKIN 

: PESAT 
Pendirian Taman Kanak? dari 

organisasi 

  

kinr makin pesat perkembangan. | di 1 
nja, berkat perhatian dari Cha- 

Kerae jang bersangkutan. 
ngat tempat dan keaiiaan 

2 hanja 38 anak jang dapat 
dit diterima. Gurunja ada seorang 
ditambah pembantu seorang. 

| Alat2 permainan jang disediakan | 

Rp. 700,— Ruangan “bersekolah. | 
adalah tjukup luas dan meme- 
nu pan meggnaFat 

  

        

anik. Guna keperluan ini antar 
lain akan diadakan undian ba- 
rang-Permintaan subsidie dju- 

karena komandan2nja akan me- | 

Pa » “Dpu. 'GIAT MEM- 
akan datang dibawah pimpinan | 

j Bag Pimowoh tan 

| rusak akibat : 

Perwari Wonosobo | R 

  

   

         
ga telah -diadjukan, setidak2- 

Dia Pena ane | resolusi tentang penggalian kali bantunja dapat diakui saat 
pegawai negeri. — (Kor). 

PANTI - Sa ME- 
MILIKI : 

Dengan. dihadiri: baling wakil 
Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
bagian Pemuda Djawa Tengah' 
dan organisasi2 pemuda setem- 
pat, pada hari Saptu jang baru | 
lalu telah dilangsungkan peres- 
mian gedung Panti Pemuda Ka- 
bupaten Wonosobo jarig terletak 
didalam kota. Gedung tersebut | 
bukan merupakan bangunan ba- 
ru hanja merupakan tempat: chu- 

sus guna keperluan pemuda da- 
lam mengembangkan usahanja. 
Dengan memiliki gedung sendiri, 
Panti-Pemuda dapat lebih pe- | 
sat, bekerdja. bagi Ka 

Kena Un Na - 
  

    

        

    

   

  

: “NGUN BALA 
: TEMUAN 
Masjarakat desa dalam kota 

Wonosobo telah mengambil pu- 

tusan untuk membangun sebu 
gedung pertemuan, jang. e: 

keperluan: bersama Beajz nja 
ditaksir antara Rp. 15000,-— Mm, 
pai Rp. 100.000,— 
dari usaha gotong rojong 
usaha lainnja jang sjah. 
siapan2 untuk - mewudjutl 
rentjana ini kini mulai Gia ja- 
kan, Pak 5 AA 

TILATJAP 

    

  

   

  

   

  

   

   

  

   
         

      
    

   

  

           

    

Ta dilaksanakan. 

aki ipetanunan, 

ah kapal Dje ': 
Maru jang akan 
besi2 tua ke Djepang. : 

Besi tua jang akan d 
menurut Tomat" jang 
Pemerintah An Fa 

Na tata pap Pali , 
belinja: dari beberapa tempat, i 
antaranja dari Semarang, Jo. 
Tegal, Tjeper dan lain? ketpat      

  

lagi. 
Perlu diterangkan pula bahwa 

'kedatar orang2 Djepang 
ini hanja' Duit mengangkut 
besi2 tua sadja dan tidak Ea 
mperdjakan pengangkatan kar 
r ai perairan  “Tjilatja 

najare telah p 
Givartarsn. — Kor). 

  

      

Kat 
se 'tiap tahun. . 

| Menurut keterangan, resoltisi 
tersebut terpaksa dibitjarakan 

   

  

      
     

   

Ban aa SSDKN 
Kementerian 

lang, menurut p 
dal sisa kas ada 

jang Kan dibajar 
. Djumlah : Rp. 1. 

lebih (ke 

   

ae BANGUN 
Pekerdjaan 

“Kini sedang 

2 gong) jang 
kedua. Di 

Garung telah dibangun gedung 

Kat Serba a 

| Kawedanan dengan beaja Rp. 
.000 
   

90. -, Asrama Murid S.G.B. Rp. 12.000,— dan gedung gu- ng 'garar akan memakan be- 
   

aa jual itu tdlah “diperbaiki 3 buah 
: San rakjat di Garung, Wono- 
sobo dan Leksono aa beaja 
Rp. 1177. 1000, — (KR). 

PURWOKERTO 
— PEMERINTAH, KE- 

. BERATAN 
Ae — Untuk keluarkan uang 

. 2.000.000 rupiah, 

| Didapat - keterangan, bahwa 

  

dalam “sidangnja jang akan di- 
ungkan pada tanggal 26 

Pebruari nanti, Dewan Perwa- 
kilan Rakjat Daerah Sementara 
kabupaten Banjumas akan meng 
gugat/membitjarakan kembali 

“Bengawan dan kali Gatel di Ba- 

. Fdangkal Tek 5 
Menurut keterangan, kedua 

sungai tersebut. tiap2 tahun se- 

jang tidak sedikit. Tertjatat ke 
| rugian diderita akibat ban | 
djir an sungai tersebut 

| antara lain adalah $ i beri- 
kut: Tahun 1942 — 17 
“sawah terendam air dan tidak 
menghasilkan, tahun“ 1951 — 

  

Kalau dihitung dengan uang 
maka kerugian jang diderita 
tahun 1952 sadja Lk. Rp. 28 
djuta. Ketjuali 

“dari bandjir kedua sungai ter- 
sebut tak kurang dari 500 orang 
(mati | sakit akibat 
penjakit2 jang ditimbulkan ka- 
rena air tergenang berbulan2) 

  

  

kembali oleh . DPRDS karena 
pemerintah “pihak (Djawatan 

“Pekerdjaan Umum karesidenan) 
telah menolak rentjana pengga- 
lian kembali kedua sungai tsb. 
(Alasan jang diadjukan Pemerin- 
tah ialah »belum perlu”, sedang 
kan menurut keterangan ketua 
DPRDS Notosuwirjo biaja peng 
galian “kedua sungai 
dilaksanakan, tak 

t kembali Tadjum - plan jg 
telah dibuat sedjak zaman se- 
belum perang tapi belum pernah 

Menurut ' kete- 

| tangan kalau Tadjum - plan itu 
dilaksanakan 

Pa, akan mendapat. pengait- 

tahun, Menurut keterang- 
Ge dari 

Ai Na metana Ni 
Tengah. 

) kini sedang dislapkan 
| pendirian paberik kapuk dan 
dengan didapatnja pindjaman | 

Jajasan Kredit Daerah se- | 
(besar Rp. 95.000,— paberik ter 

   

  

Saba akan merupakan satuZnja: 
paberik kapuk milik nasional jg 
ada didaerah Djawa Tengah ini. 

| Menurut tjatatan, di Djawa | 
Tengah terdapat 47 pabexik ka-     pak jang setiap tahunnja ratan? 
Ana men cluarkan Kepala an 

tupan tahun pem : 

| njumas Selatan jang telah Ta 

latu menerbitkan bahaja bandjir 5 

Has! 

5082 HA, thn. 1952 — 7000 HA | 

itupun korban 
djiwa, menurut tjatatan, akibat 

itu kalau 
akan lebih | 

inggi dari Rp. 2 djuta. 
3 Bahan soal penggalian kali 

| Gatel dan kali Bengawan terse- 
| but, DPRDS Banjumas djuga 
akan membitjarakan dan meng- 

€: (pembendungan 
' sungai Tadjum), maka paling se- 

dikitnja sedjumlah 4000 HA 

bertambah djutaan rupiah | 

pembendungan 
sai pala Laarun Sah 

Didacrah. Bodja, Kendal (Se- | 

  

  

    
Oleh betina 

sokong oleh FE 

Minggu jang 
Cencordia (Hnding, 
langsungkan ,,p 

kajian nasional sedunia 

  

   
satu dan ain at dihubu ian 
dengan ea 
perensi Kosi 
Pemakan ini dimaksud- 

dan menarik uang. guna amal. 
Turut dalam pertundjukan ki- 
ra2 100 wanita jang ,,mewakil” 
wanita2 Amerika. Spanjol, Pa- 
kistan, India, Djepang, Burma, 
Tiongkok, Singapura, 'Minang- 
kabau, 
Tengah, Bali, Timor dengan 

kaian nasionalnja”. 
Perhatian tjukup besar, di 

pengundjung2 konperensi Ecafe. 
Oleh  jury pada. malam itu 

telah terpilih sebagai ,,@ueen 
Afe” sevrang jang memakai 

pa pakaian sehari-hari, melain- 
kan pakaian tari Djanger: Pilih- 
an kedua pada pakaian tari Le- 
gong sedang nomor tiga ter- 
pilih Pe Tama, —— See 

an pengangkutan Amerika: 

Hingga 
hanja mempunjai satu bataljon 
pasukan2 penggempur dimedan 
perang Korea. 

