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   k memori2 pemerintah 2 
akan disampaikan kepada I 
engenai 3 rantjangan undang2 

  
  

sian ' lowongan anggot 

“Tag tentang keadaan bahaja. 
Selain dari pada itu pemerin-   

tah membitjarakan soal bentja- 1 
terdjadi dihari | 

Teng ini Pn tempat ai | 
na alam jang 

  

mata "bin Kain anban pekerdjaan 
djawatan2 pemerintah” dalam 
meringankan beban korban2 ben 
tjana alam itu. 
rut Me Dewan Men- 
teri. 

- TANAH?2 PAR PARTIKULIR 
Jang sudah dan jang 
belum dibeli peme- 

  

Da rintah. 
“Dalam lampiran jang disert- 

kan pada pidato ba 7 
Jam Negerj Mr. Roem disidar 
parlemen baru2 ini waktu px 

lemen membitjarakan rentjai 
undang2 tentang pembelian ix 
berapa tanah pertikulir disebut 
kan djumlah tanah2 partikulir 

.di Indonesia - jang sudah dan | 
jang belum dibeli kembali ag. 
Pemerintah sbb: , 

Djumlah tanah partikutis 2 
da tahun 1816 ada 293 bi ang, | 
Juasnja Ik. 1.136.911 ha. 

Keadaan pada tanggal 27-12. 
1949 jaitu pada sa'at penjera- 

han kedaulatan sbb : 
@. tanah2 partikulir agraris 

33 bidang, luasnja 22.198 hap 
b. tanah2 partikulir dalam 

kota 109 bidang, luasnja 7. 125 
ha. Djumlah 142 bidang, luas-' 
nja 29.323 ha. Keadaan. seka- 
rang sbb : 

a. tanah2 partikulir 2 
26 bidang luasnja 14.353 ha. 

“b. Prana pantikulir dalam 
ae “bidang juasnja 3:965 

    

  

. Remtgin Kanan SAMAWI 23 
“Telp. Rumah : 902. | 2 

mpin wononro 15 
rep. Rumah : Ni Ka 

, , tentang hak enguete DPR - 

Demikian menu- | 

    

    

Pem 

  

Dalam pada itu didapat kete- 

rangan pula, bahwa kini rentja- 

na untuk menarik instruktur2 

Djerman praktis tidak akan 

  

  
/ individuil dianggap kurang 
(pat.oleh Pemerintah Indonesia, 

  Djumlah -sekarang 109 bi- 
dang, an 18. 318 ha. — 7 Ani 

- didjalankan, karena .missi resmi 
tari Dien dianggap tidak 

  

aun, Pemerintah Djerman 

erpend pat, 'bahwa pengiriman 

“inissi jang demi emikian itu akan 
dianggap oleh Pemerintah Ne- 
derland sebagai tindakan jang 
“bersifat bermusuhan. 

Dalam pada itu menarik in- 
struktur2 Djerman atas dasar 

Le 

  

karena untuk itu tidak didapat- 
kan bantuan dari  pembesar2 
'Djerman dan kedudukan in- 
sStruktur2 tersebut  mendjadi 
sangat sukar karena mereka 
mendjalankan dinas militer dgn 
tidak mendapatkan idjin Peme- 
rintahnja dan karena itu mere- 
ka dapat kehilangan kewarga- 
negaraan Djerman. 

Instruktur? asing sukar 
didapat? 

Maka menarik instruktur2 
Djerman atas dasar2 tersebut 

dianggap Pemerintah  Indone- 
sia mengandung banjak hal jg 
tidak tentu dan karena itu ren- 
na tersebut Man 

— Berapa baka bandiir 
di Solo? 

  

Ea. 
a en terserang air bah 

». bersama2 PM. tjabang “Semarang Jn- 
anta pa 

spektur Djawatan Sosial dan beberapa orang wartawan di 
s emarang dan disertai gubernur Budiono mengadakan penin- 
djauan didaerah bandjir Surak arta. Kemudian rombongan itu 
disertai kepala? daerah Surakarta menindjau Pa da- 
lam kota Surakarta jang digenangi air. & 

Menurut keterangan, pada 
hari pertama karena meluapnja 
Bengawan Solo memang bebe- 
rapa kampung Gisekitarnja Be- 
ngawan tergenang air hingga 
tinggi antara 30-40 cM. Akan 
tetapi air itu hanja merupakan - 
air meluap sadja “dan ke-esok- 

an harinja seluruh -kampung2 
jang tergenang air telah kering 

sama sekali. Bandjir tahun '53 
dewasa ini adalah agak besar 
sedjak tahun 1937. Tetapi mes- 
kipun demikian tidak menim- 
bulkan kerusakan2 rumah pen- 
duduk, hanja beberapa tanaman 
dihalaman vanjak jang roboh. 

Bertaliai dengan itu maka 
kini oleh pihak jang berwadjib 
telah diambil tindakan terutama 
jang mengenai kesehatan. 

Setelah menindjau kampung2: 
dalam kota Surakarta, kemu-' 
dian rombongan gubernur Bu- 
diono tsb. menindjau daerah2: 
bandjir di Sragen, ketjamatan | 
Matjaran dan Sidoardjo. 
— Sementara itu didapat kete- 
rangan, bahwa diketjamatan 
Matjaran terdapat 6 desa ter- 
genang air jang meliputi 9 pe- 5 
dukuhan, sawah jang rusak 
490 ha. Ketjamatan Sidoardjo 
7 desa tergenang air, 1060 ha 
sawah rusak. Di Sragen 3 desa 
tergenang an, 455 ha sawah 
rusak. 
Kemudian dari akibat? keru- 

sakan? itu terdapat 507”, dari 
hasil pertanian jang Maan 
kan telah lenjap. 
Kemudian untuk meringan- 

kan beban para penderita. ma- 
ka oleh pemerintah telah di- 
berikan bantuan untuk ketja- 
matan Matjaran uang Rp. 509,-, 
untuk Sragen Rp. 200,. dan be- 
ras ? kwintal: untuk Sidoardio | 
bantuan berupa ? botol tablet 
kinine. Achirnja @injatakan 
bahwa korban manusia tidak 
ada. Hr -n 

Kerugian di Klaten. 
Akibat dadalnja tanggul su- 

ngai Dengkeng, . maka daerah 
Tjawas Kab. Klaten baru2 ini 
menderita kerusakay “al, sawah 
seluas 50ha didaerah tsb. ter- 
genang air. Selain itu dua buah 
desa Sinduwono dan . Geneng 
ketjamatan Wonosari, Delenggu 
akibatmeluapnja Ben, gawan S 
lo 21 ha sawah dan 250 ,“sa- 
wah lainnja dimana padi se 
dang menguning “berada diba- 
wah air. Akibat kerusakan tsb. 
di taksir kerugian sebanjak 
5 ribu rupiah. Korban manusia 

  

tidak ada. Dalam pada itu di-| 
peroleh kabar, bahwa dua buah 
desa dalam katjamatan Tjawas 
29 rumah roboh akibat angin 
taufan jang mengamuk bersa- 
maan dengan datangnja ban- 
djir dan beberapa ternak dike- 
temukan mati. Kerugian ditak- 
sir kl. 18 ribu 800 rupiah. 

Bupati Klaten dengan diikuti 
oleh anggauta PRP, sala!   

sosial, kesehatan dan pertanian 
telah mengadakan penindjauan 
didaerah2 jang di timpa bahaja 
bandjir dengan membagi2-kan 
Obat2-an dan sekedar memberi- 
kan bantuan bahan makanan. 

Panitya Penolong. 
Di Sragen kini telah berdiri 

panitia penolong penderita rak- 
jat Sukawati (PPPRS) jang di- 
ketuai oleh Sdr. Sujono. Seba- 
gai langkah pertama panitya 
ini telah memberikan bantuan 
terhadap para penderita ban- 
djir. Panitya mengandjurkan 
supaja didaerah2 katjamatan 
dibentuk djuga panitya sema- 

tjam itu dan menjerukan djuga 
kepada 'instansi2, partai2 dan 
organisasi2 agar membantu pe- 
kerdjaan panitya tsb. — R.S. 

UT keterangan, kepala 
$'Agi Indonesia djenderal majoor 
akan / gi ke Nederland dengan persetudjuan dan atas beaja 

ntah Indonesia berhubung dengan perundingan menge- 
nai kedudukan Missi Militer Belanda jang akan datang. 

  

Belanda 
lama lagi 

Missi Militer 
Pereira tidak 

Dalam pada itu kini terus di- 
landjutkan perundingan? dgn 
berbagai negeri lainnja, tapi 
dimana? didjumpai kesukaran? 
poiitik dan  finansieel - technis 

dan dengan demikian maka 
kini soal tersebut tidak berke- 
tentuan. 

Berbagai kaataan Nae me-. 

njetudjui penjelesaian soal ter- 
sebut se-mata2 atas dasar poli- 
tik sebagai jang dikemukakan 
dalam rentjana penarikan op- 
sir2 India. Maka kini tampak 
perundingan2 mengenai coal 

Missi Militer Belanda daiam bu- 
lan Maret jang akan datang 

DITERBITKAN « OLEH BADA 

  nenghadapi soal2 sulit. — Ant. 

    

H A R I A N v MUM : 
N PENERBIT .KEDAU LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P — 
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LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota, 

Sehnlan (en Uk Rp3 Li— 
MENATA » 0.60 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
  

TAHUN 

  

  

ae 

Femina kerugian 
Tram dan K.A. jang di- 
nasionalisir. 

“ Mengenai Kawat jang akan 

dikirimkan kepada Menteri Per 
hubungan Indonesia, Ir. Djuan- 
da, mengenai penggantian keru- 
gian sepantasnja untuk  tram 

dan kereta api di Indonesia jang 
dinasionalisir, Van der Werti 
en Hubrechts dalam Beursover- 
zichtnja menerangkan, bahwa 
perhatian sangat besar kepada 

kawat tsb. Sebab itu maka pe- 

ngirimanja ditunda dan tentang 
hal ini akan diberitahukannja 
dalam Beursoverzich no. 83. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa sesudah Beursoverzicht no. 
81 terbit, KPM mena mendapat 

UNDANG2 POKOK PERT AHANAN : 

AP bekerdja untuk kepentingan 
negara nasional! 

RUU memberi djaminan : Wap pada 
anggota AP 

Dasa harian kita pada hari Saptu telah kita muatkan ke- 
terangan P.M. Wilopo selaku Menteri Pertahanan a.i. me- 

ngenai pemandangan umum dalam babak pertama disekitar 6 | 
RUU Ketentaraan, Dibawah ini kita muatkan kelandjutannja. 

Terhadap pandangan 
: “kedua. 

Mengenai pandangan jang ke- 
dua, pemerintah berpendirian 
sbb.: Apabila jang dimaksud de 
ngan undang 2 pokok pertahan- 
an itu ialah undang2 susunan 

Angkatan Perang, maka lebih te 
pat undang2 itu setjara 

disebut undang2 susunan Angka- 
tan Perang. Sebab jang menje- 

lengarakan pertahanan bukan ha 

nja Angkatan Perang sadja, me. 
lainkan djuga badan2 lainnia. 
Pemerintah mengakui, bahwa 
undang2 ini penting dan harus 

segera disusunnja. . 

Dalam penjusunan peraturan 
tentang susunan Angkatan Pe- 

rang perlu diperhatikan penga- 
laman2 seperti berikut : 
Susunan Angkatan Perang da- 

pat setiap waktu membutuhkan 
perubahan. Tudjuan perubahan 

ini ialah: penjesuaian setjepat2- 
nja pada bahaja dari luar, Sja- 
rat2 untuk organisasi jang de- 

mikian ini tergantung kepada   keadaan politik diluar negeri, 

terutama tindakan? militer dari 
  

Dr. Leslie Miller : 
  

— Den Haag. 

- Doctor Leslie Miller menulis, 
bahwa dipandang dari sudut eko- 
nomis hilangnja Irian-Barat ha- 
nja menguntungkan Belanda. 
Kekurangan akan tenaga beker- 

|dja jang murah di Irian berhu- 
bung dengan djumlah penduduk 
jang tidak banjak menimbulkan 
kesulitan2 besar bagi kaum on- 

dernemer, apalagi belum ada 
djaminan bahwa kesulitan 'ini 
(akan dapat diganti oleh kekaja- 
(an alam di Irian. Demikian Dr. 
| Leslie Miller, 

Pembentukan Komisi 

Agraria untuk Irian. 

Hari Djum'at menteri urusan 

daerah seberang Belanda telan 
melantik Komisi" Agraria untuk 

menjelidiki soal2 jang bersang- 

f |       

   

kutan dengan penetapan di 
Irian. Direntjanakan bagi ko- 
misi tersebut untuk mengada- 
kan perdjalahan-studie ke Irian 
dalam bulan Djuni jang akan 
datang. 

"Pemerintah Belanda me- 
nolak permintaan orang? 
Ambon dalam soal upah. 

Dalam pidatonja di Tweede 
Kamer tanggal 11 Pebruari jang 
baru lalu Perdana Menteri Be- 
landa Dr, Drees menjatakan, 
bahwa walaupun Pemerintan sa. 
ngat menghargai - spontaniteit 
dari orang2 Ambon di Nederland 

Hilangnja Irian Barat me- 
nguntungkan Belanda 
Soal Irian den Ambon di Nederland 

UKU jang ditulis oleh penulis 
dengan kepala ,,The economical aspect of the New Guinea 

problem” (Sudut2 ekonomis dari persoalan 
diterbitkan dalam bahasa Belanda oleh penerbit 

  

.rusan Suez, jg kini masih men- 
|'djadi persengketaan antara Me- 

doctor J.W.H, Leslie Miller 

telah 

di 

Irian) kini 

Execelsior 

£ 

dalam. memberikan bantuan ke- 
pada daerah2 jang mengalami 
bentjana bandjir di Nederland, 
tapi bagi Pemerintah Belanda 

tidak mungkin terus mengerdja- 
kan orang2 Ambon itu didaerah2 
jang mengalami bentjana itu, 
karena orang2 Amban tersebut 
menuntut supaja sebagian dari 
upahnja untuk pekerdjaan jang” 

mereka lakukan dibajar dalam 

mata uang (valuta) asing jang 
menurut Dr. Drees digunakan 

untuk membantu  perdjuangan 
melawan negara asing. Perlu 

diterangkan, bahwa oleh orang2 
Ambon itu dimaksudkan supaja 

tegas | 

negara2 tetangga. Selandjutnja 
organisasi tersebut sangat dipe- 
ngaruhi oleh keadaan keuangan 

dan persediaan personil jang tja-- 
kap, dalam arti keachlakan, se- 

mangat dan kemahiran tehnik, 
jang setiap waktu mudah beru- 
bah. 
Perubahan jang tjepat dan se- 

ring diadakan itu menjebabkan, 
bahwa dibeberapa negara terbit 

persengketaaan mengenai per-- 
Soxian, apakah susunan Angkat- 

an Perang itu perlu diatur da- 
lam undang? atau tjukup dalam 
peraturan pemerintah atau da- 
lam keputusan Kepala Negara. 

Pada waktu ini oleh Dewan 

Menteri sedang dipeladjari suatu 
RUU tentang dasar2 susunan 

dan tugas alat perlengkapan jg 
diberi kewadjiban menjelengga- 

rakan pertahanan pada umum- 

nja berdasarkan pasal 126 UU- 
DS, didalam mana djuga diatur 
susunan Kementerian Pertahan- 

an. 

Menjetudjui pandangan 
ketiga, 

Terhadap pandangan jang ke- 
tiga, pemerintah tidak mempu- 
njai keberatan apa2. 

Apabila D.P.R. memilih pan- 
dangan jang ketiga ini, pemerin. 
tah sanggup menerimanja dju- 
ga, dengan pengertian, bahwa 

mengenai penentuan soal2 mana 

jang perlu dimasukkan dan ma- 
na jang perlu diatur dalam un- 

dang2 lain, masih akan dipersoal 
kan lebih landjut. 

Djikalau pemerintah menjetu- 

djui adanja undang? pokok per- 
tahanan menurut satu dari ke- 

tiga pandangan tersebut dia- 
tas, hal ini tidak berarti, bahwa 
pemerintah mempertangguhkan 
penjelesaian 4 RUU ketentaraan 

itu sampai adanja undang? po- 

kok pertahanan. 

Seperti jang telah diterang- 
kan dalam memori djawaban j.L., 
di Kementerian Pertaharran te- 
lah ada panitya kerdja dibawah 
pengawasan Gabungan Kepala? 
Staf jang menjiapkan penjusun- 
an undang2 pertahanan. 

Menjetudjui Panitia — 
Bersama. 

Diterangkan, bahwa Angkatan 
Perang sebagai alat kekuasaan 
negara bekerdja untuk kepen- 

tingan negara sendiri tidak un-   Valuta asing jang mereka tuntut 

itu dimaksudkan untuk diguna- 
kan membantu gerakan R.M.S. 
Tea Ant. , 3       

» KAN INGGERIS 
Dalam waktu setahun? 

Berita terachir mengenai Te- 

sir dengan Inggeris, menjatakan 
bahwa pemerintah Inggeris ber- 
sedia meninggalkan  pasukan2 
Inggeris dari Terusan Suez da- 
lam waktu setahun, dengan sja- 
rat, bahwa Mesir harus masuk   dulu mendjadi anggota Perseku- 

  

SUEZ AKAN DITINGGAL- | 

  tuan Pertahanan Timur Tengah. 

