
    

   
  

ut dalam Republik. Ditegas- 
“kannja, bahwa ia tidak mau 
Susunan negara Sen yaa 4 di- 

mana tidak seluruh bagiang 

| masuk kedalamnja”.- 
. Bagian pillato ini dipandang 
menggontjangkan dan menjgge- 
disahkan ummat, Islam Indone- 

“siasBahkan dipandang mengan- 
“dung bahaja separatisme (per- 
“petjahan). 5 

Kita dapat memahamkan, hal- 
nja Kiai Isa 
G.P.LI. berasa keberatan ter- 
hadap bagian pidato Presiden 
jang kita kutipkan diatas itu. 

     

  

    

  

   

      

emang pidato Presiden "tu 
seakan-akan & priori sudah me- 
netapkan, bahwa golongan jang 
tidak beragama Islam tidak 
akan suka ikut serta dalam 
suatu negara Indonesia jang 
berdasarkan agama Islam. 

Ini dirasakan tidak enak oleh 
pemrotes, sebab jang demiki- 

An itu seakan-akan mengan- 
dung pengakuan, bahwa su- 

“Sunan negara jang  berdasar- 
kan Islam akan menggentjet 
golongan jany tidak beragama 
Islam. Padahal, agama Islam 
tidak menggentjet agama lain, 
dan “ praktik  dinegeri-negeri 
Arab sekarang ini Pun MEnun- 
&jukkan tolerantie agama Islam 

terhada, p agama lain2. 
: : P 

  

   

  

   DE ar OoBOa 
bukan seorang Musliem 

jang patuh seperti Bung Karno 

EA . : 
| Andaikata jang bitjara se- 
orang jang tidak beragama 
atau seorang jang memusuhi 
Islam, kita akan berdiri di- 
barisan 1 
memprotes utjapan jang selan- 

tjang itu. Tetapi jang telah bi- 

tjara sekarang ini djustru  se- 

orang Sukarno jang patuh ke- 
pada agamanja, agama Islam. 

Oleh karena itu kita harus 
menimbang kata2 jang telah 
diutjapkannja itu dengan .tim- 
bangan jang lain lagi, dan kita 
harus bertanja : Apakah ge- 
rangan maksud Musliem : Su- 

    

karno dengan kata-katanja jang 
adjajbd itu? , 

Ika TIA, 2 
- Apabila kita dapat menindjau 

kelantjangan Sukar- 
no itu dengan tjara seperti jang 
kita bentarigkan “ni, maka kita 
akan sampai kepada titik jang 

marah kepada  Slukarno serta: 
menuduhnja ia telah melempa 
kan tantangan aa 
Islam. Malah ali 
akan dapa: menjadari, 
tingginja ia menghargai 
Islam jang dianutnja 
itu. PE ap Aas Tia £ 

Kita akan sadar, bahwa mak- 
sud pidatonja itu djustru hen- 
dak  mendjundjung  setinggi- 
tinggi kaumnja, kaum Islam, Ia 
berkata kepada golongan jang 
tidak beragama Islam, bahwa 
ia tidak suka susunan negara 
jang berdasarkan Islam, karena 
ia 

    

   

  

  

melepaskan. diri Islam 
ikatan 
nesia. 6 an ee 

Ia telah berkata begitu, dj 
tru karena ia tahu, ba hwa se- 
bagian terbesar penduduk 1. | 
nesia beragama Islam 
nja bagian ketjil? sa 
beragama lain. Dengan 1 
annja itu ia hendak  menun- 
djukkan, bahwa kaum 

satuan dan kesatuan 
dan suka nomerdua 
pentingan sendiri. 

Pada hemat kita pan 

Musliem Sukarno jang « 
an ini bukan tantarge 
hadap kaum Islam. 

Sebagai Musliem 
sembarangan Mus 

      
     
   

   

  

   
Islam 

   

tahu. bahwa agama Ka : . Ju bersikan to'erant terkadani Itulah kelantjangan 
Pp Aang ab Pala Musliem Sukarno, jang pada 
ajustru “bersikap melin ungi | pendapat kita sedikit pun ti- 
terhadap golongaas ketjil2. Te- | dak mengandung tantangan 
tapi dalami pada itu, ia tahu terhadap kaum Islam, bahkan 

djuga, bahwa pikiran orang di- 
tanah air kita jang terlalu lama 
dikolonial-i itu banjak sesatnja, 
Bahwa 

Islam tidak tuhlu betapa 
-halusnja sikap Islam terhadap 
agama2 lain, Djustru karena 

usliem, telah" 
KR - 

iku, ia sebagai 

  

aa 
23 

Anshary serta | 

daki suatu susunan negara In- 

  

      
   

    

  

Menurut pendapat putjuk pim 
pinan GPII pidato Presiden itu 
”njata membawa rakjat kepada 
pengertian jang salah terhadap 
ideologi Islam” dan "sudah me- 
nanam benih2 separatisme  ke- 
pada rakjat, kalau2 negara kita 
ini nanti atas keputusan suara 
terbanjak dalam konstituante, 
memilih Islam sebagai dasar- 
nja”, : 

Demokrasi ialah menghormati 

Gan menta'ati suara terbanjak 
jang nanti akan tertjatat dalam 
konstituante, demikian GPII. 
Karena Presiden sebagai Kepala | 
Negara tidak dapat diganggu 

Pemerintah atas pidato itu'dan 
mengharapkan agar kedjadian | 
tidak terulang lagi. 3 | 

Sebagai telah kita kabarkan | 
verslag "Antara” mengenai pi- 
Jato Presiden di Amuntai ba- | 
yru2 ini sebagai berikut: : 

"Kalau kita mendirikan ne- ' 
gara jang berdasarkan Islam, | 
maka banjak daerah? jang pen- | 
duduknja tidak beragama Islam, | 
akan melepaskan diri, misalnja 

Kei, Sulawesi. dan djuga Irian | 
Barat jang belum masuk wila- 
jah Indonesia, tidak mau ikut 

pertanggungan djawab tan 1 

Presiden . Sukarno menegas- 

kan, bahwa ia tidak menghen-   doresia dimana tidak seluruh | 
bagian masuk didalamnja, Ne- | 

gara nasional jang berdasarkan 
”Pantjasila” tidak bertentangan 
dengan Islam, Dalam hubungan 
ini Presiden menjatakan, bz 

|| donesia jang 
Islam, maka dialah jang per- 
tama2 akan mempertahankan : 

    

   

    
     

  

     

Ha   
paling depan untuk 

   

    

sendiri (1 

tidak suka daerah2 jang 
penduduknja tidak ea 

Ga TU 

ketatanegaraan. Indo-. 

keamanan tersebut segera akan 
'Idimadjukan kepada kabinet utk 
I mendapatkan pendirian terachir 

| dari Pemerintah mengenai soal 
    

    

Islam, demikian Presiden Su- 

  

Bung Karno tanam separatisme : 
Aa Daran suratnja kepada Presiden jang tembusannja disam- 
. | 8 paikan kepada pers, putjuk pimpinan ”Gerakan Pemuda 

— Islam Indonesia” menjatakan penjesalannja “dan tidak dapat 
| membenarkan isi pidato Presiden sekitar "negara jang berda- 

sarkan Islam” jang diutjapkannja di Amuntai baru? ini, tegas- 
nja bila verslag mengenai pidato itu benar. sita 

gugat, maka GPII ingin minta | $ 

| itu. akan diadakan oleh Guber- 

akan dilangsungkan malam 

“dang pada siangnja delegasi 
“Indonesia 

-. Gjamuan makan. 

    
   .perniagaan, 

Gari biro pengawasan 

dan laporan2 dari badan2 chu- 

sus PBB. 

— HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT" (AN 

   
GGAUTA S.P.5.) 

  
mna 

      

EN DI 

  

DELEGASI ' INDONESIA 
AKAN MENDJAMIN 

MAKAN 
2 Pada delegasi? pengikut 

sidang Ecafe. 
Hari2 terachir dari konperensi 

Ecafe di Bandung im berbagai 
delegasi. mengadakan resepsi 
dan harj penutupannja resepsi 

nur Djawa Barat . : 
Resepsi sematjam itu telah di 

adakan oleh delegasi beserta 
komisaria4 Belanda di Bandung 

dan oleh delegasi India bersama- 
sama dengan penduduk India di 
Bandung. Resepsi jang akan di 
adakan Gubernur Djawa Barat 

  

     

    

Al 

  

? 
  

Mengenai laporan komite tran- 
Sport dalam negeri, delegasi In- 
donesia memadjukan usul reso- 
lusi jang menerima baik laporan. 
tersebut tapi dengan amande- 
men 'jang merupakan tambahan. 
tambahan mengenai pelajaran 

pantai. Usul resolusi itu jang 
kemudian diamandir oleh Pili- 
pina jang menghendaki supaja 
sekretariat Ecate dalam sidang 
memberj laporan tentang usul 
resolusi itu, kemudian diterima 
baik oleh sidang. 
Demikian mengena: sidang ke 

mMarin pagi. Pembitjaraan2 ten- 

tang laporan2  lainnja masih 
berlangsung. — Ant. 

In. Sl kirman : 
aa Ran 

Kekurangan an 

an ratkan 
ETUA fraksi PKI dalam pa 
dengan rentjana undang? p 

Djaswadi dalam soal ini, dalam 

tegas menolak tiap? 

Kekurangan dalam anggaran 
belandja menurut pendapat 
PK. I tidak semestinja di- 
tutup dengan memberatkan pa- 
djak tetapi terutama dengan 
djalan memperbesar hasil pro- 
duksi perusahaan2 pemerintah, 
menasionalisasi perusahaan2 jg 
Vitaal, jang sekarang dikuasai   Minggu jang: akan datang se- 

! 
akan mengadakan | 

|     

  

ang pleno Ecafe 

    

  
  

dim. ne- 
UStri dan 

laporan tahunan 
bandjir 

   dari komite in 

perdagangan jang bebas dengan 
negara manapun djuga berda- 
s 

  

perhitungan jang dikemukakan 
Ment. Sumitro maka dari djum- 
lah taksiran  Rp.700.000.000,— 
hasil padjak perseroan2 mono- 

Sidang DPRD Jogjakarta : 

oleh modal monopoli asing dan 
lengan mendjalankan politik 

arkan prinsip2 jang demokratis 

    

Ia menegaskan dengan dasar 

  

Benda putih diatas 
! - F3 

Sa Jogja 

Setelah orang agak heran 
dengan keadjaiban alam jg 

baru? ini dapat dilihat di- 
atas Semarang dan Mage- 

lang, maka kemarin siang 
penduduk Jogja pun digem- 

parkan oleh keadjaiban se- 
matjam itu. Mulai kira? 

djam 14.00 penduduk Jo- 

'gjakarta melihat benda pu- 
tih diatas kota. Benda itu 

bentuknja bundar dan tidak 
bergerak. Sampai djam 6 

sore benda itu masih terlihat 
pada tempat itu djuga. Se- 

ngah orang mengatakan, 

bahwa benda itu ialah apa 

jang dinamakan piring ter- 

| bang, meskipun tidak ber- 
“gerak. Tetapi petang hari- 
nja ternjata benda itu ada- 
lah sebuah bintang biasa. 

4 

mengemukakan . 

        
| UU keadaan dalam bahaja dibi- 

#jarakan Panitia Keamanan 
Pendirian terachir terletak pada kabinet 

DA Rebo jang lalu dari djam 17.00 sampai 20.30 Panitya 

Tedi Pa pemerintah jang terdiri dari P. M., Wakil 

P.M., Menteri Pertahanan a.i., Menteri D.N., Menteri Kehakin an 

dan Djaksa Agung telah mengadakan rapatnja, dimana telah di- 

“ bitjarakan soal penghapusan SOB. dan penggantinja undang? 

nasional mengenai keadaan dalam bahaja. 

Hasil pembitjaraan panitya 

Jogjakarta ta'akui KPPP 
Peraturan Menteri no. 50 th. 52 

harus ditjabut 
EMARIN DPRD Jogjakarta telah melandjutkan pembitja- 
raannja mengenai sengketa Djawatan Perburuhan setelah 

hari Rebo jl. belum lagi berhasil mengambil sesuatu kepu- 
tusan, 8 

Beberapa anggota jang ber- 
bitjara kemarin pada umum 

pendapatnja 
jang kesimpulannja hampir 
sama dengan hari Rebo itu. 
Pada umumnja mereka menjo- 
kong beleid Paritya Otonomi 
dalam soal sengketa Djawat- 
an. Perburuhan itu dan tidak 
Gapat membenarkan tindakan2 
Menteri Perburuhan untuk men- 
dirikan KP-3 buat daerah isti- 
mewa Jogjakarta, jang mempu- 

njaj status propinsi itu. 
Sesudah pemandangan umum 

ini, maka pendjelasan2 diberi- 
kan berturut2 oleh sdr: Sumar- 
to, Mr. S. Purwokusumo dan 

sdr. Susanto, 

memberi backing penuh ter- 

Sdr. Sumarto menjatakan 
pengharapannja, supaja D.P.R. 

hadap Panitya Otonomi dalam 
perdjoangannja menjelesaikan 
sengketa Djawatan Perburuhan 
Ini, Supaja dapat mendjalankan 
kewadjibannja jang lebih tegas 
dan sempurna. 

Mr. S. Purwokusumo menge- 
mukakan, bahwa memang se- 
djak kabinet Natsir, kemudian 
Sukiman dan sekarang ini Wi- 
lopo, pemerintah tidak mendja- 
lankan programnja jang semes- 
tinja, terutama dalam soal pe- 
njerahan otonomi, Pada prak- 
tijknja tindakan2 pemerintah, 
selalu bertentangan dengan pro- 
gramnia. 

Ditegaskan, bahwa pada ha- 
kekatnja perdjoangan mengenai 
soal Djawatan Perburuhan an- 
tara Kementerian Perburuhan 
dan Jogjakarta ini, dapat diang- 
gap bersifat politis seperti hal- 
nja perdjoangan party lawan 
party. “Dalam hal ini Panitya 
tetap berpendirian, bahwa pen- 
dirian KP-3 itu harus ditentang.   

# 

nja suasana SOB dan peratur- 
an2 berdasarkan SOB diantara- 
nja peraturan “pemerintah No. 
15 tentang Staf Keamanan. 

Sdr. Susanto mengandjurkan, 
supaja DPRD dalam “mengha- 
dapi masalah ini harus bersikap 

— Lena anaanemank 

KAN PIDAT 
AMUN keluarga diantaranja 

tara lain menjatakan bahwa ,setjara 
politik keuangan jang terutama 

kan atas pemungutan hasil padjak. 

GSO-SUNITO TIBA 
Kemarin telah tiba dilapangan 

Kemajoran (Djakarta) Dr. Go 
| Gien Tjwan ilan Sunito serta ke- 
luarga masing2 dengan disambut 

| oleh beberapa ratus orang selain 
tampak 

pula kenalan? keluarga Go dan 
Sunito. Dari seksi luar negeri 
parlemen tampak Mr. Djody 
|Gondokusumo dan Otto Rondo- 
nuwu. 4 
Dalam kata sambutannja an- 

tara lam dikatakan Mr, Djody 
ia tidak dapat menerima tinda- 
kan pengusiran pemerintah Be- 
Janda terhadap kedua Orang tsb. 
Ia mengandjurkan supaja peme- 
rintah Indonesia mengambil 
tindakan pembalasan jang sepa- 
dan dengan tinlakan pemerintah 
Belanda. 

Dari lapangan terbang rombo- 
ngan dengan diantar banjak 
orang menudju kegedung kantor 
berita ',,Antara”. Sunito di Ne- 
derland sudah I.k, 20 tahun dan 
kini mempunjai 2 Orang anak. 
Sedang keluarga Go Gien Tjwan 
meninggalkan Indonesia sedjak   

(5 tahun jang lalu. — Ant. 

4 5. 

ggaran belandja 
tak semestinja membe- 

padjak 
Harus ditutup dgn meniperbesar p oduks i 

rlemen Ir. Sakirman berhubung 
adjak perseroan dan amandemen 
keterangannja kepada pers an- 

prinsipiil PKI dengan 
didasar- 

poli2 besar jang tiap tahunnja 
mentransfer ,,beribu djuta ke- 
untungan” keluar negeri dan Rp. 
120.000.000,— atau 1,5 kali lebih 
banjak, dan oleh golongan peng- 
usaha sedang dan 
untungannja Rp. 500.000,— ke: 
bawah. 

: Sepagai diketahui PKI .men- | 
tjela sistim pukul rata” bagi 6     

    

   
   

emMua pengusaha jang dapat ke. 
agungan Rp: 500.000,— keba- 

jang semua diharuskan 
padjak 40”. Demiki- 

ain Ir Sakirman. "— 

Pn ae PRA 
bahan oleh beberapa anggota, 
maka dibentuk Panitya Redaksi 

mam Hasjim. 

Keputusan. 
Setelah sidang dischors. maka 

panitya redaksi tsb. menghasil- 
kan sebuah mosi, sebuah 'de- 
sakan dan sebuan sikap keda- 
lam jang dalam pokoknja mem- 
perkuat perdjuangan Panitya 
Otonomi dan DPD I-timewa Jo- 
gjakarta untuk menjelesaikan 
sengketa djawatan perburuhan 
terutama. 

ISi mosi jang dihasilkan 
jang akan dikirimkan 
Menteri Perburuhan, 
Urusan Pegawai, Menteri Ke- 
uangan dan Menteri Dalam Ne- 
geri memutuskan, memperkuat 
pernjataan Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta tanggal 
28 Pebruarai jl. jang pokoknja 

- tidak diakuinja oleh Pemerin- 
tah daerah berdirinja KPPP 
di Jogjakarta, dan penghapusan 
KPP berdasarkan Peraturan 
Menteri Perburuhan No. 50 ta- 
hun 1952. Tindakan itu adalah 
melanggar kekuasaan Pemerin- 
fah daerah sebagaj daerah oto- 
nomie jang kini sedang dalam 
memperdjuangkan hak? dan ke- 
kuasaan otonominja, termasuk 
urusan perburuhan, Dalam Per- 

njataan Pemerintah daerah di- 
njatakan djuga protesnja kec- 

pada Kabinet dan parlemen 
atas beriakunja peraturan men- 
teri No. 50 tsb. t 

Selain itu mosj memutuskan 
terdjaminnja pegawai? KPP dan 
KPT Jogjakarta dipertanggung- 
djawabkan kepada Kementerian 
Perburuhan dan Kementerian 
Urusan Pegawai, 

“Selandjutnja sidang  memu- 
tuskan, mendesak kepada Ka- 
binet. agar segera menjerahkan 

itu 
kepada 

  offensip, sikap mana dapat di- 
wudjudkan dengan protes atau 
mosi dan resolusi. 