Sebagai dikabarkan, kundju- 
ngan djend..Olmstead ke Taiwan 
dan kemudian ke Philipina iz- 

lah langkah permulaan dari 
politik baru Amerika jang ber- 
maksud” memberi tanggung- 
-djawab jang lebih besar kepada: 
bangsa2 Asia dalam perlawanan 
terhadap komunis.” 

Pada hari Selasa ini djenderal 

Olmstead mengadakan pembi- 
tjaraan2.dgn. presiden @uirino. 

22 Mendjelang kundjung- 
Ann aa Uiodtee: 

Menteri luar negeri Philipina 
Joaguin Ehzalde dalam state- 

mentnja pada hari Selasa se- 
Ti itu inn bahwa 
  

— PANITYA PENGANG- 
KUTAN DJAWA 

TIMUR 
“Untuk Djawa Timur. djuga 
akan dibentuk  Panitya Peng- 
“angkutan Propinsi Djawa Timur, 
jang mempeladjari hal2 berke- 

naan dengan pengangkutan ba- 
rang dan orang, jang djuga 
mendjadi badan  perantaraan 
| djika timbul pertentangan ke- 
t pentingan diantara perusahaan 

engangkutant. dan jg memberi- 

'nasehat2 tentang tindakan2 

3g perlu diambil mengenai peng- 
angkutan barang dan orang. 

- Panitya Pengangkutan Djawa 
Timur ini akan diketuai oleh 
Residen  diperbantukan 
Gubernur Djawa Timur, sedang 
Kepala Inspektur Lalu Lintas 
Djalan Propinsi Djawa Timbr 
bertindak sebagai sekretaris. 
Anggota2 terdiri antara lain dari 
Kepala Exploitasi D.K.A. Djawa 
Timur, Kepala Pekerdjaan 
Umum Propinsi Djawa Timur, 
Ketua Persatuan Perusahaan 
Prahoto Djawa Timur, wakil 
dari Persatuan Perusahaan Bis 
Djawa Timur, wakil dari Alge- 
meen Landbouw Syndicaat dan 
wakil Inspeksi Djawatan Perin- 
dustrian dan Keradjinan Djawa 

| Timur. 

nurut rentjana akan diadakan 
sidang pertama" dari 
ngangkutan. ata Ant. 

  

 Lutus Geseren 1" 

| sebut sebagai dokter II (arts): 
M3 Sumarsono  Sastrowardojo. 
  

1 poft-reaay” sebanjak 3.500 ton. 
Kapuk tersebut adalah hasil 
tanaman rakjat jang letaknja 
sebagian besar didaerah Pari. 
Tidak diketahui berapa Iuas ta- 

dan naman itu seluruhnja, 
  

Selain kapuk rakjat di Djawa 
(Tengah masih terdapat kapuk 
jang diusahakan oleh pihak per. 
'kebunan jg luasnja lebih kurang 
11 .000 HA. dan 
1.600 ton ,,export- ready”, 

Seperti “diketahui, “sebelum 
perang Aa - - kapok” dikirim 
Re Amat, Top edan Tpgea 
Ae mah Ant, 
  

5 apat selesai dengan ata kan Ta 
angkatan darat sai 5.600.000 orang mpir hkan 
kaum milisi car La 000.000 hingga. 15.000.000. 

f Ken 0 

tahu Naa 

nina pe | 

kan untuk memilih ,,@ueen Afe”| 

Batak, Sunda, Djawa 

masing2 mempertontonkan ,,pa- 

antaranja hadir djuga sebagian t 

»pakaian Bali” tapi bukan beru- | 

. Medang” " 

mengera 

  

     

harian itu jang 
tanja mehdapat Ketahan dahan 
dari dinas rahasia 'Tinogkok Na- 

    

   

11953 RRT me 
darat Nana de 

seb RRT se- 
karang dibagi dalam 6 daerah 
“Tentara” dan 3 daerah istime- | 

wa”. Daerah2 istimewa ini ia- 

dan Tibet. 

. Selandjutnja 
mewartakan, 
sekolah Akademi Militer telah 

| didirikan di RRT, dalam mana 
150.000 orang pemuda Tiong- 

'hoa sedang dilatih untuk kelak 
mendjadi opsir2 rendahan. Pim- 
pinan sekolahan2 itu, menurut 
harian tersebut, berada ditangan 
orang2 Rusia. 

China News” 

“dikatakan, bahwa RRT sekarang 
mempunjai 270 buah kapal, se- 
muanja berdjumlah 50.000 ton, 
jang kebanja an terdiri dari 
ikapal2 jang dulu ditinggalkan 
oleh bekas angkatan laut Ti- 
ongkok Nasionalis. 
Disamping itu, menurut hari- 

an tersebut, RRT djuga mem- 
punjai 20.000 buah perahu sam-   

sekarang Philipina | j 

pada | 

Hari Sabtu tg. 7 Pebruari me- 

Pen Pe. 

S IARTS) 
Fakultet Kedokteran Dja- 

ktirta mengabarkan telah lu- 
Jus udjian pada Fakultet ter- 

pan, jang termasuk daerah2 ten. 
tara dan tidak tergabung dalam 
fangkatan laut. —— Renter.: : 

21 yen sek El pang 

Philipina kirim satu re- 
simen ke Korea 

Dengan bantuan pengangkutan Amerika 
EMENTERIAN pertahanan 
kan kepada pemerintah Philipina bahwa Philipina dapat me. 

ngirim satu resimen pasukan? penjerbu ke Korea dengan bantu-. 

Amerika telah memberitahu- 

    

Jasa dengan 

.sionalis, pada permulaan tahun 

NG tentang hal tersebut 

|Iah Mapan Dalam, Sinkiang 

bahwa 39 buah | 

Mengenai angkatan laut RRT 

aa Fe 
5 00 orang 

NASUIB DIKTATOR 
3 TAHUN 

“Perdana menteri Mesir Djen- 
|deral Moh. Naguib pada hari Sc- 

ikekuasaan penuh dengan hak 
untuk mengangkat dan mems- 

Itjat anggota2 kabinet selama 
“waktu peralihan, jang telah di- 

an | tetapkan untuk 3 tahun. 
Ia mengeluarkan proklamasi 

selaiku 
angkatan pe- 

dan pemimpin re- 
$ volusi, jang memaksa radja 
| Farouk untuk turun techta. 
Dalam waktu peralihan itu ka- 

'binet akan mempunjai kekua- 
Saan legislatif. — UP 

PESAWAT MESIR RUN- 
Tug 

Sebuah pesawat militer Me- 
sir malam Selasa telah djatuh 
hantjur dipadang pasir antara 
Kairo dan Saluran Suez dan 
30 orang diantara penumpang- 
nja telah tewas, demikian di- 
umumkan hari Selasa dengan 
.resmi. : 

Jang penumpang pesawat 
tersebut ada 34 orang, 2 orang 

'diantaranja mendapat luka pa- 
rah, sedang 2 lainnja dapat 
menjelamatkan diri. — UP. 

DELEGASI DJERMAN 
TIMUR DI KAIRO 

Mengenai rundingan dagang 

antara Djerman Barat dan Mesir 
lebih laniijut dikabarkan, bahwa 

delegasi Djerman Barat hari 

Selasa mengadakan sidang leng- 

kap dengan wakii2 negara2 Arab 
di kementerian luar negeri Me- 

sir. Sidang lengkap tersebut 

adalah jang kedua kalinja, se- 
djak delegasi Djerman Barat 

datang di Kairo. 

Hari Selasa jang ialu telah 

panglima 'besar 
“Frang Mesir 

  

Itiba pula delegasi Djerman 'Ti- 

mur di Kairo. Dikabarkan, bah- 

wa rundingan “antara delegasi 

Djerman Timur dan Mesir tak 

akan dimulai, sebelum delegasi 

dagang Djerman Barat kembali 

' Eke Bomn pada achir ini atau per- 
perdjalanan menteri luar ne 
Amerika John Foster Dulles He 
Timur 'Djauh j-a.G. adalah .pen- 
ting sekali” untuk pelaksanaar 

sifik. Dulles ditunggu kedatang. | 
annja “di Manila pada bulan 
April atau Mei. SK 

nanti dilakukan oleh Dulles de- 
ngan pemimpin2 Asia nanti 
akan dapat menghasilkan satu 
tangkah jang konkrit kearah 
terhimpunnja semua ,negara2 
merdeka” didaerah “Pasifik. — 
AFP. 

FAROUK MENJUM- 
BANGKAN $ 3.000 

Untuk korban bandjir di 

Inggeris & Nederland. 
Bekas radja Mesir Farouk 

telah "membatalkan perajaan 
hari ulang tahunnja ke - 33, 
jang hendak diadakan pada ma- 
lam Kemis jang akan datang 
dan bermaksud ' menjumbang- 
kan kira2 $ 3.000 bagi para 

korban bandjir di Inggeris dan 
Nederland. — UP. 