  

tuk kepentingan negara lain. ' 
| Selandjutnja djika disana sini 

terdjadi perbuatan dari seseo- 

| rang atau sekelompok anggauta 
Angkatan Perang jang tidak 

pantas terhadap rakjat, peristi- 

wa2 ini tidak boleh lantas dige- 
neralisir dengan menuduh, bah- 

wa Angkatan Perang kita selu- 
ruhnja menindas rakjat. Peme- 

rintah mengakui adanja ekses2 
dan tetap berichtiar untuk me- 
ngurangi adanja tindakan sewe- 
nang-wenang. 

Salah satu maksud dari dia- 
djukannja RUU tentang kedu- 
dukan hukum ialah djustru su- 
paja angauta Angkatan Perang 
dengan antara lain mengutjap- 
kan sumpah atau djandji tentara 

selalu memegang teguh 

pKon bata 

yan Kunstan 

5 Djauh, 

(soal2 sekitar Timur Djauh, dan 

negeri, keadaan tehnik peralatan | 6 
meresap didalam hati para ang- | bagi usaha 

| Angkatan 

djiwa- 

TIMUR DJAUH DIBITJA- 
1 RAKAN. 
“Hari Senin ini, Presiden Ame- 
rika EHisenhower, akan mengada- 
kan konperensi penting dengan 
ahli2 Amerika 

untuk 
urusan Timur 

membitjarakan 

rentjana Amerika untuk blokka- 

de terhadap RRT, serta kemung- 
|kinan serangan besar?an di Ko- 
rea, pada musim semi jang akan 
datang. 
“Kemarin dulu, Eisenhower te- 
lah pula mengadakan pembitja- 
rean2 dengan kepala gabungan 
Ai angkatan perang Amerika 

jenderal Omar N. Bradley. 

SIDANG | PBB KE-7 
Sekdjen PBB Trygve Lic, te- 

lah memberitahukan kepada 60 
negara anggauta PBB, bahwa 
sidang umum ke-7 PBB akan di- 

: adakan pada tanggal 24 Pebru- 
arj jang akan datang. 
Djuga diterangkan  olehnja, 

bahwa hingga kini telah ter- 

tjantum rentjana agenda pada 

sidang umum tersebut, diantara. 
nja masalah Korea, — RD. £ 

keuntungan. Pemerintah Belan- 
da akan membajarkan sedjum- 
lah besar uang kepada KPM se- 
bagai ganti bagi kapal?nja jang 
karam selama perang dunia ke- 
dua. — Ant. 

- 

      
3 

| din semangat keperadjuritannja 
alam menunaikan tugasnja un- 

tuk melindungi kepentingan rak. 

at seperti jang dimaksudkan 

teh saudara jth. tersebut. 
iterangkan, bahwa arti ,,Da- 

T.N.I” jaitu tjita2 
urni mengenai Ma'na dan tu- 

Batasi tetap! 

gauta Angkatan Perang bekas T. 

Gjaminan materiel jang dirasai 
' Oleh anggauta Angkatan Perang 

mengingat bandingan dengan 

tentara negara lain, tidak me- 

ngurangkan semangat: dan ke- 

giatan bekerdja mereka 

guna kepentingan negara. De- 

ngan menjatakan sumpah atau 

djandji jang tersebut dalam RU 

U kedudukan hukum anggauta 

Angkatan Perang akan selalu 

insjaf kepada tjita2 murni itu 

selama melakukan tugasnja. 

an hukum. 

Diterangkan, bahwa maksud 
RUU ini memberi djaminan ke- 

pada anggauta Angkatan Pe- 

rang jang tetap pada Angkatan 

Perang, tentang kedudukannja 

sebagai anggauta Angkatan Pe- 

rang, sehingga djabatan keten- 

taraan itu memperlihatkan dje- 

las perspektif2nja. 
RUU itu bermaksud 

tenaga2 jang me 
ketentaraan, tetap tinggal dalam 

ketentaraan dan tidak terpaksa 

keluar dengan ' mengorbankan 

bakatnja itu karena peraturan2 

jang kurang baik. 
Hak2 azasi manusia, al. bah- 

wa tiap2 warga negara berhak 

mendapat kesempatan jang sa- 

supaja 

untuk , 

unjai “bakat | 

|   
|   

jang | 

Sekitar blokkeade R. R.T.: 
  

Tak mungkin 
Malahan lebih dekati 

ENURUT keterangan jang diperoleh dari pembesar? Ame- 
rika Serikat, andaikata dilakukan blokade dari laut terha- . 

dap RRT dengan sempurna, maka import ke RRT akan berku 

rang dengan 30 sampai 40”. Tetapi sebagian terbesar dari 

barang? import ini tidak bersifat strategis atau sangat penting 

bagi ekonomi dalam negeri Tiongkok. 
Oleh sebab itu, maka diadakannja blokade tidak akan dapat 

merupakan paksaan bagi RRT untuk menarik kembali pasukan- 

pasukannja dari Korea. 

Malahan sebaliknja, RRT akan 
lebih mendekati Sovjet Uni lagi, 
karena dengan adanja blokade 

ini Tiongkok harus menggan- 
tungkan nasibnja kepada pe- 

ngangkutan melalui darat, untuk 

menerima bahan? jang biasanja 

didatangkan melalui laut. 

Barang? jang didatangkan 

melalui laut. 
Menurut dugaan, RRT tiap2 | 

tahun mendatangkan barang 
sedjumlah 600.000 ton dari se- 

gala djurusan dunia, kira2 1/3 

Gari barang tadi didatangkan 

melalui laut dan kira2 2/3 me- 

lalui darat. Demikianlah kata 

pembesar2 tadi, jang seterusnja 

mengatakan bahwa tidak - ada 

hal2 jang dapat menundjukkan 

bahwa banjak alat2  sendjata 

didatangkan melalui laut. Di- 

duga bahwa djumlah minjak ta- 

nah jang didatangkan melalui 

laut, djauh kurang daripada jang 

diangkut melalui darat, karena 

Blok Sovjet tidak berapa banjax 

djumlah kapal minjaknja. 

Kebanjakan dari bahan2 stra- 

tegis jang didatangkan RRT 
  

ma untuk mentjapai tingkatan 

jang tinggi dalam kehidupannja, 

bahwa ia berhak membela diri, 

bahwa ia berhak mendapat hak2 

sebagai tegenprestatie dari ke- 
wadjiban2nja, dapat dilihat de- 

ngan djelas dalam RUU itu. 
RUU jini didasarkan pada pa- 

sal2 dalam UUDS dan tidak pa- 

da Undang2 Darurat No. 4 ta- 

hun 1950. 
Pengesjahan RUU keJludukan 

, hukum ini akan menimbulkan 

| psxghologiseh effect.jang baik 
kearah keutuhan 

Perang.. Demikian 

| pemerintah. N.I Berkat filsafah hidup itu, 
maka kekurangan2 daiam la- | 

pangan ketjakapan tehnis dan | | | 
| 

| 
| 

(Akan disambung). 

GEMPA BUMI DI IRAN 
Lebih dari 1.000 orang 
tewas. 

Menteri luar negeri Iran Hos.. 

  

| sein Fatemi mengumumkan ha- 
membangun Angkatan Perang | sein g 

ri Sabtu ini, bahwa sebagai aki- 
bat dari gempa bumi jang meng- 

| gontjangkan daerah Toroud di- 

RUU tentang keduduk- | 
| 

| | 
! 
| 

  

| propinsi 

| sepandjang 

Mazanderan, di Iran 

| utara, lebih dari 1.000 orang su- 

dah diketahui tewas. 

Laporan2 resmj menjatakan, 

| bahwa Toroud dan 4 buah desa 

jang berbatasan telah' hantjur. 
| Menurut orang2 jang menjak- 

sikannja, selama 3 menit. jang 
pertama ketika terdjadi gempa 

tadi, terdjadi belahan2 ditanah 
kira2 2 kilometer 

dan selebar 10 meter. Pohon2 
tumbang sampai keakar2nja. 
Ladang2 jang sedang dikerdja- 

kan oleh petani, banjak jang 
terbelah, hingga orang2 jang 

sedang bekerdja djatuh keda- 
lam lobang2 jang disebabkan 
oleh gempa, lalu tertimbun ta- 
nah. 
Djumlah orang jang menda- 

pat luka parah ada 29, jang 
luka ringan 180 orang. Mereka 
telah diangkut kerumah sakit 

di Danghan, jang letaknja le- 
bih dari 30 mil dari Toroud 

dengan truck2 tentara. — UP. 

ATJEH MENDERITA: 
  

bertumpuk-tumpuk. 

Daerah jang terhebat ditim- 
pa bentjana alam itu, menurut 
Menteri dari keterangan2 jang 
diperolehnja ialah di Atjeh Se- 
latan disekitar Tapaktuan. Se- 

sudah bandjir surut didaerah 
Tapaktuan ini berketja- 
muk pula penjakik 
perut. 

Karena itu Menteri Anwar 
andjurkan agar  masjarakat 
berikan sepenuhnja pertolongan 
untuk bantu korban2 bentjana 
bandjir didaerah Atjeh itu. 

Tentang bandjir di Tapaktuan 
Menteri djelaskan, bahwa dari 
penduduk dapat diketahui, bah- 
wa sebelum daerah Atjeh Se- 
latan diamuk bandjir, terlebih 
dulu terdengar suara ledakan 

-dipegunungan, 
bu jare 

  
  
carch € | 
an Watanscnagyu :) 

ENTERI Sosial Anwar Tjokroaminoto 

bentar dilapangan terbang Polonia 

dari penindjauan ke Kotaradja terangkan bahwa akibat ban- 

djir didaerah Atjeh adalah besar. 

njatakan bahwa airbah bukan sadja mengamuk 

Kotaradja tapi djuga telah melanda 

Kini airbah telah surut seluruhnja. 

  

jang singgah se- 
Medan, sekembalinja 

Dalam hubungan ini ia 
disekeliling 

seluruh Atjeh setjara 

Air bertjampur dengan 
lava? 

Air jang menggenangi dae- 

rah Tapaktuan dikatakan war- 
nanja hitam mungkin karena 

bertjampur dengan sematjam 
lava. Karenanja seluruh ikan 

didalam sungai mati. Djika 
orang tersentuh dengan air ini 
kulit badannja mendjadi ter- 
kupas. “Apakah telah terdjadi 
ledakan gunung didaerah Ta- 
paktuan masih belum  diketa- 
hui. Tetapi Menteri telah bawa 
sebotioi dari air itu ke Djakarta 
guna penjelidikan lebih djauh, 

Menteri jang bertolak hari 
Selasa jl. Ke Kotaradja telah 
mengadakan penindjauan kes 
kampung2 jang ditimpa ben- 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

  

  

, mencharter 

  

dari luar melalui laut, diantara- 

nja logam2, bahan2 kimia, alat2- 

kerdja-tjepat dll, didatangkan 

dengan kapal2 kepunjaan nega- 

ra2 Blok Sovjet. 

Kata sumber keterangan tadi, 

Polandia mempunjai kira2 12 

buah kapal jang besarnja dari 
7.000 sampai 10.000 ton : kapal? 

tadi berlajar ke RRT kira2 2! 
seharga kira2 $100.000.009 telah minggu sekali. Untuk keperluan 

sematjam ini, Sovjet menjedia- 

kan 2 buah kapal, sedangkan 

Tjekoslowakia dan RRT kadang2 
kapal2 untuk me- 

ngangkut barang2 ke RRT. 

  

paksa RR 

  

IX — NOMOR 38. 

  

Soviet 
Kapal2 negara2 Barat, sedjak 

PBB menjatakan embargo 
tika tahun 1951, kebanjakan ti- 
dak mau angkut bahan2 strate- 
gis ke RRT, Pada umumnja 1io- 
reka datangkan barang2 

kapas, bahan2 kimia, dan pupuk 

(rabuk). Kebanjakan dari kapal? 

luar Blok Sovjet jang berlajar 

ke RRT itu, adalah kapal2 Ing- 

geris, Junani, Pakistan dan 

Skandinawia. 

Peranan Hongkong dalam 

dagang dengan RRT. 

Andaikata diadakan blokadi: 

djuga, maka kemungkinan masin 

ada bahwa masih tinggal “satit 
lobang” jang besar, jaitu Hong. 
kong. 

Ketika tahun 1952, 

ke- 

seperti 

  

barang2 

mengalir ke RRT melalui Hong- 

kong. Barang2 tadi terdiri dari 
barang2 seperti pupuk, alai2 

mesin, bahan2 tjat, barang2 ha- 

sil farmasi dan obat2Zan, IP 

  

Dari sidang Ecafe: 

Indonesia kontra Hongkong 
Laporan2 komite transport dan komite 

irdustri diterima baik oleh sidang 
ELAIN dari pada laporan komite transport dalam negeri, 

jang dengan usul amendemen Indonesia telah diterima baik 

dengan suara 12 setudju, O kontra dan 1 blanco, maka 
sidang pleno Ecafe ke-9 djuga telah diterima baik laporai 

dan perniagaan dengan suara 10 setudju, O kon- mite industri 
tra dan 3 blanco. 

Diskusi tentang laporan 
komite transport. 

Dalam pembitjaraan disekitar 
laporan komite transport dalam 

negeri itu, utusan Indonesia dju- 
ga telah memberi keterangan 
mengenai pendidikan sederhana 

untuk ahli motor dan mesin, jg 
harus selesai dalam tahun ini, 
mengenai suatu rombongan ex- 

pert jang diharapkan akan di- 
kirimkan keluar negeri dan me- 
ngenai soal2 bertalian, dengan 
Kereta pi: ae | menuhi 
Karena kekurangan perleng- | 

kapan tehnis merupakan peng- 
hambat besar untuk mengem- 
bangkan Djawatan Kereta Api 
Indonesia, sedangkan buat re- 
habilisinja dibutuhkan l.k. 100 
djuta dollar (USA), maka utu- 
san Indonesia menjarankan, su- 
paja Ecafe mempertimbangkan 
kemungkinan membentuk sebu- 

ah panitia kerdja untuk penje- | 
lenggaraan dan pemeliharaan 
traksi diesel. 

Pembitjaraan tentang la- 
'.poran komite industri dan 
perniagaan. 

Diskusi mengenai laporan ko- 
mite industri dan perniagaan di- 
mulai oleh utusan Hongkong jg 
tidak setudju . dengan rentjana 
tarif2 chusus untuk memperlin- | 
dungi produksi dalam negeri. 

Tarif2 demikian, kata utusan 
Horgkong, akan memperluas 
naiknja harga2 didalam negeri, 
memperlindungi industri2 jang 
jang tidak efficient dan “akan 
mendesak negara2 lainnja untuk 
menerima “baik djuga tjara2 
proteksrffu. Maka akan timbul- 
lah ,,keadaan jg menggelikan”, 
jaitu industri jang dapat subsi. 
di didalam suatu negara akan 
diperlindungi terhadap industri 
jang dapat subsidi dinegara lain. 

Dikatakannja djuga, bahwa 
mungkin dengan rentjana tarif? 
itu ada alasan2 baik untuk men- 

dorong produksi dalam negeri, 
tapi Hongkong lebih suka "per- 
niagaan bebas”. 

Sebelum bandjir terdengar ledakan 
Orang tersentuh air, kulit terkupas 

— Sebotol dibawa Menteri Sosial ke Djakarta . 
3 

tjana alam dari  Atjeh Besar 
sampai ke Sigli. Keadaan pen- 
duduk setelah  terdjadi mala- 
petaka ini adalah tenang sa- 
dja. Keadaan makan- 
an tidak mengeha: 
watirkan. Walaupun banjak 
tanaman2 jang rusak, tetapi 
Atjeh tjukup mempunjai beras 
untuk dapat disalurkan kedae- 
rah jang “kena bentjana itu. 
Sebab itu beras sebanjak 200 

ton jang telah dikumpulkan pa- 
nitia membantu korban2 ben- 
tjana alam di Djakarta akan 
didjadikan uang untuk mem- 
bantu korban2 tsb. 

Kata Menteri, pemerintah 
akan perbesar bantuannja, Tapi 
berapa djumlahnja pada taraf 
kedua ini masih belum dapat 
ditentukan. Pada taraf perta- 
ma pemerintah pusat telah 
sampaikan Rp. 100.000.— untuk 
membantu korban? bentjana 
alam di Atjeh. 

Menteri telah kembali di Dja- 
karta. — Ant, 

| kan2 terhadap perniagaan bc 

  

dalami 

1 ko- 

Diserukan djuga, supaja ne- 
gara2 Ecafe djangan 'menetap- 

kan restriksi2 baru. 

Kritik Sovjet. 
Sovjet memadjukan 

dari 

Utusan 
kritiknja, bahwa laporan2 

pelbagai badan2, jang : 
wah Ecafe itu, harus 
objektif mentjerminkan diskus 
jang terdjadi didalam badan: 

itu. 
Ia menjesalkan, bahwa lapo- 

ran2 untuk Ecafe itu tidak 

prinsip itu dar hanja 
memberikan gambaran dari satii 

pihak sadja tentang 

tersebut. 
Ditegaskannja, bahwa peman- 

dangan2 jang diutjapkan oleh 
wakil Sovjet Uni tidak tergam- 
5arkan “didalam lapangan itu. 
Kemudian utusan Soviet itu 
memberikan  tjontoh2 tentang 
bagian2 jang dikatakannja 
lah dihilangkan dari laporan itu. 