« Kesimpulan. 
Menurut pemandangan umum 

Gan pendjelasan2 jang diberi- 

    
     

   
   
    

   

golongan jang tidak ber- | 

| Yini dan akan berhubungan dgn 
Ipanitya ad hoc DPR jang telah 
|dibentuk 28: Maret '52 untuk 
| menindjau pelaksanaan resolusi 
DPR jang menghendaki ditjabut 
  

    
eluarkan kata2 jang me- 

(nenteramkan hati golongan la- 
1 ling jang kurang pengetahuan- 

“nja tentang Islam itu. Ae 

sebaliknja mengandung peng: 
hargaan jang setinggi-tinggi- 
na. y 

“Tidak dapatkah kita mema- 
hami pandangan  Musliem: Su- 
karno jang kebekulan djadj Pre-   sidem kita ini ? 

2 Wi. 

  

| tjabut keadaan SOB didaerah? 

  Dapat dikabarkan bahwa | kan oleh Panitya tsb. diatas, 
dalam suata' sidangnja dalam | maka dapat disimpulkan bah- 
“bulan April 1952 mengenai | wa: 1. DPRD perlu mengesjah- 
soal ini kabinet antara lain kan laporan Panitya Otonomi 
telah ' memutuskan menindjau | itu, 2. Panitya Otonomi perlu 
soal keamanan seluruhnja un. | diberi kesempatan untuk mene- 
tuk berangsur - angsur men- | ruskan pekerdjaannja, 3. DPRD 

| membenarkan perdjoangan DPD 
jang dianggap sudah aman dan | dan Panitya otonomi dan 4.       

-. 

“atas 3 orang jaitu masing2 dari 

seterusnja akan membuat un- | DPRD menjetudjui DPD terus 

baru sebagai pengganti dari un- | Pemerintah Pusat. 
dang? SOB itu, , Rentjana keputusan. 

Telah pernah mendjadi putus- Sebelum DPRD: mengambil 
an kabinet sekarang ini untuk | keputusan, maka oleh sar. Isti- 

menarik kembali peraturan pe- | 3Viid sebagai pelopornja dia- 
5 . . : djukan sebuah rentjana kepu- Ta D No. 15 mengenai Staf tusan,' jang pokoknja  meng- 

hendaki supaja DPRD menga- 
djukan protes kepada kemente- 
rian Perburuhan dan menuntut 
suipaja Peraturan Menteri No. 

50 th. 1952 segera ditjabut. 
Rentjana itu ditanda  tangam 
oleh sdr. Istiadjid, Prodjosuroto, 

Oleh pemerintah djuga telah 
dibentuk sebuah panitya untuk 
membuat rentjana undang2 ke 
adaan dalam bahaja baru terdiri 

kementerian2 Kehakiman, Da-   lam Negeri dan Pertahanan, Prodjoprakoso dan Wiraningrat. 
2 ba Ati 6 Sesudah diadakan usul2y 

     

dang2 keadaan dalam bahaja jg | memperdjoangkan KPP kepada | 

semua urusan dan kantor per- 
buruhan jang meliputi penjuluh 
perburuhan dan penempatan 

erah Istimewa Jogjakarta in 
medebewind - berdasarkan sja- 
rat2 jang telah dibuat konsepsi- 
nja oleh DPRD (Panitya. Otono- 
mie). : 

. Tentang sikap kedalam di- 
njatakan, selain mengesjahkan 
laporan panitya otonomi, djuga 
memberi kepertjajaan sepenuh- 
nja kepada Panitya dalam per- 

djuangannja untuk ikut serta 

bah dua anggauta lagi jaitu 
sdr.2 Wiramingrat dan Pange- 
ran Purubojo. 

Kepala DPD djuga diberi ke- 
pertjajaan sepenuhnja dalam 
perdjuangan penjelesaian seng- 
keta itu dan djuga supaja mem- 
perdjuangkan agar nasib dan 
kedudukan hukum pegawai? 
perburuhan (KPP dan KPT) te- 
tap terdjamin, 

Tidak keberatan djuga djika 
memang dipandang perlu, Pa- 
nitya Otonomie mengadakan 
penindjauan kedaerah lain utk 

    -enababah bakat 
Lembaga Kebudaigas 
,Kon Batavisansch Genaotschap 

yan Kunstanan Wetanschappan” 

eta taa 

  

  

| 
| 

| 
| 

ketjil jang ke- | 

terdiri dari sdr. Istiadjid,  Su- 
santo, Purwokusumo,  Brata- 
mingtat, Wiraningrat dan Hu- | 

f 

  
Menteri | 

| duta . 

  

K 

  

PERDJUANGAN TU- 
NISIA 

Diterangkan oleh Edris 
Rasjid di Surabaja. 

Wakil Tunisia dj Indonesia 

KBdris Rasjid telah memberikan 
konperensi pers dj Surabaja di- 

mana ja membentangkan peg- 
djuangan bangsa Tunisia dewa- 
sa ini. : 

Achir keterangannja ia Mmeng- 
harapkan Surabaja mengambil 

| Bagian dalam usaha menolong 
rakjat Tunisia jang ,,ditindas 
pendjadjah Perantjis” itu, - Ant, 

  

DELEGAS! DJERMAN 
BARAT KEMBALI 

DARI KAIRO 
| Perundingan2 mengenai per- 

setudjuan pembajaran kerugian 
Djerman kepada Israel 

delegasi Djerman Barat dan Me- 

sir diachiri hari Rabu. 

Ketua  missi - Djerman, 

Ludger Westrick, mengumum- 

kan, bahwa ia tidak akan  me- 

Er:   
ngundjungi negara2 Arab lain- | 

nja, dan bahwa delegasinja ha- | 
rus bertolak kembali ke Bonn. | 
Delegasi tsb. bertolak kemarin 

dari Kairo. 
Seperti diketahui, pembitjara- 

an2 telah dimulai sedjak tang- 
gal 3 Pebruari jang hingga kini 
hanja merupakan perundingan2 

antara delegasi2 Djerman dan 
| Mesir. — AFP. 

  

PENDJELASAN  TEN- 
TANG PEDOMAN 

. PEMERINTAH 
Diberikan oleh Djuanda 

pada seksi perhubu- 
ngan D.P.R. , 

Pada.Kemis...Menteri Perhu- 

ngadakan pertemuan dengan 
seksi perhubungan DPR. Dalam 
pertemuan itu Menteri membe- 
rikan pendjelasan tentang pe- 
doman 
sahaan2 bis. 

soal 
tersebut. Pertemuan sematjam 
itu kabarnj2a akan diadakan la- 
gi tgl. 19 Pebruari depan ini. 

: — Ant. 

MESIR & INGGERIS 
SETUDJU 

Tentang Sudan. 
Perundingan Inggeris - Mesir 

mengenai Sudan pada hari Rabu 

pagi telah diroulai lagi antara 
besar Inggeris Ralph 

Stevenson dar perdana menteri 
Mesir Mohammad Naguib. 

Setelah '- mengadakan pembi- 
fiaraan selama 1, djam dipu- 

tuskan. bahwa perundingan di- 
landjutkan kemarin, — AFP. 

Lebih landjut dikabarkan, bah 

wa dalam pembitjaraan itu ke- 

dua belah pihak telah mentjapai 
persetudjuan mengenai hari 
kemudian Sudan, 

Persetudjuan tersebut telah 

ditandatangani kemarin oleh 
Naguib dan Stevenson, 

antara | 

  
bungan Ir. Djuanda telah me- | 

Pemerintah bagi peru- | 

| 
Oleh seksi tersebut telah di- 

Ladjukan usul2 mengenai 

  

NE 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

tra Sebulan... ....... Rp. 11.— 
KOTA LEK ana 0.60 ” 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 836. 

  

Gerilja uroninekaia “di Chinghai 
Pertempuran diteluk Wencho 

IRA2 5.000 serdadu Tiong kok Kuomintang telah memben. 
tuk kesatuan? gerilja didaerah pegunungan disebelah Teng- 

gara Sining, Kesatuan? gerilja inj dipimpin oleh Hang Chien, 
pemimpin gerilja dalam propinsi Chinghai. 

Baru2 ini pihak gerilja tsb. | 

| 
| mengatakan bahwa mereka me-. 
ngadakan rangkaian serangan 
dalam distrik antara Sining dan 
perbatasan dengan “ propinsi 
Kansu, Demikian k.b, ,/Tako” 

mewartakan pada hari Rebo. 

Sebuah kapal RRT 
tenggelam. 

Dinas penerangan kemente 
rian pertahanan Tiongkok Na 

| sionalis kemarin dulu  mengu- 
mumkan, bahwa. perahu2 ber- 
motor jang dipakai oleh serda- 

du2 gerilja Tiongkok Nasiona- 
lis telah menenggelamkan se- 
buah kapal- motor RRT dan 

merampas dua buah kapal- 

motor lainnja. 
Menurut pengumuman terse- 

but pertempuran laut itu ter- 
djadi di Teluk Wencho didekat 
pantai Chekiang pada tanggal 

8 Pebruari jl. — UP.- AFP. 

| RASA ANTI SOVJET 
DI ISRAEL 

Duta Sovjet untuk Israel, Pav- 

lov. Yershov, mengemukakan   
pendapatnja kepada pemerintah 

Israel, bahwa pelemparan gra- 

nat pada hari Senen jl kedalam 

  

gedung kedutaan Sovjet dapat 

dikatakan disebabkan oleh pera- 

saan kuat anti Rusia di Israel. 
Pendapat Yershov “bahwa pe 
rasaan anti Rusia ini sa 
kuat didasarkan  olehnja 
pernjataan2 pemerintah. Israel 

baru2 ini setelah terdjadi pem 

riksaan perkara Slansky d 

ha dan tuduhan2  terha 

dokter d Mioskow, diantaranja 

6 orang ialah orang2 Jahudi, 

Reaksi radio Moskow. 

Sementara itu diwartakan 

si London, dalam “siaran 
Moskow dikatakan, bahwa tin- 

dakan terror terhadap  legasi 

Sovjet di Israel, jang terdjadi 

pada tanggal 9 Pebruari, dil: 

  

alas 

    

   

  

161 

  

  
| sud djahat, dengan 

|rang2an disetudjui” oleh 

  

bermak- 

  

kan oleh orang2, jang 

tidak te- 
polisi 

     

  

Israel dan setelah pembes 

merintah Israel menghasut 

jat melawan Sovjet Uni. 
Penangkapan? di Tel 

Aviv, Haifa dan Da- 

russalam. 
Kemudian diwartakan bahwa 

polisi Israel telah menangkap 50 

orang pemuda berdasarkan 

Guhan terlibat alam pele 

ran granat pada malam 

itu, Penangkapan2 itu telah 

lakukan di Tel Aviv, Haifa dan 

Darussalam. — UP, 

   

      

Sel 

  

P.M. Pakistan : 

  

  

Blokkade R.R.T. perluas 
perang 

Merugikan banjak negara 
ALAM interview eksklusif dengan UP, perdana menteri 

Pakistan Khwaja Nazimuddin mengatakan, bahwa menurut 
pendapatnja blokkade terhadap daratan RRT dapat mengakibat- 

Kap perluasan peperangan Kocea. 

  

Blokkade merugikan. 
Nazimuddin mengatakan, bah- 

wa blokkade terhadap RRT akan 

merugikan bhanjak teman2 Ame- 

rika jang ingin berdagang dgn 

RRT Mengenai Pakistan sendiri 

dikatakan, bahwa “ negaranja 

ingin mendjual kapas dan blok- | Pel -N 6 
bahwa plebisit setjara beb: kade itu akan menimbulkan ma- 

saalah jang genting. 

Pertahanan Timur 

Tengah. 

Tentang berita2 jang menga- 

takan, bahwa Pakistan telah ai- 

adjak ikut serta daiam organi- | 

Sasi pertahanan Timur Tengah, 

Nazimuddin tak bersedia mem- 

berikan komentarnja. Dikata- 

kannja, bahwa Pakistan teran- 

tjam oleh bahaja kelaparan jg 
genting dan ia menuduh India 

  

  
tenaga kepada Pemerintah Da- 

| 
| 
! 
| 

| 
| 
| 

| 

  

Tak ada kesulitan antara Peme- 
rintah dan DPR mengenai 

RUU pemilihan 
Gubernur2 tetap dim kedudukannja 

sekarang 
ENTERI Dalam Negeri Mr. Moh Rum atas pertanjaan me- 
nerangkan, bahwa dlm perkembangannja sampai sekarang 

ini, ia tidak melihat sesuatu hal jang bisa menimbulkan kesu- 

litan diantara DPR dengan kabinet, mengenai soal rentjana un- 

dang? pemilihan umum jang sedang dibitjarakan dalam parle- 

men itu. Umumnja telah ada garis2 persamaan pendirian dian- 

tara pemerintah dengan parlemen didalam soal2 undang? 
milihan umum itu, kata Rum. 

Atas pertanjaan lain Menteri 
|DN menerangkan, bahwa waktu 
ini ia tidak merasa perlu diada- 

menjelesaikan sengketa perbu- | kannja mutasi terhadap Guber- 
ruhan Jogjakarta dan menam- | nur2 dalam susunannja sekarang 

ini, 

Lama masa kerdja 
Gubernur dipeladjari. 

Memang kata Rum selandjut- 
nja, sebaiknja harus ada suatu: 
Uasar berapa lama seorang Gu- 
bernur itu boleh tinggal pada su- 

atu daerah dan hal ini telah di- 
peladjari oleh Kementerian DN, 
Tapi masa gubernur ini, saja hi- 
tung pada tempat kedudukannja. 
sekarang adalah sedjak 
'50, sehingga dengan demikian 
belumlah dapat dianggap mere 

tahun   

pe- 

ka kini telah ada kelamaan pada 
suatu daerahnja. Oleh pemerin- 
tah sedang  dipeladjari pula 
apakah penetapan seseorang Gu- 
bernur itu selandjutnja akan di- 
lakukan setjara pemilihan atau 

|hanja dengan angkatan pemerin. 
tah”, 

Tentang soal. perseimbangan 
keuangan jang lebih baik dian- 
tara pemerintah pusat dengan 

pemerintah2 daerah Menteri me- 
nerangkan dalam penglaksanaan 
nja sekarang ini setelah konpe- 

rensi Gubernur2 kedua itu ses 
tjara de faktonja hal ini telah di 
djalankan jang didasarkan ke- 
pada instruksi Menteri, peraturs 

an pemetirtah dam undang2 pos 
kok pemerintahan, —: Ant, 

    
| djika keadaan tidak diperb 

  

mengambil air lebih banjak dari- 

pada bagiannja- dari saluran2 

air. jang mengalir ke Pakistan 

dengan melalui India, 

Ditambahkannja, | 

garanja menghadapi 

han makanan jang meng 

tirkan, sebagian besar « 

kan oleh kurangnja hudja 

ta kurangnja air dalam s 

jang diawasi oleh India. Dar 

dapat mengakibatkan, 

daeran jang luas dari 

akan mendjadi padang 

D 

       

   

   
   

   

  

Kr 

p j 

  

Masaalah Kashmi 

  

Tentang Kashmir dikata 

|nja. bahwa ia akan mengadakan 
| pertemuan dengan Nehr djika 

        

soal2nja jang akan dibit in 
dapat disetudjui. Dinjatak: 

bahwa kemungkinan pertemuan 

itu masih dalam tingkatan pers 

tukaran surat2. 

Pakistan ingin menjelesaikan 

masaalah tersebut dengan dasar 

persaudaraan dan berpendapat, 

  

nnita, 

  

dan 

  

tak berfihak adalah djalan 

sebaik2nja. Tetapi segala ses 

atu jang disarankan oleh Pakis- 

tan dan segala sesuatu jang 

saranKan'oleh fihak2 jang netra 

telah ditolak oleh India, 
Ditambahkannja, bahwa kete- 

gangan antara Pakistan dan In- 

dia makin memuntjak, 

      

Bahan makanan, 

Selandjutnja Nazimuddin me- 

ngatakan, bahwa masaalah ba- 

han makanan merupakan masaa- 

lah jang terbesar bagi Pakistan 

jang dihadapi dewasa ini. Dite- 

rangkannja, bafiwa perwakilan2. 

nja di Amerika Serikat telah 

mendekati pemerintah Amerika 

dalam usaha untuk mendapat- 
kan 1.500.000. ton bahan. maka- 

nan, jang sangat dibutuhkan 
oleh Pakistan. 

Menurut ' Nazimuddin hanja 

Amerikalah jang dapat memban- 

tu Pakistan, karena lain negara 

tak dapat memberi sedemikian 
banjaknja, — UP. 

Bandjir Atjeh/Tapanuli 
Telah kami terima sokongan' 

untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari: 1 
S.R. VI, Pudjokusuman 
Jogia l Rp: 38,25 
S.R, VI, Kristen Ngu- 
pasan Jogja 

Tn, Liem Liong Tjoe 

Tugukidul 28 Jogja tok 
Nj. Antono Bumidjo 
Lor 9, Jogja 

  

60,15 

ox AIA 

te Rp139, 
Djumlah kemarin u eoga 

1 Jabatan. 

Rp.339,— 

adl 

Hingga hari ini 

  

x Biasanja orang Jang Ika 
malingan jang lapor kepada wd 
lisi, Tapi kemarin telah terdiodi, 
Seorang penduduk Kotabaru 
Jogja dibangunkan dki Wiberi 
tahu oleh polisi, bahwa it tas 
bah, WEljuriMo..orinenna 4 
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“stadion, rapat berhasi 

kon, kini sedang menderita, ka- 
“rena tanah dan sawahnja se- 
lalu diserang babi. Ratjun babi 

   
jang diharapkan datang 
pihak atasan, hingga seka 
belum didapat. 

MEDAN — Berhubung 4d 
tiada aah palang pada ag 
djalanan kentota api di “Tebing | 
Tinggi, maka baru? ini sebuah 
motor aa ditempat | t 
lak ditubruk oleh kereta'a 
darj Tebing Tinggi menn yag An 
Pajamabar. Kernek oto R9 
ninggal. EN 

PADANG — Konperensi ats 
pemerintahan kabupaten Agam 
dengan Wali2 Negeri, dipimpin 
oleh Bupati-Kepala : 
membitjarakan soal juran n 
gara antara lain diterangkan, | 
djumlah seluruh juran Rp. 500, 

  

  

  

   

   

39.000,— 

2 

nama W. berhubung dengan pe- 
ngaduan isteri W tadi, jang me- | 
ngatakan W telah memperkosa | 
anak tirinja. Anak tirinja itu, 
kini diperiksa oleh dokter. 

BANDJARMASIN — Perem- 
puan Intang, isteri H. Mal 
kepala gerombolan Ibnu J Hadjar 
untuk daerah Amandit Utara, 
beberapa hari jang lalu telah | 
menjerahkan dirinja kepada pe- | 
merintah ketjamatan di Ang- 
Kinang. 