-Elizalde menjatakan harapan-. , 
nja, bahwa perundingan2 jang | 

(mulaan minggu idepan. 

Sebagai diketahui 

“menteri Mesir, 
perdana 

djenderal Mo- 

N (hammad Naguib, telah menjata- 
suatu pakt antara negara2 Pa- | 'kan tidak puas terhadap usui2 

jang diadjukan oleh delegasi 
'Djerman Barat. — UP. 

KEDUTAAN SOVJET 
DI TEL AVIV DILEM- 

PARI 
6 Femuda ditahan. 

Kemarin dulu . telah ditahan 
6 pemuda berdasarkan tuduhan 
bersangkut" paut dengan pe- 

lemparan granat tangan keda- 
lam gedung kedutaan Sovjet 
dj Tel Aviv pada malam Selasa. 
Pemuda2 tersebut ternjata 

anggota2 suatu Organisasi, jg 

bernama ,,Lembaga  Anti-Ko- 
munis”, Perledakan tadi telah 
meminta korban 4 orang luka2 
a.l. isteri darj duta Sovjet, dan 
telah menimbulkan kerusakaan 
besar dalam gedung kedutaan 
tersebut, Pemerintah Israel te- 

lah menjampaikan dengan res- 
mj penjesalan atas insiden itu 
kepada kedutaan Sovjet..— UP. 

  
  
  

et ia 

IKomunike pemerintah Djer- 
man Barat menerangkan bahwa 
|anggota2 ,,Freikorps Deutsch- 
land” menganggap diri mere- 
ka masih terikat kepada sum- 
pah-setia kepada Hitler dan 
menganggap laksamana Doenitz 
sebagai orang, jg berhak meng- 
ganti Hitler, Dikatakan bahwa 
organisasi tsb telah djuga me- 
njatakan setia kepada ,,program 
25 fasal, jang telah diperbaiki” 
dari partai Nazi, dan para ang- 
gotanja tetap mendjadi penjo- 
kong Sar anti orang2 Ja- 

  

3 , . ag - Dunia sana sini 
K Aneurin Bevan, anggota 

parlemen Inggeris dari Partai 
Buruh telah tiba di India atas 
undangan “menteri kesehatan 
Shrimati Amrit Kaur. 

dek.   
menghasilkan 

ngadakan penindjauan, 
Romesh Chandra, sekdjen 

Dewan Perdamaian India minta 

paja usaha pasukan Kuomintang 
jang dipersendjatai Amerika 
untuk menjerang Tiongkok di- 
anggap sebagai agressi negeri 
dollar itu, 

Xx Eikichi Araki, duta besar 
Djepang di Washington telah 
mengadakan pembitjaraan dgn 
John Allison, pembesar State 
Department untuk urusan Timur   NT 1 v 

x James Dunn, “duta besar 
USA di Paris akan dipindah ke 
Madrid dalam tempo jang pen- 

xK Paul Reynaud, ketua Komi- 
si keuangan parlemen Perantjis 
telah berangkat ke Saigon dan 
akan terus ke Tokio untuk me- 

pada pemerintah negerinja, su- | 

Organisasi Neo Nazi 
rang 

param sidang kabinet Djerman Barat kemarin dulu diam- 
bil keputusan untuk segera melarang berdirinja organisasi 

Neo-Nazi, jang bernama ,,Frei korps Deutschland” berdasarkan 
alasan bahwa organisasi tsb melakukan kegiatan? melawan 
pemerintahan Djerman Barat sekarang. 

hudi, anti kaum Jezuit dan anti 
,Vrymetselary”. « 

4 Pemimpin ,,Freikorps” 
ditangkap. , 

Setelah putusan kabinet tadi 
diumumkan polisi telah menang. 
kap 4 orang pemimpin gerakan 
Neo Nazi-tsb antara lain Herr 
Frauenfeld bekas ,,Gauleiter” 
dari Salzburg dan Hermann 
Lamp ketua ,,Freikorps Deutsch. 
land”. Seorang anggota djuga 
dari organisasi tsb, ja'ni Gustav 
Adolf Scheel' bekas pemimpin 
Organisasi mahasiswa NAZI, 
telah ditangkap oleh pihak Ing- 
geris sebulan jl. — AFP. 

(IL VC EYE, 

lihatanku. 

segala2nja, 
bunuh did. Maka dari itu, 
kalau kan membelokkan 
maka saja Ira Dahwa kita 

kh bersama bersama. 
  

resmi menerima 

PERTEMUAN WAKIL2- 
4-BESAR 

Tentang Austria, 
Djurubitjara kementerian luar 

negeri Inggeris membenarkan, 

bahwa setelah diadakan perte- 

muan diantara Wakil2 menteri 

luar negeri 4-Besar mengenai 
soal Austria kemarin, delegasi 
Sovjet Uni, Andre:  Gromyko, 
tak menjatakan, apakah ia akan 
mengundjungi pertemuan jad. 

(Pertemuan jad. diduga akan di- 
adakan dalam 2 atau 3 minggu 
jad. ini. — AFP. 

TEMBAK - MENEMBAK 
DIDEKAT WANGGAM 

5 Mil dari Macao. 
Meriam2 pendjagaan pantai 

RRT di pulau Wanggam, 5 mil 
dari Macao, pada hari Selasa 
pagi | . mengadakan tembak 

» selama, 25 menit de- 
jang tidak dike- 

  

      

Dentuman? darj tembak- me- 
nembak itu terang sekali ter: 
dengar di Macao, tetapi pen- 
djelasan mengenai insiden tadi 
tidak ada jang dapat memberi- 
kan. Oleh beberapa harian 4i- 
kemukakan dugaan bahwa ka- 
pal2, jang tidak dikenal itu, 
mungkin kapal2 meriam pihak 
Tiongkok Kuomintang, jang 
mengadakan serangan gerilja 
atau bermaksud mentjoba ke- 
kuatan pertahanan RRT di 
pulau Wanggam, — UP. 

mijn telah liwat. 

Onderneming2 seluas itu me- 

liputy wilajah seluas 549.923 
hektar, diantaranja sudah ada 

391.568 hektar jang sudah ,,ge- 

cultiveerd”, sedang lainnja be- 

lum. 

Dari 692 buah onderneming 

itu ada 601 buah, jang masing2 

lebih dari 50 hektar  Juasnja: 

dan terdiri atas 300 buah on- 
derneming karet, 232 buah on- 
derneming teh dan 69 buah 
onderneming kina. 

Sisanja jaitu 91 onderneming   mempunjai 'areaal. jang ma- 
sing2 kurang Tar 50 hektar 
Tuasnja. 

  

Dari sidang Ecate: 
  

ngan ekonomi di Asia. 

Dikatakannja, bahwa tingkat 
bahan makanan di Asia adalah 
jang paling rendah diseluruh du. 
nia dan djauh dibawah tingka- 
tan makanan jang dibutuhkan 
untuk kesehatan, Setengahnja 
dari penduduk seluruh dunia hi- 
dup di Asia dan hanja mempu- 
njai sepertiga dari daerah jang 
telah dikerdjakan (gecultiveerd) 
sedang produksinja hanja lebih 
sedikit dari sepertiga produksi 
gandum seluruh dunia. 

Meskipun segala daja-upaja 
dilakukan, produksi bahan ma- 
kanan Asia belum bertambah 
sampai djumlah jang memuas- 
kan. 

Konperensi FAO dalam 1951 
menundjukkan, bahwa bertam- 
bahnja produksi pertanian akan 
melebihi 1 sampai 2x dari djum 
lah bertambahnja penduduk. Un. 
tuk negara2 jang kekurangan 
bahan “"makanannja, tapi djum- 

JI lah penduduknja bertambah JIe- 
bih banjak dari pada produksi 
bahan makanan, persentase ter- 
sebut itu mungkin masih terlalu 
rendah. 

Dalam 'ichtisar Bahan Maka- 
nan Dunia jang baru2 ini dike- 
luarkan oleh FAO diandjurkan, 
sSupaja tiap” negara masing2 
menggunakan tahun 1960 seba- 
gai tudjuan mengenai keadaan 
bahan makanan. Mengenai India 
diterangkan, bahwa negara itu 
sekarang rata2 mempunjai ting- 
katan makanan jang mendekati 
1.700 calori untuk tiap orang, 
sedangkan tertindjau dari 'su- 
dut kesehatan dibutuhkan 2.150 
calori. Mengingat ini FAO me- 
ngandjurkan supaja India  da- 
lam tahun 1960 mentjapai 2.000 
calori untuk tiap orang. 