Pertentangan Indonesia 

dan Hongkong. 
Utusan Indonesia, dalam hal 

mengupas pendapat Hongkong 

tentang perniagaan bebas, 
njatakan, bahwa dalar: pr Tan 
nja Indonesia tidak mens 
perniagaan bebas itu dan d: £ 

tidak menentang usaha dan k 
giatan seseorang. Tapi, den 

an kata utusan Indonesia, 

    

       

   

IMe- 

diskusi2 

te- 

rne- 

“tan: 

    

  

   

  

  

itu diambil dengan menin 

usaha untuk perkembangan €cko- 
nomi Indonesia keseluruhnja. 

Selandjutnja dikemukakan dju- 
ga betapa pentingnja industri2 
ketjil,.dan dengan alasan? so 

sial dan ekonomi, perkembang- 
annjaLmendapat veriitian, ka- 
rena industri ketjil itu adalah 
satu bagian dari program umum 

negara ini. 

Kata wakil Indonesia, negara2 
konsumen telah ' mengalami 
"permainan2 harga” jang dila- 
kukan oleh negara2 produsen, 

dan menerangkan, bahwa perni- 
agaan bebas itu akan dipertim- 
bangkan djuga sebagai bagian 
dari keseluruhan schema, 

Indonesia djuga ingin selekas 
mungkin melepaskan restriksi2 
jang ditetapkan sebagai suatu 
bagian dari schema perkemba- 
ngan perniagaannja itu, tapi rt- 
panja tidak akan setjepat se- 
perti dikehendaki oleh Hong- 
kong. 

Utusan Hongkong mendjawab, 
bahwa keterangannja (Hong- 
kong) tidak begitu dimengerti- 
kannja. Hongkong ' hanja me- 
minta perhatian tentang bahaja. 
nja politik proteksi dan tidak 
menuduh, bahwa komite industri 
dan perniagaan Ecafe telah me- 
lakukan politik begitu. 

Utusan Hongkong mengeta- 
hui, bahwa tindakan2 protektif 

itupun mengandung alasan2 jg. 
baik djuga. Hongkong telah 
membentuk . industrinja dalam 
menghadapi persaingan Djepang 
jang hebat itu, — Ant. 

  

xXx Barug imi terdjadi seornn 

penonton  bioskd) di Jogja, 
minta pindah tempat, karena 
katamja ia tiduk dapat lihat dex 
nigam terang. Tetapi dengan Mye4 
njesal pengurus tidak dana 
meluluskan, permintaan ibu, Tetis 
rena sudah tidak: do tempat 
kosong. Dengan marah s4 mes 
nonton lahe pulang, 

Na ..... Kemudian ternjota, 
Si. penonton memang” suk 
Ma, 

     



    

  

   
   

  

    

   

  

   

        

    
     
   

      

   

   
    
    

     
   

    

    

   

   
     

    
   
   
    
       

    

    

      

  

   
    

          

    
   
    

     

   

    

    

   
    

   
     

   
    
   
   
   

     

  

   

  

   

   

   
   

   
    

  

     
   

    

  

   
    
    

   
    
     
   
    
   
    
      

   
   

      

   
   

  

    
    
    
   

   
   
   
    
    
    

    

   

    

   
   
     

     

            

   

  

    

   
   
   
   
   

  

   

   
    
     

      

        
     

  

   

  

       
      

    

        

   

    

      

Pi 

| peresmian Sea Kursus 

. telah di bebaskan dari Sa 

manjan Toman jang « dimiliki $ 
8 Ja dari Ma-: 

kata2 donat met 
penghinaan Kapan Ana da ka. 

  

   

  

— Diruang 
dung TAmpoke Pendidikan" ye 
sjarakat Sumenep “ (Madura), 
baru2 ini telah dilangsungkan 

  

cef dan Tag Tasehgi eh 
WHO, kini Karangasem untuk | 
pertama kalinja dalam sedjarah | ,   patek. 

MAKASSAR — 2 baling af 
Bone' (Sulawesi Selatan), telah | 
tahan seorang pedagang Tiong- 
hoa, jang mentjoba .menjelun- | 
dupkan tjandu dan emas, ber- 
arga kira2 Rp. 30.0 Pe- 

njelundup beserta barang2nja, , 
kini ditahan dikantor polisi. 
  

PEMERIKSAAN SULTAN | 
HAMID DAPAT PER- 

-HATIAN 
Tertj 5 2 Aa lebih at 27 Tepi. 

Sudah “ertjatat 215. FS 
permohonan jang masuk pada 

4 

  

Kedjaksaan Agung, untuk meng- | 
hadiri sidang pemeriksaan Sul- 
tan Hamid II, jang menurut ren. 

|tjana akan dilangsungkan oleh 
Mahkamah Agung Indonesia pa- 
Ga tanggal 25 - 2 Te Mann MT 

tang. 
Permintaan untuk diperkenan- 

kan menghadiri sidang pemerik- 
saan Sultan Hamid jang sampai 
hari ini sudah masuk itu, ber- 
asal dari berbagai pihak dan 
kalangan, seperti kalangan ma- 
hasiswa, kedjaksaan ketentara- 

“an Kementerian-Kementerian 
Gan djawatan2 Pemerintah, ka- 

-langan pers, kalangan perda- 
. gangan dan pertikulir, dan seba- 
3 anja. Djuga dari luar kota Dja- 

karta dan dari kalangan asing, 
tjukup besar adanja perhatian 

“untuk diperkenankan menghadiri 
sidang pemeriksaan peristiwa 
itu, antaranja tertjatat permo- 
honan dari perwakilan Amerika 

di Djakarta. : 
Tempat jg tersedia, sebanjak2 | 

nja hanja 200 orang, tetapi bisa | 
djuga djumlah ini ditambah di- 
mana mungkin. 

Seperti diketahui, jang akan 
bertindak selaku, pembela Sul- 
tan Hamid, ialah Mr. Surjadi' da- 
3, Surabaja. sedangkan. Mani: 

| wa 1 Ketua 1 DPRDS sah rata 

' katigikan sebagian isi suratnja 

  

e- | Ketua DPR Kabupaten/Kota se- 
Yuruh Djawa dan Madura, 

    

“4 elotapan. Me PK : 
y— Sebulannja. 

  

gar Ketua 2 

Kbs bahwa beberapa 
telah ditempuhnja, tetapi 

te an entang permintaannja 5 

  

kiranja dibawah ini di- 

jang dtudjukan kepada Menteri 
| Dalam Negeri sbb.: 

Kami seolah-olah putus asa, | 
| karena walaupun kami menem- 
puh segala usaha dan semua 

lan, toch Kementerian Dalam 
Vegeri tetap membiarkan bela. 

Suatu jalan jang terachir, de 
mi kepentingan para Ketua/Wk. 

jang 
telah mentjurahkan tenaga dan : 

fikiran untuk kepentingan Ne- 
gara.dan Masjarakat, maka ka- 

mi memaksa diri kami sendiri: 
TIRAKAT (Djawa), berupa 
nglowong /Ngebleng, jaitu : 
ja. Mulai tanggal 12 Djanuari | 

1953 kami tidak makan nasi. 
| tidak makan garam, tidak | 
makan segala makanan, tidak 
makan segala 'buah-buahan, 

| tidak makan/minum obat, ke- 
tjuali hanja: minum dan mi- 

num rokok sadja. 
Telah bulat dalam djiwa ka- 

— mi, kami tirakat/Nglowong/ 
—. Ngebleng tersebut. dalam 

“waktu selama 40 hari, terhi- 

tung mulai tanggal 12 Dja- 

nuari 1953 jang lalu. j 
. Pada waktu kami menulis 

“surat ini (tg. 7 Pebruari '53), 

telah berdjalan selama 27 ha- 

-ri, djadi hanja kurang 13 ha- 

| ri sahadja. 
Selama kami mendjalani tira 

kat seperti kami terangkan 

diatas, tidak merobah tjara 
kami bekerdja, tidak mengu- 

rangi tugas kewadjiban kami 

selaku Ketua D.P.R., bahkan 

sebaliknja. Kami tahu dan 

Tai 

|: 

: pa bahwa pra Pn 

amat berat, Aa D tet ag 
ga kini kami tetap Meat 'hi- 

.dup. 
Peri Bubarkan bahwa ke- 

tjuali mendjabat Ketua DPRDS - 

Kab. Karanganjar Sdr. Kaolan. 

 Brotosiswojo adalah: mendjabat 

Kepala Djawatan “Penerangan. 
Kab. Karanganjar. Maka tun- 

tutannja tsb. adalah bermaksud, 

agar mendapat nafkah dubbel, 

jaitu-dari uang representasi Ke- 

tua DPRDS dan sadjih Djawa- 

tan Ne Kari 

  

jang akan merekapun perkara 

ini adalah Ketua Mahkamah 

Agung sendiri Mr. Wirjono de- 

ngan dibantu. oleh Djaksa 

Agung Suprapto. 

Djaksa Agung kembali 
di Djakarta. 

Sementara itu lebih djauh di- 
| peroleh keterangan, bahwa 
Djaksa Agung Suprapto, telah 
tiba kembali di Djakarta sesu- 

dah kira2 seminggu lamanja 

mengadakan perdjalanan dinas 

kebahagian Ta aa, — 
Ant.   

  

  

PE aka 3 

Lumbung - lumbung Sea i 
: mengalami rugi? 
  

  

hn anggauta 

Jogjakarta 

ini, akan mengalami ru 5 diduga 
. merintah tidak segera 

Lumbung? itu jang "mempu 
njai persediaan bahan makan- 

can sebanjak 500 ton, terdiri | 
padi, gaplek, palawidja | 

lainnja dengan modal pendirian | 
Rp. 1.000.000,—, terpaksa An 
ang De 'bahan m 

ini itu aon 

   
    

- 

| harga jang : 5 
: dak mengira: bahwa. alam 

atjekli ae ang, ara | 

“umbuneg patjekli 
dipaksa untuk men La dita 

    

   'donesia, karena uang : 
Tumb memperoleh: jam, 

-g an dari P rintah pm 

nota untuk membereskannja : 
IRA - KIRA ai 9 papa (katjamatan) 

g2 patjekliknja jang didirikan atas an- 
lajuran Pemerintah untuk menghadapi musim 

harga Tak 2 
bahan 

   

  

Rata ketahui sebelumnja. 

ji |lah pantjasari 

DPRD adaka usul 

dalam dabroh 

patjeklik tahun 
gi jang tidak sedikit djika Pe- 
pertolongannja. 

patjeklik ini dibitjarakan oleh 
DPRD dalam sidang2 jad. 
Maksudnja supaja diadjukan | 

|ja Pemerintah mengambil oper 
semua lumbung itu agar pen- 
deritaan ra'jat, terutama para 
pemegang lumbung2 patjeklik 
tidak mengalami rugi jang be- 
sar, Sebab pada umumnja pin- 

. |djaman jang dikeluarkan oleh 
| BRI untuk modal lumbung pa- 

| tjeklik diberikan kepada per- 
seorangan jang dipertjaja, dan 
tidak SAN desa. 5 

  

. PERS PERANTJIS ME- 
— MUDJI TARI BALI 

| surat kabar Perantjis dofiel 

  
  

   

' jang bertundjukkan oleh rom- 
aan penari Bali di Theatre | 

'nesia, sedjumlah : 
ngan dan masjarakat India di 
Djakarta. 
diseling dengan njanjian2 jang 2 

bangkan oleh pen ana EA, 
IRR. Gordon Tobing dan Ade | 

| disumb: 

Pertundjukan . 
'diselenggarakan 
panitya jang anggota2nja ter- |. 

| menterian, 

sar Ik. 40 rumah penduduk jang 

jang rusak ditimpa pohon2 tum- 
| bang.- 

“usul kepada Pemerintah, supa- ' 

dat di Istana | 
i oleh penari 

elah 
3 

   

siden Sukarno, beberapa Men- 
teri, Duta Besar India di Indo- | 

besar unda    

“Tari-tarian tersebut 

  

Ticoalu dengan diiringi perma- 
inan piano. “oleh Sudarnoto. 

tersebut diatas 
oleh sebuah | 

dirj dari wakil2 berbagai ke- 
RRI, Indian Asso- 

ciation dan Ikatan Seni Ta 
Indonesia. 2 AI An 

KORBAN BANDJIR 
DI MAKASAR . 

. 40 Rumah roboh dan A3 
djembatan rusak. 

bat hudjan lebat, dikota Maka- 

Iuntuh digenangi air, sebuah 

djembatan rusak akibat tanah 
longsor tidak terhitung rumah 

Dibeberapa kampung, pendu- | 
duk menggunakan sampan Uun- 
tuk bepergian. 313 
Pada hari2 terachir- ini Ke- 

'adaan sudah agak reda kem- 
“bali. — Ant.   

  

3 ikan pendjualan tekstil setjara | 

$ aj kkan tari-tarian India “dib 
patin disaksikan all. oleh Pre- 

    

Menurut laporan terachir, aki- | ham: 

(dalam tahun ini sudah tertjatat 

wi 1 ping i Dikndan 

Nliteaon ke Indonesia, | 

 Mjitong kini sedang berusaha # 

keras hendak memasuki lagi pa-. 
Indonesia dengan barang?nja | 

jang lebih murah dari pada jang 

dapat ditawarkan oleh Inggeris, 
| demikian kata A.D. Maclean, ke-' 

| firma | import-export 
in Syme & Co. 

ht 3 nyah, sewaktu ia tiba 

Ka Kemis di Sydney. 
2 ng, katanja, melantjar- 

   

   

  

dengan harga lebih 

'mura ah darip ada bikinan Ing- 
geris. Biarpun mutunja lebih 

rendah, tetapi “harganja djuga 
lebih rendah dari tekstil jang 

ikin didua tiga paberik di In- 

donesia, ata Maclean, — Arit. 

kau SR lava tengah 
TG Banjak jang tidak 

-bevoegd. 

   
      

    

z . 231 

“Didaerah Djawa Tengah ter- 

| dapat 4.479 buah sekolah rakjat 
“dengan 923.981 orang murid dan 

  

14.094 orang guru. 

Menurut keterangan, dari 
“djumlah guru tsb. hanja ada 
8.929 orang jang dapat dianggap 
bevoegd. Untuk menambah pe- 

ngetahuannja al. tentang pae- 
dagogi, jang berwadjib telah 

| membuka pelbagai matjam kur- 
| sus, sedang mereka jang tidak 
dapat mengikuti ,,kursus-lisan” 

diberi ,,kursus-tertulis” jang di. 
Dak g an di Bandung dengan 
pama kursus ,,Rukun Beladjar”. 

“elidin, tu djuga terdapat 48 
| kursus pengetahuan dengan mu- 
-rid sebanjak. 5.273 orang, semu- 
anja dengan ikatan dinas dan 
Kursus Pengantar . Kewadjiban 
Beladjar (KPKB) sebanjak 585 
“buah dgn murid 63.667 orang. 

jutnja dikabarkan bah- 
wa dari 923.981 orang murid tsb. 

45.000 jang akan menempuh 
udjian untuk sekolah landjutan 
persaaan — Ant. 

  

Sedapat mungkin 

mjatakan | 

geri. Hadir Ment. DN Mr. Moh. 

R.U.U. agraria. 

Pokok? dari R.U.U. 

Didjelaskan dalam »memorie 
pendjelasan” Pemerintah, bahwa 
maksud R.U.U. ini ialah mele- 
njapkan instituut tanah pertiku- | 

lir, Berhubung dengan keadaan 
keuangan negara, pelaksanaan 
usaha tsb. tiap kalinja didasar- 
kan atas kepentingan negara 
atau kepentingan umum.  Pe- 
'ngembalian tanah2 partikulir 
itu dasarnja dengan Gjalan da- 

mai, artinja dengan perunding- 
(an antara Pemerintah dan tuan2 
tanah jang bersangkutan. 

Djika dengan djalan damai ti- 
— |dak tertjapai, dilaksanakan de- 

ngan djalan »onteigening”. Me- 
nurut Pemerintah hingga kini 
967, dari tanah2 partikulir telah 
dapat dikembalikan dengan per 
undingan. Tetapi mengenai ta- 

| Inah2 jang tersebut dalam lam- 
piran R.U.U., itu antara Peme- 
rintah dan pemilik tidak tertja- 
pai persetudjuan mengenai uang 

: ganti-ruginja. , 2 

Diterangkan oleh Pemerintah, 
bahwa pembelian kembali tanah2 
partikulir itu bukannja teruta- 
ma untuk mendapat tanah jang 
mempunjai nilai dagang, tetayi 

jang terpenting bagi Pemerintah 
ialah pembebasan hak  rakjat, 

penduduk tanah2 tsb., supaja 
' mereka kemudian mendapat hak 
milik atas tanahnja masing2 

jang sampai sekarang dipegang- 
inja hanja hak-usaha, sebaliknja 

bagi tuan-tanah berartilah 
menerima modal dari Pemerin- 
tah sekaligus, Pun dikemukakan 
oleh Pemerintah, bahwa djika 
“diingat tanah jang luasnja 1600 

adalah tanah usaha penduduk jg 
sjah, maka nilai pembelian kem- 
bali jang ditaksir Pemerintah se- 
kitar Rp. 1,— per 1 m2 sudahlah 

tuan tanah jang tidak suka me- 
“nerima kurang dari Rp. 2,— per 

arti pengeluaran beaja per. ha- 

bih dari taksiran. Dan buat pe- 
ngembalian kembali 14.000 tanah 

pat dipertanggung djawabkan 
demikian Pemerintah jang mene 

kepada umum dan kepada pemi- 

'Hik tanah, bahwa tanah itu sung. 
Pe- 

merintah, b. kepada hakim un- 
mengambil keputusan sesuai 

guh harus dan akan dibeli 

     
: n peraturan jang chusus 

agan 1912 no. 480) dan c. bah- 
Iwa harga itu ditetapkan menu-        y di Paris. $ 

Monde mengatakan, bahwa 
| tarian Ni Gusti Raka adalah 

uatu hal jang belum. Pa 

   

    

     

“ na mimpi kita Kakan 

Ipertundjukkan di Marigny ada- 
dari kebudajaan 

dan peradaban jang tinggi. Ka |   iratkan, kata Le Figaro, — Ant. 