SINGARADJA — 5.Ketua rom- 
bongan penindjau" “dari daerah 
Sumbawa kepulau Bali Sdr. 'Ab- 
Gurrachman, menerangkan, 
sangat tertarik dan kagum akan 
pembangunan objek2 dipulau 
tersebut. Penindjau2 itu terdiri 
dari anggauta2 D.P.R./D.P.D. 
Segan Bima, Dompu, Sape 

£ 

SUMENEP — Pengurus. Pem 
bikinan Garam Kalianget, telah 
membeli sebidang tanah didesa ,| 
Kalimo'tbk jang dimaksudkan 
guna pendirian bangunan pompa 
air di Sumur Kudjur. Pembeli- 
an tanah ftu seharga Rp. 1900,—. 

BLITAR — Taman kanak2 
Persatuan Tani Nasional Indo- 
nesia ranting Sawentar (Kani- 
goro), kini telah berkembang de. 
ngan baik. Taman kanak2 ini 
didirikan 5 bulan jang lalu, di- 
bawah pimpinan Nj. Martiwi. 

WANITA ISLAM INDO- 
NESIA 

Akan adakan konperensi 
di Djakarta, , 

24 Pebruari sampai 26 Pebru- 
ari di Djakarta akan diadakan 

rensi wanita Islam Indone- 
sia jang disertai wakil2 dari ber 
bagai2 organisasi wanita Islam 
seluruh Indonesia. 

' Dalam konperensi tersebut 
antara lain akan dibitjarakan 
soal perkawinan, pendidikan wa 

nita dan wanita dalam meng- 
hadapi pemilihan UMUM. 

Konperensi inj diadakan atas 

usaha muslimat . dan lembaga 
wanita dari BKWI (Badan 

Kongres Wanita ita Islam). ——. Ant. 

KAPAL2 DJl DJEPANG 
SUPAJA DIBATASI 

Jang masuk di 
Indonesia. 

Djepang telah minta pada 

  

“Indonesia supaja mengadakan 

pembatasan atas djumlah kapal 
Djepang jg boleh mengundjungi 
pelabuhan2 Indonesia setiap ta- 
hun, demikian UP Tokio. 

Menurut persetudjuan pelajar- 
an antara Pemerintah Indbnesia 
dan Djepang kapal2 pengangkut 
Djepang jg boleh mengundjungi 
Indonesia hanja 25 buah seta- 

hun, Djumlah ini sedang terpa- 
kai, dan kementerian pengang- 
kutan Djepang sudah minta su- 
rat2 darj kapal2 Djepang jang 

akan berangkat ke Indonesia — 
Persetudjuan jang sekarang ini 
berlaku hanja sampaj 15 bi 

tahun ini. — Ant. 

Angen — petani? « di Lho Su- 

ai 

000,— jang masuk hanja Rp. | 

'ALEMBANG — Polisi Lahat ! 
telah menahan seorang ajah ber | 

ia | 

      

   

     

  

   
   
   
   

   
   

    

    

  

   
   
   
    

  

   

  

a-Kesatuan (17 Agustus 

    
lihat sepintas - lalu, 

m 
n idee Madjelis- 
n - Rakjat hanja 

j edaan dalam soal na- 
6 , akan tetapi djika ditindjau 

alam, maka akan terda- 
bed dalam: soai2 Jain 

2 jara Na aah 
Menurut ba 135 U.U.D. 

a - Kesatuan, maka Kon- 
te terdiri dari sedjumlah 

angauta jang besarnja ditetap- 
| kan berdasar atas perhitungan 
setiap 150.000 djiwa penduduk 
warga - Negara Indonesia mem- 
punjai seorang wakil dan ang- 
gauta2 Konstituante itu dipilih 
oleh warga - Negara Indonesia 

   

aturan2 jang ditetapkan dengan 
undang2. Artinja djumlah ang - 
gauta Konstituante ditentukan 
atas dasar banjaknja penduduk 

000 djiwa mempunjai seorang 
wakil), dan anggauta2 Konsti- 
tuante itu dipilih oleh warga - 
negara Indonesia dengan tjara 
seperti jang akan ditentukan 
dengan undang2,undang? - pemi- 

lihan mana sekarang sedang si- 
buk dibitjarakan oleh Parlemen. 

Sebaliknja menurut “pasal ? 
U.U.D. R.L dahulu Madjelis - 

Permusjawaratan - Rakjat ter- 
diri atas anggauta? D.P.R., di- 
tambah dengan utusan? dari 

daerah dan golongan2, menurut 
aturan jang ditetapkan dengan 
undang2. Djadi kalau kita hen- 

dak membentuk M.P.R., kita le- 

bih Hulu harus membentuk 
(D,P.R., kemudian D.P.R. itu di- 
tambah dengan utusan2 dari 
daerah2 dan golongan2. Atau 
pemilihan anggauta2 D.P.R. itu 

bisa djuga dibarengkan dengan 

"pemilihan utusan2 dari daerah2 
dan golongan2, akan tetapi prin- 
sipnja adalah bahwa M.P.R. ter 
diri dari pada D.P.R. utusan? 
dari daerah? dan golongan? itu. 

Dengan demikian maka terang 
sekali bahwa antara Konstituan- 
te idan M.P.R. ada perbedaan 
dalam tjara membentuknja. Se- 
bab anggauta2 Konstituante di 

pilih atas dasar banjaknja pen- 
duduk jang hanja mempunjai 
pengaruh terhadap djumlah ang 
igota konstituante itu, sedang- 
kan anggota M. P. R. dipilih, 
akan tetapi dengan menga- 
dakan perbedaan antara D.P.R., 
utusan-utusan darj daerah? dan 
utusan? dari golongan, Tjara 

san2 dari daerah2 dan dari go- 

itu masih harus ditentiikan lebih 
landjut dalam undang2. 

Sebagai akibat dari pada per- 
bedaan dalam tjara pembentuk- 
annja itu dengan sendirinja dju- 
ga menimbulkan perbedaan din 
susunannja antara Konstituante 
dan M.P.R. Bagaimana akan 

nja tidak dapat diketahui, sebab 

jang dapat ditentukan sebelum- 
nja hanjalah djumlah anggauta- 

Inja, oleh karena djumlah ahg- 

gauta Konstituante ini didasar- 
kan atas perhitungan djiwa 150. 
000 seorang wakil. Sebaliknja   

  

    

tjangkul eta tanah 

SKR? sendiri) 

ERBAIKAN stadion Tidar Magelang dapat 
dalam hal ini jang berkewadjiban adalah pemerintah dae- 

rah kota. Kalau perlu dari anggota2 panitya supaja beramai?2 

(Oleh wartawan 

merata tanah? dit at Stadion 

saja setudjui, 

itu dan saja sanggup melopori 
mentjangkul. Demikian residen Kedu R. Muritno selaku penase- 
hat Panitya PON ke III : 

rapat dibawah pimpinan Sujadi, 

gelang R. Mukahar, : 

Kedu dalam pidato disuatu 
“jang dihadiri oleh Walikota Ma- 

auta2 DPDS Kota Rameli Effendi dan 
Ngalim, wakil? tjabang PON kabupaten Temanggung dan Pur- 
woredjo ketika pada hari Rabu 

' Walikota Magelang menjata- 
kan  kesanggupannja untuk 
memperbaiki “kembali stadion 
Tidar itu, dalam sidang DPDS 

jang lalu telah diputuskan bah- 
wa pemerintah daerah kota 2 
berusaha sekuat2nja. Dihara 
kan bantuan dari pihak panitys 
PON Kedu, baik jang menge 
tenaga maupun memperkuat : 
uargannja. 5 23 

Buat melaksanakan pe 

  

tuk sebuah” pa. 
sdr.2 Suprapto 
nitya' PON dan 
dari pemerintah & 
dibantu oleh bel 
lainnja, 

Rentjana pekerdjaan ana usa- 

  

pembitjaraan hangat dari kala- 
ngan anggauta. Dan hari pelan- 
tikan Ba PON Tan 

  

ah 

  

    

    
    
   
   

  

     
   
   
       

  

   

  

   telah “mendjadi | : 

in i 

jang lalu di Magelang. 

Brotosuhendro, dan Slamet dari 
organisasi Bulu Tangkis. 

| Achirnja susunan Panitya 
PON ke III daerah Kedu berwu- 
Gjud sbb: Penasehat Residen 

| ketua I Suharto, wakil ketua 
| R: Muritno, Ketua Sujadi, wakil 
JI Major Sukaxjad!, penulis Kol- 
bijun dan Sudarnadi, bendahari 
arman dan Oei Tjing Kiem, ba- 

usaha Suharso, Sumitro dan 
h, Perlengkapan Prapto- 

aandjo dan Rameli Effendi, 
Aa (civiel) Sukar- 

1 PPn Ta na 

- aa Tanah Subandijah Gan Any, 
perwakilan dikabupaten2 : Pur- 

sredjo Pamudji, Sasongko dan 
Sadjari, Kebumen Kusno, Prax 

  

no, Temanggung Tjokrowardojo 
|dan Sujadi, 
dan Sudibjo “Kabupaten Mage- 

“Hang didjalankan “oleh Panitya 
Daerah, — (Kor),   

| (Oleh: Mr. Soedarisman-Pot 

(TUANTE baru timbul sedjak Persetudjuan — 
diparap Nopember 1946 dan ditanda tangani 

et 19817), “jang kemudian diambil over dalam Konstitusi RIS. 
Desember 1949) dan jang teachir diambil over oleh U.U.D. 

1 Suatu idee jang kita miliki sedjak proklamasi, 
Ko inte itu bukan ideenja pihak Indonesia, melainkan 

ja pi pihak Belanda: dalam perundingan mengenai Persetudju- 
dagearajati | itu, Ydee proklamasi seperti jang tertjantum 

ep. RLS. dahulu idee Madjelis Permusjawaratan — 

apaknja “antara idce 

dasar umum dan dengan 
tjara bebas dan rahasia menurut : 

warga-negara Indonesia (150,- 

pemilihan terhadap D:P.R., utu- 

longan2 itu mungkin satu sama 
lain tidak sama, segala sesuatu 

susunan Konstituante sebelum-: 

Wonosobo Sutjipto | 

  

1950). Djadi idee Konstituante 

bahkan 

susunan M.P.R. sebelumnja su- 
dah dapat diketahui, sebab harus 

terdiri dari pada D.P.R., utusan? : 
dari daerah2 dan utusan2 dari 

golongan2. 
Jang mendjadi soal adalah 

apakah susunan M.P.R. jang de- 
.minkian itu akan mendjadi lebih 
sempurna, sehingga sungguh2 
dapat mentjerminkan keadaan 

masjarakat (dan ,,vertolken” ke- 
hendak masjarakat itu jang se- 
benarnja, maka oleh karenanja 
badan itu pantas diserahi keku- 
asain untuk melakukan ke- 
daulatan - rakjat sepenuhnja 

(pasal 1-2 U.U.D. R.I. dahulu) ? 

Seperti kita ketahui D.P.R. pa. 
da umumnja merupakan perwa- 
kilan - politiek, artinja anggau- 
ta2 D.P.R. itu hanjalah mewa- 
kili aliran2-politiek jang ada di- 
|tengah2 masjarkat. Padahal dji- 
Ka kita tindjau jang dalam, ma- 

sjarakat itu tidak hanja terdiri 

melainkan disamping itu djuga 
masih ada golongan2 lain ialah 
golongan? sosial, economi, kebu- 
dajaan, perdjuangan, wanita, pe- 
muda, buruh, tani, minoriteit, 

dl. 
Golongan2 ini merupakan ba- 

njata2 ada, maka djika M.P.R. 

itu harus menggambarkan ke- 

adaan masjarakat jang sebenar- 

nja, golongan? itupun harus 
mempunjai wakilnja didalam M. 

P.R, itu. Disamping itu merupa- 
kan suatu kenjataan pula, walau 

pun kita semuanja bertjita2 ke- 

satuan dan berdjuang untuk itu, 
bahwa bangsa Indonesia ini ter- 

diri daripada matjam?2 suka 

bangsa (Pasundan, Ambon, Ba- 
tak, Bugis dsb) atau daerah Ne- 

gara Indonesia ini terdiri dari- 

pada daerah? bagian jang ma- 
sing? mempunjai kebudajaannja. 

sendiri2, maka djika M.P.R. ha- 
rus mentjerminkan keadaan ma- 
sjarakat jang sebenarnja, suku? 

bangsa (daerah2- bagian jang 
mempunjai kebudajaannja ma- 
sing2) itu harus pula mempunjai 

Wakil2-nja didalam M.P.R. De- 
ngan demikian maka M.P. 

nap rakjat Indonesia dari ber- 

matjam? golongan, lapisan, alir- 
an dan agama dari seluruh dae- 
rah Negara Indonesia, sehingga 
M.P.R. itu memang pantas di- 
beri kekuasaan untuk ' melaku- 
kan kedaulatan - rakjat sepenuh 
nja atas nama rakjat Indonesia 
jang & 75 djuta banjaknja itu. 

Kekuasaan. 

Antara Konstituante dan M. 
P.R, tidak hanja terdapat perbe- 
daan dalam soal nama, tjara 

membentuk dan susunannja, 
akan tetapi djuga masih ada 
“perbedaan satu lagi ialah me- 

aa am ngenai soal kekuasaannja. 

Terang Konstituante oleh U. 
U.D. Negara-Kesatuan hanja di- 
beri kekuasaan untuk menetap-. 
kan U.U.D. jang permanent (pa 
sal 134) dan paling banter hanja 
'dapat ditambah dengan kekuasa 
an Parlemen untuk sementara 
waktu (pasal 138). Sebaliknja 

.| kekuasaan M.P.R. menurut U.U. 
D. R.I. dahulu adalah 5 matjam 
ialah : 

sepenuhnja (pasal 1-2). 
2. menetapkan U.U.D. jang per- 

manent (pasal 3). 
3. menetapkan garis2 besar ha- 

“ luan Negara atau politiek be- 

leid Negara (pasal 3). 
4. memilih Presiden dan Wa- 

' kil-Presiden (pasal 6-2). 
5., mengubah U.U-D. (pasal 37) 

'bjaai selain menetapkan U.U. 

D. jang permanent, siapakah jg 

harus melakukan kekuasaan2 jg 

lainnja itu, masih harus ditentu- 
kan lebih landjut oleh Konstitu- 
ante pada waktu membitjarakan 

|U.U.D. jang permanent nanti. 
Lain halnja dengan systeem U. 

U.D. R.I. dahulu, djika M.P.R. 
sudah dapat terbentuk, maka 

soal D.P.R. sudah ti'lak mendja- 
di soal lagi, (sebab M.P.R. — D. 
P.R. utusan2 golongan2 dae- 
rah2), pun soal tjara melaku- 

kan kedaulatan rakjat sepenuh- 
nja, soal menentukan politiek- 
beleid Negara keluar dan keda- 
lam, soal pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden dan soal peru- 

bahan U.U.D., segala sesuatu itu 
sudah tidak merupakan soal2 jg 
masih harus dipetjahkan lagi 
oleh M.P.R, - 

Penutup. 

nerang bahwa perdjuangan - 
proklamasi sudah kalah,  idee 
M.P.R. jang merupakan idee- 
proklamasi sedjak Linggardjati 
terpaksa harus mengalah dengan 
idee - import dari Belanda ialah 
idee Konstituante itu, bahkan 
didalam U.U.D. Negara-Kesatu- 
an sekarang idee M.P.R. itu su- 

| dah tidak dapat terbatja lagi, 
artinja kekalahan idee-prokla- 
masi sudah merupakan suatu ke 
njataan jang sepahit2nja, jang 

mau ta' mau harus kita telan. 
Akan tetapi disamping itu kita 
tidak boleh Te sembo- 

wirosudarmo “dan Ragil Pudjo- fjan : 
“,Perdjuangan merupakan 
suatu proces, proces kalah- 
memang jang tiada pantas2 
nja, siapa jang kalah harus 
berusaha untuk bangkit kem '   

daripada golongan-politik sadja, . 

gian2 daripada masjarakat jang |. 

sungguh2 dapat mewakili sege- | 

1. melakukan kedaulatan rakjat 

| 

bali, agar dapat menang, 
Siapa jang menang harus 

berusaha untuk mengkonso- 

lideer kemenangannja, sebab 
“kalah menang hanja meru- 
pakan momentenh belaka da- 

lam perdjuangan”. 
Berhubung dengan itu walau- 

pun sementara idee-proklamasi 
mengenai MPR menderita keka- 
lahan, kekalahan itu djika mau 
masih dapat dimenangkan Kem- 
bali” didalam Konstituante nanti 

| oleh mereka jang mengaku diri- 
nja ,,pedjuang2 proklamasi”. Ba- 

gaimana akan udjud, isi dan bu- 

nji U.U.D. jang permanent nanti, 
tergantung pada kehendak para 
anggauta2 Konstituante. Djika 
konstituante mau, maka idee 
M.P.R. jang sementara telah ka- 
lah, dapat dimasukkan lagi ke- 
dalam U.U.D. jang permanent 

nanti. 

  

OVERSTE PELAMONIA 
MENINGGAL DI NE- 

 DERLAND 
Overste Pelamonia, anggauta 

APRI jang meninggal 9 Pebru- 
ari jang lalu di Den Haag .menu 
rut rentjana dimakamkan ke- 
marin dengan kehormatan mili- 
ter. Overste Pelamonia berasal: 
dari KNIL dan baru pertengah- 

|an tahun '50 masuk APRI. 
Pada tahun '51 mendjadi utus 

an APRI pada kongres inter- 
nasional dokter tentara di Paris. 

| Belakangan ini ia diperbantu- 
kan Naa Overste Harjono atase 
militer R.I. di Nederland. 

Overste Pelamonia bertugas 
antara lain mendjadi dokter 

inal seluruh Indonesia di 

  tentara untuk APRI. — Ant. 

KONPERENSI PENERBIT2 
NASIONAL 
Akan dilangsungkan di 
Djakarta, 

. Oleh Ikatan Penerbit Indone- 
sia ((KAPI) sekarang sedang 
Aankan konperensi jang akan 
dihadiri oleh penerbit2 nasio- 

Dja- 

karta jang tanggal dan tempat- 
nja masih akan ditetapkan gu- 
na membahas kedudukan pe- 
nerbit nasional dalam negara 
Mereka dan akan meminta 

pendirian pemerintah jang 
tegas jang tegas dim soal ban- 

tuannja kepada penerbit nasi- 
onal dan politik Pemerintah 

tentang usaha pentjitakan bu- 
ku2 peladjaran dll. 
Ketua Ikatan Penerbit Indo- 

nesia jang baru Notosoetardjo 

menerangkan, bahwa pihak 
IKAPI tidak merasa puas “de- 
ngan tjara 'bekerdja beberapa 
kementerian jang kelihatannja 
masih 'banjak mendahulukan 
penerbit2 asing dari pada pe- 
nerbit2 nasional, 
Sedangkan dari pihak pener- 

bit nasional senantiasa masih 

menjanggupi dan bisa dibawa 
kompromj untuk mentjapai mu- 

tu tinggi dan harga jang lebih 
murah untuk segala 'matjam 
buku2 dan penerbitan jang per- 

lu diterbitkan. 
Sikap Pemerintah ditahun jg 

lalu membuat penulis2 Indone- 
sia jang ternama terpaksa ,,me- 

larikan diri” kepada penerbit2 
asing karena ternjata prioriteit 
dan kwantiteit buku2 jang di- 
perlukan oleh Pemerintah 
itu banjak diserahkan kepada 

penerbit2 asing. 
Untuk memetjahkan soal ter- 

sebut diatas IKAPI sedang me- 
njusun atjaranja guha melang- 
sungkan berbagai audensi de- 
ngan pimpinan Pemerintahan 
dan Menteri2 jang bersangku- 
tan, — Ant 

  

Djalannja 

nja masing2. 