Usul2 jang dikemukakan oleh 
FAO mengenai penambahan 

produksi bahan makanan jang 
harus  ditjapai “ antara tahun 
1952 dan 1960 adalah : gandum, 
djusa 1 22, (produksi se- 
Juruh 19Gp3 “ketela: 1675      

  

(4292) Fe 64), daging 
4799. B0ToJi tetur 2407 (39070)3 
kan 6890 (4IR), susu 3274 
(3845). Ini membutuhkan. pe- 
nambahan tiap tahunnja.L.k. LT 
dari persentase tersebut diatas. 

Dikemukakannja, bahwa tiap 
negeri di Asia hampir belum 
sanggup untuk - memperluas 
produksi beras dan tarwe, se- 
bagaimana diusulkan oleh 
FAO, walaupun djumlah pro- 
duksi bahan2 makanan jang 
mempunjaj pasar baik bertam- 
bah .djuga seperti gula, marga- 
rine, wortel, dan sebagainja. 
Untuk memperluas produksi 

gandum perlu ada persediaan 
fasilitet dan kebutuhan untuk 
memprodusir jang lebih baik, 
djuga perlu adanja dorongan2 
ekonomi dan sosial. 

' Salah suatu penarik, jang 
paling penting untuk ekonomi, 
bagi petani dan penangkap ikan   

  

SYTAINS TO LO5E B 
IE LDONT KiLL HIM, SO 
TE YOU SWERVE TMIS PLAKE, , 
"AL WIMD,"TLL SEE TOIT 

AT. OF15 GO 2 
? DEATH: 

  

— King Bernga tepat dalam @jarak peng- 
Saja harus mengorbankan 
kalau tidak dapat 

ialah penetapan harga 
ma ie. 

  
dari | keadaan 

Menurut wakil Fao setengah 
penduduk dunia hidup di Asia 

EMBITJARAAN2 mengenai atjara "situasi ekonomi Asia” 
Pa sidang-pleno ke-9 dari Ecafte 

Pembitjara pertama jaitu dari FAO mengemukakan betapa 
pentingnja, pertanian dalam usaha merentjanakan perkemba- 

hari ini diteruskan. 

hasil2 produksi mereka jaitu 
dengan memperbaiki fasilitet2 
dipasar2 dan tindakan2 lainnja 
seperti .keamanan harta-milik- 
nja dan perlindungan terha- 
dap beban2 jang memberat- 
kannja. 
FAO menganggap, bahwa 

Stabilisasi dari. harga2 hasil 
pertanian adalah suatu hal jang 
sangat penting. 

Pakistan akan tjapai | 
kemerdekaan ekono- 
minja. 

Abas Khaloeli, wakil Pakis- 
tan dalam pidatonja menjata- 
kan, bahwa pemerintahnja da- 
pat memberikan djaminan, 
bahwa setelah mentjapai ke- 
merdekaan - politik  ditahun2 
jang achir ini, djuga akan men 
tjapai kemerdekaan ekonomi- 
nja. 

Khaloeli mengkritik utjapan2 
beberapa pembitjara pada hari. 
Sabtu jang dikatakan "seolah? 
negara2 Asia belum mentjapai 
kemerdekaan”. Ia mernjatakan 
pula, bahwa beberapa pembi- 
tjara bukan memberikan pe- 
nerangan tentang kesulitan A- 
sia tapj malah mengaburkan 
pandangan. 

Katanja: “Ada pembitjara 
jang tidak sudi mengakui kita 
di Asia telah dewasa dan bah- 
wa gertak2 . tidak lagi mena- 
kutj kita”. 
Tentang perekonomian  Pa- 

kistan ' Khaloeli mengatakan 
antara lain, bahwa sebagai ne- 
gara terbelakang maka usaha 
untuk mentjapai stabilitet eko- 
nominja ialah dengan  djalan 

industrialisasi sebagainja,  da- 
lam mana .termasuk usaha2 
mengolah bahan2 mentah jang 
terdapat dalam negeri. 

Khaloeli djuga menerangkan, 
bahwa semua orang telah me- 
ngakui bahwa soal2 jang diha- 
dapi Pakistan sekarang ialah 
akibat dari faktor2 historis, 
"jang dalam perkembangannja 
kita hampir sama sekali tidak 
mengambil bagian”. 

Malaya tergantung dari 
karet dan timah. 

Utusan darj Malaya berpen- 
dapat, bahwa ichtisar ekonomi 
dari Ecafe itu sangat berguna 
untuk perekonomian Malaya. 
Dalam keterangannja itu, utu- 
san tersebut tidak bersedia un- 
tuk mentjampur-baurkan soal2 
ekonomi dan politik, tapi hanja 
akan mengupas “soal ekonomi- 
nja sadja. 

Ecafe dipudjinja sebagai sua- 
tu badan untuk membantu men 
dapatkan sesuatu djalan jang 
bisa ditempuh oleh tiap nega- 
ra, dan bukan - suatu badan 
jang harus menjelesaikan dan 
mengatasi segala kesulitan eko- 
nomi ditiap negara. 
Di Malaya banjak kekura- 

ngan dalam. hal lapangan eko- 
nomi, seperti sekarang dalami 

darurat, Pa 
       sn ye ki 

  

  

      

HALAMAN 3. 

Situasi endermeming2 di 
Djawa Barat 

Produksi tahun 1952: karet 90,3 pCt, 
teh 29,3 pCt dan kina 23,5 pCt 

dari produksi tohun: 1940 
ADA achir tahun 1952 jang | 

buah onderneming? karet, teh dan 'kina di 

Kena ada 411 buah jang dikembalikan kepada pemiliknja, 58 

buah masih dalam penjelesaian untuk dikembalikan, 221 buah 

belum dikembalikan karena beberapa hal severti keamanan dan 

2 buah tidak akan dikembalikan karena waktu 

“dasi sedjumlah 692 
Djawa Barat 

yalu, 

erfpachtster- 

Para pemilik onderne- 
ming? tersebut. 

Menurut keterangan resmi, 

kurang lebih 2 dari djumlah on- 
derneming tsh. sekarang sudah 
dimiliki oleh orang2 Indonesia, 
antara 5 & 10 sudah ditangan 
orang Tiongkok dan Arab, se- 
dangkan selebihnja masih dita- 
ngan pemilik2 dulu. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
kedudukan hukum dari pemi- 
lik2 Indonesia itu masih belum 
selesai. Diantara kalangan pe- 
ngusaha2 Indonesia memang 
besar hasrat untuk memiliki 
dan mengerdjakan onderne- 
ming2 tersebut, tapi oleh ka- 
rena kekurangan modal, maka 
kapitalnja itu biasanja diper- 
oleh dari Tionghoa atau Arab. 

Berhubung, dengan itu dapat 
dikabarkan adjuga, bahwa pe- 
milik2 bangsa asing ada djuga, 
jang karena beberapa hal, me- 
njewakan kembali onderne- 
mMing2 itu kepada pihak ke 3. 
Dapat djuga dikemukakan, bah- 
wa dari 411 onderneming jang 
telah dikembalikan kepada pe- 
milik2rja semula itu ada ku- 
rang lebih 15 buah jang masih 
didikfuki oleh orang2 jang ti- 
dak “berhak”. 

Produksi dalam 1952 
masih djauh dibawah 

1940. 
Mengenai produksi dari on- 

derneming2 karet, teh dan kina 
dalam tahun 1952 j.l. itu dapat 
diterangkan, bahwa tingkatnja 
masih djauh dibawah produksi 

tahun 1940. 
Sebagai diketahui standaard- 

produksi dalam tahun 1940 itu 
di Djawa Barat adalah: 

karet 66.917.020 kg. 
teh 118.671.750 pond 
kina 14.241.568 kg. 

Menurut perhitungan ,,Anta- 
ra” dengan berdasarkan atas 
angka2 resmi, maka produksi 
dalam tahun 1952 di Djawa Ba- 
rat itu memperlihatkan  gam- 
baran: karet 90,34, teh 29.3 
dan kina 23,55 dari produksi 
tahun 1940. — Ant. 