3! aro mengambil keputu- | 
a Isan, bahwa ballet Bali jang di- | 

| Bali memang mempunjai pesona | 
big mengherankan dan Ma 

oleh hakim, 

La | Tanang jang bersang- 

Nama, Yak: Pemilik serta pe- 
Ingganti kerugian atas tanah? 
jang aa itu adalah 

kar 

$ da 

— Djepang 7 Be dibngreitaari 
dg Ha., kepunjaan Han Tjoan 

, ganti kerugian Rp, 2.207.   

“Pemlohan kembali beberapa 
tanah partikulir 

setjara damai 
DANG pleno Parlemen telah membitjarkan R.U.U. jang me 

perlunja beberapa tanah partikulir disekitar Dja- 
karta Raya luasnja 1618 ha. dikembalikan mendjadi tanah-ne- 

Berbitjara 11 anggauta, jang pada umumnja dapat menje- 
tudjui R.U.U. tsb tetapi meminta supaja diadakan 
pengembalian tanah? partikulirseluruh Indonesia, begitu pula 

4-2. Melaju Besar, 573 Ha, 

itu 

ha itu diantaranja jang 1400 ha. 

para, Andai kata permintaan 

1 m2 dikabulkan, maka akan ber | 

nja dua kali atau Rp. 10.000 le- | 

usaha tsh., kelebihan itu akan, 
berdjumlah 1.400 kali Rp. 10.000 
ada Rp. 14 djuta jang tidak da- 

gaskan, bahwa perlunja undang2 
ini ialah untuk menegaskan: a.. 

—rut pendapat ahli jang ditundjuk 

didjalankan keran 

Rum dan 130 angg. Parlemen 

peraturan 

1 

140. terhitung ongkos2 Rp. & 
500.000. au 

punjaan Loa Sek Hie dan Loa 

Sek Tjoe, ganti kerugian Rp. 2. 
185.000, terhitung ongkos2 Rp. 
2.500.000. 
.8. Djelambar —- Schoonzigt 
— Tandjung Lengkong — Djati 
— Gunung Sahari, semuanja 
798 Ha, kepunjaan Dewan Tiong- 

hoa ,,Kong Koan”, ganti keru- 

gian Rp. 1.096.000, terhitung 
ongkos2 Rp. 2 djuta. 

Djumlah semua ganti kerugi- 

an Rp. 5.488.740, terhitung ong- 
kos2 Rp. 7. djuta. 

Pokok2 djawaban Men- 
teri. 

Menteri menerangkan, bahwa 

Pemerintah dapat menjetudjui 

pendapat para anggauta tentang 

perlunja segera diadakan - un- 
'dang2 jang mengatur setjara 
intergraal pengembalian tanah2 

partikulir kepada Pemerintah. 
Undang2 itu dapat diselesaikan 
rentjananja pada achir Maret 

jad., sedang kini oleh Kemente- 
rian Dalam Negeri telah disiap- 
kan pula rentjana undang2 ten- 
tang2 pengembalian” tanah2 erf- 
pacht jang tidak diusahakan se- 
bagaimana mestinja dan rentja- 

na undang2 tentnag pendudukan 

tanah2 perkebunan oleh rakjat. 
Mengenai usaha2 Pemerintah 

dalam pengembalian tanah2 par- 
tikulir diterangkan, bahwa usa- 
ha itu telah dimulai sedjak ta- 

hun 1950 dengan setjara berun- 

ka
n 

dalam pembelian ' kembali ta- 

nah2 partikulir itu ditahun 1950 

ada Rp. 730.000, tahun.1951 Rp. 
8 djuta, tahun 1952 Rp. 972 dju- 

ta, sedang tahun 1953 diran- 
tjangkan Rp. 11 djuta. Rantja- 
ngan tahun 1953 itu kalau ke- 

.adaan keuangan negara mengi- 

11953 dari 
| mendadak berganti 
pemberian seubsidi tetap kepada 

| subsidi untuk Kab. 
lanjar 

“Rp. 1.250.000,— 

Pasar 

EN araahit 

(OLEH: WARTAWAN ”" 

da sidangnja tanggal 9 Pebruari 

. tahun 1953. 

Subsidi tahun 1953 hanja 
Rp. 1.250.000.—, 

Sebagaimana beleid Keuangan 
Pemerintah Atasan untuk tahun 

systeem ' sluit-post 
mendjadi 

Pemerintah Daerah - Otonoom 

Kabupaten. Adapun besarnja 

Karang- 
1953  sebanjak 
ditambah dgn 

250.000, —. 

tahun 

werkvoorschot Rp. 
Subsidi sedjumlah tsb. untuk 
mentjukupi keperluan gadjih 

para pegawai dan pekerdja sa- 
dja ternjata tidak mentjukupi, 
sedang untuk pengeluaran biasa 
dalam th. 1953 dibutuhkan uang 
sedikitnja Rp. 1.000.000,—. Da- 
lam th. 1952 penghasilan daerah 
hanja Rp.5175.573.540,73, dan dim 
djangka tahun 1953 penghasilan 

tsb sukar dapat ditambah  ba- 
njaknja, sehingga oleh karena- 
nja daerah selalu akan mende- ' 
rita deficit. Maka dengan be- 
leid pemberian subsidi tetap 
sebanjak Rp. 1.250.000,— tidak 
mungkin | Pemerintah Daerah 
Kab. Karanganjar dapat  ber- 
djalan dan berkembang sebagai 
jang diharapkan, dan djuga ti- 
dak mungkin akan dapat me- 
nutup deficit th. 1952. Apalagi 
djika dalam th. 1953 pekerdjaan 
diharapkan lebih madju dari 
pada tahun jang lalu, sehingga 
barang tentu membutuhkan bi- 
aja lebih banjak dari tahun 1952. 

Sebabnja menderita 
deficit. 

Rentjana begroting Pem. Da- 
erah Kab. Karanganjar th. 1952 

sebesar Rp. 3.000.000,—. Tetapi 
hingga sekarang rentjana begro- 

  
ting tsb. oleh Pem. Daerah Pro- 
pinsi Djawa-Tengah belum - di- 
sjahkan. Untuk keperluan rou- 
tine werken th. 1952 telah dite- 
rima uang sebanjak Rp 1.270.000 
dan ditambah dgn penghasilan 
daerah sedjumlah Rp 573.540,73 
dengan perintjian sbb.: 

Padjak pertundjukan 
Rp.35.551,70—, Padjak andjing 

Rp:2.155,——-  Padjak kendaraan 
tidak bermotor ' Rp.8.922,50,—, 
Padjak. sepeda Rp. 26975, 

Bea pembangunan Rp.1.7775,06: 
5 Rp.449.946,39, Abatoir 
Rp.376,85, Veepassen (blangko 

YA dan B) Rp.27.993,50, Perse- 
waan tanah Rp.99.60: Bunga 
bank pasar Rp.12.18952: Kuda 
tunggang Rp. 690,—, Listrik 
Rp.8.865,21. 

Sedang djumlah pengeluaran 
th. '52 sebanjak Rp. 2.594.613,56. 
Adapun jang ' menjebabkan 

mengalami kekurangan, oleh 
Kepala Bagian Keuangan di- 

terangkan antara lain: ada- 
nja 20 presen kenaikan gadjih, 
Rp. 1,25 kenaikan upah peker- 
dja harian, inpassing pembersih 
pasar dari pekerdja harian men- 
djadi pegawai tinkat I2bh, pem- 
belian alat2 kantor, uang lembur 
dan uang sidang. Disampingnja 
itu djuga pengeluaran untuk 
keperluan pembangunan pasar 
Karangpandan, pasar Karang- 
anjar dan kantor Otonoom sebe- 
sar Rp. 150.725,84 jang diberat- 
kan pada keuangan daerah. 

mosij tidak pertjaja pada 
DPD? 

Dari kalangan sementara 
Anggauta DPRDS Kab. Karang. 

anjar terdengar  desas-desus, 
bahwa mereka akan mengadju- 
kan mosi tidak pertjaja pada 
Dewan Pemerintah Daerah Kab. 

Karanganjar. Apakah jang me- 
nimbulkan mosi tidak pertjaja 
tsb. chabarnja, Karena anggau- 
ta2 D.P.D. jang sekarang ini 
kurang suka bekerdja atau ku- 
rang dapat bekerdja (?) sehing. 
ga segala keputusan2 jang di- 
ambilnja selalu ragu2. 

Anggauta D.P.D. jang seka- 
ding dengan para pemiliknja | rang adalah terdiri Sdr.2 Sabdo- 
guna mentjapai persetudjuan | ginduwardojo (P.N.L), IL. Sudadi 
mengenai besarnja ganti-kerugi- Wargohadiwiratmo - (P.K.R.L), 
an. Besarnja ganti kerugian | Sutikno Surosumanto (Masju- 

mi), Asihno (Masjumi) dan Su- 
tjipto Hadipurnomo (Partai Bu- 
ruh). 

. Sementara itu djuga ada su- 
ara2 jang menghendaki ditarik- 
nja Sdr. Kaolan  Brotosiswojo 

selaku Ketua DPRDS Kab. Ka- 
rangenjar, berhubung. dengan 
peristiwa penjobekan uang pada   zinkan. dapat ditambah.  Pe- 

TA aa (Bersambung hal, 3) bulan Desember tahun jang lalu. 
      
TN dari 
PP e   
      
      

   

Salah satu atjara dari Pekan Himpunan Mahasiswa Islam jg- 
kimi sedang berlangsung, ilah Pameran 

|. gangsaam Timur 56. pada tangyal 11 -2-'58 telah mendapat 
P.J.M, Presiden dgn 

, Dr, Bahder Djohan. 

Semi Lukis di Pe- 

diiringi oleh Menteri 

(IPPHOS). 

Ketua DPRDS? 
Tahun 1952 Karanganjar menderita 

rugi Rp 364.820.51 

ENURUT japoran keuangantutup th. 

merintah Kab, Karanganjar, Surakarta, menundjukkan de- 

ficit (Kekurangan) sebesar Rp. 864.820,51. Oleh karena itu, pa- 

mengadjukan mosi kepada Pemerintah Daerah Propinsi Djawa- 
Tengah, jang mendesak agar menutup penah deficit th. 1952 
dan memberi subsidi tetap sedikitnja Rp. 2,590090,— 

'ada kepastian. 

DPR akan mengadjukan | 

DPD dan 

'K.R.” SENDIRI), 

1952 di Dewan Pe- 

1953 DPRDS Kab. Karanganjar 

untuk 

Kapan kedua mdsi tsb. dia- 
djukan dan dibitjarakan belum 

  

PENTJULIKAN2 DI 
MAKASSAR 

Seorang komis bernama Andi | 

staf pendidikan sdr. Saifuddien 

PENTJULIKAN DALAM 
e KOTA : 

Pimpiman Peladjar Islam In- 

donesia' Tjabang Kota Jogja- 

karta memberitahukan, bahwa 

anggauta  pengurusnja ketua : 

. 

Zuhry. di Gowongan 'Tengah 

no. 284, pada tg. 11-2 djam 

01.60 malam telah diambil oleh 

orang? jang ..tidak dikenal, 

Hingga kabar inj ditulis, sdr. 

tersebut belum kembali dan 

belum diketahui keadaannja. 

Maka kedjadian tersebut 

Pimpinan Peladjar Islam In- $ 

donesia tjabang kota Jogjakar- |" 

ta telah laporkan kepada jang » 

berwadjib. 

| bank tadi tidak berani pu- 

"Jang, 

  

? 0 : u A LAMAN 

  

BERITA J& BIKIN - 
TAKUT: PULANG 
Salah seorang pimpinan 

bank pertikelir dj Jogja jg 
baru2 ini dikabarkan telah 

kawin dengan isteri pega- 
wainja, jang djuga beker- 
dja dalam kantor itu, kar 

barnja tidak berani pu- 
lang. Sebab2nja pemimpin 

karena dia telah 

membatja berita perkawi- 

nannja dengan isteri pega- 

wainja itu dan ditemipelkan 
aalam kamar tidurnja oleh 
isterinja jang pertama. 1 

Isterj pertama ini 'Kini 

merasa gembira dan me- 
njatakan terima kasihnja 
terhadap pemuatan kabar   SALAH WISSEL 

Hari Sabtu siang jang lalu 
telah terdjadi ketjelakaan kere-   Adam telah ditjulik gerombolan. 

Dalam musim? hudjan lebat ini 
telah terdjadi pula beberapa pen- 
tjulikan lain. 

Seorang Indonesia bang S8. 
Tambing kepala perusahaan pa- 
berik kulit BRN telah hilang 
bersama ribuan rupiah jang 
ada dalam tangannja. Kabarnja 
ia ditjulik oleh orang bersendja- 
ta api. 

Djuga seorang Tionghoa  di- 
djalan Lajang telah hilang di- 

tjulik oleh gerombolan bersen- 
djata. Tetapi achirnja diketemu- 

kan kembali oleh jang berkuasa. 
Berita terachir  menjatakan 

kepala kampung  Kalukubodoa 
Daeng Lili (dalam kota) telah 

ditjulik oleh 6 orang bersendjata 
malam 12/2 dan ditembak mati 
ditengah djaian, 

Kegiatan gerombolan bersen- 

djata tersebut baru sadja nam- 

pak dalam kota sedjak awal bu- 

lan ini, — Ant. 
  

KERUGIAN Rp. 200.000,- 
AKIBAT HUDJAN 

Menjusul berita kita tentang 

bentjana hudjan lebat jang 
aChir2 ini menimpa daerah Su- 

lawesi, lebih djauh dapat dika- 

barkan bahwa tambak2 ikan di- 
daerah Djeneponto  kepunjaan 

penduduk banjak dirusakkan air 
dan puluhan ribu ikan telah hi- 
lang hanjut. 
Kerugian ditaksir kira2 Rp. 

260.000.—. Sampai berita ini di- 

buat mereka masih ,,berdjuang” 

membendung air dan memper- 
tahankan apa, jang dapat di- 

tolong. 

Sementara itu sawah2 didae- 
rah itu banjak menderita keru- 

sakan. 
Dikota Makassar  Djawatan 

Sosial telah menjediakan bantu- 

an kepada penduduk jang me- 

ngungsi dari tempat2 jang di- 

| 14 rumah milik penduduk roboh, 

  genangi air (terbanjak sebelah 

Timur kota Makassar), — Ant. 

ta api djurusan Bantul jang 
mengakibatkan sebuah gerbong 
jang terletak dibelakang loko- 
motipnja “dan 'biasanja buat 
tempat kaju bakar, malang di- 
tengah? rel, Ketjelakaan ini ter- 
djadi karena waktu lokomotip 
jang karena baru sadja keluar: 
dari stasion Surjobrantan dan 
masih pelan2 djalannja, melalui 
tempat wissel itu, wissel belum 
beralih djurusan sedang waktu 
gerbong kaju bakar itu tepat 
pada tempat Wwissel itu djurusan 
sudah berobah, Dengan demiki- 
an maka lokomotip dan gerbong 
kaju bakar itu 2 djurusannja 
dan gerbonjg andjlok dari rel. 
Untung seketika Itu djuga 

mesin “dapat diberhentikan, te- 
tapi gerbong tetap malang, dan 
penumpang2 terpaksa tunggu 
sampai keadaan pulih kembali. 

BENTJANA ALAM DI 
GUNUNGKIDUL 

Baru2 inj didesa kelurahan 
Umbulredjo, Kapanewon Pon- 
djong Gunung kidul, terdjadi 
hudjan lebat disertai dengan 
angin taufan jang menjebabkan 

tapi korban manusia tidak ada, 
hanja seorang menderita luka2. 
Kerugian ditaksir lebih kurang 
Rp. 6600.—. Atas kegiatan dan 
gotong rojong penduduk rumah2 
itu telah dapat didirikan kem- 
bali. Ketjuali itu didesa kal. 
Kanigoro, kapanewon Palijan, 
disebabkan hudjan jang lebat 
mengakibatkan erosi tanah jg 
telah ditanami padi djagung, 
kedele dan sebagainja, mendja- 
di longsor dan larut dibawa ba- 
haja bandjir masuk kedalam 

luweng:. 
Adapun luasnja tanah jang 

rusak Lk 30 Ha. Kerugian 
ditaksir Rp. 731120.—. Tanah 
tersebut milik 42 kepala somah. 
Kini rakjat djadi gelisah. Kedja- 
dian tersebut telah mendjadi 
perhatiannja jang berwadjib. — 

| (Had.) 
  