Menurut keterangan Ir. Su- 
mono, selama. penindjauannja 
itu perhatiannja terutama ditu- 
djukan kepada tjara2 diluar 
negeri mengatur organisasi per. 
djalanan kereta api dan ber- 
maksud untuk mentjari faedah- 
nja untuk Indonesia. 

Antara lain jang perlu men: 
dapat perhatian Indonesia, de- 
mikian Sumono, ialah pertama2 | 
mengenai keamanan 'penjeleng, 
garaan kereta api itu sedemiki- 
an rupa sehingga “ kereta-api2 
jang keluar-masuk dalam dja- 
rak waktu antara 1 dan 2 me- 
nit dapat diatur dengan sebaik2 
nja dan diselenggarakan dgn 
aman. 
Tanda? sinjal dirata2 negara? 
Eropah jang dikundjunginja, di- 
pusatkan kepada suatu tempat, 
jaitu hal jang belum kita laku- 
kan di Indonesia. Tjara pemu- 
.satan demikian, menurut Ir. Su- 
mono, sangat baik untuk ditiru 
di Indonesia, sebab dengan de- 
mikian bisa memperketjil ke- 
mungkinan ketjelakaan kereta 
api 

.Blok-systeem” mengenai per- 

sion2 di Eropah telah umum 
diselenggarakan orang, sehing- 
ga kesalahan2 perdjalanan, jg 
sewaktu2 bisa" terdjadi karena 
seseorang pegawaj lalai, tidak 
mungkin ada lagi. Pemberita- 
huan antara stasiun dan stasiun 
tidak mempergunakan lagi til- 
gram, tapi melalui saluran2 
automatis jang tjepat membe- 
rikan tanda2, tjukup dengan 
memidjat sebuah knop sebagai 

| pemberitahuan kepada stasiun 
jang ditudju oleh kereta api itu, 
sedangkan stasiun inj mende- 
ngar tanda bunji bel sesuai dgn 
apa jang dimaksudkan oleh pe- 
gawai tsb. 
Diterangkan oleh Ir. Sumono, 

bahwa djika systeem itu dipa- 
kaj di Indonesia, maka seku- 
rang2-nja untuk stasiun dibu- 
tuhkan biaja untuk penjeleng- 
garaan Rp. 140.000,, sedangkan 
Indonesia mempunjai beribu2 

stasiun. 
Tentang tjepatnja kereta api 

berdjalan, Ir. Sumono menjata- 
kan, bahwa Indonesia tidak be- 
gitu ketinggalan, sebab" djika 
dikehendaki ketjepatan 90 Km 
satu djam bisa ditjapai disini. 
IDi Perantjis terdapat kereta 
apj jang paling tjepat didunia 
'jaitu 140 Km tiap djam. 

Indonesia mempunjai rentja- 
na untuk menambah ketjepatan 
itu sehingga bisa mentjapai 
120 Km satu djam, tapi untuk 
itu pekerdjaan perbaikan dja- 
lan2-nja harus mendapat per 
hatian dulu, kata Ir. Sumono, 
— Ant. 

TJALON HADJI 5008 
ORANG 

Tertjatat di Djawa Timur. 
Dari tjatatan2 PHI ternjata, 

habwa menurut laporan jang 
diterima- PHI sampai tanggal 
31-Djanuari jang lalu djumlah 

pelamar tjalon hadji untuk ta- 
hun 1953 diseluruh Dijawa Ti- 
mur ada 5008 orang. Di Kali- 
mantan Timur, Tenggara dan 
Selatan tentjatat 1096 orang 
dan di Sunda Ketjil ada 1585. 

Didaerah Djawa Timur pela- 
mar2 tjalon hadji tersebut su- 
dah mulai menitipkan persedia- 
an ongkos hadji kepada. Bank | 
Rakijay Indonesia, — Ant, I   
  

djalanan kereta api antara sta- | 

Mereka itu ikut serta dengan rombongan 
api, jang dikirimkan oleh Komite Transport Dalam Negeri 
Ecafe, dalam sebuah study-tour ke Eropah Barat dan Djepang. 

Rombongan tsb terdiri djuga atas export? dari Pilipina, Tai- 
wan, Vietnam, Thailand, Burma, India dan Pakistan. 

kereta api 
akan dipertjepat 

Sampai 120 Km satu djam 
R. SUMONO dan Ir. Abu Prajitno, masing2 Kepala Ba- 
ngunan dan Djalan, dan Kepala Inspeksi Timur dari Dja- 

watan Kereta Api, setelah sedjak bulan September 1952 me- 
ninggalkan Indonesia, sekarang telah tiba kembali ditempat- 

export kereta 

  

BUAJA MENJAMBAR 
ORANG 
Hingga putus kaki, 
tangan dan kepalanja. 

“Baru- baru ini dikampung Te. 
karang, kawedanan Pemangkat, 
“kabupaten Sambas Pontianak, 

telah landjut usianja mati di- 

sambar buaja ketika dia sedang 
menangkap ikan disungai Ram- 
baian. Sampan jang diperguna- 
kan oleh orang tua bernama 
Utih ini dipukuj oleh buaja dgn 

ekornja hingga terbalik dan dia 
sendiri disambar buaja jang me- 
mang terkenal ganas didaerah 
itu Malam itu majat Utih di- 

ketemukan dengan kepalanja 
kojak2. — Ant. 

Pendidikan Nasioval ini. 

Didalam perdjalanan sedjaran 
perdjuangan pendidikan, ada 
pendapat jang sama diantara 

para pedjuang2 dunia pendidik- 

an, bahwa soal jang perlu diper- 

hatikan dalam perdjuangan pen. 

didikan adalah : 

1. Soal merata - meluasnja pen- 
didikan dalam “hal penga- 

djaran dan pengetahuan di- 

kalangan rakjat. 
2. Soal isi dan dasar pendidik- 

an itu. 
Sedjak berdirinja jang mula2 

Taman Siswa sebagai suatu 
Lembaga Kebudajaan dan seba- 
gai Badan Pendidikan telah 
'berftaham?bahwa merata-nja 
pendidikan dalam hal penga- 
djaran dikalangan rakjat ada- 
lah program primair dari tiap2 

perdjuangan pendidikan. 

Pada hari pertama pembuka- 

an: perguruan Taman Siswa 

mula2 pada th 1922 bulan Djuli 

tgl 3, dimuka orang2 tua murid 

dan para tamu jang lain, R.M. 
Suwardi Surjaningrat (pada tgl 
23 Februari 1928 nama ini beliau 
ganti dengan Ki Hadjar Dewan- 
'toro) dalam menerangkan mak-   sud pendirian Taman Siswa ber- 

kata antaranja : 
Pengadjaran harus 

"tersebar dikalangan rakjat 

"jang terbanjak, djanganlah 
shanja diberikan kepada se- 
bagian lapisan jg tertinggi 
,sadja, karena kekuatan bang 
Sa tidak berkembang djika 
,shanja lapisan jang teratas 

ssadja jang terpeladjar. su- 

Sunan pengadjaran harus di- 
“mulaikan dari bawah (terse- 

sbarnja onderwijs jang perlu, 
bukan tingginja peil) untuk 

dapat tertib dan kuatnja su- 
sSunan kearah atas”, 

“seorang bangsa Indonesia jang: 

Rp. 300.000.- untuk dinas PP 
dan K daerah tahun 1953 

Dari rentjana anggaran Rp.1 500.000,— 

INAS PP dan K daerah Istimewa Jogjakarta (urusan Se- 

kolah Rakjat) tahun 1953 terpaksa bekerdja dengan batas? 

kemungkinan jang ada sadja, karena anggaran keuangan utk 

dinas itu terbatas sekali, jaitu sebesar Rp. 300.000,— 

Demikian diterangkan oleh 

anggauta DPD Istimewa Jogja- 

karta seksi PP dan K Moh. Ma- 
wardi. 

Untuk dinas biasa 
mepet” sekali. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 
wa untuk keperluan dinas bia- 

.sa, seperti pembelian alat2 se- 
kolah dan sewa2 ruangan2 un- 
tuk tempat2 sekolah sadja, dari 
djumlah itu ,,mepet” sekali. Usa. 

ha perluasan tidak mungkin lagi 

dan terpaksa pada beberapa ba- 
gian dinas PP dan K didjalankan 
dengan dasar2 jang sederhana 

dari jang sudah sederhana se- 

perti tahun 1952. 
Rentjana jang diadjukan . 

Rp. 1.500.000,— 
Adanja pengurangan keuang- 

an itu adalah akibat daripada 

penghematan keuangan negara 

pada umumnja dan dinas PP 
dan K jang merupakan dinas jg 
tidak kalah pentingnja dengan 

dinas2 lainnja, terpaksa djuga 
mengalami pengurangan. 

Tahun jang lalu, diadjukan 
rentjana kepada Pemerintah Pu- 
sat (Kementerian Dalam Nege- 
ri), anggaran sebesar Rp. 1.500. 
000,— dengan maksud terutama 

untuk keperluan perluasan dan 

pembaharuan alat2 sekolah jang 

dipandang sudah waktunja un- 

tuk diganti. Tetapi oleh Kemen- 
terian Dalam Negeri, hanja di- 

tetapkan Rp. 500.000,—. Ter- 
paksa tahun jang lalu dinas PP 
dan K didjalankan dengan ang- 

garan jang sudah ,,memet”, te- 
tapi tahun ini baru lebih ,,me- 
met” lagi. 
Dengan adanja maksud dari 

DPD untuk mengirimkan dele- 

gasi ke Kementerian Dalam Ne- 
geri wmemperdjuangkan tam- 

bahan subsidi, diharapkan bah- 
wa anggaran untuk. dinas PP 
dan K dapat ditambah, paling 
sedikit sama dengan anggaran | 

tahun 1952. 
Pemungutan uang kanak? 

sekolah. 

Berhubung dengan adanja 
rentjana dari Pemerintah Dae-     

  

  

rah untuk mengadakan pengum- 
pulan uang dari murid2 sekolah 

sebagai penganti harga alat2 

sekolah jang dipergunakan oleh 

murid2 sekolah, Moh. Mawardi 

menjatakan, bahwa rentjana itu 

masih harus ditindjau lebih da- | 

lam dan luas lagi. Mungkin di- 
| maksudkan untuk dapat menu- 
tup keperluan dinas PP dan K 

disatu pihak, tetapi dilain pihak 

harus djuga ditindjau dari su- 
dut2 psychologisch. .. 

  

IDJAZAH S.M. KON- 
KORDAN 

Dengan menarik kembali ke- 

“tetapan Menteri PPK tanggal 

9 September 1952 dan setelah 

mengubah seperlunja pasal2 (16 

dan 17) dari ordonansi penga- 

djaran tinggi 1946, maka Men- 

teri PPK telah menambah ke- 

(Oleh: Pranoto ssp) 

Ma 

EBELUM kita sampai kepada soal membahas serta men- 

deskusikan serta achirnja merumuskan Pendidikan Nasio- 

nal ini, baiklah kita menindjau apakah kita benar-benar sudah 

boleh disebut sampai pada saatnja untuk membitjarakan Dasar 

Program 'ini adalah perdju- 
angan pertama kali harus dila- 
kukan sebelum program? Jlain- 
nja dilakukan. Meratakan ke- 
tjerdasan dikalangan  rakjat 
adalah hal jang pertama kali 
diperhatikan oleh semua orang 
jang menghendaki pembangunan 
bangsa. 

Apabila hal ,,merata”-nja pe- 

ngadjaran (pendidikan) ini  ti- 
dak didahulukan, maka adalah 
barang jang sukar kalau tidak 
mustahil untuk mengadakah 

pembangunan bangsa dalam arti 
kata jang sesungguh2nja. Pokok 
ini pulalah jang dikemukakan 
oleh Ki Hadjar Dewartoro dim 
Kongres P.P.P.K.I. jang ke .I 
dikota Surabaja pada tgl 31 
Agustus 1928 jang kemudian 

dimufakati oleh kongres itu. 

Dalam perdjuangan pendidik- 
an di Indonesia, maka lebih dje- 
las hal ini kita batja pada salah 
satu dari-7 azas pendidikan Ta- 
man Siswa jang disjahkan oleh 

Konperensinja th 1923 jang ber- 
bunji : 
Tidak ada pengadjaran, ba- 
,gaimanapun tingginja, jang 
berguna, djika hanja diberi- 
,Kan kepada sebagian ketjil 

orang dlm pergaulan hidup. 
Daerah pengadjaran harus 
diperluas. Kekuatan sesuatu 

,hegara ialah djumlahnja ke- 
,kuatan orang satu2nja. Pe- 
.ngadjaran Rakjat itulah jg 
»kita maksudkan. Kalau pe- 

snugadjaran akan dipertinggi 
stidak boleh mengurangi lu- 
sasnja daerah pengadjaran”, 

(terdjemahannja dalam bahasa 
Belanda waktu itu: ,/Geen on- 
derwijs, hoe hoog ook, werpt 
nuttig effect af, wanneer slechts 

  
  enkele lagen van de samenleving   

  

tentuan-ketentuan Ta jang 
bunjinja sbb : : 

a. Bagi mereka Taha mentja. 
pai idjazah Sekolah Menengah 
Konkordan  (HBS Gymnasium 

dan Iyceum) sampai dengan ta- 
hun peladjaran 1941/19 dapat 
diterima untuk menempuh udji- 
an2 pada fakultet2 dari Univer- 

sitet Negeri Gadjah Mada di 
Jogjakartas atau Universitet In-, 
donesia di Djakarta, dengan ti- 

ada suatu batasan apapun dju- 

ga. 
b. Djika idjazah termaksud 

diatas ditjapainja dalam waktu 
sedari tahun peladjaran 1942- 
1943 sampai dengan tahun pe- 
ladjaran 1951/1952 dapat djuga 
diterima untuk menempuh udji- 
an2 pada fakultet2 tersebut di- 
atas dgn tiada suatu batasan 
apapun djuga, manakala me- 
reka selama waktu tadi sudah 
sekali terdaftar sebagai .ma- 
hasiswa menurut ketentuan? jg. 

berlaku. 
Cc, Apabila idjazah tersebut 

diatas ditjapai sedari tahun pe- 
ladjaran 1942/1943 jang sebelum 
tahun peladjaran 1952/1953 be- 
lum pernah terdaftar sebagai 
mahasiswa pada sesuatu fakul- 
tet dari sesuatu wuniversitet ne- 
geri, agar dapat diterima untuk 
menempuh udjian2 pada fakul- 
tet2 jang bersangkutan harus 
lebih dahulu lulus dalam udjian 
negeri dalam mata peladjaran2 
bahasa Indonesia dan sedjarah 
Indonesia seperti jang ditetap- 
kan lebih landjut oleh Menteri 

PPK. 
Demikian bagian Penerangan 

Kementerian PPK. 

KOPRA DAN MERITJA 
INDONESIA 

Akan mengalir ke 
Austria. 

Dr. Carl Bebloter, pemimpin 

    missi perdagangan Austria, jg 
telah mengundjungi Indonesia, 
Muang Thai Pilipina, “Taiwan 
dan Burma, sewaktu tiba di 
Kalkutta dalam perdjalanan pu- 
lang, menerangkan kepada pers, 
bahwa ia merasa puas dgn ha- 
siI2 jang diperoleh missinja. De- 
mikian AFP dari Kalkutta. 

Austria, katanja, bermaksud 
akan memperluas exportnja, be- 
rupa perlengkapan listrik, me- 

sin2, dan alat2 optik, dan se- 
bagai tukarannja akan mengim- 
port kopra dan meritja. Dele- 

gasi 'ini bermaksud mengun- 
djungi Sailan, sesudah ke Bom- 

bay pekan ini. — Ant. 

LULYS UDJIAN SAMA 
Telah lulus udjian U.N. Ga- 

djah Mada pada tanggal 7 dan 
10-2 jang lalu Sdr. Sujitno 
Muso Prop. Bacc. S.P./Hubung- 

an International dan Sdr. Anis 
Idham udjian Prop. Bacc, Per- 

data. 
Dalam berita tanggal 11-2 

jang lalu dalam djurusan Sas- 

tera bukan Suhartini, me- 

  

  lainkan Sukartini. 

PANTJASILA 
Sebagai Dasar Perididikan Nasional ? 

Perdjuangan pendidikan 

worden' bereikt. Grootere gebie- 

den moeten worden -bestreken. 

De kracht van een Staat is de 

Som der krachten van de indu- 

viduen. Verbreiding van het 

Volks-onderwijs ligt daarom in 

ons streven. Verhooging van het 

peil mag niet ten koste gaan 

van die verbreiding”). 

Djumlah. orang jang 

buta huruf diseluruh 

negeri djadjahan. 

Angka2 djumlah orang2 jang 
buta huruf dibawah ini akan 
membuktikan, bahwa sempitnja 
daerah pengadjaran dan pendi- 

dikan itu akan menentukan se- 
suatu bangsa tergolong bangsa 
jang. terbelakang atau tidak. 

Orang2 jang buta huruf di : 
India 87, Viet Nam 854, (se- 
belum perang), Malaja 1676, 
Birma 60X, Indonesia 94K (se- 
belum perang), Afrika Barat 
9070, Afrika Utara 90x, Afrika 
Selatan (orang2 Afrikan) 90X, 
(orang2 India) 80. 

Diatas ini adalah negeri2 jg 

terdjadjah, jang berpendidikan 
kolonial, jang pemerintah kolo- 
nialnja tidak ingin memadjukan 
rakjat negeri djadjahannja. Per. 
bandingkanlah dengan djumlah 

orang2 buta huruf inis jang ada 
Gdinegeri2 jang termasuk negeri 
madju.   Oranz2 jang buta huruf di: 
Djerman 0,02x5, Zwedia 0,26 Y6, 
Amerika Serikat 1075, ' Dene- 
marken 0,276, Inggeris 14, Pe- 
rantjis 3,5”, (menurut tjatatan 
sebelum perang). 