BANTUAN KEPADA 
IMPORTIR2 INDO- 

NESIA 
Oleh DEIP dibitjarakan 
dengan Menteri Pereko- 

nomian, 
Pemberian bantuan kepada 

importir2 Indonesia jang berada 
dalam kesukaran financiering 

bermibung dengan adanja per- 

aturan jang dikeluarkan oleh 
pemerintah pada tanggal 22/1 jg 
lalu, telah dibitjarakan antara 
pihak DEIP.dan Menteri Per- 
ekonomian. Selain itu telah pula 
mendjadi pembitjaraan Kemung 

kinan untuk menindjau kembali 

groepering bahan2 jang essensiil 
sebagai bahan2 perindustrian, 
seperti bahan2 tehnik, bahan2 
untuk paberik tekstil, tjat dan 

bahan2 untuk paberik2 jang me 
ngerdjakan karet, Demikian 

berita dari kalangan DEIP. 
Diterangkan selandjutnja, bah 

Wa perundingan ini masih akan 

dilandjutkan, dalam perunding- 
an mana akan dibitjarakan pula 
pendapat2 DEIP mengenai ren: 
tjana undang2 vestiging, politik 
investasi modal asing dan tjara2 

mernasukkan bahan2 untuk per- 
industrian. — Ant. 

  

  

itu sangat dirasakan dalam hal 
perbelandjaan negara. Tapi ini 
tidak berarti bahwa djalan ke- 
reta api dan alat perhubungan 
lainnja tidak mendapat pera- 
wat jang baik. 

Selandjutnja “utusan Malaya 
itu mengemukakan, bahwa eko- 
nomi Malaya' itu sebagian be- 
sar tergantung dari pada karet 
dan timah, Luasnja kebun2 ka- 
ret meliputi “daerah sebanjak 
314 djuta acre. Dari djumlah 
ini seluas 1» djuta acre di- 
usahakan oleh kapital sendiri. 
Bantuan dari luar negeri un- 
tuk kepentingan kapital dalam 
negeri itu masih dibutuhkan. 

Tentang timah diterangkan- 
nja, bahwa Malaya menghasil- 
kan 40” dari produksi timah 

— Ant. seluruh dunia, 
       Pingin 
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A ROCKSLPEL ITS NLADED 
RIGHT AT THE DIMAMITE 

bp Sephen BTA Ine 
y King Tures Syndic ate, Inc. 

  

    

mem- 
Taiwind, 

PESWAMU, 

harus max 

ah Tem bagedh, ea pesawatnja Tairwind 

itu menjebabkan bukir ibu longsor dan 
tepat mengenai detonatornja Dynamit. 

 



   

  

    

   
   

   

              

   

  

   

     
    

     

    

   
      
     

        

     

     

    
    

     
   
   

    

   

: menggemparkan 

gie Carpet” alias 

' diberi tugas lain, jaitu 

5 IBU. 

gawai. 

(PNI), Purwosudirdjo (Buruh 

Wiwoho (Masjumi), 

  

    
Pu ne Tragis “ernet” jang 

dunianja Be- | 
rabe sudah dilarang oleh jaksa - 
agung. Djadi 
minatnja djustri makin besar 
setelah. dengar banjak protes- 

    
mungkin lihat film itu, 
Meskipun namanja » The 1 ma- 

  

jang “Gaib”, film itu Tn sia 
bukan film jang baik untuk di- 

jukkan dinegeri kita pertund. : 
“ini, Dan »kegaiban” permadani 
Hollywood itu ternjata tidak 
ijukup gaib sehingga dapat 
menga pengawasan djak- 
a agung. 
ak Berabe andjurkan, ka- 

lau bikin film untik negeri ini 
tidak usah jang aneh2 djangan 

. dibawa kemarj jang gaib? :'en- 
tah ng gaib, entah ti: 
kar ..Seknud- 

aa man Nu Nur tidak Suka ! 

  

" . Menteri Perburuhan 
tidak redelijk lagi 
Sambwigan hal. 1). 

| Selain itu dalam fase ke-II 
nanti hendak Panitya djuga 

-men- 
tjari sumber2 keuangan baru 
jang memungkinkan rakjat. da- 
pat hidup tenang. 

Sdr. Kusumobroto (PIR) 
membenarkan apa jang digam- 
barkan oleh sdr. Susanto ter- 
hadap diri Menteri Perburuhan 

Malah ditambah, bahwa 

tidak .sadja 
jang ,,niet voor rede vatbaar”, 
tetapi banjak orang2 jang me. 
megang kekuasaan mempunjai 
sifat demikian. 
Pokoknja sdr. Kusumobroto 

menanjakan, bagaimanakah se- | 
betulnja hasil pekerdjaan Pa- 

nitya, mundurkah 
kah? 

Sdr. Brotoharsojo mengusul- 
kan supaja masalah sengketa 
Djawatan Perburuhan ini dia- 

angka u- 

djukan kepada Kabinet. “ 

: Diadjukan hakim. 

Sesudah sidang dischors ma- 
ka sdr. Sumarto, Brataningrat | 
dan Susanto untuk kedua kali- 
nja memberi pendjelasan. Sdr. 
Susanto antara lain” dalam 
pendjelasannja jang kedua itu 
menjatakan, bahwa karena 
masalah Perburuhan inj sudah 
.mendjadi rechtsgeschil, » maka 
sebaiknja DPRD mengirimkan. 
relaas kepada Perdana Menteri, 
Kabinet dan Seksi Perburuhan 
dari Parlemen. Kalau djalan 
inipun tidak membawa hasil. 
maka Panitya sanggup menga- 
djukannja sengketa Djawatan . 
Perburuhan ini kepada hakim. 
Menurut Susanto berdirinja 

KP-3 sekarang ini - membawa 
bahaja pembersihan pegawai2 
KP2 dan djuga afvloeiing” “pe- | 

4 ar 

Susunan seksi2 praa, 
Jogjakarta. 

Setelah diadakan pertemuan | 
antara Ketua2 fraksi dalam 
DPRD dengan: achting Ketua 
DPRD - Karkono siang 
DPRD Istimewa Jogjakarta te- 
lah dapat menjusun seksi2-nja 
sebagai berikut: 
'Seksi I terdiri dar 

joto Prodjosuroto (S kata "Mr: 
Purwokusumo (PNI), Istiadjid 
(Buruh - Tani), Brotoharsojo 

(PPDI), Sugijopranoto (PPDI), 
BPH Purubojo (PIR), H. Wa- | 
zir Nurie (Masjumi) dan KRT 

Brataningrat (Masjumi). 
Seksi II (“terdiri dari sdr.2 

Prodjoprakoso (PNI), Rawan 
Haknjodidjojo (Buruh . Tani), 
Ruslan (PPDI), Kusumobroto 
(PIR: KE Abdullah Afandi 
(Masjumi), Nji Zaenab | iri 
(Masjumi), Moh. Mawardi (Ma- 

sdr. ek 

  

  

   

   
    

   

    

   
   

sjumi), HJ. Sumarto (Party Rp 
Katolik). AL 

Seksi III terdiri dari sdr.2 
Susanto Genoa Mantan 

  

werdojo (Masjumi), 
(Masjumi), Akid Masd 

Noor Al 1 
Tjokrodihardjo (PPDI 
darmo (PPDI), 
(Masjumi). 1 

Seksi IV terdiri. dan : 
Karkono (PNI), 
(Buruh,- Tani), 

20 feodal maka golongan 

para peminat jang | 

Menteri sendiri ' 

tadi, | 

Manila 
(Bambungan hal, 2). 

A5 
ai jg berkuasa- 

lah jang menentukan 
£ “hidup batin masjarakat., 

"Tetapi “didalam proses dialek- 
tikanja,- maka bevenbouw ma- 
sjarakat itu ikut menentukan 
bentuk. obderbouwnja, kebudaja- 

  

U |an itu ikut menentukan susunan 
| ekonomi serta struktur sosial 
masjarakat itu, dan tjara berpi- 

kan tjara hidupnja. Didjaman 
(kasta? 

3 Feodal jang berkuasa 
Ea! jang menentukan hidup 
batin. masjarakat jang dikuasai- 
nja. Dipergunakannja segala 

  

ikan hidup batin masjarakat, 
uti ten- | agar sesuai dengan kebutuhan 

golongan jang berkuasa itu, se- 

hingga pudjangga2 (proffessor2 
dan 'sardjana2) jang ikut menja 
tat peristiwa2 sedjarah itu mela- 

porkan tjatatan2 sedjarah itu ke 
pada generasi dan masjarkat be 
rikutnja dengan pandangan jang 

berat sebelah, memudja istana, 

mendewakan jang dipertuan, 

membenarkan semua kehendak 
»ruling class” jang rnemonopoli 
politik. 

Njatalah didalam sedjarah bah. 
wa Ruling class-lah jang menen. 
tukan Ruling idea, golongan jg 
berkuasalah jang menentukan 
hidup batin masjarakat jang di- 
kuasai. 
Sesungguhnjalah soal dasar 

Pendidikan Nasional ini adalah 
soal hidup matinja bangsa, soal 
djaja kalahnja revolusi Agustus 

1945, Dasar Pendidikan Nasional 
-litulah jang akan menggambar- 
“kan, apakah sebenarnja isi ke- 
merdekaan Indonesia jang kita 

-| tjintai ini, apakah hasil terpun- 
tjak dari revolusj besar kita ini 
jang telah melalui korban ratus- 

|an ribu putra2 patriot Indonesia, 
dan akan melukiskan siapakah 
jang sebenarnja memiliki kemer- 

dekaan ini, segolongan manusia 
ataukah seluruh rakjat jang se- 
ratus djuta ini. 