PANTJASILA : 

  

  
an pada th 1953 ini malah ada 
tetapi untuk th 1953 mendjadi 

Apabila dilihat dengan ang- 
ka2, maka akan njata bahwa 
kemadjuan Isdonesia dilapangan 
pendidikan djauh sangat pesat 
daripada keadaan pada djaman 
kolonial Gulu, sebelum perang 
dunia ke II berkobar di Asia. 
Rupanja melihat kepada per- 
kembangan? pendidikan di In- 
donesia ini, maka para pendu- 
kung pekerdjaan pendidikan da- 
ri segaia golongan telah mem- 

punjai ukuran jang sama bah- 
wa tugas meratakan pengadjar- 

an dan pendidikan sudah dalam 
keadaan jang menggembirakan 
meskipun belum sampai kepada 
tudjuan jg sebenarnja, sehing- 
ga sudahlah saatnja sekarang 
kita membitjarakan dengan se- 
tjara mendalam dan sungguh2 

terhadap soal isi, dasar atau 
filsafat. Pendidikan Nasional 
beserta perumusannja jg umum, 
jang bisa mendjadi pegangan 
dan pedoman. 

Kongres Pendidikan jg 
akan datang. 

Mudah?an Kongres Pendidik- 

an. jang akan datang ini bisa 
merupakan gelanggang deskusi 
jg seluas?nja, pembahasan jang 
mendalam dan bersungguh? utk 
menentukan perumusan Dasar 

Pendidikan Nasional untuk In- 
donesia. Perumusan itu tidak 
hanja berupa kalimat? jang fi- 
losofis mengawang diudara dja- 
uh dari bumi kenjataan, tetapi 

hendaknja berupa perumusan jg 
bisa dilaksanakan didalam prak. 
tek jang tjotjok dengan iklim 
peradaban, kebudajaan dan ik- 

baru di Indonesia. 
Dalam Kongres 'itu wadjiblah 

setiap Badan2 Pendidikan jang 
njata2 mempunjai konsepsi jg 
rieel tentang Pendidikan Nasio- 
nal ikut berbitjara. Konsepsi 
Pendidikan Nasional dari Ta- 
man Siswa, konsepsi Pendidikan 
Nasional Pantjasila, konsepsi 
Pendidikan Nasional berdasar 
kolektivisme serta  konsepsi2 
Pendidikan Nasional jang lain2- 
nja, wadjib ikut membitjarakan, 
membahas serta mendeskusikan 

perumusan Pendidikan Nasional     

Sebagai dasar pendi- 
dikan Nasional ? 

Badan-badan pendidikan wadjib ikut 
membitjarakan 

(Iv - 
JATA, apabila dilihat akan kepentingan 
membangun Angkatan Perangnja dimasa tahun? 

merdeka ini, atas pertimbangan-pertimbangan posisi Indonesia 

jang merupakan posisi jg sangat strategis di Asia Tenggara dan 

melihat akan kedudukan Indonesia sebagai negara 
“jang membutuhkan Angkatan Laut jang kuat, maka djumlah 

211”, itu untuk kepentingan pertahanan 
katakan besar. Nampaknja belandja 

rang dari th. 1952 untuk th 1953 ini, sesuaj dengan politik peng- 
hematan. dan penjusunan jang dialami oleh semua post? nega- 
ra, tetapi njatanja dalam djumlah procentage, untuk pendidik- 

lim politik serta iklim manusia | 

Habis). 

| atu,   
  

“ TEMBAKAN DI WIRO- 
GUNAN 

N 

Hari Sabtu djam 5 pagi jang 

lalu, disekitar kampung Wiro- 

gunan, terdengar beberapa: kali 

tembakan sendjata api. 
Tembakan tersebut, berasal 

dari anggauta polisi seksi dua, 

jang pada waktu itu sedang me- 
lakukan penggerebekan2 terha- 
dap mereka jang terdakwa ada 
sangkut pautnja dengan peng- 
gedoran didalam kota Jogjakar- 

ta baru2 ini. 
Tembakan 'itu bersifat peri- 

ngatan terhadap mereka jang 
pada penggerebekan itu hendak 
melarikan diri. 

2 Orang terdakwa telah di- 
tahan, seorang diantaranja pe- 
gawai dari sebuah kantor resmi. 

RENTJANA PEMBIKINAN 
: TENNISBAAN 
Didapat keterangan dari ka- 

langan “PERTIM, bahwa sudah 
beberapa waktu 'inj oleh PER- 
TIM direntjanakan membikin 
5 buah tennisbaan di Batjiro. 

Beaja untuk semuanja ditaksir 
Lk, 500.000 rupiah, 

Dalamrpada itu oleh Pemerin- 
tah Daerah telah disanggupkan 
bantuan ' Rp.350.000.— ' tetapi 

sampaj sekarang bantuan jang 
diterimakan baru Rp.150.000.—. 

Menurut kalangan itu sebabnja 
baru diterima Kp.150.000.— ka- 
rena jang Rp.200.000.— -diper- 

gunakan untuk kepentingan2 
lain. Menurut perhitungan uang 
itu baru dapat kembali. paling 
tjepat 5 tahun iagi. Dengan de- 
mikian maka boleh dikatakan, 
bahwa rentjana untuk pembiki- 
nan 5 buah tennisbaan itu un- 

tuk sementara gagal. 

PERBUATAN SABOT ? 
Telah diketahui oleh seorang 

pendjaga Djawatan Kereta-Api 

didesa Pengging, kap. ' Djetis, 
Bantul, kawat2, telpon: $ bidji 

terdapat diputus orang. Siapa 
bjang berbuat hingga kini . be- 
lum diketahui. 
Pemutusan kawat tersebut di- 

tempat setasiun Rewulu-Sedaju. 

Atas pertanjaan diterangkan 
oleh pihak jang berwadjib, bah- 

wa perbuatan tsb. diatas belum 
dapat diketahui apakah. suatu 

tindakan sabot jang ada hubu- 

ngannja dengan gerakan2 ge- 
rombolan. Peristiwa ini,kini se- 

dang dalam penjelidikan . : Jang       
untuk 

pertama 

Indonesia 

kepulauan 

belumlah boleh di 

untuk pendidikan berku- 

tambahan, karena th 1952 5,175 
5,69. 

didalam ,kongres jang akan da- 

tang itu. 
Dalam hal ini mestinja bung 

Karno sendiri sebagai salah se- 
orang pentjipta Pantjasila jang 
terkemuka ikut kedepan, seba- 
gai wakil jang representatif da- 
ri Pantjasila. Akan tetapi ber- 
hubung dengan kedudukan dja- 
batannja sebagai Kepala Nega- 

ra, maka hal ini ketjil sekali 
kemungkinannja kalau bukan 
mustahil, 
Walau demikian perlu rasanja 

dikemukakan, bahwa didalam 
kongres Pendidikan jad itu se- 
tiap aliran hendaknja diwakili 

oleh wakil2' jang representatif. 
Selain daripada Badan2 Pendi- 
dikan: jang sudah ada seperti 
Muhammadijah, BOPKRI, BPK 
(Badan Pendidikan Kristen), 
Canisius (Katholiek), Taman 

Siswa dsb, maka perlu pula ha- 
dir didalam kongres itu wakil2 

dari badan2 atau lembaga2 ke- 
budajaan seperti L.iK.I, (Lem- 
baga Kebudajaan Indonesia jg 
dipelopori antaranja oleh S. Ma- 
ngunsarkoro), dan Lekra (Liem- 
baga Kebudajaan Rakjat Indo- 
nesia), karena soal Pendidikan 
adalah djuga soal Kebudajaan. 
Dengan lahirnja perumusan 

jang tegas dalam hal Pendidik- 

an Nasional ini, jang kemudiar 
disjahkan oleh negara, maka 
akan berachirlah segala salah- 
faham? seperti jang lampau, 
karena perbedaan? tafsiran ten- 
tang Pantjasila serta berbeda2- 
nja tafsiran “pada Pendidikan 
Nasional, dan akan berhentilah 
politik pendidikan/pengadjaran 
jang mondar mandir dan ragu2, 
akan lenjaplah kemungkinan? 
timbulnja U.U. ataa Peraturan? 
tentang pendidikan jang achir- 
nja beku karena tidak adanja 

rel jang djelas. 
Dengan ini pula dapatlah kita 

koreksi dan kita kontrol semua 
kerdja-raksasa kita dalam me- 
ngisi kemerdekaan jang melalui 

dunia pendidikan ini. 
Achirnja kepada Kongres 

berwadjib. 

PERUSAHAAN - TANAH 
KERING DI GADING 
PUNJA HARAPAN 
Perusahaan Tanah Kering 

jang diselenggarakan oleh Dja- 
'watan pertanian ra'jat dengan 
Bantuan Rentjana Kesedjahte- 
raan Istimewa Kementerian 

Pertanian di desa Gading. ka- 
bupaten Gumung kidul kini te- 
lah madu dengan pesatnja. 
Tanah jang luasnja, 8 ha. di- 

perlengkapi dengan ternak, Kki- 
ini telah didiamj oleh 3 keluarga 
terdiri dari 14 djiwa dan me 
ngerdjakan tanah kering itu 
dengan  petundjuk2 “dari. Dja- 

watan pertanian dan ternjata 
mempunjai harapan besar un- 
tuk usaha2 penanaman tanah2 
kering lainnja didaerah Gunung 
kidul jang luas sekali. 
Menurut keterangan, pertjo- 

baan perusahaan tanah kering 
ini lamanja 5 th. dan sesudah itu 

akan dapat, diketemukan setja- 

ra positip  tjara2 bagaimana 
merfgerdjakan tanah - kering 
dan tanaman2 apa jang paling 
tepat dapat ditanam, 

BANDJIR SUMATRA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk sokongan korban bandjir 
di Sumatera Utara, dari : 

Pengurus SSKDN 
Tjab. Magelang dja 

Kantor | Kabupaten 
Magelang Gua Us 

Anggauta Redaksi 
madjallah Minggu 

Papi dong An Ra 

pi B— 
Djumlah kemarin ».3064,— 

Djuml. hingga hari ini Rp. 489,—- 
  

Tontonan malam ini 
LUKOR : ,/Ye Huo Chun Fung”, 

Film Tiongkok. 
RAHAJU: Night and Day”, 

Cary Grant, Alexis Smith. 
REK: Gadis  Peladang ”, 

D. Harris, Neng yatimah, 
INDRA: The Kissing Bandit”, 

Frank Sinatra, Ricardo 
Montalban, Ann Miller, 

SOBOHARSONO: "Background 
to Danger”, George Ratt, 
Sydney Greenstreet, Peter   Perididikan jad kita sampaikan 3 

Selamiut BSA keba- Kk   
hagiaan sa anak 111 

    Lorre, 

SENI SONO1 , Macao”, Mobert 
Mitehum, Jane Russell, 
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£ dah tek: 

“jang tadinja menggarap tanah 
tanah “kembali 

   

     

      

   

1 membuat 'keg 
Meong an kpd. sabar 

itu 
nja, asal da ear apaan “Tum Ta bajar |.” 

itu. datar tidak 
Oleh fihak Sa dan setelah 

“usaha persesuaian peng 
bih djauh tidak “berhasil, maka 

  

  

1 s1Residen (Semarang Jalu mem- | 

   

  

asi 

“Hibia 

   

    

   

    

-Soeprapto untuk Giselesaikan. — | 

3 jan ini dipeggang oleh Ea 

1 aa ini dibeli oleh Peme- 

“persi - Pemerintah (Pusat 
tu vambil keputusan, dengan an- 

  djuran supaja tanah jang djadi   

| BALAI PENDIDIKAN | 
PENAK 3 aa 

5 Untuk buruh kretek 
Ta | Semarang. | 

RD Dengan uang modal jang telan - 

aa ERA tol Hi 
Ong Aa Liong, Tidar Aan 

“ak 2 n endi ika    

    

Bhaa Lee ketat n Si 2 

ngandung soal? pc Naa 

    

   
   

    

   

    

   

, ea apik 

  

“DAPAT ONTJORAN 
' Didaerah Klaten penduduk 
dan Pemerintah kini giat mem 

| bangun terutama dalam usaha 
membuat bendungan2 guna me- 

| ngontjori . sawah -objek2 penga- 
PERAK SATA 

Pakan “Sati Woro. 
Mengingat la besarnja 2 Haa San “Kabbai “Ibahaja 'bandjir jang dapat di- 

'hannja. belum dapat Dat Giketahui. 
Hr (Kor). 

timbulkan - oleh Kali Woro di- 
keti tan Kemalang, maka 
untuk menghaindarj bahaja ini 

(akan dibuatkan sebuah kanaal 
jang pandjangnja Lk. 10 km. 
dan dihubungkan dengan Kali 
'Opak. In kalau pemerintah 
“daerah ' istimewa “Jogjakarta 
dapat menjetudjuinja. 
tidak, satu2nja jalan hanja 
menjempurnakan penggalian 
pasir di Pandan Simping. " 

Waduk Djombor. 
Waduk ini luasnja 192 ha., 

kalau penuh dapat muat air 

  

1 4.000.000” m3 dan dapat me- 
pasar ngontjori tanah 2305 ha, seba- 

“pe y « $ 

"didikan kepada para pekerdja | 
'perusahaan2 rokok kretek 

. Semarang, tidak : nana neh 
  |. organisasi 

kan lebih ajaun, an acte utk 
pendirian ini sekarang sudah. 

' diserahkan kepada Notaris R.M. 

' PERUSAHAAN VEEM 
NASIONAL 
Dengan modal pertama 

Kp. 250.000. 
| (Dalam bulan Februarj ini Sena 

"ga, kabarnja dikota Semarang 
akan sudah dapat didirikan se- 
“buah perusahaan Veem nasional | 
“jang “dikatakan jang jier- 
besar untuk dikota 'Semarang, | 

,Veem Mataram | | den: nama 

2 NV”, Modal pertama jang udah 
distor konon. Dengan, ada Rp 

  

  

    

        

    
   

“suf, »Veem Mataram e 

Dengan 'akan "Habai 5 
| Mataram NV maka di "Semarang 

-Nasional. 

oleh Ma k k 
bungan Buruh “Pelabuhan, Pa 

    

     

        

   

  

    

    

   

penggedoran, — 

: Hercules, pisau dan be 

akan “ada 2 perusahaan Veem 
Jang ea ta dulu 

  

| (Korr. ,. “3 

PURWOKERTO 2   

e Pem Ketjual untuk 
. Djombor djuga digunakan “ se- 

di bagai lapang mata: pentjarian | 

    

   

pa | dan rakjat. 
kan ini 'hasil dapat ditambah  de- 

Tea 257o- — naa : 

   

    

    

   

ea besar “didaerah 'Tjawas. 
Dengan ontjoran ini, ada 700 
ha jang dapat gadu. 1g 

ontjoran, 

.oleh penduduk disekitarnja de- 
ngan menangkap ikan. Kini 
oleh jang berwadjib telah  di- 
beri bibit ikan sebanjak 200.000 
.ekor. jang kira2 bulan Maret 
11953 dapat dipanen. 

Data ini oleh rakjat dinama- 
ikan "Sabetah Pantja Taliang- 
go” dan dapat memberi ontjo- 

penibuatannja Rp.88.200— ig. 
| dipikul oleh Tn dan Djawa- 
tan Pengairan. : 

TA Dam  Paingan £ dan Senden 
dibiajai chusus oleh rakjat sen- 
| diri sebesar Rp.35.000.— kini 
sarung dikerdjakan. 

7 .. Dam Kali Gawe. 
am ini dapat memberi on- 

| tjoran tanah. 
| pembikinannja 

ta. 

    

  

sebesar 
ngan adanja ontjoran 

'rendengan dan 5 kwintal dimu- 
at sim kemarau. 

Dam Dukuh. 
' Dam in dapat memberi on- 
joran 375,9 ha dengan biaja 

“pembikinannja Rp.62499.— jg. 
dipikul oleh pemerintah, desa 

Dengan ontjoran 

OA Pe ir, 

  

an 

Kalau | 

''Romano”, jang 
tara lain menjatakan, bahwa 

te 

“rasa tjinta kena 
sia dan sekali-kali 

      

ga Ro enberg 2 

  

2 tentang 
senberg. 

Gedung Putih sementara itu 
menerangkan, bahwa Presiden 

ta 

suatu permintaan dari Paus 
Pius, untuk membatalkan huku- 

iri | man mati jang didjatuhkan atas 
diri sua steri Julius dan Ethel 

   

rahasia2 
atom kepada Sovjet Uni-itu. 
Kata sekretaris pers Gedung 

Putih, James Hagerty, baik ke- 
menterian luar negeri maupun 

Gedung Putih belum menerima 
sesuatu surat perihal soal ini. 
Dikatakannja 'bahwa ja tidak 
bisa memberikan keterangan? 
tentang surat, jang mungkin te- 

lah diterima oleh pemerintahan 
Truman.- : 

Berita dari Kansas City se- 

mentara itu mengatakan, bahwa 

bekas presiden Harry S. Truman 
hari Djum'at : jang lalu menga- 
takan, tidak pernah terima per- 
mintaan sematjam itu Gari Paus. 
— UP... 
" : “Pendjelasan perwakilan 

“Geredja Katholik di Wa- 
shington. - 

' Sementara itu, perwakilan ge- 4 
kata Katholik di ” Washington 
memberikan pendjelasan, bahwa. 
Paus telah mengadakan inter- 
aa, tsb dalam bulan Desember 

Jaitu dengan memberitahu- 
- kepada kementerian keha- 
'kiman Amerika Serikat, bahwa | 
Paus menjokong permintaan2 
jang menghendaki, supaja hu- 
kuman mati jang didjatuhkan 
“kepada Julius dan Ethel Rosen- 
'berg dirobah. Dikatakan selan- 
“djutnja, bhw permintaan Paus   

Dam Grendjeng. 

ran sawah 170 ha dengan biaja 

tersebut ,rupanja didep 
dikementerian kehakiman. 

Keterangan wakil Paus 
| “Agileto Cicognani. 