Dan dimasa sekarang ini ne- 
gara2 jang merdeka mempunjai 
kesempatan jang sebaik2nja, 
kalau hendak memadjukan rak- 

jatnja dengan melalui lapangan 
pendidikan ini, Seperti Argen-: 
tina hanja 12» sadja penduduk- 

nja jang huta huruf, Urugay 
hanja. 2074. dan  Chilie hanja | 

240. 

HALAMAN 3, 

  

KE BANDUNG 

Harj Sabtu 
bruari Wakil 
Paku Alam akan mengadakan 

Djakarta, 

menghadiri Dies Natalis Univer- 
sitet Negeri Indonesia jg akan 
“dilangsungkan pada tanggal TB 
Pebruari jang akan datang se- 

“bitjaraan dengan Pemerintah | 
Pusat. Tanggal 21 Pebruari, 

kembali di Jogjakarta. 

TEMBAKAN2 DALAM 
KOTA 

Pada hari Rebo malam,   tg. 

terdengar bunji 
6 a& 7 kali, 
sebabkan oleh tembakan2 .per- 

bolan pentjuri jang akan me- 

watan Kereta Api 
Tugu. 
Beberapa orang pentjurj da- 

pat tertangkap, 
melarikan diri. 

Tidak lama setelah peristiwa” 
tersebut diatas terdjadi, sekira. 

bunji tembakan 
dikampung lain dalam kota Jo- 

sal-dari Polisi Negara Seksi. MH, 

sarang kawanan perampok. 

pendjahat tsb., 

sil ditangkap beberapa orang 
jang tersangkut dalam perkara- 
gedoran dalam kota Jogjakarta 

pada achir bulan Djanuarj j.b.... 
Beberapa putjuk 
dapat dibeslag sebagai bukti. 

PENJABUNGAN AJAM 
DISEREBEG POLISI 

djam 1.00 siang, oleh Kepolisian 
Seksi I Jogjakarta, telah dilaku- 
kan penggerebagan atas penja- 

rumah seorang bernama R. alias 
Dj. dikampung Njutran, M.P.P. 
Mergangsan, jang pada waktu ' 
itu dikundjungi oleh kira - kira 
200 orang. 

Kundjungan dan perhatian, 
ternjata tidak dari rakjat dan 
orang2 terkemuka dari dalam 

tapi djuga dari 

diluar Daerah Jogja, terbukti 
dengan adanja 5 buah mobil ber 
polisi - nomor AA. dan sebuah 
mobi! berpolisi - nomor R. De- 
mikian pihak Kepolisian Jogja. 

“Ketikasitir 19.ekor ajam, 

njabungan ajam dibeslag oleh 
Polisi, lebih kurang 130 orang 
diangkut kekantor Polisi Seksi- 
I, diantaranja terdapat seorang 
kepala kedjaksaan dari 
bang dan seorang Mantri 

  
berapa orang terkemuka lagi. 

Sore harinja setelah pemerik- 
saan selesai orang2 tersebut 
diperkenankan pulang, sedang 
perkaranja “diteruskan kepada 
Hakim. 

P.B.P.P.T.I. . MENGE- 
SAHKAN BERDIRINJA 
TJABANG SEMARANG 

Peladjar Tehnik Indonesia. jang 

kabar, 
PPTI Komisariat Djawa Tengah 
pada tg. 8-2 jl. 
surat PB PPTI kepada Menteri 

ru2 ini, 
.tuskan untuk mengadakan per- 

Siapan2 lebih landjut atas su- 
ratnja jang disampaikan Kkepa- 
da Menteri itu. Tapi tidak di-, 

njatakan persiapan2 apa jang, 
sedang diadakannja. 

Sementara itu 

gi adanja 
tertentu . terhadap pendidikan . 

mulai 
S.T.M. Semarang tidak akan 
menerima peladjar baru dengan 
alasan tidak ada guru, sedan, 

pada tahun peladjaran sekarang - 
ini ada pembukaan S.T.M. di 

jg. bertanggung djawab atas 
adanja berita tsb., bilia hal itu 
tlh. mendjadi kenjataan. Dalam 

keadaan pendidikan seperti se- 
karang ini disesalkannja, djus- 

tuhkan. 

Achirnja  dinjatakan, bahwa 

kerapat di Semarang itu untuk: 
mengesjahkan 
yang PPTI Semarang. 

ai 

Tontonan malam im 
SENI SONO : ,,Macao”, Robert 

Mitchum, Jane Russell. 
LUXOR : Ye Huo Chun Fung”, 

Film Tiongkok. 
RAHAJU : ,Assignment in Brit. 

tany”, Pierre Aumont, Su- 
san Peters, 

REX : The Secret of Convict   - Lake”, “Glerh Ford, Gene 
Tierny, 

INDRA : ,,/The Doctor And The 

Girl” Glenn Ford, Janet 
Leigh, 

SOBOHAKRSONO : “Panama 5 
TINTA Red, Skeiton, Ann 
S0Lhern, 

  

WAKIL KEPALA DAERAH ' 

tanggal 14 Pe-' : 
Kepala Daerah 

kundjungan ke Bandung dan ' 

Di Bandung, Faku Alam akan ' 

Paku Alam sudah akan berada “ 

11 Pebruarj sekira djam 03.00" 
tembakan " 

jang ternjata ' di-“5hi 

ingatan jang diberikan oleh Po-'' 
lisi Negara terhadap segerom-' 

ngambil kaju2 bakar dari Dja- " 
Setasiun 

sedang lainnya, H 

djam 05.00 pagi terdengar lagi. 
beberapa kali 

jang waktu itu sedang melaku-.... 
kan penggrebegan atas sebuah ... 

Tembakan2 peringatan itu di: 1 

indahkan achirnja oleh kawanan 6 
sehingga berha- . 

sendjata-api- 1 

Tanggal 8 - 2 jang lalu, antara 

bungan ajam, jang diadakan di 

kota Jagjakarta sadja, akan te-, 
daerah2 djauh . 

Rem- 

kabupaten Magelang serta be-” 

Dari Pengurus Besar. Pemuda 

berkedudukan di Jogja didapat .. 
bahwa dalam rapatnja 

membitjarakan ' 

PP & K jang dikirimkannja ba- 
Rapat tersebut memu- 

didjelaskan, 
“bahwa kini telah lebih njata la-.. 

sabotage dari pihak. 

tehnik, idengan bukti2 .tersiar- . 
nja berita di Semarang bahwa : 

tahun peladjaran j.a.d. . 

Solo. Rapat menanjakan siapa , 

tru tenaga2 ahli benar2 dibu-.... 

kedatangan utusan “PB PPTI' 

berdirinja Tja- 

KH Ik 

dangkan di Djakarta untuk Ke- 
perluan dinas mengadakan pemi- : 

1 

I 

  

gjakarta. Tembakan2 ini, bera-,:.:s 

3ILk 

kut alat2 an Sa Aa Pa en



     
    

5 naik 2076. 

DPR 

  

Dengan Tai ai Stadion ! 
Sriwedari. hari Kemis pagi j 
menurut. rentjana @ilangsung- 
kan upatjara penjerahan 
mando resimen i fante b 
en 1.15 dari tangan ko 
mandan resimen infan 2 
Mj. Suharto. kep sa, 

    

  

  

#dari 4 kompi bersenapan. 

Ta Gandrung akan dilang- 
NEKA, perkenalan Jangan. ko: 

infanteri 

  

an dengan . Major “Suharto 

Mx. Suj 

Sore harinja bertempat ai, 

Ta 

   

Walid Ka Semarang jg. 
| berada dibawah Pena 

udi “al. menerangkan, 

      

| uO 
| bahwa, djumlah Siswa2 | atar 
dari tahun 1952 ada 15 orang. 

Dari antara mereka itu jang, 
ulus dapat idjazah ada Tt TR 

2 te 

  

       

  

    

    

    
    

       

  

   

        

  
latiga. 

Bagan. 

    

AFI 

$$ 20 ANA 
Mulai Pebruari ini honorarium 

bagi anggota? D.P.D. propinsi, 
ten, kotabesar dan kota- 
“seluruh Djawa Tengah 

   

Sebelum itu jumlah honora- 

Na anggoi P.D. propinsi, Rp. 
525,— kabupaten/kotabesar dan 
Rp. 350,— bagi D.P.D. kota- 
ketjil. 
Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa anggota? D.P.D. jang dita- 
han karena urusan politik, sela- 
ma 3 bulan masih mendapat 
uang honorarium itu. : 

Hingga kini di Djawa Tengah 
ada 24 orang anggota? DPD dan 

jang ditahan karena uru- 
san? politik (SOB. Red.) dianta- 
ranja seorang dari DPD propin- 

yen
 

“si dan 2 dari DPD kabupaten 

    

   

   

  

dan kotapradja. — Ant. 

SIDANG DPR DJATENS 
Menurut rentjana, pada tang- 

gal 13-3 jg akan datang DPR 
propinsf Djawg Tengah akan 
melangsungkan sidang pleno jg 
ke-II dalam tahun ini jg chu- 
sus. akan membitjarakan soal 

anggaran belandja. 

Tea PENGUNGSI 

  

wan ,K.R.” Semarang 
1 arkan, bahwa akibat ke- 

t hersendjata didae- 
rah2 wilajah propinsi Djawa - 

Tengah selama tahun 1952 
menurut, keterangan fihak res- 
mi ada 3.395.298 orang. Untuk 
keperluan ' memberikan pertn- 

longan kepada mereka itu, oleh 
Kementerian urusan Sosial ko- 

“non telah diberikan uang tun- 
djangan sebesar Rp. 11212.241, 
18. 
Djumlah sekian itu, bajik me- 

ngenaj pengungsi2 tetap mau- 

pun uang2 tundjangan, adalah 
untuk" 3 karesidenan, jaitu Ba- 
njumas, Pekalongan dan Sura- 
karta. Dari adanja pengungsi2 
tetap itu ternjata 'jang paling 

besar adalah di karesidenan Ba- 
#njumas,' falah: di Tjilatjap ada | 
3.045.800 « orang, Kab. Banjumas 
ada 144.000 orang. Kemudian | 

Kabupaten: Brebes ada 113. 048 
orang, kabupaten Tegal ada 22- 
831 orang dan karesidenan Su- 
rakarta ada 69.619 orang. 
Guna masing2 kabupaten, jg. | 

daerahnja 
kekatjauan seperti 
itu tadi, pembagian2 'uang. tun- 
djangan dari Kementerian So- 

sial melalui 
setempat adalah sbb. : Kab. 
njumas terima Rp. 20. 863, 25 
Kab. Tjilatjap Rp. 154. 884,75.- 
Kab. “Brebes Rp. 665.757.48.-. 
Kab. Tegal Rp. 112,708,40.- Kab. . 
Pekalongan Rp. 4:324,.. Karesi- 
denan “Surakarta terima Rp.- 

247.180, 05. Djumlah2 uang 
sekian itu kesemuanja sudah 
terhitung uang2 pembelian padi/ 
beras jang kesemuanja. untuk 
keperluan pertolongan itu ada 
425.75 ton beras. (Kor). 

mempunjai korban2 

KIR WADUK BARU 
Didaerah ketjamatan Tuntang 

(Semarang) oleh jg Dana 

teldih diresmikan digunakann 
air waduk jang dapat mengairi 
sawah “seluas 150 ha diwaktu 

musim kering. Biaja pembu: at 
annja adalah Rp. 11.800. Menu- 
rut keterangan, waduk tsb. ada 
lah jang Ke-8 dapat dise- 
lesaikan selama tahun 1952 di- 
daerah men Oa Semarang. 

SISWA2 KPU | C. 
Bukannja mengedjar 
idjazah2. ae 
JK.R” di Semar 

    

Kort. 1 

mengabarkan, bahwa Rebo jaa 
lalu dipendopo Kabupaten Se- 

telah dilangsungkan | 183 marang 
upatjara peresmian | pembubaran 
K.P,U./C tahun adjaran 1952 
dan pembukaan | KPU/C tahun- 

adjaran 1953 ini. Hadlir dalam 
upatjara ini antara lain ' Residen 
Milono selaku wakil Gubernur, 
Ketua DPR - Prop. Djateng Mul 
jadi Djojomartono, Kepala Dijwt, 
BPR Diateng, Dewan Guru dan 
Wakil Bupati Semarang, 

Tn lama. Di an ? 
Surakarta 

dan resimen infanter' | 14 di Sa Fa praRI 
RS. | wedanan Tengaran. Suharto, de- 

“Tetapi pada tanggal 

  

diterangk: n | 

Djawatan2 Sosial | 

    

     

      Aefaan guru gura man ka 

fhikian nama guru SR itu ter- 
njata diketemukan ditempat 90 
meter darj rumahnja sudah mati 

| kareng disembelih. Kerugian 
ops. Ae eapaang itu diduga 

| BOJOLALI 

RAKJAT MEMBUAT 1 
BALAI DESA SENDIRI 
Baru? ini di KI. Gedangan dan 

KI. Sumbung ketjamatan Tje- 
:pogo kab. Bojolali oleh rakjat 
telah dapat didirikan Balai Per- 
.temuan Desa. Masing2 Balai tsb 
'memakan beaja Rp. 4000,- Pem- 
buatannja dikerdjakan oleh go- 
Pa nan rakjat dan dibeajai 
oleh rakjat sendiri. — Ant. 

YEPU 
““IJEPU DAN BLORA 

TERGENANG AIR 
Akibat hudjan jang terus-me- 

nerus, maka Bengawan Solo 
djuga menimbulkan -bentjana 

bandjir, jang menjebabkan dae- 
rah2 Bengawan Solo di Tjepu 
dan Blora terendam air. Air ke 
lihatannja naik Lae Es 
sebut pada tanggal 9-2-”53. 

telah ada tanda2 bahwa daerah- 
daerah tersebut akan terendam 
air. Djalan kereta api Tjepu — 
Surabaja pula Ketjamatan | 
Menden djuga terrendam air. 
Tinggi air sampai satu sete- 
ngah meter, Banjak pen- 
duduk jang mengungsikan diri 

| ketempat jang mereka pandang 
aman. Untuk memberi pertolong 

"in, makajoleh D-K4A. disediakan || | 
kereta api melulu untuk meng 
angkut rakjat jang Tn 

. Sm. 

f - 5 

MAGELANG 
AA ena 

PIRING TERBANG DI- 
ATAS MEGELANG ? 
Pada hari Selasa jang lalu Ik. 

djam 15.15 diatas kota Mage- 

lang tampak lagi suatu benda 
| mengkilap sebesar bintang jang 
oleh orang2 jang dapat melihat- 
nja disebut ,,piring terbang”. 

Benda tersebut berbentuk bu- 

lat pandjang (londjong) dan ber- 
gerak pelahan-lahan dari Utara 
ke Selatan, kemudian hilang kar 
rena tertutup awan. 
Sementara orang mangsa 

bahwa benda tsb. adalah bintang | 
jang dapat kelihatan. pada siang 

hari, dan geraknja itu disebab- 
kan karena ,,schijnbedrog”, 

Me pada saat benda itu 

  

   
    

“Olah. Raga: 

gb 

S 
lan, terbagi atas 26 team. 

Agar kompetisi dapat selesai 

dalam tahun ini, maka team2 

ini disusun dalam dua klas A 

dan B. Karena klas A terdiri 

atas 15 team terpaksa diadakan 
pemisahan lagi, (I dan II). 

kepada pemimpin kompetisi, ha- 

sil2 sementara  pertandingarg 

sbb: 

Golongan Al. 
"MERPATI - NAWARSA 1-2. 
Samsuri-Surachmad 6-1 6-3. 

Ta: Suh rdjono Y Tampunawas 7-9 

3-6. Samsuri/Elmi - Surachmad/ 
“Hardi 3-6 3-6. 

BROW IDJOJO - RADJ AWA- 

lia 0-3, 
Andreas - Sudarsono 1-6 2 - 6. 

'Ismadi - Gs. Soekamto 0-6 1-6.   

darmadji 2-6 0-6. 

   
   
2-6 4- 6. Tia “jie "retOng Hok 
San - Achmad akan aah 
to 2x6 3-6. 

TNH . MERPATI 2-1. 
Samsuri - Tjoa Peng Hiong 

6-63 Suhardjono - Oei Kok 
Oen 2-6 0-6. Samsuri/Sudjadi - 
Tan Jam Pik/Tjoa Peng Hiong 
2-6 6-3 1-6, 

  
  

DJAWA 

3 | ,djalannja” benda tersebut. 

8-2-53 | 

TENGAH 
kelihatan, sanan awan nam ak 
bergerak dari Selatan ke Utara 
sehingga dengan sendirinja ben- 
da 

Selatan. 

   

itu 

sukar untuk dapat mengikati 
   

  

Tapi pada malam hari: 
tawan ,, KR." jang mentjoba 
menitjari-tjari benda itu diatas, 

: disebelah (Barat kira2 pada garis 
| paralel jang sama, dapat melihat 
| bintang agak besar bersinar jg 
|oleh orang sering disebut Map 
tang srahino” (Djawa, red). 

(Kg). 

KONPERENSI KE- 
AMANAN 

“Dibawah p an residen Ke- 
du R. Mu Ino “baru? ini ber- 
tempat di xga n Kantor Ka- 
residenan Kedu - Magelang te 
lah dilangsungkan konperensi 

   

   nja pamong prodjo 
dan militer setempat. npe- 
rensi tsb. bersifat papat mem- 
bitjarakan soal intern, chusus 

soal2 kesempurnaan keamanan 

daerah. (KR). 

TJILATJAP 

BUTUH GEDUNG PER- 
TEMUAN 

Panitya mendapat simpati 
dari partai? | organisasi? 
massa. 

Suatu soal jang pada saat 
ini benar2 mendjadi perhatian 
masjarakat kota Tjilatjap, ia- 
lah tentang rentvjana pendirian 
Gedung Nasional jang akan 

berupa balai pertemuan umum. 
Idee mengenai usaha ini Se- 

benarnja sudah tertjipta sedjak 
bulan Mei tgl 20 th jl. jakni 
bertepatan dengan peringatan 
harj kebangunan Nasional. 
Demikian pula pembentukan 

panityanja jang setjara spon- 

taan mendapat sambutan baik 
dari chalajak ramai, meskipun 
setelah itu panitya  mendjadi 
impotent, tak a tanda2 pe- 
kerdjaanja kearah penglek- 
sanaan. 3 
Maka terdesak oleh kebutu- 

han jang sungguh2 urgent, Mma- 
ka achirnja panitya dilebur 
Ian panitya baru berdirj jang 
bersifat panitya kerdja. (Siapa 
ketuanja ? red). 
Diantara usaha2 mentjari be- 

grooting, telah didapat Nee ng 
pa djalan jakni : 

a. Serikat2 buruh Gada z 
maupun partikulir) sanggup 
menjokong 14 dari pokok ga- 
djih selama 3 bulan. , 

b. Tiap penduduk jang mem- 
punjai pohon kelapa (jang su- 
dah berbuah), tiap pohon 1 bu- 

tir klapa Penjetoiran hanja sa- 
tu kali. 

c. Minta' bantuan pada pe- 
'ngusaha onderneming2 dan 
para pedagang2 besar. 

d. Lain2 djalan jang .dipan- 
dang Chalal. — (Kor). 