Belum ada perumusan 

jang Ajelas dan tegas. 

Filsafat negara kita formilnja 
adalah Pantjasila. Dan achirnja 

Pantjasila pula jang mendjadi 
filsafat pendidikan resmi di In- 
donesia. Tetapi sampai sekarang 

ternjata, “bahwa dasar Pendidi- 
kan Nasional menurut konsepsi 

Pantjasila itu belum mempunjai 
perumusan jang tegas dan dje- 

las, jang mendjadi pegangan dan 

pedoman Pemerintah untuk di- 

laksanakan diseluruh sekolah2- 
nja, colege2 dan perggawang 
tingginja. 

Dalam hal ini ala orang jang 
berfaham, bahwa apabila kita 

akan membitjarakan Pantjasila 
sebagai dasar Pendidikan Nasio- 

nal, haruslah kita melepaskan 

tek. Sebab kekurangan2 jang 
dialami oleh sekolah2 pemerin- 
tah hasil2 pekerdjaan pendidi- 

| kan jang belum dapat sebulat2- 
nja menggambarkan hasil2 pen- 

didikan dengan dasar Pantjasi- 

la, serta lahirnja undang2 ata 
peraturan2 jang bersangkut pau 
dengan soal pendidikan dan 

(pengadjaran jang sering : tidak 

| dapat diterima oleh beberapa fi- 
(hak pendukung tugas pendidikan 
selama ini, semuanja bukanlah 
karena “kurang tjotjoknja Pan- 
tjasila itu dengan masjarakat 

dan kebutuhan Indonesia, akan 
tetapi 
rangnja tenaga2 pelaksana jang 
tjukup tjakap, kurangnja ke- 
sempatan2 jang berupa apa-sa- 

dja serta kurangnja alat2 jang 
kita butuhkan. 

Tetapi disamping ini ada fihak 
lain jang berfaham lain, 

berpendapat, bahwa dalam mem. 

bitjarakan soal Pantjasila kita 
tidak boleh lepas dari soal ke- 
injataan praktek. Dan kekurang- 
an2 jang dialami dalam pelaksa- 

  
| 

kin karena disebabkan 
natuurlijk-nja Pantjasila 
tidak tjotjoknja Pantjasila de- 

ngan kebutuhan Indonesia jang 
sebenarnja. 
| Pendek kata, soal Pantjasila 
ini rupanja perlu segera men- 

dapat kesempatan untuk- diba- 
has, dideskusikan dengan bekal2 
studie jang mendalam dan luas. 

tidak 
serta 

  

— PROF. DR. BENZ 
PE Akan beri advies 

tentang  pertamba- 

| ngan dan geologi. 

Prof Dr. Benz, seorang ahli 

NN ai 

i |pertambangan dan geologi ber- 
| bangsa. Djerman, dalam hari2 

| imi ditunggu kedatangannja di 
Bandung. 

BP Ta Bisa" datang dengan diser- 

  

  (PPDI), H. Mansoer (N jumi 
Saebani (Masjumi), Mr. H. Kas. 
mat Masjumi), Hamam Hasjim 

(Masjumi) dan MJ. Sukotfo | 
(Party Katolik). : 

Seksi. V terdiri adl KRT 
raningrat (SSPP), Dr. Sahir | 

    

                 

      

    

Tani), Hartoatmodjo 

ruddin  (Masjumi), 
Anies (Masjumi) da 
kastowo (Masjumi). 

Seksi2 ini akan se, 
adakan rapat untu! 
kan ketua2 akn” K 

          

        
          
    
    
       
      

  

  
       

   

  

f kemudian Prof. Dr. Benz 

tai oleh Mr. Said. Maksud ke- 
datangannja itu ialah .yntuk 

| menindjau hal2 pertamh ngan | 
dan geologj di Indonesia dan 

itu 
akan memberikan advies2 dan 

PN kepada per 
h merin 

“Ta akan tinggal di Indonesia 
elama I.k. 2 bulan diantaranja 

us | beberapa minggu di Bandung. 
. Dapat dikaharkan  djuga, 
“bahwa kedatangan Prof. Dr. 
Bentz itu adalah” hasil kundju- 
ngan Mr. Asmaun baru2 ini he 

ki  Djerman Barat, — Ant, 

seperti bunj i Ka jang f 

kir seseorang itu ikut menentu- 

alat2 pendidikan untuk menentu | 

| diri dulu.dari kenjataan2 prak- 

disebabkan karena ku- | 

jang 

naan dasar Pantjasila ini mung- 

IL MAS “DISERAN e. 
“ANGIN PUJUH 

| 8 Pegawai mati, suka? 

  

  

  

ana 

Ep. 500.000 Tg Lag 

milik Dasaad Musin Concern” di 

rita kerusakan karena serangan 
angin pujuh baru2 ini. 

    

Igawai2-nja dari 1 
masuk kerdja, angin. .pujuh te- 
lah menjerang dari arah Barat- 

| daja dan | Lenga : 
masu 

ea mesin, sehingga an 
| mendjadi gelap. Pekerdja2 men- 
djadi ribut dan melarikan diri, 

| tetapi sebagian tidak dapat ke- 
luar, karena tidak dapat meli- 

hat djalan dan tembok sepan- 
djang 40 meter sedang atapnja 
dari seng telah rebah dan dja- 
|ituh menimpa pegawai2 itu. 

3 Orang mati seketika itu djuga, 
5 orang lainnja luka2 berat dan 
beberapa orang lainnja Tukad: 

ringan. 
Dalam er akanan, kita dgn 

Suwandi wakil D.M.C. di Djawa 
Timur didapat keterangan, bah- 
wa 28 mesin tenun telah men- 
derita kerusakan, sedangkan 10 
buah diantaranja dapat dikata- 
'kan ,,total lost”. Pada sa'at ini 
,Kantjil Mas” belum bekerdja 
lagi, tetapi . diusahakan dalam 
waktu kira2 satu minggu dapat 
putar kembali. Kerugian ditak- 
sir Rp:500.000,—. 
Pada waktu jang bersamaan 

dikota Surabaja djuga meng- 
 hembus-angin jang agak ken- 
tjang, hingga 3 batang pohon 
beringin mendjadi tumbang. — 
Ant. 

  

   

  

Ta 
SEPAK BOLA » 

PERTANDINGAN SE- 
PAKBOLA SEGI-TIGA 
DALAM PEKAN PER- 

   

Ma 
Sebagai “salah satu .atjara 

dari pada Pekan Sosial Amal 
»Persit” (Persatuan Isteri 
Tentara), kemarin” petang 

bertempat dilapangan Unj telah 
dimulai dengan pertandingan 

| sepakbola segi - tiga jang dii- 
kuti oleh kes. Garnizoen Ban- 
Gung, kes. . Garnizoen Tjimahi 
(Radjawali) dan P.S.K.B. (Per- 

satuan Sepakbola Kantor2 Ban- 
dung). 
. Pada hari pertama kemarin 
telah berhadapan kes. Garnizoen 
Tjimahj lawan kes. Garnizoen 

Bandung . dengan  kesudahan 
3 — 2 untuk kemenangan Ra- 
djawali. Pertandingan antara 
kedua kesebelasan tentera ini 
berdjalan dengan seru sekali. 
Bahkan terdjadi berkali2 spel- 
momenten jang bernilai. Teru- 
tama bberisan penjerang Tjimahi 
mempunji ,,ahli2 penembak” 
jang berbahaja. Berkat temba- 
kan2 dahsjat achirnja pertaha- 
nan Garnizoen Bandung jang 

.didjaga oleh keeper Saelan run- 
tuh. Pertandingan jang mem- 
beri penuh spanning ini disak- 
Sikan djuga oleh Panglima Di- 

visi Kolonel Kawilarang . jang 
meiakukan tendangan kehor- 
matan. Pada hari kedua akan 

turun dalam lapangan hidjau 
TER En lawan 5 S.K.B. - Ant. 