“ Untuk mentjegah salah pa- 
ham, wakil Paus Agleto Cicog- 

Bag Dad velk Tana pr x Jaran 
n ampun kepada Julius dan Ethel 'Rosenberg, jang- 

| Oa tah) hokaman mati karena dipersalahkan 
sai mata? @loppaliraa pn atom, 4 

rgan Vattoai. City, : 

2 melakukan spionase atom ' 

h intervensi Paus ini | 
i sebelum presiden Bisen- jf 

ri jang atu ataukah sesudah- : 

    

    

  

ESENHOWER AKAN 

TETAP TOLAK 

Gedung Putih TG hari: 
| Sabtu mengumumkan, bah- | 

|| wa Paus Pius XII telah me- 
| neruskan kepada presiden 
Eisenhower sedjumlah tun- | 

| tautan? lainnja supaja Paus | 
memintakan pengampunan 
untuk diri suami-isteri Ro- 

| senberg jang telah didjatuhi 
hukuman mati atas tuduhan 

      

untuk Sovjet Rusia itu. 
Akan tetapi sementara itu 

Gedung Putih setjara tidak 
langsung "mengemukakan 

| bahwa Eisenhower akan 
mempertahankan  putusan- 
nja jang diumumkan baru? 
ini dalam mana ia menolak   

| Permintaan Paus Pius 
perkara Ro- ! 

'Imintaan Vatican, 
“geredja Katholik di Washington 
dalam bulan D 

Eisenhower belum menerima se- Mean 

permintaan pengampunan. 

bagi kedua orang mata? 
atom itu. — UP.     
  

keterangan, bahwa atas per- 
perwakilan 

telah 
memberitahukan kepada kemen. 
terian kehakiman Amerika Se- 
rikat, bahwa Paus telah mene- 
rima banjak sekali permintaan 

Diganti nm 

Pada tanggal 11 2 - '58 telah 
| berangkat dari Tandjong Friok 
guna  mendjalankan — tugasnja 
pertama kali, kapal L.8.T, AD. 

"RI jang akan dipakai untuk 
pengangkutan Angkatan  Pe- 

Lrang di kepulisian Indonesia. 
Sebelum berangkar kepada war- 
lawan tlh, di perkenankan me- 

|lihat2 kapal tersebut. « Dengan 
diantar oleh Maj' Sukardjo di- 
rektur DAAD dan Kapten ka- 
pad Tuan Dalmeger, (IPPHOS). 

  

P.M. India Nehru : 

Denetralisasi Taiwan da- 
pat burukkan keadaan 
ALAM interview chusus dengan United Press, perdana 
menteri India Nehru menjatakan, bahwa pada waktu ini 

terdapat kechawatiran dikalangan? jang luas bahwa putusan 

denetralisasi pulau Taiwan mungkin dapat memburukkan kea- 
daan. 

      

      

   
        

    

    

    

   

    

   

      
      

      

    

  

   
    
    
    

  

       
     

    
    
   

   

      

      
    
    

    

   

  

-sional Djepang mengumumkan, 

anggaran belandija. 

sadja 3 

“Oleh- duta besar 

supaja mengadakan intervensi 
untuk -menjelamatkan djiwa 
keluarga Rosenberg berdasar- 
kan perikemanusiaan dan rasa 
tjinta kepada sesama manusia. 

Nehru dalam pada itu menge- 

mukakan bahwa ja sekarang 
masih mempeladjari keadaan jg 
ditimbulkan oleh penarikan mun 

Ant. - AFP. dur armada ke-7 dari Selat Tai- 
: 1 wan, dan  selandjutnja mene- 

rangkan, bahwa ia ingin berbuat 
Ka i sesuatu apa jang mungkin untuk 

SENDJATA TENTARA Henemaa era da dan 
DJEPANG membawa perdamaian. 

Tokutaro” Kimura direktur Korea 
djenderal Dewan Keamanan Na-|  Berbitjara mengenai perang 

Korea, Nehru mengadakan bah- 
wa India telah mengikuti per- 
kembangan pertikaian itu, dan 

telah memberi bantuan sedapat 
dapatnja untuk memungkinkan 
terwudjudnja perdamaian dan 
mengurangi ketegangan. Menu- 
rut Nehru, pada saat ini dia.blm 
mengetahui instruksi2 apa jang 

"akan diberikan kepada delegasi 

1 INGGERIS — MESIR 
ita Segera rundingkan masalah Suez 

NGGERIS dan Mesir, bermaksud untuk memulai dengan 
segera, mengadakan perundingan?, mengenai masalah daerah 

Terusan Suez, setelah kedua,negeri itu mentjapai persetudjuan 
mengenai Sudan. 

bahwa tentara Djepang dewasa 
ini diperlengkapi dengan 334 
buah tank, 18 putjuk meriam 
anti serangan udara, 700 ba- 
z0oka dan 19-060 senapan. 
Kimura memberikan pengu- 

Imuman ini kepada panitia ma- 

djelis rendah Djepang urusan | 
— YP. 

  
  

keta besar jang masih ada anta- 
ra Mesir dan Inggeris, akan mem 
buka djalan bagi Mesir, dan ne- 
gara2 Arab lainnja, untuk 
menggabungkan diri dalam per- 
sekutuan pertahanan Timur Te- 
ngah. 

Sebagai diketahui  djenderal 
Naguib berkali2 telah menegas. 
kan, bahwa Mesir tidak dapat 

Perdana menteri Mesir djen- 

derai Mohammad Naguib mene- 
rangkan, bahwa ia telah me- 

ngusulkan, supaja perundingan2 
mengenai masalah Terusan Suez 
itu segera dimulai, dan usulnja 

ini, katanja telah disambut baik 
Inggeris Sir 

Ralph Stevenson. - 
Penjelesaian mengenai masa-   lah Suez itu, ja'ni satu2nja seng. mengambil bagian dalam perse- 

kutuan demikian itu, sebelum se. 
  

“Laporan Dulles: 

nani selandi anio membubuhkan 

— Perpetjahan politik di doa 
(Akibatkan perang. jang berulang-ulang 

(unTeRri Juar negeri Amerika Serikat, John Foster Diittes, 
dalam pidatonja, telah memberikan laporan mengenai per- 

mua pasukan2 Inggeris ditarik 

mundur dari wilapjah Mesir. 
Pemerintah Inggeris diwaktu 

jang lalu, selalu berpendirian. 
bahwa Inggeris akan . bersedia 
menarik kembali  pasukan?nja 

dari daerah Terusan Suez, djika 
Suatu penjelesaian jang adil te- 
lah tertjapai mengenai masalah 

Sudan, — UP. 

    
  

.tingan bersama. 

  

djalanannja di Eropa baru? ini,dimana ja antara lain menekan- 
| kan, bahwa kini terserah kepada Eropa untuk memilih satu di- 

“antara dua, jaitu melantjarkan dan mewudjudkan kerdja-sama 
dilapangan militer, atau membiarkan diri terdjerumus kedalam 
kantjah perang dunia ke-III untuk kemudian Tea oleh pa- 

. - . 

Dunia sana sini 
x Loy Henderson, duta besar 

Amerika di Teheran, telah me- 

ngadakan pembitjaraan2 selama 

11230 ha. Biaja | 
Rp.2. | 

hasil tiap2 ha dapat ditam- 
bah dengan 2 kwintal dimusim 

: sukan? @anerah”. 

Dulles menundjukkan PG da 

Kongres mengurangi 

tidur. 

nja dalam perdjalanannja   
BS Uepat j jg terguling ditimur 
An 

EPALA D.K.A. Ir Etfendi “Bilah, Panglima TT INI dan be- Dp. La K berapa pegawai dengan disertai kepala polisi Djawa Barat 

  Pe 3 
orang  diantaranji j La 
dan menghilang | 
de: meninggkika 

  

lembar 
tesaann 

in,    
dal 

  

       
        

   
         

     
      

     

   

  . (dengan sedih. 

-3 ta api tjepat jaitu kira-kira 4 

  

ta penumpang berupa uang, 

    

  

    
        

   
   

   
   

ang pendanaan”   
olan pada tg. 26 Djuli ta- 

1. wedana Tjibatu telah 
mem nta perndjagaan tetap dide- 
ikat Warungbandrek itu, tapi 
| rupanja permintaannja itu ti- 
dak dikabulkan”, kata kep 

  

  
    
D.K.A, menaksir batin" 

watannja karena ketjelakaan ter 
ebut dirugikan sekurang2nja 1 
juta rupiah, lokomotip baru 

jang pakai minjak, 
(barang9, dan 1 gorhong panum- : 

ng Tusak berat, aaNatan. 1d Daeng biasa, —- Ant, 

peristiwa penjerangan t 

Is gerbong | 

dan wakil Gubernur telah memeriksa tempat tergulingnja kere- 
Warungban- 

drek. Menurut pemeriksaan wetana Tjibatu kerugian jang dide- 
perhiasan dan barang jang di 

km sebelah timur 

1 sebesar Rp. 40.009,— 

- | gerbong penumpang lagi menda- 
"pat rusak2 dan lobang2 bekas 

|| peluru. Menurut dugaan D.K.A., 
sekrup2 - gerombolan mentjopoti 

'sambungan rel itu kira2 bebera- 
pa menit sebelum kereta api tje- 
pat datang, sebab setengah djam | 
'sebelum itu kereta api tjepat 
tersebut telah berpapasan di 
Warungbandrek dengan kereta 
api barang jang datang dari dju- 
rusan Tasik, 
Didapat djuga keterangan, bah 

dja- |wa djalan itu tidak diperiksa | 
“lagi sedjak beberapa bulan jang 
lalu, banschouwer sudah 2 kali 
ditahan ' dan dilutjuti  alat2nja   « nga: molar anta 

  

aja 

| lam pidatonja itu, bahwa kelam- 
batan 'usaha2 negara2 Eropa 
untuk - mewudjudkan kerdja- 

| sama dilapangan pertahanan 
mungkin. akan  menjebabkan 

bantuan 

luar negeri setjara besar2-an. 

5 Tidak matj hanja 

Tentang kesan jang diperoleh. 
di 

aa itu Dulles, menjatakan, 

oleh gerombolan sehingga tidak | 
sehas 7 

satu djam dengan P.M. Mossa- 
Laegn.. 

x Jefferson Caffery, duta be- 

sar Amerika di Cairo, telah me- 
| nemui menteri LN Mesir, untuk 

menjampaikan utjapan selamat 

berhubun: enanda  tanganan 
hanja dalam keadaan »tidur”. Tina nela Inggeris — “Mesir 
Dengan memperhitungkan ada mengenai Sudan. 

nja kemungkinan2 baik, bahwa « Jonkheer O, Renchlin, di- 
Rentjana Pertahanan Eropa | rektur djenderal urusan politik 
akan dapat disjahkan oleh neg4. | gikementerian LN Belanda, tak 
ra2 jang bersangkutan. lama lagi akan diangkat men- 

Sudah djemu. | djadi duta besar Belanda di 
Menurut United Press, pidato Tokio. 

Dulles itu pada umumnja ber- » Mao Tse Tung, - presiden 
sifat ingin berdamai, meskipun | RRT telah mehjampaikan ka- 

hal itu sesungguhnja kurang pa- | wat bertalian dengan hari ulang 
da tempatnja kalau mengingat | tahun ke-8 dari perdjandjian 
kenjataan2 jang  sebenarnja. | persahabatan Sovjet/Tiongkok, 
Meskipun ia dikabarkan telah | kenada Jozef Stalin 
mengambil sikap jang ,,keras” # Zakharovich Metchlis, ang- 

| dalam pembitjaraan2-nja dgn gauta sentral komite Partai Ko- 
pekan Pa aga Aan munis Sovjet Unie, telah  me- 

| pidatonja itu ia lengan - ae : 2 
aa ng 1 ar mengemukakan pula ninggal Pn sesudah lama 

kemadjuan2 jang telah,tertjapai menderita sakit. 
(dan menekankan besarnja kesu- 
litan2 jang dihadapi oleh: seku- 
Tai di Bropa itu. . 

Terlalu lemah. 
Selandjutnja Dulles menjata- 

pura usaha2 untuk 'mengerah- 
kan tenaga manusia Djerman 
didalam masjarakat pertahanan 
Eropa tidak dalam keadaan 

mati sama sekali”, melainkan 

  
      
  

India dalam PBB mengenai ma- 
salah perang Korea, 

Kashmir 
Tentang masalah Kashmir, 

Nehru menjatakan kesediaannja 
untuk mertemu dengan perdana 
menteri Pakistan Khawaja Na- 
zimuddin, guna membitjarakan 
masalah2 jang mendjadi kepen- 

Sebagai dika- 
barkan, bahwa interview dengan 

UP. beberapa hari jang lalu 
Nazimuddin telah menjatakan 
kesediaannja pula untuk berun- 
ding sendiri dengan Nehru. 

Perkembangan ekonomi 

Seterusnja Nehru mengatakan 
bahwa soal jang terbesar jang 
kini dihadapi India, ialah ma- 
salah perkembangan ekonomi. 

Kita harus memadjukan ke-. 
sedjahteraan rakjat”, kata Neh- 
ru. Diterangkannja bahwa India 
sangat mengutamakan usaha 
memperbesar produksi bahan 

makanan, dan dalam usaha ini 
India memang mentjapai kema- 
djuan. 

Dibeberapa daerah terdapat 
kekurangan produksi bahan ma- 
kanan : ini -disebabkan karena 
Sangat kurangnja hudjan. Akan 
tetapi tidak ada bahaja kelapa- 
ran dan tidak ada orang jang 
tewas karena menderita lapar, 

karena pihak jang ber sangkutan 
memberi pertolongan. 

Perlu dikemukakan disini, 
bahwa diasmping kedudukannja 
sebagai perdana menteri, Nehru 
djuga pegang djabatan menteri 
luar negeri dan — setelah Ay- 
yangar meninggal dunia djuga 
menteri Pa — UP. 

ANGGARAN PB BELANDJA' 
RRT TH. 1953 DISETUDJUI 
Anggaran belandja RRT tahun 

1953 telah diterima baik oleh 

Dewan Pemerintah Rakjat Pu- 
Sat dalam sidangnja ke-23, 

Dalam sidang tersebut men- 
teri keuangan, Po I Po, menge- 
mukakan laporannja mengenai 
anggaran belandja tersebut, jg 
disetudjui dengan suara bulat, 
setelah diadakan diskusi. Dianta. 
ra 42 orang jang hadir terdapat 
Ketua, Wakil Ketua dan anggo- 
ta2 Dewan Pemerintah (Rakjat 
Pusat, Hadir pula dalam sidang 
tersebut anggota2 dari Komite 
Nasional Madjelis Permusjawa- 
ratan Rakjat Seluruh Tiongkok 
(CPPCC) dan pemimpin2 orga: 
nisasi2 rakjat: — NCNA. 

KEAMANAN. DI ASIA- 
TENGGARA 

ar negeri Pilippina, 
Joaguin Elizalde menerangkan 
bahwa keamanan untuk Asia 
Tenggara harus didasarkan ke- 
pada kerdja-sama sepenuhnja 
dengan Amerika Serikat. 

Diterangkannja, bahwa ker- 
dja-sama itu harus dilakukan 
melalui perdjandjian2 saling 
membantu dilapangan pertahan. 
an dan melalu berbagai per- 
setudjuan bantuan militer an- 
tara Amerika Serikat dan Tai- 
wan serta negara2 anggota2 

Men 

  

      Uni Perantjis di Indo China.   

  

AFP, 

  

3 

HALAMAN 48. 

  

     

  

Kaju djati Djawa Timur 
diexport ke Eropa 

ARI Djawatan Kehutanan daerah IV didapat keterangan, 
bahwa dalam tahun 1952 jl. dari daerah ini telah diexpost 

kaju djati sebanjak 800 m3, sedangkan dalam bulan Djanuari 
jl. sadja diexport pula 220 m? keDjerman, Italia dan Belgia. 
Adapun kaju2 tsb digunakan 

untuk membuat kapal2 pelaja- 
ran pantai jang dipesan Peme- 
rintah R.I, dinegara tsb. Kiri- 
man2 jang akan menjusul lagi 
dalam tahun ini diduga seba- 

njak 800 m3. 
Dalam tahun 1952 pemasukan 

uang Djawatan Kehutanan ada 
Rp. 54 djuta, sedangkan penge- 
luaran ada Rp. 44 djuta, dengan 
demikian merupakan kelebihan 
Rp. 10.000.000,-, Pemasukan 

dalam tahun ini diduga akan 
naik mendjadi Rp, 60 djuta. 
Didapat pula keterangan bah- 

wa beaja Rentjana Kesedjahte- 
raan Istimewa (RKI) dalam ta- 
hun ini, termasuk rentjana 
pendirian perumahan pegawai, 
penghutanan kembali, rehabili- 
tasi, ditaksir ada Rp. 8 djuta. 
Rumah2 dan kantor2 pegawai 
kehutanan jang ada ditepi2 hu- 

tan jang rusak karena bumi ha- 
ngus akan diperbaiki atau di- 
dirikan lagi. 
Dalam tahun jl. ada 8000 ha 

hutan jang telah ditanami po- 
hon2-an lagi dan dalam tahun 
ini diharapkan luasnja akan le- 
bih dari itu. — Ant. 