PURWOKERIO 
MENTJUKUPI KEBU- 
TUHAN DERRIS 

« Akan ditanam sendiri. 
Guna memenukhj kebutuhan 

bahan obat2an, terutama pem- 

  

    
'EDJAK beberapa minggu telah berputar 

Pertim, jang sudah lama dinanti2 oleh kalangan tennis di 

kota ini. Jang ikut serta dalam Men at ini ada 13 perkumpu- 

Menurut daftar2 jang masuk | 

Andreas/Hertog - Sudarsono/Su- : 

brantasan terhadap hama Arto- 

na, kini oleh Djawatan Pertani- 

maksud untuk mengadakan pe- 
nanaman Sendiri seluas Lk. 15 

| Ha tiap tahun. 
Kebutuhan Djawa Tengah 

akan tepung derris tiap tahun 
'adalah 20 ton jang kesemuanja 

ini terpaksa diimport dari luar. 
| Seperti diketahui tanaman der- 
ris baru akan dapat menghasil- 

kan setelah berumur 2 tahun. 
(GR.).   

Hasil - hasil sementara 

kompetisi Pertim 
roda kompetisi 

RADJAWALI - PTIT 3-0. 
Sudarsono - Ang Tiauk An 

6-1 6-2. Gs. Sukamto - Lie 

Giauw Swie 6-2 6-3. Sudarso9- 
no/Sudarmadji - Lie Tjie Iet/ 

Ong Hok San 6-1 6-0. 

MADJU - TNH 0-3. 
Achmad  Nusjirwan - Tjoa 

Peng Hiong 4-6 3-6. Heruto- 
mo - Tan Gim Gwan 2-6 6-43. 
Achmad Nusjirwan/Suparto - 
Tjod Peng Hiong/Oei Kok Oen 
3-6 1-6. 

| Golongan AI. 
GARUDA - NAWARSA 0-5. 

|. Somodilogo - Tumidjan 5-7 
1-6. Supojo - Soemarjo 1-6 
6-4 Ih Sumodilogo/Sudardi - 
Sumarjo/Sumarto 0-6 5-7. 

'SUMBING-RADJAWALI 0-3. 

Arifin - Sandjoto .2-6 1-6. 

Hassan - Izzy 1-6 2-6, Arifin 

ena Sandjoto/Adrtomo 3-6 

5 (W.o.). 

  

Golongan B, 
MERPATI: BI - RADJAWALI 

B 0-3. 
Sudjadi - Sukardi 6-4 1-6 

2-6, Sunarjo - Madijantoro 1 - 6 
1-6. Karkono/Saptoadji - Pra- 

| mono/Susilo 2 -6 8-6 5-7. 

BALAPAN - GARUDA 1-2. 
Oey - Saridjan 6-3 6-1. Dwi- 

dia - Al2-66-4 3-6. Dwidja/   Sundoro - Ali/Supardi 4 - 6 5 - 

an Djawa- Tengah dikandung 

itu nampak bergerak ke 

Bagaimana keadaan sebenar- | 
nja dengan benda itu belum di- 

N | dapat kepastian. Pada hari 

| keadaan hawa buruk, sehingga 

keamanan, dihadliri oleh. Bae : 

| gi praduktivitet kerdja, mendja- 

'sedjahteraan dst. 

| katan Stakhanovit, aktivist dan 

“usul untuk memadjukan produk. 

dan dimasukkan dalam persetu- 

| pek penting dari produksi dipa- 

ta api. 

| barkan kemauan kaum buruh 
| pabrik dan kantor Sovjet untuk 

|rintah: djandji2 untuk mengha- 

lah dibitjarakan dalam 250.000 

  

usaha memenuhi 

|dakan persetudjuan2 kolektif 
antara pimpinan tiap2 perusaha- 

an dan panitya2 serekat buruh 

“pabrik, jang meliputi segala as- 

brik, tambang atau djalan kere- 

Persetudjuan2 ini menggam- 

memenuhi dan lebih dari meme- 

huhi rentjana2 ekonomi peme- 

silkan lebih tjepat daripada ren- 
tjana pemerintah, 'memperting- 

lankan pekerdjaan jang berat2 
dst. 
Dalam tiap2 persetudjuan ko- 

lektif termuat kuwadjiban pihak 
pimpinan dan pihak organisasi 
buruh, perihal perumahan, ke- 

1000.000 usui 

Berpuluh ribu pekerdja ting- 

masinis ikut serta dalam verifi- 
kasi dan diadakannja persetu- 
djuan2 kolektif. Misalnja rentja- 
na persetudjuan untuk 1952 te- 

rapat dan  konperensi, dalam 
mana telah berbitjara lebih dari 
1 djuta orang: 
Buruh telah adjukan 1.000.000 

si dan menjempurnakan kehi- 
dupan kebudajaan dll. Hampir 
154 darj 1 diuta usul tadi di- 
terima baik untuk dilaksanakan 

djuan kolektif. — Tass. 

KONVENSI2 PERANTJIS/ 
SAAR DIBITJARAKAN 
Menteri muda luar negeri Pe- 

rantjis, Maurice Sehuman, hari 

Selasa sebagai ketua membuka 
sidang pekerdja pertama dari 
konperensj antara Perantjis dan 

Saar mengenai konvensi2 Pe- 
rantjis/Saar. 

Sidang kemarin dulu merm- 
buat atjara konperensi tsb. ser- 

ta berbagai2 panitia para ahli 

  

— Persetudjuan2 kolektif 
: di Rusia 

Antara madjikan &, buruh 
Pas waktu ini sedang dilakukan la umum dan kon- 

perensi? buruh kantor dan p abrik, utk mendengarkan hasil2 
Kera, “kolektif tahun 1952 dan mem- 

nara rentja: 2 persetudjuan baru. 

Tiap2 tahun di Sovjet Uni dia: | 

   

  

     

  

IRAN PROTES IRAK 
Terhadap insiden di 

Kermanshah. 

Menteri luar negeri Iran, 
Hussein Fatemi, pada harj Sela- 
sa Mengumumkan bahwa Iran 
dengan resmj telah memprotes 
serangan2, jang dilakukan oleh 
suku2 bangsa di Irak terhadap 
'suku2 bangsa di Iran didaerah 

da tanggal 6 Februari jang baru 
lalu telah. memasuki wilajah 
“Iran di Kermanshah dan telah 

membunuh seorang Iran dan me 
|larikan 500 ekor ternak. — UP. 

Dari sidang Ecate: 

  

bitjana tentang 

pada waktunja, jaitu tanggal 

Export dari Burma 
masih sedikit. 

(Pada sidang tadi pagi, jaitu 
hari ketiga, utusan Australia 
menjatakan, bahwa debat ten- 
tang Situasi Ekonomi Asia” 
sampai sekarang ini menun- 
djukkan 2 soal pokok, jaitu: 
fluktuasi harga2 barang jang 
sangat tadjam dan kekurangan 
bahan makanan terus-menerus. 

Pihak Australia menjatakan, 
bahwa djatuhnja harga barang? 
belakangan ini telah menegas- 
kan betapa" pentingnja stabi- 
lisasi 'harga dari barang2 
primer.   jang bersangkutan dengan kun- 

perensi tsb. — AFP 

kan dengan sepenuhnja dalam 

anggap telah diberikan untuk 
Gjumlahnja f.o.b. pelabuhan2 jz 
pertama di Eropa dalam djems 
uang jang tersebut sedangkan 

untuk ongkos2 lain jang akan 
rdjadi sampai pelabuhan In- 

donesia dalam sterling effektip 
C.g. rupiah2 effektip. 

Setjara teknis ini izin2 dapat 
dikerdjakan “maupun dengan 
membuka : 

a. satu kredit jang dapat dise- 
rahkan dan dibagikan untuk 

djumlah sepenuhnja dalam 

pond2 atas Tjekoslowakia c.g.     rupiah2 atas Hongaria (sete- 

Kompetisj P.S.I.M. : 

At LS RAS. 
 SaRlp 

Kemarin dj Kridosono telah 

dilangsungkan pertandingan 
persaudaraan antara Kes. Ang- 
katan Darat Resimen Infanteri 
ST 13 melawan Ps. R.A.S. di- 

terachir 1 — 1. 

Djalannja pertandingan le-   

| 

| turut, Dari 

mah sekali Dari kedua belah 
fihak nampak kurang spiritnja. 
Fihak Angkatan Darat keli- 

hatan lelah, disebabkan dari 
mendadaknja program  per- 
tandingan dan karena terus 
bermain dua hari berturut- 

fihak Ps. RAS. 
banjak pemain2 jang bersifat 
menunggu dan kurang kerdja 
sama, terutama tidak ada 

schutternja. 
Perhatian penonton ketjil se- 

kali, disebabkan dengan adanja 
pembatalan program pertan- 
dingan semula, jaitu : tanggal 
10-2-'53 Kes, Garnizun Solo- 
Kes. Garnizun Magelang. Tgl. 
11-2-'53 Kes, Garnizun Jogja- 
Kes. Garnizun Solo. Tanggal 
12-2-”53 Kes, Garnizun Jogja- 
Kes. Garnizun Magelang. 

Kesebelasan MAESA 
Djakarta di Jogja- 

" karta, 

Kini telah dapat dipastikan 
akan kedatangan Kesebelasan 
Maesa Dijakarta jang akan ber- 
main selama 3 hari jaitu pada 
tgl, 27-28 Februari dan tang- 

gal 1 Maret 1953. 
Program pertandingan se- 

bagai berikut : 
271-2-'53 Kes, Maesa Dja- 

karta — Ps. Sinar Mataram. 
28-2-'53 Kes. Maesa Djakar- 

a. — Ps, ORION, 1-3-'53 Kes, 

Maesa Djakarta — P/S.LM,   

pemberian izin? devisen untuk import barang? dari 
untuk. djumiah devisen jang diperlukan dengan sepenuhnja da- 
lam rupiah? atas Hongaria ialah djenis2 uang ini jang ada per- 
satuan - penangan dengan Megang tersebut, 

Akan tetapi izin2 ini akan di- | 

perkuat dengan Ps. S.M, Stand | 

Australia lebih suka melihat 

pemeriksaan terhadap terang 

KPUI segera akan beri 
izin devisen 

Untuk import barang2 dari Tjekoslowakia 

Man dengan KPA MN pre Han 
port akan mulai dengan pemberian izin? devise 
barang? darj Tjekoslowakia untuk djumlah Mn apr devisen jg diperlu- 

pond? atas Tjekoslowakia dan 
Hongaria 

lah ben ladunja satu kon- 
trak - valuta jang bersang- 
kutan) pada korespondennja 
dinegeri Belanda jang akan 
membuka kredit subsider ai 
Tjekosiowakia dan Hongaria 
atas beban rekening-persetu- 
djuan Indonesia atas numa 
dari De Javasche Bank pada 
Bank2 Negara jang bersang- 
kutan untuk djumlahnja £.o.b. 
pelabuhan pertama di Eropa, 
sedangkan sisanja (ongkos2 
lain) oleh koresponden tsb. 
dapat dibebankan dalam ster- 
ling effektip c.g. rupiah2 ef- 
fektip, baik, 

dua kredit2 pada korespon- 
den dinegeri Belanda, ialah : 

1. satu kredit jang dapat di- 

serahkan untuk djumlah 

— f.o.b. dalam pond2 atas 
Tjekoslowakia c.g. rupi- 
ah2 atas Hongaria .(sete- 
lah penutupannja satu 
kontrak” valuta jang ber- 
sangkutan) dengan tjara2 
sedemikian bahwa untuk 

penjerahan kredit itu oleh 
koresponden — seperti 

tertulis pada ajat a hanja 

harus dirobah  namanja 

dari  sipenerima (dan 

mungkin pula waktu ber- 

lakunja) : 

2. satu kredit untuk sisanja 

(ongkos2 lain) dalam 

pond2 cg. rupiah2 (kon- 

trak-valuta dalam pond2 

effektip atau rupiah2 A). 
— Ant. 

. Menurut Fatemi maka anggo- ' 
ta2 suatu suku bangsa Irak pa- ! 

| 

DJEPANG 
: 'Ke Timur Tengah, 

Missi perdagangan Djepang 
jang terdiri dari 11 orang hari 
Selasa berangkat dengan sebuah 
pesawat terbang KLM menudju 
ke Timur Tengah, dimana me- 
reka akan menindjau  kemung- 
kinan2 untuk memadjukan per- 
dagangan antara Djepang dgn 
negeri? tadi. Pemimpin missi ini 
ialah Shinsuke Asao, presiden 
korssi pelajaran ,,Nihon Yusen 
Kaisha'”. Selama 2 bulan ini me- 
reka akan kundjungi Mesir, Li- 

banon, Syria, Turki, Irag dan 
Iran. 

Djepang bermaksud merun- | 
dingkan pembelian kapas, ga- 
ram dan bahan2 mentah Iain2-   

  

  

nja dari negeri2 Timur Tengah. 
(Smu). 

PAKISTAN KIRIM MISSI 
DAGANG KE PARIS 
Missi dagang Pakistan ke Pe- 

rantjis pada tgl. 14 Februari jad. 
akan berangkat ke Paris untuk 
merundingkan suatu persetu- 
djuan baru. 
Pemimpin delegasi tsb., ja'ni 

Usman Ali, berangkat dari Ka- 
rachj kemarin. — AFP, 

  

liongkok-Kuomintang menuduh RRT 
melakukan perampokan2 besar 

Di Burma soal deflasi dewasa 
ini lebih akuut 

ERHUBUNG dengan ada negara? jang hendak 2 kali ber- 
Situasi Ekonomi Asia” 

atjara lainnja masih banjak, maka mungkin sekali sidang 
pleno ke-9 jang diadakan di Bandung fni tidak akan selesai 

itu, sedangkan 

14 j.a.d. 

itu dengan dasar barang pokok 
jang paling dibutuhkan dan “e- 
ngan melihat bagaimana prak- 
teknja dari perdjandjian2 seba- 
gaimana telah dikemukakan 
oleh beberapa utusan lainnja. 
Utusan Burma mengenai per- 

bedaan antara harga beras utk 
export dan harga beras didalam 
negeri, menjatakan, bahwa ne- 

garanja berada dalam keduduk. 
an jang baik djuga dalam hal 
export beras itu dan menundjuk- 
kan sympathi terhadap negara2 
jang telah menurunkan harga 
exportnja. 

Ditegaskan, bahwa harga be- 
ras hanja dalam waktu bela- 
kangan inj naik dan kalau ke- 
adaan sebaliknja terdjadi, maka 
Burma akan menerima baik 

djuga. 

Export beras dari Burma ha- 
nja baru mentjapai 1/3 dari ex- 
port sebelum perang, sedang- 

kan export2 lainnja baru 1076 

dan dalam beberapa hal 2” dari 
export sebelum perang. Djadi 
pada wumumnja export dari 
Burma itu pada umumnja sama 

sekali tidak baik. 
Burma menghadapi banjak 

soal sesudah “perang “j.l- dan 
membutuhkan uang. Soal2 jang 
dihadapi dan belum diselesaikan 
itu adalah rehabilitasi dan pem- 
bangunan. Burma menghadapi 
kegiatan2 .gangguan keaman- 
an dan sedang melakukan 

operasi2-nja. 

Produksi beras Burma akan 
sama dengan keadaan produksi 
sebelum perang, didalam tahun 
1956. 

Dalam sidang kemarin tgl. 9 

n wakil FAO, 

Talaja dan Indonesia, 
betah berbitjara wakil 

Nederland, Muang 

    

djuga 
Perantjis, 
Thai dan Tiongkok-Kuomintang. 

Ketjuali wakil Tiongkok - 
Kuomintang, dalam pembitjara- 
an ini terutama dikemukakan 
pandangan dan harapan ten- 
tang ,memadjukan perekonomi- 
an Asia” disekitar masalah2 
harga dan produksi. 

Tiongkok - Kuomintang 
menuduh RRT memalsu 
dan litjik. 

Wakil “Tiongkok . Kuomin- 

tang, setelah mengemukakan 

pentingnja produksi makanan 

dan mengatakan bahwa indus- 

trialisasi akan tidak mentjapai 

tudjuannja djika rakjat tidak 

diberi makanan jang tjukup, 

mentjeriterakan pula ,,keadaan 
dibenua Tiongkok”. 

Menurut pendapatnja, statis- 

tik untuk mendasarkan perhi- 

tungan keadaan dibenua Ti- 

ongkok kadang2 bertentangan 
satu sama lain. 

Dikatakan, bahwa ekonomi 
Tiongkok telah ,,demiliterisasi. 
kan” jaitu jang menurut pen- 
dapatnja adalah putjuk dari 
srentjana Sovjet Uni untuk 
membuat buntut dari negeri2 
jang dialahkannja”.     (Bersambung 'hal. 4). 

  

MISSI DAGANG 

|galan jang masih kosong, 

s Ketjamatan Karanganjar, 

diselenggarakan oleh $ 
tuk kepentingan tersebu 
Dalam mengerdjakan 

Selain didesa Krangean terse- 
but diatas, dilain desa terutama 

desa2 jang terdapat tanah2 te- 

kini 

dibentuk panitia2 Karangkitri.   

  
  

Dengan terbentuknja Panitia 

Karangkitri tersebut maka an- 

djuran Pemerintah untuk mem- 

perbesar hasil bumi didesa2 da- 

pat didjalankan dengan teratur, 

dan diharapkan akan mendapat- 
kan hasil jang memuaskan. 

Sementara itu tanah bekas la- 

pangan terbang Wirasaba jang 
terletak di Ketjamatan Buka- 
tedja, sebahagian terbesar, jang 
tidak diperlukan untuk keperlu- 
an lapangan dan perumahan, se- 

karang dikerdjakan dan ditana- 
mi beberapa tanaman oleh pen- 

duduk jang berdekatan tempat- 
nja dgn lapangan terbang Wira- 
saba tsb, dgn persetudjuan dari 
pihak Angkatan Udara  Repu- 

blik Indonesia (AURI) pos Wi- 
rasaba. Adapun pembagian hasil 
dibagi 

a. jang 2/3 (dua pertiga) dari 

hasil untuk orang jang me- 

ngerdjakannja : 

jang 1/3 (sepertiga) untuk 
AURI. 5 

Tanaman mritja dan 

besika. 