  

PERSATUAN BASEBALL - 
JOGJA TERBENTUK ' 

Dalam Rapat 
pada hari Minggu sore djam 
19.30 tg. 8-2 jang lalu dirumah 
djalan Djati 4 telah terbentuk 

Persatuan Baseball Jogjakarta. 
Pertemuan tersebut dihadiri 
Oleh wakil2 dari 5 perkumpulan 
Baseball, antara lain wakil2 dari 
S..A, SKPD, Resimen 13, 
S.M.A. Bopkri dan Gama. Susu- 
nan Pengurus sementara adalah 
Sebagai berikut : Ketua sdr. Ong 
Sioe Tjiang, wakil ketua, me- 
rangkap bendahara sdr. Moha- 
mad Ngelmi (Res. 13), sekreta- 
ris sdr. Surjadi (Gama) dan be- 

berapa komisaris dari tiap2 per- 
kumpulan. 

| Persatuan Baseball kemudian 

membuat rentjana- pekerdjaan 
untuk selama tiga bulan, jang 

antara lain terdiri dari : menam- 

“bah populairitit baseball dikata- 
ngan penggemar olah raga di 

Jogjakarta, pemutaran film Ba- 
sebalt dari Usis, dan mengula- 

kan pertandingan2 demonstrasi 
baseball untuk propaganda. 

MIKHAIL BOTVINNIK 
|. DJUARA TJATUR 
: SOVJET 

Menurut berita Tass dari Mos- 
kow, djuara dunia tjatur Mik- 
hail Botvinnik untuk ke-7 kali 

nja telah menangkan kedjuaraan 
tjatur Sovjet. Dalam pertanding 
an terachir melawan Mark Tai- 
manov jg. diadakan baru2 ini 
Taimanov menjerah kalah pada 
set ke . 42. 

Dari 6 pertandingan melawan 
Tajmanov itu, Botvinnik menang 
dua kali, bermain seri 3 kali, 
dan kalah 1 kali. sehingga men 

dapat djumlah bidji kemenang- 
an 31, Dengan demikian ia me- 
hangkan pertandingan itu dgn 
angka 315 lawan 219. 
Pada achir pertandingan, Mik 

hail Pesiyak, Wakil Ketua dari 
Komite Kesehatan Badan dan 

| Sport jang berada, dibawah De- 
wan Menteri Sovjet Rusia, telah 
mengutjapkan 
djago tjatur Botvinnik, dan me- 

njerahkan kepadanja, sebuah 
medali emas sebagai tanda dju- 
ara Sovjet, 

Kepada Taimanov jang men- 

duduk: tempat kedua diserahkan 

  

  
  

$$ berat, kerugian ditaksir 9 

Pibtak tenun ,,Kantjil Mas” 

Bangil (Malang) telah mende- | 

Pada djam 14.00 sesudah: pe- . 

kita terkenal 

djadjahan djiwa 

jang diadakan 

  

“Peristiwa ini 
Mena kita semua, seba- 
gai ,,pamong tamu”. Penari In- 

dia tadi datang di Djokja atas 
undangan kita semua, djadi su- 
dah seharusnja kita menghor- 
mati dan ' menghargai ,,tamu 
jang datang itu”. 

' Maka timbullah pertanjaan: 
Apakah sebabnja timbul kea- 
daan sematjam itu?” Bangsa 

sebagai bangsa 
jang mempunjai tata tjara” 
dan ,tatakrama”, jang halus. 
Sikap bangsa kita sebagai ,,tu- 
an rumah” selalu menghormat 
dan menghargai tamu, dengan 
'sopan santun. Apakah rasa ke- 
batinan kita mendjadi mero- 
sot?” Apakah bangsa kita ti- 
dak mengenal lagi ,,tatakrama, 
unggah-ungguh dan wudanega- 
Tea” 2 

Pertanjaan2 itu 
djawab bersama-sama. Sebab 
kita sebagai bangsa, jang te- 
lah merdeka dan berdaulat, 
ingin - mentjiptakan kehidu- 
pan baru”, jang lebih baik dari 

pada jang sudah2. Dan kehi- 
dupan “baru itu berdasarkan 
Pantja-Sila dan kebudajaan ke- 
bangsaan, kebudajaan dalam 
arti, seperti jang termaktub 
dalam motto tertera diatas. 
Kekatjauan lahir batin dalam 
masjarakat kita sekarang ini 
“menurut paham. kami disebab- 
kan oleh pendjadjahan, dan da- 
lam waktu itu bangsa kita 
tidak dapat pendidikan dan pe- 
ngadjaran setjara sadar dan 
teratur. Oleh . karena tekanan 
lahir batin dari suasana pen- 

kita diliputi 
Dan 

harus kita 

rasa kurang harga diri. 
sesudah ,,kemerdekaan tertja- 
pai”, maka rasa kurang harga 
diri ingin mentjari ,.Compen- 
satie”: 

Akibatnja jalah, bahwa da- 

lam masarakat lalu timbul 
.harga diri” jang berlebih-le- 

bihan. Nilai? hidup dan nilai? 
kebudajaan jang lama dipan- 
dang tidak berarti, atau tidak 
berharga, 
diselidikj dalam2. Pegangan hi- 
dup baru masarakat kita pelum 
mempunjai, ' sehingga mereka 
mengalami kebirabangan batin. 
Kegontjangan inj menghebat, 
oleh karena infiltratie kebuda- 
jaan dari negara2 luar, jang 
ingin mempengaruhi pertum- 
buhan dan perkembangan ma- 
sarakat dan negara kita. 

Djalan satu2nja untuk mem- 
beri kepastian batin kepada 
masarakat, disamping usaha 
dalam lapangan ekonomi dan. 
sosial, ialah usaha pendidikan 
dan pengadjaran dalam ling- 
kungan sekolah2 dan dildarnja 

termasuk pendidikan dalam 
lingkungan keluarga) setjara 
bewust dan Systematisch, jang 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Can badan2, jang bergerak da- 
iam lapangan “pendidikan dan 
pengadjaran. 

Dasar2 pendidikan dan penga 
djaran telah ditetapkan dalam 
U.U. th. 1950 No. IV, ialah Pan 

tja-Sila dan kebudajaan ke- 
bangsaan. Kehidupan masara- 
kat (materieel bestaan) bei- 
dasarkan kebangsaan, kerakja- 
tan dan keadilan sociaal. Ini 
dapat (ditjapai, kalau masara- 
kat mendapat pengertian dan 
keinsjafan, bahwa kebahagiaan 
bersama harus didasarkan atas 
.,ketjintaan dan keadilan”. Ke- 
hidupan batin (geestelijk lever) 
didasarkan atas ,.perikemanu- 

RUMANIA ADAKAN PER- 
— SIAPAN UNTUK HA- 

DAPI PINGPONG 
SEDUNIA 

Menurut berita UP, Rumania 
telah mulai mengadakan persi- 
apan2 untuk menjelenggarakan 

kedjuaraan pingpong sedunia jg 
akan diadakan pada tgl 20 — 
29/3 di Bukarest 
Kehormatan untuk menjeleng- 

garakan pertandingan2 kedjua- 

yaan dunia itu telah diberikan 
oleh Federasi Pingpong Inter- 
nasional kepada Rumania. Ant. 

RADIO 
' KAMIS 12 PEBRUARI '53. 
Gelomb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
10.00 Ujon2 dari Puro. Paku- 

alaman 
Tango, rumba dan Conga 
Rumtani dan Abdulgani 

Aneka siang hari 
Gelanggang Podomoro 
RRI Jogjakarta 
Rajuan sore oleh Winata 

cs. 
Pengadjian Al @ur'an 
Symphony no. 100 tingkat 
G terts besar (,,Military”) 
buah tjiptaan Haydn 
Tindjauan mingguan Eko- 

nomie 
Gending2 Djawa oleh Dwi 
Budojo 
Hiburan malam oleh O. K. 
Peni 

  

  

12.30 
13.15 
14.00 
17.00 

17.45 

18.20 
18.40 

19.15 

19.40 

20.30 

22.15     
selamat kepada , 

  sebuah medali perak. — Ant. 

Manasuka lagu2 Arab) 
Melaju oleh O.G. Al-Munir. 

Dengan. segra 
akan didjual 

RUMAH (PAPILJUN) 
No. 26 TANDJUNG dan 
DAPAT SEGRA MENEM- 
PATI. 

| Boleh dibitjarakan dengan 

Sdr. R.L. DIRDJOSOE- 
WIGNJO  Tegalpanggung 
Dn. 4/243, belakang geredja 

Pantekosta, 113-2 
  

  

sungguhpun belum : 

»,herscholing”, 

  

| (Gjadj pendidikan masarakat), | 

  

in - 

lata- terti 
| CUASANA pada malam per tundjukan tari India pada tg. 1 

@pulan ini agak mengetjewakany: selama pertundjukan sela- 
Ju ada kegaduhan, 'dari pada pengundjung ada jang selalu ber 
tjakap?, sehingga panitya terpaksa memberi peringatan. su- 
paja hadlirin dengan tenang mengikuti yr tundjukan, Djuga 
penari sendiri minta kepada tamu2, $ supaja tenang. 

sesungguhnja , siaan dan ketuhanan (menudju 
kepada buddhi-luhur). 