PUSAT  PEMBIKINAN 
MAKANAN HEWAN 
Di Djember telah dibuka de- 

ngan resmi pusat pembikinan 
makanan hewan untuk seluruh 
Djawa Timur jang dipimpin 
oleh Djawatan Kehewanan da- 
erah Besuki. 
Untuk pembikinan makanan 

hewan itu dipergunakan mesin 
diesel dengan tenaga 10 pk, se- 
dang menurut  pemimpinnja 
Slamet kapasiteitnja dalam 10 
menit bisa ' menghasilkan 1 
kwintal tepung makanan he- 
wan. 

Pusat pembikinan makanan 
hewan itu akan melajani 7 ka- 
residenan di Djawa Timur jg. 
membutuhkan makanan ajam 
sebulannja masing2 sebanjak 
Lk. 1ly ton: Disamping itu su- 
dah ada permintaan kiriman 

(dari Sunda  Ketjil. Makanan 
hewan itu -untuk sementara 
ajam sadja — didjual kepada 
djawatan2 jang memerlukan 
dengan harga Rp.186 per kwin- 
tal franko Djember, 

Bahan2 ' jang dipergunakan 
untuk ' pembikinan makanan 
hewan itu terdiri dari tjampu- 
ran tepung tulang, tepung 
ikan, tepung susu,  djagung, 
katul,: kedele, katjang 'idjo, ga- 
ram, bungkil dan Kulit kerang. 
— Ant. 

  

Pembelian kembali be- 
berapa tanah partikulir 

(Sambungan hal 2) 
ngembalian “tanah2 partikulir 
itu selain disesuaikan dengan 

keadaan keuangan negara, di- 

dasarkan atas desakan  rkjat 
jang mendjadi penduduk dita- 

nah2 partikelir itu dan djuga 
atas kebutuhan negara terhadap 
tanah2 tsb. Tanah2 partike- 

lir jang telah dibeli kembali oleh 
Pemerintah tidak hanja me- 

ngenai tanah2 didaerah Djakarta 
Raya sadja, tetapi  dipelbagai 

daerah lainnja dan pada prinsip- 
nja tidak diperbeda2kan mana 
jang penting mana jang tidak. 

Menurut perbandingan djumlah 

tanah jang sudah dibeli kem- 
bali lebih banjak mengenai ta- 
nah2 diluar kota daripada ta- 
nah2 partikulir disekitar kota2, 

demikian Pemerintah. 
Mengenai saran? anggauta un- 

tuh mengadakan undang? pokok 
agraria, Menteri menerangkan, 

bahwa untuk itu pertengahan 
tahun jang lalu telah dibentuk 
panitia. Pemerintah sedang me- 
nunggu laporan panitia tersebut, 

dan menurut Menteri, penjusu- 

nan undang? agraria akan me- 

merlukan waktu jang lama, ka- 
rena terlebih dulu harus diada- 
kan tindjauan sedalam?nja ten- 
tang keadaan agraria dinegeri 

ini jang wmempunjai banjak2 
unsur, Tapi dalam pada itu me- 
nurut Menteri ada urgensi jang 
segera harus diatur, jaitu me- 
ngenai pertentangan modal 
asing dan kepentingan rakjat, 

kekuasaan Swapradja atas ta- 
nah2 'feodal, perbedaan hak? 

diantara sesama Warga negara 

dan pemilikan tanah jg sangat 
luas sehingga merupakan tin- 

Gasan ekonomis kepada rakjat. 

— Ant,   

Ro Er     
PERATURAN PERLOM- 

BAAN PON Ill 
Sebentar malam ' distadion 

Ikada dilangsungkan pertemu- 
an antara Ketua Bagian Ten- 
nik KO... r. A., Saleh dengan 
wakil dari Toporganisasi2 utk 
membitjarakan peraturan per- 
lombaan PON III jang akan di- 
adakan di Medan tahun ini. 
—, Ant. 

SEPAKBOLA : 

PERTANDINGAN?2 PERA- 
JAAN 2 TAHUN "INDO- 

NESIA MUDA" 
Berkenaan dengan perajaan 2 

tahun usia Indonesia Muda", 
kemarin sore dilapangan B-V.C, 

Medan Merdeka Selatan, dimulai 
dengan pertandingan? segi- tiga 

“Sepakbola antara kes. LM. Dja- 

karta diperkuat dengan bebera- 

pa pemain dari LM, Malang, 

I.M. Bandung dan Maesa Djam 

karta. 
Sore itu kes.” IM. Djakarta 

berhadapan dengan kes. Maesa 

jang berkesudahan 3-0 untur 

kemenangan kes. Maesa. 

Ketiga2 gol kemenangan dari 

Maesa itu ditjetak dalam babak 

pertama, masing2 oleh Njoan 

(2 gol berturut2) dan 1 oleh Su- 

giono. 

Petang ini kes. I.M. 

akan bertemu dengan 

nja dari Bandung. 
Sebagaimana diketahui, hasil 

dari pertandingan2 segi-tiga itu 

akan disumbangkan kepada kor- 
ban2 kebakaran di Galur dan 
korban2 'bandjir di Atjeh/Ta- 

panuli. — Ant. 

Djakarta 

saudara2- 

  

17 KOTA MENAWAR- 
KAN DIRI 

Untuk menjelenggarakan 
Olympiade 1956. 

AFP mengabarkan dari San 

Francisco, bahwa ketua dari 

komite Olympiade Internasional, 
Avery Brundage telah mene- 

rangkan baru2 ini, kini sedang 

menunggu2 kabar dari Mel- 
bourne sebelum bertolak ke Aus- 

tralia untuk mengetahui sehe- 

narnja apakah negara itu dapat 

menjelenggarakan pertemuan 

Olympiade ke-XVI ditahun 1956 

nanti. Brundage menerangkan 

djuga, bahwa 17 kota termasuk 

Mexico dan Los Angelos telah 

menawarkan diri untuk meng- 

gantikan Melbourne bila kota 

Australia itu tak sanggup me- 

ngerdjakannja. 
Sebagaimana diketahui, 'ber- 

hubung dengan  dihentikannja 

pekerdjaan persiapan pembiki- 
nan stadion. di Carlton Cricket 

Club baru2 ini, telah menimbul- 

kan pertanjaan apakah Austra- 

ia (Melbourne) achirnja dapat 
menjelenggarakan pertemuan 

olahraga sedunia dalam tahun 

1956 itu nanti. — Ant, 

  

TENNIS : 

SEKITAR TOURNAMENT 
TENNIS INTERNASIONAL 

Di Perantjis. 

Sedjak beberapa hari telah 

berlangsung tournament tennis 

internasional Perantjis jang di- 

adakan digelanggang keras di 

Paris. 
Mengenai tournament itu UP 

mengabarkan, bahwa pemain2 
Amerika Art Larsen dan Budge 
Patty akan madju dalam semi 

finale, setelah memperoleh  ke- 

menangan straight set. Djuga 

pemain Swedia, Sven Davidson 

akan madju dalam semi finale, 
Art Larsen dalam pertandingan 
kemarin mengalahkan  Torben 
Ulrich dari Denmark dengan 
angka 6-4, 8-6, 6-2, sedang 

Patty menang dari Aliaeson dari 
Swedia dengan angka 6-4, 6-3, 
6-1. 

Kurt Nielsen dari Denmark 
menjisihkan pemegang kedjua- 

raan, Cavier Perrau Saushine 

dari Perantjis dengan angka 
4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3, dan 

akan madju dalam guarter fi- 
nale. — Ant. 

  

(KING OF THE ROYAL MOUNTED (56)   

   

kan, bahwa perpetjahan2 politik | 
di Eropa, jang telah mengaki: 

| batkan petjahnja peperangan? | 
“jang berulang-ulang, telah sede- 
mikian melemahkan Eropa Ba- 
rat, sehingga sekarang ini tidak j 
ada satu negara Eropapun jang 
dapat memberikan perlawanan | 
jang kuat terhadap pasukan? 
ymerah”, 
Dalam hubungan ini ia mes 

njinggung perdjandjian masja- 
rakat pertahanan Eropa jang : 
telah dirundingkan dan disetu- 
djui oleh 6 negara Eropa dan 
.jang diharapkan sudah akan 
mendapat pengesjahan jg ters 
achir pada achir tahun jang lalu, 

    

   
KING UNDERSTANDS 
HES HEADING TOWARD,    

    rentjana pertahanan itu gagal, 
— UP, a tembak saja! 

  

  

TINTA 507 7D LAND BEFOKE 
BER JO RE COYERS FROM THAT 

PAP ON THE HEAD... SHE 
EN 70 5x00, 

— Bupanja King mengerti Pe muda 

KELANA KE RAN & dia tidak @k an segan2 

   

  
| Diterangkannja, bahwa  pemes Dia 
rintah Amerika Serikat tidak sekaranfg sedang“menudju ke telaga! wind! King 
melihat adanja pilihan lain djika Saja harus mendarat sebelum. Jo ingat UI WAN, ni kan inna 

sekarang ! 

Y YOL RE TOO LATE, TAIL KIND, KING 
Kill MAVE 12 MAL... YOLI RE TAKING 

fr ME 70 RAM READ NOK 

— Kau sudah terlambat, Ttil- 

    

  

    

  

  

OH OALTIHE PLANE 15 TURNING HE 5 
LEAVING ME STRANDED 4    

  

  

harus ber- 
dan kau h- rian, 

rus bawa saja ke Railhead, 

& 

— Aduuh tjelaka! Pesona membelok 

kembali. Ia meninggalkan 

  

saja sendi- 

  

   

 



      

       

  

   
     

    

     

  

   
   

  

   

   
   

   
   

  

   

   
    

   

        

   

    

   

   
   

      

   
    
   

  

   
   

     

    

  

    

   
     

  

   

   
   
    
   

  

   

   

    

   

   

  

   

  

    
   
    

    

  

    

   
   
    
   

    

   
    
    

   

      

5 dalam -bandjir 2 

— PERUMAHAN RA'JAT DI 

rumah. 
e ra 23 : 5 R 2 

ge aras Deni Saga gruan RO, Bea 

2 Ant. Ss 

miusuhi oleh bandjir. Bu 

    

   Memang bandjir tidak 
isa membahajakan. Pun d 

   

    

pengusaha nasional tidak dapat | sjaral @jaminan zakelijk mau. | 
'menjediakan barang? kebutuhan | PU persoonlijk. |” 

| rakjat, ja apa boleh buat. Biar- | | Seterusnja diadakan pula ren- 
Jah  rakjat murba ' Ba | tjana untuk menjederhanakan 
“lah rakjat 1 "aan » ladministrasi pembelian padi. 

  

    

nja supaja permohonamnja Agar. 

DPR kabupaten, 
Kalau Berabe 

puasa Bung Kaolan. Masa ija, 
orang sudah tjapik2 kerdja 
djadi ketua DPR kok tidak da- 

| Tjuma jang Berabe heran, 
“kok sdr. Kaolan ini sendiri sa- 

- dja berpuasa! Apa ketua? la- 
in2 DPR memang sudah puas. 
apa memang titip puasa sama 
Bung  Kaolan ? Apakah me- 
mang Bung Kaolan jang ahli 

| » N 2 2 

Kalau kami sih tjuma “ahli 
buka, kata si mBah! 

  

BITJARAKAN 
Hari Rebo tanggal 18 Pe- 

bruarj jang akan datang di Ke- 
patihan Jogjakarta akan dia- 
dakan pertemuan antara para 

bupati pamong  pradja daerah 
Jogjakarta dengan pihak Dja- 
watan Pengairan, Djalan2 dan 

Gedung2 daerah Istimewa -Jo- 

gjakarta untuk membitjarakan 
akan pembangunan perumahan: 

| Ta'jat bagian tahun 1953. 
Menurut rentjana, dalam 

hun ini djumlah perumahan ra'- 

jat jang akan didirikan dikabu- 

paten2 tidak disamakan, mela- 

Bangsa kita rupanja lagi ta | Tu 

  

          

    
     

     

      

    

    

   
"5 | Uang jang telah diserahkan (ti- 

djawatan 
ptus honorarium. sebagai ketua | 

'angin, Berabe tentu ingin bantu | 

    |hraturan2 dan sjarat2 mengenai 
.I penggilingan, 

   
rn 

   
     

KUANGAN untuk pembeli 
  

    

  

at melantjarkan urusan itu. 

: ju j 1 ai uang tata- 

Pa Ta untuk organi- 
2 p 1 padi diadakan 

tertentu. Misalnja dite-. 
nwa pemberian uang 

upati kepada organisasi 
mbelian padi harus disertai 

sjarat2 

  

  

dak dipindjamkan) kepada or- 

anisasi, dan tengkulak2 untuk 

ibelikan padi tetap tinggal mi- 

pemerintah. Penggunaan se. 

bagiannja untuk keperluan lain 

'akan dituntut sebagai perkara 

verduistering. 

   

   

    

  
nisasi pembelian 

: padi. 
Organisasi2 pembelian - padi, 

jang sedapat2nja bersifat kope- 

rasi dari petani, harus meme- 
nuhi sjarat2 djaminan tsb. di- 

'atas tadi, demikian djuga sja: 
rat2 ini harus pula dipenuhi oleh 

tengkulak2 bilamana pembelian 
dilakukan dengan bantuan teng- 

kulak2 itu. : : 
Besarnja uang jang diberikan 

untuk pembelian harus sesuai | 

(dengan djaminan2 tsb. 
Padi jang diserahkan itu ha- 

rus memenuhi sjarat2 tertentu, 

antara lainnja mengenai kwa- | 
“litet, dan basah-keringnja padi. 

. Seterusnja ditetapkan pula pe- 

tentang ,,Badan 

'engawas Penggilingan”, dan 
Itentang tindakan2 pemerintah 

daerah terhadap pembagian padi 
kepada penggilingan. 

5 "Undang? beras (Rijst- 
ordonnantie). 

“ Rijstordonnantie berlaku dari 
1 Maret 1953.sampai 1 Maret 
1954. Pemberian stamvergun- 
ning diurus sentral dan diserah- 
kan oleh pemerintah kepada 
U.B.M., dengan mendengar pen- 
dapat dari bupati bersangkutan. 
  

JANG AKAN KE SSKAD 
“ Didapat kabar bahwa ',per- 

wira2 jang akan melandjutkan 

sekolah pada Sekolah Staf Ko- 
mando Angkatan Darat di Ban- 

dung dan T.T, VII adalah Major   inkan untuk Wates hanja 6 bu- 

ah rumah, Bantul 22 buah ru- | 

ih, Wonosari 10 buah rumah | 
Sleman 10 buah rumah dan Ko- | | ta pradja Jogjakarta 25 buah | 

“Dalam pembangunan tahun 
ini diduga tidak akan menga- | 

lami kelambatan karena uang j 

untuk keperluan pembangunan | 
rumah2 itu Pemerintah daerah j 
telah menerimanja dari Peme- 
rintah Pusat. 3 

Tentang bentuk rumah, di- 
. rentjanakan akan lebih besar 
“dari pada pembangunan tahun 
“jang lalu, tetapi dikurangi ba- 
han2 jang berasal dari kaju. 

' KONP. LEKRA DIUNDUR 
. Berhubung “dengan - sesuatu 

. hal, maka konperensi LEKRA 
Daerah Jogjakarta, jang semula 
akan diselenggarakan pada tg. 
15-2-'53, terpaksa di undur, 

sampai ada ketentuan lagi. 

LULUS UDJIAN SAMA 
Telah lulus udjian Fakultit 

Hukum, Ekonomi, Sosial dan 
Politik Universitit Negerj Ga- 
djah Mada pada tgl. 11/2 sdr. 
Karsono Prop. Bacce. Perdata: 
Kardjono Diposukarso - Prop. 
Bace. Perdata. SE 2 

Pada tsil. 9/2 lulus udjiaw' 
Prop. Bacc. Fak. Sastra, Peda- 
gogig dan Filsafat djurusan sas- 

5 tra Timur sdr. Suhartirini. 

- GO — SUNITO 
.. 1 TP: £ d FA 

Hanja mengabdi kepen- 
tingan Nasional. 

. Van der Werff en Hubrechts 
dalam Beursoverzicht no, 82, 
mengenai pengusiran Go Gien 
Tjwan dan Sunito, menerangkan 
bahwa kedua orang Indonesia itu 
bukanlah komunis. ' Sebenarnja 
suatu peringatan sadja sudah 

  

tjukup. Orang2 ,,Antara” kami | 
kenal baik, dan kami jakin,-bah- | 

. Wa mereka bukan-komunis. Me- 
reka hanja memperhatikan dan 
mengabdi kepada kepentingan 
nasional dari rakjat Indonesia. 

Van: der Werff en Hubreehts | 
selandjutnja menjatakan kejaki. |/ 
nannja, bahwa 994 dari rakjat 
Belanda ingin kerdja bersama 
rakjat Indonesia. Tetapi -perla- 
kuan pembesar2 pemerint 

   

    

  

        

  

   

  

   
   
     

    

nimbulkan ke: 
langan bursa 

- hadap Go dan 'Suni am 
arahan d 
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MENGUTJAPKAN SELAMAT 
B. : 1-1-2504. | 

“Lahade, Kapten Tumbelaka, Ma- 
jor Subroto, Kapten  Lopulisa 
dan Letnan Udara-satu Padmu- 
suwarno. — Ant. 