Seperti diketahui, lapangan 

terbang Wirasaba | itu dibikin 

pada waktu masih dialam pen- 

Gjadjahan Belanda. Pada waktu 
djaman Djepang lapangan ter- 

sebut Iditanami kapas oleh rak- 

jat, dan sekarang lapangan ter- 
sebut dipergunakan sebagai la- 
lapangan terbang darurat. De- 

ngan demikian maka hanja di- 

butuhkan sebagian ketjil sadja 

dari djumlah tanah itu, sedang- 

kan jang sebagian besar kini di 
tanami padi dll. 

Didesa2 jang letaknja dipegu- 

nungan kini sedang giat dilaku- 
kan penanaman pohon2 besika, 

mahoni dll dipekarangan2 dan 

tegalan2 oleh .Petani2. Usaha 

“ini mendapat bantuan penuh da- 

ri Djawatan2 Pertanian Rakjat 
dan Kehutanan. Sementara itu 

di Ketjamatan Bobotsari kini 

rakjatnja sedang giat menanam 
kopi. 

Di Ketjamatan Rembang kini 
sedang diusahakan pertjobaan 

Selandjutnja diperoleh kete- 

rangan, bahwa perintjian2 pem- 

bagian tundjangan R.K.I. itu 
untuk kepentingan seluruh Dja- 
watan Pertanian Rakjat di In- 

donesia jang diperlukan untuk 

tahun -kerdja 1953 ini adalah 
sebagai berikut: Prop. Djawa- 
Barat dapat Rp. 3.330.000.- Dja- 

wa - Timur dapat Rp. 4.095.000.- 
Sumatra.- Selatan Rp. 3.300.000.- 
Sumatra - Tengah Rp. 2.100.000. 
Sumatra - Utara Rp. 1.660.000.- 
Kalimantan dapat Rp. 4.382.500 
Sulawesi Rp. 2.407.500.- Sunda 
Ketjil Rp. 1.435.000. Maluku 
Rp. 1.500.000.- Daerah Istimewa 
Jogjakarta dapat Rp. 470.000.- 

Adapun uang-uang pembagi- 

an tsb. konon chusus untuk ke- 
perluan2 pemeliharaan2 Balai- 
Balai Bibit, PJerusahaan2 
Tanah Kering, BPMD-2, Tanah 
longsor, Tanah Perdagangan, 
Perlombaan2 penanaman, perlu- 

asan2 sawah, Kadertraining dan 

penanaman tjoklat. Propinsi2 jg. 
memperoleh perluasan sawah2 

itu adalah Sumatra-Selatan dan 
Kalimantan. Bagi penanaman 
tjoklat ditetapkan uang bantu- 
an RKI itu untuk: Sulawesi 
Rp.35.000.-. Untuk Sunda Ketjil   Rp..900.000.-, dan untuk Maluku 
ada Rp.75.000.—. (Kor). 

  

    

THE TELCKS GOT 
CLEAR OP THE 

  
— Longsoran bukit itu 

ngang ,si-insinjur” tadi saja 

bawah Bukit !   
  

GREAT ROTI TE 
'ENGINEER'5 “STOOSES 

THAT ROCKELIPE WILL, APE DOKN THERE 
SET OFF THE DYNAMITEN SOMEWMEREP/G 

Sei en Slesinger, Inc 

Wo at Ta 

: akan meledakkan 
dynamit ! Truck2 jadi akan selamat dan 
telah melewati pas itu. Aduuh, kakita- 

   
     

      

     

   

      

   

    

  ag Pentures Syndicate, fix 

kira ada di. 
pas 

— Ini adalah kesempatan jang 
baik bagi kita, Jug. Lekas ! 

Sebelum debu dari truck itu 

habis ! Ikutlah saja. lewat 
& 

lah selesai dikerdjakan dan dit 
guna mengmbah bahan makanan rakjat. Penggarapan tanah? isb. 

uah panitia jang dibentuk didesa? un- 
dan diberi nama Panitia Karangkitri. 

itu Panitia mendapat bantuan moril dan 
materiel dari Djawatan Pertanian Rakjat. 

  

  

Pertanian dan kehutanan 

di Purbolinggo 
Giat dikerdjakan utk menambah hasil bumi 

IMA BELAS Ha tanah kering (tegalan) didesa Krangean 

Kabupaten Purbolinggo, kini te- 
i dgn tanaman? jg berfaedah 

penanaman mritja. Untuk per- 

tama kali akan ditanam seba- 

njak 1500 batang pohon dan bi- 

bit mritja tsb. telah dipesan ke- 

pada Djawatan Pertanian Rak- 

jat. Bibit tersebut akan dita- 

nam didesa-desa 'Tanalum, Lo- 

rasi, dan Wlahar. 
Menurut keterangan dari fi- 

hak Djawatan Pertanian Rak- 

jat, tanaman mritja akan da- 

pat subur didesa tersebut. 

(Kor). TEEBA ai 
  

INDONESIA: TIDAK Kl- 
RIM KARET KE R.R.T. 

Menurut U.P. dari Singapura, 

sumber jang berkuasa pada Ke- 
menterian Perekonomian di In- 

donesia  menjatakan, bahwa 
pedjabat - pedjabat dari Ke- 

dutaan Republik Rakjat Tiong- 
kok di Djakarta tahun jang lalu 

telah mengadakan perundingan 

karet dengan Pemerintah Indo- 
nesia, tetapi tidak mendapat 

hasil jang njata. 

Selandjutnja sumber itu ker as 
menjangkal ,,kabar2 angin” di 

Singapura, jang mengatakan 
bahwa Indonesia telah menga- 

dakan persetudjuan untuk mem- 

pertukarkan karet dengan beras 

dari Republik Rakjat Tiongkok. 
Menurut kabar, djurubitjara 

Kementerian Perekonomian me- 

ngatakan, tidak pernah satu 

djuga lisensi diberikan untuk 

mengexport karet ke Republik 

Tiongkok. Karena Indonesia, se- 

perti Sailan, adalah anggota dari 

Perserikatan Bangsa-bangsa, 

dan karena itu turut tidak meng- 

export bahan2 perang ke Repu- 

blik Rakjat Tiongkok. 

(Patut ditjatat disini, bahwa 
korresponden U.P. di Singapura 
chilaf, sebab Sailan bukan ang- 

gota - Perserikatan Bangsa- 

bangsa, dan karena itu tidak 

ikut terikat oleh peraturan em- 

bargo terhadap Republik Rakjat 

Tiongkok. 

Dan selandjutnja patut dika- 
barkan, bahwa Menteri Pereko- 

nomian Mr. Sumanang tidak ber. 

sedia memberi keterangan ten- 

tang berita tersebut diatas. 
— Ant. 

Pertanian Rakjat Djawa-Tengah 
Dapat uang RKI Rp.3.700.000 

LEH Wartawan ,,K.R. Semarang diperoleh keterangan dari 

fihak resmi bahwa untuk melaksanakan beberapa rentjana 

usaha Djawatan Pertanian Rakjat 

buat tahun - kerdja 1953 ini oleh fihak R.K.I, diberikan bagian 

tundjangan uang sebesar Rp. 3.700.000.—. 

Propinsi Djawa- Tengah, 

  

Dunia sana sini 
»k Djenderal Naguib, PM Me- 

Sir mengingatkan, bahwa nega- 

ra2 Arab telah berusaha untuk 

memutuskan hubungan2 dipio- 

matik dengan Djerman Barat, 

bila menderita karena pemba- 

jaran ganti kerugian kepada 

Israel oleh Djerman Barat. 

xk Stanislas Ostrorg, duta be- 
sar Perantjis di India mengada- 
kan penindjauan Ke Asia Teng- 

gara, mengundjungi Rangoon. 
Bangkok, Saigon, Djakarta dan 
Kolombo. 

x Margues de Santa Cruz, 

dutabesar Spanjol di Den Haag 

akan dipindah ke Kairo. 

xK Ramon Magsaysay, Men- 

teri Pertahanan ' '#Philippina bi- 

lang, bahwa Komunisme tak bi- 

sa dilenjapkan dengan kata2 & 

bedil. Katanja, bahwa pemerin- 
tahnja harus segera mengerdja- 

kan pembagian tanah. 

x Djenderal “Curtis Lemay, 
pemimpin komando angkatan 
udara Amerika Serikat telah ti- 
ba di Rabat untuk bikin peme- 

riksaan pangkalan2 udara A.S. 

di Afrika Utara. 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (24) 
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Berabe akur dengan sar. Toro. 
Pun Berabe sudah bosan akan 
berita2 pembunuhan dan pe- |. 
rampokan. Seboleh-boleh Be- 
rabe tidak suka surat kabar- 
nja muat berita sematjam itu. 
Tapi apa mau dikata. Meskipun 
sdr. Toto bersama-sama Berabe 
sudah bosan, djustru "peram- | 
poknja dan pembunuhhnja belum 
bosan. Djaat be timbul2 
Wekn £ 

Seribu kali Berabe bosan li- 
hat bulan dilangit: tapi bu- | 
lannja muntjul2 djuga. Lantas 
Berabe bisa bikin apa, Mas 
Toto an : - 

  

  

FEMBEGALAN DILUAR 
KOTA JOGJA” 

us anak gadis kembar dari 

desa jen, kapanewon Gode- 
can, Sleman, kemarin dulu telah 
dibeg ditengah djalan dekat 

| desa Tadjen. Seorang diantara- | 
nja mendapat pukulan dari bek j 
lakang hingga gadis itu men- 

“dapat luka2 3 tempat pada ba- 
gisu kepalanja. f 

'Pendjahat tadi hanja dapat 
merampas gelang dan 1 djam 
tangan seharga kl, Rp. 2.500,—. 
Si korban tadi jang bernama 

Ngadijem kini telah dirawat di- 
rumah sakit Bethesda. ' 

  

Pembegalan tersebut daku h 
kan sekira djam 17.30 ketika 
kedua anak itu kembali dari 
sekolah dari kota Jogja. $ 

| belum. ditjapai. 
$ terangan pihak Djawatan 

t, ngairan Djawa Timur. Berapa 

| kemarin “dulu. Pendjagaan 

kali Porong diperkeras, 
airnja kini naik tinggi, Kali Po- 

Mena "Timur Paya meluap. Wa. 
an | lamp Jun demikian sampai kini air 

maximum dalam tahun jang Ialu 
emikian - ke- 

Pe- 

tinggi maximum dalam tahun jl. 
itu tidak dikatakan, 
Selandjutnja diterangkan, bah 

- | wa di Babat tinggi air kali Solo 
Isampai 1.70 meter disebabkan 

bosan batja berita? sematjam itu. | kali 
tan djalan 

Ponorogo meluap. Di Patji- 

sari dan Patjitan digenangi air. 
Kali Mindjangan didaerah  Tu- 
lungagung djuga meluap sedjak 

di- 

karena 

|rong (bag. bawah Brantas) ini 

mendapatkan @irnja dari barisan 
pegunungan disebelah selatan. 

| “Dikewatirkan bahwa bandjir2 
|jang hebat seperti tahun jang 
lalu dan 2 tahun jang lalu masih 
“akan diderita oleh beberapa da- 
|erah2, demikian menurut ang- 
gapan pihak Djawatan Penga- 
iran Djun Timur. — Ant. 

  

WKL. KOMISARIS TING- 
GI BELANDA CS. 

: . MENDERMA 
Uniuk kurban bentjana 
bandjir. 

Wakil Komisaris Tinggi Be- 
landa di Indonesia Mr. G. E 
Baron van Ittersum telah me- 

| njampaikan. kepada sekdjen Pa- 
“lang Merah Indonesia, Zainud- 
din. selempar cneg dengan djum. 

djumlah iah uang Rp.i.015,— 
mana adalah hasil ' pengumpu- 

Jan. jang dilakukan oleh pega- 
|wai2 komisariat tinggi Belanda 

di Indonesia untuk pertolongan 
kepada korban bentjana bandjir 
diberbagai tempat di Indonesia. 

, — Ant. 
  

HARGA Na 
Beringhardjo Jogja.   PERTEMUAN WAKIL 

DJATENG DAN DJOGJA | 
Tentang enclave. | i 

  

Tanggal 21 Pebruari jg akan | k | Beras : : 

21 Beras: datang di Jogyakarta akan &i- 

    

    

  

     

   

    

  

  

  

langsungkan pertemuan antara ig Na 2 pi en 
wakil Pemesintah Propinsi Taja- 1 5 Sa KO. SET 1 £ 2,10 

wa Tengah dan pihak Pemerin- |, ttn. no.1 1,, , 2,05 
tah Daerah Istimewa Jogjakarta |,  ttn. no.2 1., 1,95 
untuk membitjarakan penjelesai | Djenis ubi dan katjadg : : 
an sekitar masalah daerah en- | Kentang Teken 2 
clave Imogiri, Ngwen dan Kota Gaplek “II AR OA 
gede, Ubi kaju Aa A33 

. Menurut keterangan, Bbakia Ubi manis Pn Aan 
Panitya Otonomie DPRD Isti- | Katjang hidjau 1, ,, 2,35 
mewa Jogjakarta mengadakan » tanah wose 1, ., 2,60 
kundjungan ke Kementerianj ,, merahjtolo 1, 145 
Daiam. Negeri membitjarakan Kedele dpat aa eka 
masalah enclave, pihak Kemen- Kedele hitam Nam MG 
terian Dalam Negerj dalam prin Djagung pipilan " 
sipnja menjatakan kesediaannja Putih. age yet LO 
untuk membuat Undang2 pene- Telur dan ternak: 
gasan daerah envlace itu, asal- | Telur ajam I bt, 040 

kan dari pihak Propinsi Djawa Telur itik lin ma Opt 

Tengah dan Daerah yiIstimewa pen sapi 1 kg. yan 8,— 

Jogjakarta telah dapat menga- | kerbau Tn As 
Pi konsepsi bersama ten-| , kamb. (domba L mena an 
ang kedudukan dacrah envlace | , babi LL erna Ha 

Tan Sebab untuk merobah status |' E ajam " Lek, 63 
Jaga: envlace demikian sadja | Djenis bidji : 3 Hi 
dengan : persetudjuan kedua da | Kemiri kupas 3 Kgis, 3 

rah itu tidak ad 3 5 (ba) 2 n.» H5 5 

Ta 1x Ban 5 mpah-rempah : P ka 
: ombok rawit” 1kg., 425: 

BINTANG 5 FILM DAN HA merah basah 1 2 Men ear 

TJERITA FILM (rada putin La AnON 
Cat Jang digemari SABKE ono Bana Nag 

Indonesia, Z 2 Ke , 

“Setelah sebulan lamanja 1 Bae : 1. Ni 

djalah ,,Film Review” di Dja- Sa Ke An aan 
karta, mengadakan pemungutan Kata , den laen 

pendapat (enguete) para pem: | manis djangan 1,, 1 
batjanja mengenai film Indi Kelapa LA pb, TO 
sia dan pemainnja jang paling P 1G IA AOA 
digemari ditahun 1952, jang di- | Len ar do 
ikuti oleh para pembatjanja di- | ha : 
seluruh nah | Indonesia, 2 13 PA Ta 

1 L beriki aa enni 

Sepuluh pemain fil If 5 2...” 2 

sukai : 3: », ” , 

Wanita : Netty Dm ti : Ok F an 

lam ,,Rodrigo de Villa 3 6 tp - 

Samafra dalam .Pahit2' 8, tinja 'kelapa 2 1 Tee 

Sofia Waldy dalam ,,Ai al Kent an 4 Bu Dag 

Penganten”, Kontalasari TT 2 0 Dah 
Rindu” dan Nana Mayo : . 1 ke 3 eh 
"Kenangan Masa”. : HNS uan 
Lelaki : Raden Suk. NB Oke 

.Djiwa Pemuda'', Rad AN Naa 
tar AAN Dg an Ma 
Bono La kogan UD 
Ci ant 

c : Lhh,,. 40— 
Dosa tak Barambu 1 1, G3 25, — 

Sepuluh film Indones 2 i F Pk Ta 
di emari F. ai 3 arak z 

Pe , de Villa - Persari, | io tiap Naga DR Utah 2 

pantai Bahagia - Te & Wong | Blatjo no. II Lp Nang 
Bros, Airmata F 5 Pe Ka PN KA 

& Wong Bros, 1? na Ba 
Pahlawan - . Persa Leto ea 

B Te ae OOi 
Ie ON 

e jap Bm Ly Gn 
ori tjap Unto 1, 5,75 
Kn, la 

     

     

   

          

    

      

    

      

   
    

  

“ Pada tanggal Bh Pebruari '53. 
Barang perhiasan : 

| gmas 22 karat 1 gr. Rp. 36, 50 | 
'20 h Perak: -E Iatak aga 71 3 

gil. no. 4 1 kg. » 

    

  

     
   

  

   

    
    
   
   

   

    

   

  

   

  

     

  

       

raja antara Ardjo- | 

DAS 

ikutnja indonesi alam I 

  

   

  

   
   

Dike Patam hutan 
Ui Jorong unung Tampomas. 

  

ia 

( katjamatan | 
“desa  Tjilangkap 

hdua, kabupa- 
ten Sume eberapa hari 
jang lalu telai 1.menemukan 3 
buah ,benda 'kuno” didalam 
hutan, lereng gunung 
Tampomas Demikian dikabar- 
kan darj Sumedang. 
(Kabar itu  selandjutnia me- 

negaskan, bahwa satu diantara 
.,benda kuno” itu menjerupai 
artja Ciwa, satu lagi djuga ar- 
tja jang menjerupai Ganeca, 
sedangkan benda ketiga berben- 
tuk TAP Ta PN Tas — Ant. 

— Dari sidang Ecate 
| (Sambungan . hal. 3). 

  

    

   

4 

  

Sebagian besar dari angga- 
ran belandja komunis Tiongkok 
adalah dibuat untuk membiajai 
pembangunan, tetapi sebenar- 
nja 85,1”, dari rentjana pena- 
naman industri diperuntukkan 
industri2 pertahanan nasional 
untuk membantu tudjuan2 ko- 
munis mengalahkan dunia”, de- 
mikian antara lain diterangkan 
oleh wakil Tiengkok Kuomin- 
tang itu. 

Selandjutnja ia Jeehjalankan 
“komunis - Tiongkok — karena 

| ,mengexport bahan makanan 
jang diperlukan dinegeri itu 

| untuk ditukarkan dengan ba- 
han2 perang”, sedang perubah- 
an2 pembagian tanah disebutnja 
suatu ,,kepalsuan jang litjik”. 

. Istilah ,,repolusi agraria” te- 
lah dirubah mendjadi ,,peru- 
bahan pembagian tanah”, kata 
wakil Tiongkok itu, tetapi ka- 
tanja tetap mempunjai makna 
jang sama. Dikatakan, bahwa 
karena perdjoangan kelas jang 
berlaku itu, “sebagian besar 
rakjat Tiongkok telah dilikwi- 
-dir . dan jang masih hidup di- 
beri bagian tanah sedikit. 