Dasar2 tadi harus selalu men 
djadi pegangan bagi para pen- 
didik (guru2 S.R., S.M.U., dan 
Vak, Perguruan - Tinggi, dan 
pemimpin2 pendidikan Masara- 
kat), untuk dapat membentuk 
»Manusia Susila jang tjakap 
dan warganegara jang demo- 
kratis serta- bertanggung dja- 
wab atas kesedjahteraan tanah : 
air dan masarakat. Dalam me- 
laksanakan usaha ini factor gu- 
ru penting sekali peranannja. 
Pendidikan guru harus berdji- 

wa baru, dan guru jang seka- 
rang ada harus menerima 

agar dapat men- 
tjapaj ,,mentale omschakeling”. 
Mungkin tjepat usaha ini di- 

laksanakan, mungkin mudah 
kita dapat menghalang-halangi 

meluasnja .,crisis achlak”. 
W.Ww.   

  

Dharmawisata, 
Pelesir kepegunungan 
atau hendak pergi 
djauh, malam mau 

tidur, lelaki atau pe- 
rempuan, makan 2 
tablet: 

(z Tn TONIK —— 

Besok pagi pasti sehat dan 

    

kuat, tidak  tjapek, tidak 
takut dingin, tidak masuk 
angin, ta' mungkin sakit. 
Terdjual disemua toko obat. 
  

  

       

  

    

CouG AAN 
kala 
OBAT.BATUK 

Terbikin dari bahan2 terpilih 
dan mengandung obat2 pentje- 
gah penjakit batuk. 

TRIPARS PRODUCTS 

Kotak pos 197 — Bandung. 
111-2 

  

  

  

24 djam selesai. 
Tiintjin kawin 
jang Modern dan membawa 

“dalam tempo 24 Djam. Bila 
klaar dalam tempo 6 Djam, Pembikinan Halus dan Modern. 

Inilah satu2nja adres jang boleh dipertjaja untuk pembi- 

kinan perhiasan jang Halus 

bisa dibikin selesai 
sanggup dibikin 

Bahagia, 
perlu sekali 

dan Lux (Modern). 

    TOKO MAS INTAN BERLIANT. 

Juwelier g Kk ( 16 Horloger 

i Petjinan 30 tilp. 533 

1 116-2 — Jogjakarta. — 

mi 

  

  

COMING Ul / TALI (Tel       AAN TRUK 

DL Oiniima 

  

Anggur - Anggur 

1. ANGGUR OBAT KOLE- 

$ SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 

Obat-obat Tionghoa jang 

taranja Kolesom dll. Obat 
jang sangat penting untuk 
tambah kekuatan tubuh 

tjampur dengan sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 

lemah. Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua pinggang sakit, 

tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas.pendek,'urat 
kurang. Paras perempuan 

2. ANGGUR KOLESOM PO 

sampai tjukup agar badan 

air muka mendjadi segar, 

dipudjikan. 

turun - menurun. 

jang mahal. dan mandjur, 

dll. 
rupa penjakit Rheumatiek 

sekali.   INDONESIA. 

  

“(TJAP PORTRET DAN 5 

dan darah, Ini Anggur pun - 

  

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

KOLESOM 
KOLESOM) 

5 berfaedah dan mahal, an- WIN 

UNTUK 

SAKIT ENTJOK 

HONG SIEP 

TULANG MASUK 

ANGIN DLL. 

# PESAPEN KALI N24 
SURABAIA 

sjaraf lemah, semangat laki? 
kelihatan tua, dil. Penjakit 

kelemahan. Minum ini Anggur dlm sedikit tempo sudah 

tentu lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan 
perempuan, tua atau muda. s 

THAY, Amat perlu bagi pe- 

rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 
dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum ' 

ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal Waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA, Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

menambah air susu ibu, dan 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 

sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

Anggur Obat 

dengan ditjampuri Kolesom 

Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
(Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 83 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 

Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh 

39-28 

  

BANTULAH ! 

Panitia Penolong Bahaja Bandjir Atjeh/ 
Tapanuli: 

Djl. Merapi No, 2 Kotabaru 
Mn 

  

duan, Berisi : 
duan International.   
membatja : 

Oleh : MOEDJONO 

Harga 4 Rp.5— 

Ongkos kirim 107.   Penting bagi para Pandu ! ! ! 
Terutama bagi para Penuntun, Penghela, 

'segenap Pemimpin, wadjib tahu akan dasar2 dari Kepan- 

sedjarah Kepanduan di Indonesia dan Kepan- 

Apa. arti Kepanduan terhadap. masjarakat ? 2 

Apa arti Kepanduan bagi sang anak ? 

Pembatja akan djelas mendapat keterangan bila sudah 

DASAR2 KEPANDUAN 

Penjuluh dan 

SOSROSOEDIRDJO 

Pusat pendjual : 

Toko Buku ,,K.R."' 
Tugu 42 Tlp. 900 - 901 

2 

| 

  
    

  
  Jogjakarta, 

1 

  

: BAN LUAR 
- GOODYEAR 

TENTU 
MEMBUTUHKAN 
BAN DALAM 
GOODYEAR 

  

Kon dalah Sibod 
WARNA-MERAH 

Harga tidak tambah 

GOODAYEAR 
Distributir? : 

BAN HONG LIONG & Co., LINDETEVES 

N.V. dan N.V, TRIMURTI. 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia.. 
109-2 
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“HANJA DUA MALAM SADJA: (INDRA 
Perlu sekali di-ikuti oleh para Mahasiswa dan Mahasiswi 

jang berdjuang dalam lapangan ilmu kedokteran. 
Bagi mereka jang belum pernah berhubungan atau belum 

pernah bergaulan dengan dokter 
Bagi mereka jang berhubungan 

Starring : Glenn FORD, Janet LEIGH dll. 

dalam : THE DOCTOR AND THE GIRL 

(TINTA SEORANG DOKTER) 
Tjerita pertjintaan jang aneh . “3. pertjintaan 
manis-pahit seorang dokter jang beladjar untuk hidup dan 
gadis jang tahu : mentjintai. 

UNTUK 17 TH. KEATAS. 
DJAM : 5. —, 415 & 9.15, 

DJUM AT PAGI TGL. 13 MAIN DJAM 10.— 

Kami mengutjap terima kasih kepada Dokter Sunu dan 
Djururawat2 di rumah sakit Pantirapih, Djawatan2, Sau- 
dara2, dan Handaitaulan2, jg telah memberi bantuan beru- 
pa moreel ataupun materieel atas wafatnja : 

Raden Aju 

mulai da kita sampai pada penghormatan bakehabi as 
pada: hari SENEN 9 PEBRUARI 1953 di ndalemnja 
B. P. H. Surjoputro. 

Atas nama, 
Keluarganja : BUPATI MUSBAH 'dan anak2. 
Trah Swargi G.P.H. SURJOPUTBO.: - 

112-2. K.R.T, SURJONEGORO. 

atau 'bergaulan dengan 
3 dokter baik dari dekat maupun dari djauh: ! 

  

 MUSBAHSURJODIPUTRO 1 

  

# j ? 
Andien 5 2 

PERHATIAN 
Susulan iklan kami tentang BUKU SEDJARAH 
di harian ini tanggal 6 Februari 1953. ta 

Saru teri a 

  

S. Wojowasito, 

Sedjarah kebudajaan (Adomaria | 
(India Zaman Purbakala) . ... 4 Rp. 8.50 

Idem 

Sediirah kebudajaan Indonesia II 
(Indonesia sedjak pengaruh India) . . & Rp.11.— 

Pesanan2 luar kota harus tambah Porto 104 (sedikitnja 
Rp. 0.60). Pedagang dan Toko . Buku dapat potongan 
memuaskan, 

Keterangan lebih landjut pada: 

Toko Buku ,,GUNUNG AGUNG“ 
ajh THAY SAN KONGSIE, 

Kwitang 13, Kotakpos 135, 

Telp. 4678. Gmb. Djakarta. : 
114-2 

  

r ae 

Kamus -Stenografi 'Indgnesia 
Oleh: CHADIDJAH ARIEF 

Kertas bagus Harga Rp. 4,50. 
Pesanan tambah ongkos kirim 104 sediKitnja Rp. 1,— 

Pembelian banjak dapat potongan : ' 

1— 50 ex. 107, 
51 — 100 ex. 1575 

101 Keatas 2074 
PUSAT PENDJUAL : 

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

J OGJ A z 

Typ »KEDAULATAN KAKJAT” Te Nengaya 

  
 