Republik “Rakjat Tiongkok 
oleh wakil Tiongkok - Kuomin- 
tang itu telah Gisebut putus 
harapan dalam usahanja untuk 
mengimbangkan anggaran be- 
landja sehingga karenanja ,,te- 

|lah terpaksa melakukan pe- 
rampokan besar2an dengan dja- 
lan merebut milik2 orang dan 
dengan djalan jg disebut minta 
sumbangan”, 

| 2 ,hasihat sahabat”. 

nai masalah ini, wakil Inggeris 
menamakan urajannja sebagai 
,hasihat sahabat”, jaitu antara 
lain tentang naa inflasi se- 
bagai halangan perkembangan 
“ekonomi. : 

Ia memberi .tekanan - akan 
pentingnja keseimbangan dalam 
harga2 pasar dunia dalam ta- 
raf pertama perkembangan eko- 
nomi, agar mungkin terdapat 

| keseimbangan dalam perdaga- 
ngan asing dan dalam penana- 
man umum. 
“Wakil Muang Thai, selain me- 

1 nguraikan masalah negerinja 
terutama tentang masalah .be- | 

| ras, djuga telah mentjela ren- 
tjana - resolusi Sovjei jang di- 
kemukakan pada sidang hari 
Sabtu jl. Rentjana itu dikata- 
Ikan ,,bersifat berat sebelah dan 

- “berlebih-lebihan dan karenanja 
“ja tidak dapat Menjoone Ant. 

  

SETASIUN KESUGIHAN 
DIBAKAR 

.Koresponden SKR mengabat- 
kan bahwa menurut berita ter- 

(lambat tg. 10/2“ jang lalu seta- 
siun Kesugihan telah, dibakar 

oleh pihak gerombolan, begitu 
djuga Lgbeng mengalami nasib 
serupa. Pada waktu itu ibukota 
ketjamatan Kesugihan diserang 

dari segala pendjuru sehingga 

kepung. “Gerombolan. berhasil 
membakar setasiun tsb. Pos po- 
lisi djuga tidak terluput: 

Berita pendjelasan tentang hal 
ini kita muat besok. Be ot) 

DJUM'AT 13 PEBRUARI 1953. 
Gelomb.: 42.25, 59,2-dan 122.4 m. 
12.15 Chotbah dan sholat Djum- 

'at dari mesdjid besar 
Jogjakarta - 

113.15 Disekjtar rumah tangga 
oleh Kem. Kesehatan ba- 
gian Kesedjahteraan Ibu 

“ dan anak £ i 
13.45 Krontjong siang : 
17.00 Sarang Burung Kutilang 
17.45 Beberapa langgam jang 

terkenal 
18.00, Peladjaran njanji Pemuda 
18.45 Dunia olah raga oleh 

Insp. Pendidikan Djasma. 
ni Daerah VI 0 

19.40 Si ulan oleh O.K, 
Been Warna , 

| 20.15 Seni Suara Remadja 
21.15 Obrolan Pak Besut 

.21.30. Dagelan Mataram studio 

  

«     

- Ih Lapangan Banteng 

II Jah satu rumah disekeliling 

at dari kampung Pun- 

| Inggeris : memberikan 

Dalam pembitjaraan menge-: 

jang berada didalam “kota ter- 

( 

  

: | TJITA2 JANG TER. 
-LAKSANA 

2 Kira? 44 tahun jang lalu, 
| Pa Sugeng, ketjurian dom- 
“petnja sesudah ia baru sa- 
dja menerima gadjihnja 
jang ketjil sebagai peker- | 
“dja ketjil dikantor pos Dja- 
karta, 

. Dalam ' keadaan jang 
"down", ja mengeluh dan 

'| memimpikan bagaimana se- 
| dapnja kalau ia dapat ting- 
“gal disalah satu gedung 
| jang terletak disekeliling 

(dulu 
| namanja Lapangan Singa) | 
dan terlepas dari rongrong- 
an kesusahan. 
Empat puluh empat ta- 

hun kemudian, tjita-tjitanja 
itu terlaksana ketika pute- 

| ranja Kolonel Bambang Su- 

geng “diangkat  mendjadi 
K.S.A,D. dan mendiami sa- 

    

    HA paaKan Banteng itu. —- 
y (Merdeka). 

   | UN DT 

PERTANDINGAN OLAH- 
RAGA DIES NATALIS 
UNIVERSITET IN- 

DONESIA 
Tentang atjara pertandingan2 

Olahraga jang akan diselengga- 
rakan berhubung dengan pera- 

jaan Dies Natalis Universitet 
Indonesia ke-V, lebih djauh“da- 
pat —dikabarkan, bahwa per- 

tandingan2 itu akan berupa 
pertandingan2 berenang, bola- 
tangan (handbal) volley --ball, 

bola kerandjang, tennis, bulu- 

tangkis, basketball, gerak- 
djalan dan sepakbola. 

Menurut keterangan dari pe-, 
ngurus Ikatan Olahraga Maha- 
siswa (IOMA), dalam pertan- 

dingan2 ini akan turut antara 
lain mahasiswa2 Bandung. Dja- 
karta, Makassar, Jogja, Bogor, 
peladjar2 Sekolah Guru Pen- 

didikan Djasmani dan 
djar2 darj beberapa S.M.A. 

| Bandung. 
Dalam pada itu, djuga ma-' 

haguru2 akan mengadakan per- 

tandingan basketball dengan 
mahasiswa, ' dan pegawai dari 

ngadakan pertandingan sepak- 
bola lawan mahasiswa Ban- 
dung: 

Seperti telah dikabarkan, per- 

tandingan2 itu akan dilangsung- 
kan mulai dari tanggal 14 sam- 
pai tanggal 17 Pebruari. — Ant. 

DJAWA TIMUR DAN 
P.O.N. DI MEDAN 

Dari   
an, bahwa . ,.Idee Samadikun” 
tahun ini akan dilaksanakan 
Nagi untuk mendapaikan soko- 
ngan bagi PON. Dengan demi- 
kian diharapkan bahwa mulai 
bulan inj kelebihan gadjj - pe- 
gawai negeri seluruh jawa 
Timur jang berupa sen2an (ga- 
dji dibulatkan kebawah) sudah 
akan 'disokongkan kepada PON 
Kampanje ini-akan didjalankan 
untuk dapat mengirimkan 'at- 

tober jang akan datang. “De- 
ngan djalan ini sadja diharap- 
kan dapat 
       Dalam tahun jang 
lalu untuk Pasi dengan djalan 
itu dapat dikumpulkan uang 
sedjumlah Rp. 35.000,—. 

Djuga sokongan2 dari anak2 
sekolah seluruh Djawa Timur 
akan dilakukan. Tahun jang 
lalu untuk Pasi murid2 itu da- 
pat mengumpulkan Rp. 24.000,-. 

Ongkos perdjalanan ke. Me- 
dan mungkin minta biaja sete- 
ngah djuta rupiah. Lain2 usaha 
pengumpulan uang sedang di- 

rentjanakan. 
Bagian “olahraga jang akan 

dikirimkan ke Medan dari Dja- 
wa Timur meliputi. 

1. Berenang dan Polo Air, di- 
pimpin oleh Oei Tian Yang. 

. Sepakbola, dipimpin oleh 
Murdjjat. . 

. Atletik, dipimpin oleh 
F. E. G. Rorimpandey. 
Basketball, dipimpin 
Teng Tjan Hok. 

. Angkat Besi, dipimpin oleh 
Liem Swan Tjay. 

. Anggar, dipimpin oleh Letn. 
Soenardi. 

2 

3 

4. 

5 
se 

". 

Ke sda 

(Krekot No. 11 

: Dengan hei 

GEO.WEHRY & Co., 

“tidak sembuh djuga. 

batuk tjap Bint   perti sediakala. 

Nan adanja. 

Sipengirim: 
Sud Jono . 
d/a GBO.NEHRY & Co. 

“PONPIANAK.»  K. TG   

  . Hockey, dipimpin oleh 
A. v, Grinsven. 

  

   
   

8. Bolakerandjang, dipimpin 
oleh W. Kotabonan. RPMIER, 

9. Tennis, dipimpin oleh R. 19 Tahun Keatas. 

HAN TONg, : Ta TEKS INDONESIA. 
“10, Bulutangkis, dipimpin ole 1 K3 

' Hang Tjing Khie. Hi | Exotic, exciting 
41. Pingpong, dipimpin oleh ' | M ACAO, 

Han Ping Sioe, : | port of sin... 
12. Menembak, .dipimpin oleh san akany 

1. Soedjito. 1 : .$ 
18. Valley-ball, dipimpin oleh dealings! 

: Agil/Koey Liong. — Ant. 

| LEKAS DJUAL: » 

' Piano merx Naessens 
(German) keadaan baek 
sekali, (toets 88) 

Harga Rp.4500,— 
Boleh dilihat” di 

DJALAN SUMBING No. 1 Ta 

au ROBERT MITCHUM 
Pe u AN Ia TKRg IT 
  

BARU TERIMA “IND 
KELOM GEULIS, rupa2 
model. Ditanggung harga 

tidak rewel | ng 

| THOMAS GOME2 

  

  

GLORIA GRAHAME 

Untuk . menjambut Hari 
Raya Tahun Baru Imlik. 

SAPTU PAGI Matine dj. 10, 

Saksikan di 

Toko ,,PADI MAS“ 
Malioboro 57, — Jogja.     

— SENI SONO - zx 

  

  

  pela- | 

di 

  

Fakultet Tehnik pun akan me- 

pihak pengurus PON: 
Djawa Timur didapat keterang- | 

lit2 ke Medan dalam bulan Ok- | 

dikumpulkan Rp. : 

oleh 

  

    
Pontianak, 8 April 1952. 

Toko Obat “BINTANG TUDJUH" 
) 

DIAKARTA-RAYA 

Sa ya jang bertak tangan dibawah 
| ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 

NeV.. Pontianak 
Saja sangat merasa girang sekali, 

“sesudah sekian lamanja saja menderita sakit bak 
"tk sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
Tudjuh kiranja sangat baik se- 

kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
saja pun sembuh sama sekali. 

Hingga badan saja sehat kembali se- 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, 
tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 

“lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 

coming Y////4 | MANA Ol TA 

   
  

  

  
  

127-2 122-2 

AWAS! AWAS! PERHATIAN! 
Baru terima Horloges untuk Lelaki dan Perempuan, 
merk pake PUS 
dari kwaliteit No. 1. No. 2. dan No. 3. 
Lekas datang dan saksikan sendiri. Persediaan sangat 
terbatas. Harga dan Service tetap melawan, 

5 RADJA HORLOGES 

Juwelier 1 Kk Ja G Horloger 

Patjinan 30 Telpon 588 

128-2 —Jogjakarta, — 

TT      
Plan PNRah 

    

  

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN Beat ne 

RAYON III JOGJAKARTA. 

(PENGUMUMAN 
- No. : 9/Peng/Jo/53. 

SAN Bea aa 3 3 & 3! 2 Ae ng 

Peng Ik oa kepada warga K.U.D.P. Seluk bad a- 

Tengah jang telah menempuh udjian Psycho-techniek di 

Jogjakarta untuk permohonan beladjar di Djepang. 

Dengan ini K.U.D.P. Rayon III mengumumkan, bahwa 

1. Udjian bahasa Inggeris-tertulis akan diadakan ,pada 

hari Senir tgl. 16 Februari 1953 dimulai pada pukul 8 

pagi, bertempat didjalan Pogung 2 (gedung S.M.A. ba- 

gan C Negeri). Jogjakarta, 

Udjian lisan bahasa Inggeris dan 

dimulaj pada hari Selasa tfmggal 17 Februari 1953 ber- 

tempat di Kepatihan Jogjakarta, 3 

Pengetahuan Umum 

Para tjalon sapaja sudah siap ditempat Udjian tersebut 

sebelum pukul 8 pagi. 

va
 

- Harap pengumuman ini dianggap sebagai panggilan. 

Thu mara. 12 Februari 1953 

Kantor Urusan Demobilisan Peladiar 
Rayon III Jogjakarta, 

Be pi iib £ 

“ (E. Soewandi Setjodipoero). 
124-2 
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Ta dari saja, 

    

  

  

MENGHATURKAN 

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2504 

Directie Spaar en Deposito Bank N. V. 

Kantor Pusat 

Taman MIO TUn IN, 25 — Tel. U. 169 — Bandung. 
119-2 
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"» ASSIGNMENT 

UNTUK MENJAMBUT TAHUN BARU IMLIK 

,LUXOR" 
mempersembahkan Film 

INI dan BESOK MALAM 

Tiongkok klas tinggi : 

,YE HUO CHUN FUNG" 

MALAM    
   

  

(Tidak dengan batasan umur. 1252 & 

: an SN 

R E x pagi djam 10.00 I 

petang dj. 5-7-9 17TH. |   
  

HARI PENGHABISAN : 

,IHE SECRET OF CONVICT LAKE” 
Glenn FORD — Gene TIERNEY — Zachary SCOTT 

Main djam 15.00 (3 sore): utk. sobat2 bangsa Tionghoa 
SPESIAL MENJAMBUT HARI TAHUN BARU IMLEK 

Film Tiongkok terbaru, detective modern : 

,Sueh Chien Chieh MeiHus" 
126-2 17 TH. KEATAS! 

  

  

Sekarang: 

IN BRITTANY”" 
(Tugas di Bretagne) 

Dimainkan oleh Bintang2 baru : 
PIERE AUMONT — SUSAN PETERS. 

Film perang jg maha dahsjat........: Peperangan antara 
Inggris dan Kaum Nazi.,.......i....! 

Penuh actie...... bombardement...... tembak-menembak 
dll. jang dapat mengerikan "penonton ! 

MD. 5 

  

II BUKU2 PELADJARAN BAHASI 

nh Dg. teks Bah. Indonesia ! 17 th. 
Tiap pagi djam 10. MATINEE. 123-2 

UDJIAN2 GABUNGAN MEMEGANG BUKU A & B, dan 
BAHASA - BAHASA akan diadakan dalam waktu antara 
30 Maart — 10 April 1953. 

Dalam udjian Memegang Buku dan Korespondensi Dagang 
dalam bahasa Inggeris dapat dipakai sebagai bahasa pe- 
ngantar bahasa Indonesia demikian djuga bahasa Belanda. 
Uang udjian : 

Persiapan (4) . Bahasa2 Rp. 35.—, Praktek (B) Bahasa? 
Rp. 45—, Persiapan (A) Memegang Buku Rp. 40— 
Praktek (B) - Memegang Buku Rp. 50— : 

Pendaftaran dengan perantaraan formulier2 jang harus 
diisi, disertaj dengan wesel pos semata-mata kepada Se- 
cretariaat Gabungan Perkumpulan untuk Pengetahuan 
Perdagangan, Kotak Pos 4 Djakarta. 
Penutupan tepat pada gl. 5 Maart 1953. 
Keterangan? dan formulier?2 dapat diperoleh pada Tuan: 
R. Agus Abukalengkas, Djl. Kuntjen 8 — Jogjakarta. 

118 - 2. 

INDONESIA. 
Bisa dapat dari persediaan:. 

Awem — TANGGA "BAHASA INDONESIA” I 4 Rp. 6,95 
Gazali & Zubir Usman — DJIWA BAHASA . 11,— 1 1 
Moechtar Z. — LATIHAN BAHASA ......, pan al 
Motik B. R. — ILMU SJARAF INDONESIA ne non 
Madong Lubis — KEINDAHAN BHS. INDON. An do 

Idem — PARAMASASTERA SEDERHANA Na aan an 
idem — BAHAN SASTERA INDONESIA ,, ,, 7,50 

Nuh Hudawy M. — PELADJARAN BARU 
BAH. INDONESIA I, 8 — 

Ide — Idem Up TO 
Pernis van H.D. — TAMAN BAH. INDONESIA » » 10,— 
Pulungan A. M. — KEINDAHAN BAHASA 

KITA: (Batan an 
Idem. — SARI ILMU BAH. INDON. Pe nana Rangkuti A. D. — PELADJARAN BAH. INDON. ,, .:' 750 

Suparno. — BAHASA INDONESIA |... Pn 200 
Simorangkir/Simandjuntak B. 

— KESUSASTERAAN INDON. I 90 
Idem — — Idem I 53 9:50 

Sabaruddin Ahmad — PENGANTAR SASTERA 
INDONESIA ,, ,, 9,50 

Takdir Alisjahbana T. 
— TATABAHASA BARU BAH.INDON.I sn era 

Idem  — Idem KN ab 
Idem '— PUISI LAMA (Batjaan) “it Pena Una 
Ketan on PO BA RU eng an Ron Kek OaO 
Idem — PELANGI dn NG Ja EN pn 
Idem — K Ian Hasan Le sn Ton 
Idem — 3 IL ak : ye Na ee gan 
Idem' — 5 AM 3 PA Ie an Sen AG 

Usman Effendi — PEDOMAN PELADJARAN 
BAH. INDONESIA I,, ,, 4— 

Idem — Idem Magna andai 
Idem — Idem KenP an Ai 
Idem '— Idem TV Teu As 
Idem '— Idem Mn an ya ba 

Zain St, Muhammad — DJALAN BAH.INDON. ,, ,, 12,50 
Harahap E. St. — ILMU SJARAF INDONESIA In Oka 
Husain Munaf — TATABAHASA INDONESIA ,, | 15-- 

Idcem — KUPASAN PEPATAH INDONESIA ,, 8,— 
Pesanan2 luar Kota harus tambah Porto 10K (sedikitnja 

“Rp.0.60). Untuk pedagang dan Toko-Buku dapat potongan 
memuaskan. 

Keterangan lebih landjur pada: 

Toko Buku ,,GUNUNG AGUNG" 
djh THAY SAN KONGSIE, 
Kwitang 13 Kotakpos 135, 
Telp. 4618. Gmb. — Djakarta — 120-2 

    hai 5 KARMUN 
Perhatian!!! Harap Surat diser- Guru S.R. 6 Wajat/Djiwan 
tai pranco atau wisel Rp. 2,50 Madiun, 
buat balasan. 70 -2, 

Pengobatan dari djauh ' 
Mempermaklumkan dgn hor- 
mat bahwa dengan pertolongan 
bapak DJOCO. Occultist Djl. 
Grogolan 21/KR Solo penjakit 
kami berak 4 — 6 kali setiap 
hari selama 1, bulan berak 
darah/ingus dubur keluar: di- 
obati dengan batin dan djamu2, 
sekarang sudah sembuh kem- 
bali diobati dari djaul. 
Kemudian kami mengutjapkan 
diperbanjak terima kasih dan 
semoga Tuhan membalas pada 
bapak semestinja. 

Hormat kami, 
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Typ ,KEDAULA:-. TAN RAKJAT” 4522/52/8.0A4,    

  

 