627 ORANG "GENDAK- 

— AN" TELAH -DI- «| 
KAWINKAN 

Dari Kantor Urusan Agama 
Kabupaten Karanganjar diper- | 
oleh keterangan, bahwa. hasil 
pemberantasan orang .gendak- 

an” tahun 1952 dalam wilajah 
kab. Karanganjar ada 627 orang 
,gendakan” jg..tih dapat dika- 
winkan.. Sebelum nikah rata2 | 
mereka tih berkumpul dari se- | 
tengah tahun sampai 4 tahun. 
Djumlah tersebut meliputi 17 
Ketjamatan, jaitu : Ketjamatan2 
Kota Karanganjar 18 orang, 
Tasikmadu 46 orang, Djaten 25" 
orang, Kebakkramat 15 orang, 
Modjogedang 109 orang, Karang 
pandan 57 orang, Matesih 31 
orang. Tawangmangu 54 orang, 

    
49 orang, Kerdjo 68 orang, Dju- 

orang, Djatipuro 6 orang, Djati- 
joso 6. orang, Gondangredjo 32 

orang, dan Tjolomadu 24 orang. 

25 (Kor). 

ROMBONGAN PENARI 
BALI DI PARIS 

Rombongan penarj Bali, sete- 
Jah mengadakan pertundjukan 

Barat, tanggal 11 

Pebruari telah tiba di Paris. Me. 

reka disambut oleh Duta Besar 

Indonesia di Perantjis, Mr. Na- 

zir Sutan -Pamuntjak, dan Du- 

ta Besar” Indonesia di Belgia, 

  

      
“staf kedutaan di Paris. Malam- 

nja diadakan resepsi untuk Wa-' 

kil2 pers dan kritisi kesenian, 

— Ant. 
  

  

CHICAGO CALLING 
(United Artis). 

Peranan: Dan Durya, Many, 

Anderson dan Gordon Gebert, 

Pimpinan produksi : Kurt Hursh 

'dan scrip beserta regie: John 

| Reinhardt. 
Zi | Film ini adalah pantjaran ke-    

. Imanusiaan jang berhasil, John 
| Reinhardt mentjoba menolong 

mengatasi, tapi selalu menum-- 

“ buk-numbuk kepada burokrasi 

s. | jang menggila dan egoisme jang 

“| tak mengenal orang kedua, Ka- 

“ |iian akibat-akibatnja digantung 
| kan kepada alat telpon, seperti 
Vittorio de Sica jang menggan- 

— | tungkan kemanusiaannja kpd. 

stang sepeda dalam  filmnja : 

     vittorio de Sica, John Reinharidt 

“tak dapat mentjoba menolong 
Y tokohnja jang dibeliti kesulitan 

hidup, Boleh dipudji film ini p 
“karena mempunjai nilai, sekali- 4 
pun kurang constructief. 
  

' MENGHATURKAN SELAMAT 
TAHUN BARU IMLEK 1-1-2504, 
Kepada segenap langganan 

"Pok. G ON DO 

te3an 

n pembelian padi 1953 

NGAN belian 
.B.M. dibank jang ditundjuk 

untuk tahun 1953 ditetapkan 

Putusan terachir dalam hal ini 

| adalah dalam tangan U.BM, Pu. | 

sat, Stamvergunning utk peng- $ 2 

pati atas nama U.B:M. 

Pembelian padi dalam daerah2 | 21 
ini akan berdjumlah sbb.: | 

Daerah Ist: Jogjakarta 3.000 ton. | - 

Tjara pembelian padi 
rah2 ini adalah berlainan dgn 
tjara pembelian di Djawa diluar 
daerah Jogjakarta, karena padi 
jang dibeli didaerah2 itu akan 
diperuntukkan daerah itu sen- 
diri, — Ant. 5 

.. 

Radio 
SENIN 16 PEBRUARI '5.3 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,1 m. 
Ku 12.15 Seperempat. djam Irama 

3 Swing 3 TAS       

    

(II HABIS ) Ka “5 |4930 Hidangan siang oleh 

'padi akan disediakan oleh Orkes Studio Surabaja 

dilingkungan kabupaten jang | 13.45 Kesenian Ambon, Batak, 

1 s ta “ S £. £ Ki : 5 dl j 

“dengan kesukaran? soal keuangan dalam tahun | 17.00 Dongengan Pak Guru 

“berbagai peraturan ' 17.15 Krontjong sore oleh O.K. 

genai kebutuhan dan persediaan uang jang akan da- | Mekar Sari 

F Nan 18.00 Peladjaran njanji kanak2 

Musik dikala sendja : 118.30. i 
Pe menghidangkan biola 

| tunggal oleh Jahudi Me- 

tg £ Bni ana ihin Te 

“gilingan, organisasi pembelian| . DUln In Diapen Ko! 
dan tengkulak? pembelian padi | 18:45 Pan Kotapra. 

'merintah diberikan oleh ie | dja Jog p 3 

pemerintah diberikan oleh bu- | 49 Tagu2 Maluku oleh Sinar 
Maluku 
Varia 

'-Tindjauan tanah air Ba- 

hasa Djawa 
| Wajang Orang Ngesti 

Pandowo. 

  

  

Sulawesi 1 60.000: ,, SN Eu 

Sunda Ketjil . 20.000 ” Pianostemmer O. T. SIEN 

Sumatera Tengah 7.000 ,, | Botton 38 — Magelang 
Sumatera Selatan sean : Agent 

(Lampong) 10:000 ,, | Toko TIONG — Kulon Pasar 

  

Ko en LA — Jogja. 
Djumlah 120.000 ton. 

didae- | Jogja Rp. 75y—. 
Solo dan Semarang, 
stem piano Rp. 100,— 

lain2 Kota.   Ongkos stem piano Magelang — 
: Tentu datang 

ongkos 

diluar 

Kota tambah segala ongkos2. 

Djuga terima panggilan dari 

  

  

              

   

    

   

          

     

   
   

Ngargojoso 22 orang, Djenawi | 

'mapolo 32 orang. Djumantono 33 | 

Anak Agung Gde Agung, serta | 

Pentjuri sepeda. ,/Dan seperti | 

Petjinan 36 —. Jogjakarta —   

— PENGUMUMAN 
: yan tent ang 

”RIJSTORDONNANTIE 1948, STAATSBLAD 1948 No. 253” 

“”RIJSTORDONNANTIE 1948, 
Dipermaklumkan, bahwa 

untuk masa 1 Maret 1953 
STBL, No: 253” berlaku lagi 

sampai 1 Maret 1954. 

Berdasar itn, oleh Direktur J. U. B. M. ditetapkan bahwa 

sesudah tanggal 16 Maret j.a.d. sampai dengan tanggal 

28 Pebruari 1954 semua persediaan beras, padi dan gabah 

jang beratnja lebih dari 1000 kg. disuatu tempat penjim- 

panan dengan tidak mengurangi peraturan tersebut surat 

| Keputusan Menteri Perekonomian tanggal 19-5-1952 No. 

6566/UBM harus ada surat-jdzin simpanan (stamvergun- 

ning). Ditiap2 tempat penjimpanan tidak boleh ada perse- 

diaan lebih dari djumlah jang tersebut dalam surat idzin 

simpanan. 5 

Jang tersebut diatas tidak berlaku untuk : 

a. Jajasan Urusan Bahan Makanan 

b. Tentara, Alri, Auri dan Missi Tentara Belanda 

c. Para Petani, djika beras, padi dan gabah jang mendjadi 

persediaan mereka adalah hasil panen mereka sendiri dan 

dimaksudkan untuk dipakai oleh keluarga mereka atau 

untuk dipergunakan dalam perusahaan pertanian me- 

| yeka, dan 5 Tn 

d. Lumbung-lumbung desa. 

Untuk mendapat surat idzin penjimpanan tersebut, maka 

tiap2 orang jang pada tanggal 15 Maret j.a.d. mempunjai 

persediaan beras, padi atau gabah lebih dari 1000 kg. 

'mulai sekarang harus mengadjukan permohonan tertulis 

melalui Bupati/Wali Kota jang bersangkutan. Bupati/Wali- 

Kota akan meneruskan permohonan tersebut dengan diser- 

tai pertimbangannja untuk : Si 

" DJAWA BARAT : Kepada Kantor  Jajasan 
: - U.B.M. — Djalan Nusantara 

5 Dea No. 8 (atas) Djakarta. 

DJAWA TENGAH Da Kepada Kantor . Jajasan 
U.B.M, — Djalan “Purwedi- 

natan Utara No. 28 Se- 

.marang. : 

Kepada Kantor Jajasan 

U.B.M. — Djalan Radjawali 

: : No. 3 Surabaia. 

Dalam surat permohonan harus disebutkan : 

“Nama : 
Tempat tinggal & Alamat Pos 4 

c. Alamat Gudang, termasuk Kawedanan, Kabupaten /Kota- 

Pradja mana 5 
Berapa ton jang dibutuhkan (guantum) 

Sifatjdjenis pemohon (Pedagang,  Onderneming. 

... Pemakai) 

| £ Nomor stamvergunning & besarnja idzin jang didapat 

: pada tahun 1952 bagi mereka jang dalam tahun 1952 

telah mendapat stamvergunning. x 

Banjaknja simpanan beras, padi dan gabah sekarang 

pada tanggal surat permohonan. 

Penggilingan2 beras jang bekerdja guna Pemerintah, Orga- 

nisasi2 Pembelian Padi dan Tengkulak2 jang ditundjuk oleh 

Bupati/Wali Kota untuk mendjalankan pembelian padi/ga- 

bah guna Pemerintah harus mengadjukan surat permohonan 

sebelum tanggal 1 Maret 1953 kepada ' Bupati/Wali Kota 

jang bersangkutan untuk menjimpan melulu padi/gabah jg. 

dibelinja guna Pemerintah. £ 

Surat idzin penjimpanan (stamvergunning) tersebut akan 

diberikan oleh Bupati/Wali Kota atas nama J.U.B.M. 

Pada sampul surat permohonan baik kepada Bupati/Wali- 

Kota —- maupun dari Bupati/Wali Kota kepada JU.BM, 

“harus dituliskan dengan terang "Permohonan Simpan Be- 

ras” pada bagian kiri-atas. — 

Jajasan Urusan Bahan Makanan tidak akan mengerdjakan 

permohonan-permohonan » . $ 

a. jang tidak lengkap keterangan-keterangannja 

b. jang diterima sesudah tanggal 1 Maret 1953, dan 

c. jang diadjukan dengan lisan. Kp £ 

- DJAWA TIMUR/MADURA : 

atau 

Djakarta, 10 Pebruari 

DIREKTUR JAJASAN U.B.M. 
eh. (Mr, R. Moedjaswardi). 

PERHATIAN : 
Pada tanggal 1 Maret 1953 semua stamvergunning lama- 

(1952/1953) sudah tidak lagi berlaku dengan pendjelasan 

bahwa pedagang? beras (pemegang stamvergunning 1952) 

1958), sebelum mendapat stamvergunning baru, masih da- 

pat mendjalankan perdagang annja. Sesudahnja danggal 16 

Maret 1958 tiap pedagangipenimbun dengan  keketjualian 

Kn diatas harus sudah mempunjai — stamvergunning 

. baru. 

JAJASAN URUSAN BAHAN MAKANAN 
DAERAH DJAWA - TENGAH, | 

3 Kepala: ) 

207-2 (Mohamad Nasir). 

Penghimpun Perusahaan Genteng Susunan Ke- 

makmuran Nasional (P.P.G.S.K.N.) Kotak Pos no.4 

5 Kebumen. 
Alamat rumah untuk sementara. 

Djalan raja wetan pasar Wonosari, Kebumen. 

Perusahaan berdasarkan pembangunan Ekonomi Nasional. 

Bersifat kearah kemakmuran bersama. 

Bertudjuan mengurangi pengangguran, baik wanita mau- 

-pun prija/lelaki jang berbakat pembuat genteng. 

Bersedia Genteng dan Nok (wuwung) kluaran Soka, Ke- 

bumen dengan tjap stempel ,S.K.N.” Kwaliteit ditang- 

gung baik harga melawan. . 

Bersedia melajani pembeli sedikit hingga sebesar2nja, baik 

untuk umum maupun untuk Instansi Pemerintah. Pem- 

belian 100.000 genteng keatas dapat korting 576. 

Mentjari agen2 untuk seluruh Djawa. 
Lekas pesan atau perhubungan dengan alamat tersebut. 

Menunggu pesenan. 

Kepala P. P. &. S. K. N. 
BT 2. R. Soekono Dirdjosoekotjo 

    
   

  

    

  

“ Mada bag.: Perpustakaan, Peladjar? 

“ para Ibu? dan handai taulan lainnja, jang telah: memberi 

— bantuan berupa moreel ataupun materieel, atas penguburan 

| lajon dari Djambon ke- Pasarejan Medjing. 

  

1953 

  

Bike nat 

Penting untuk masa Pembangunan 

  

£ 

  

2 

  

TELAH MENINGGAL DIINIA 
| pada tgl. 9 Pebruari '53, sebab melahirkan anak, isteri saja 

— Nj: Suratilah - Martodidjojo 
Anak tinggal sehat, dan dirawat dirumah sakit: Bethesda. 

“Kami utjapkan banjak? trimakasih pada para Djuru-rawat 

di Bethesda, Mr. K. R. T. Nitidipuro, Pemimpin dan Sdr2 

dari Pengairan, Pamong Prodjo, Pamong? Kelurahan, sdr.? 

dari Perguruhan wilajah penilik Sleman, sdr.? dari Gadjah 

dari S.M,A. Bopkri, 

Jang berduka tjita : 

Seluruh kulawarga : 

R. P. MARTODIDJOJO. 
3 

2-Fv/g-5209 

PULANGYSADYA DULU.... 

MINTA SUSU yap BENDERA / 
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Sekarang: 

Film magnifiek oleh Warner Bros. 

L.0-.. 

dy 

1 — 

LOR 4, atm. 

maka Pertundjukan 

17 th. 

37 
Cc 
2 

L.S. Berhubung pandjangnja Film, 

hanja djam : 

17.00 dan 20.00 MATINEE tiap pagi djam 10. 

  

  
  

| “Akan didjual dengan segera: 

,SARANGBURUNG” 
| Hasil dari guwa? Karangbolong, Pasir dan Karangduwur 

(Unduhan musim ke-VII / 1953), berat: No. 0. (terbaik) 814 

Kg., No.1 51 Kg., No. II 144 Kg dan No. III 7 Kg. Djum- 

lah & 15414 Kg. 3 

"Surat penawaran lengan sampul tertutup dan dilak (diluar 

sampul diberi tanda ,,S.B.”) selambat?-nja TGL. 25 FEBR. 

1953 harus sudah ditrima oleh Kantor Pemerintah Daerah 

Otonoom Kabupaten Kebumen. 

Barang itu dapat dilihat di Kantor tersebut pada hari- 

hari kerdja. 
: Kebumen, 9 Pebruari 1953. 

A. n. D. P. DS, KABUPATEN KEBUMEN. 

Ketua 

206-2. R. SLAMET PRODJORAHARDJO. 

  

dompet berisi, 1 rjbewijs A dan 1 surat prioriteit montor 

No. 0346 harap mengembalikan Ke Kantor Harian ,,NASI- 

ONAL” atau Kantor Harian ,,KEDAULATAN RAKJAT” 
203-2 

  

| BARANG HILANG. Barang siapa jang menemukan 1 

| Bag. Adpertensi dengan diberi sekedar hadiah. 
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BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 
TIDA NAPSU-     

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TIE 
Anggur obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 

bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini adalah 

berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 

kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, karena 

anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicalitn Handel 

«IE KIM TIE» 

Surabaja. 

Agent, KIAN GWAN Afd. Import. 
Solo R. Obat ,,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162. 

Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat Tionghoa 

dan P. & D, di seluruh Indonesia. 61-2. 

    

  e Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U. 1316. 

Be EN EK NE AA AAA 

Tuan tjobalah 
Madjallah "MINGGU PAGI” beroplaag besar. 

"Tersiar diseluruh Indonesia. 

Ne Uni   
Digemari oleh tua muda. 

Pasanglah djuga adpertensi dalam "MINGGU PAGI” 

Tuan tjobalah !!! 

Hasilnja akan mengedjutkan Tuan !!!! 

Tata Usaha "MINGGU PAGI" 

Tugu 42 Telp. 900 — 901     
  

    

| 

: Masih sedia: 

        Hn Joujkkarta   

RA 

| x Filsafat Dewasa ini Te prot Dr RE 
Beerling Rp. 16.— 

S8. & Tuan Ingin Banjak Kawan — Dr. Dale Carnegie ,, 15,— 

8 & Peri-bahasa Indonesia ——K. St. Pamuntjak 

3 N. St. Iskandar 

3 A. Dt. Madjoindo ,, 19— 

k Penuntun Karang- 

mengarang —Si Uma Ne TnoO 

ik Renungan Hidup — H.M. Bustami 

( Ibrahim SE ajaa 

xk Pendapat tentang Roman — Zainal Rasjid 5 FESiDU 

x Tjerita Dari Blora — Pramoedya 
| Ananta Toer 0 ep 

x Djaja Widjaja LES: Mundingsari "Pe 

x O, Anakku hero A50 

& Djodo Kang Pinasti 2 Rn. Ng Sri 

Hadidjojo PERAN 

xx Dongeng Sato Kewan — Pak Prijono 

, Winduwinata BP — 

x Pak Menung - P. Datoek Poetih ,, 2,80 

x Puisi Dunia I m3 — M. Taslim Ali alga 

& Gul Bakawali LA, Dt. Madjoindo Lino 

x Tiga Menguak Takdir — Chairil Anwar, Ri. 
vai Apin, Asrul Sani,, 2,50 . 

xk Perlawatan ke Amerika — Moehtar Lubis 3, — 

x Ke Tiongkok Baru ——Kwee Kek Beng ',Il,— 

x Pendekar? R.R.T, —-Kwee Kek Beng ,,' 9,15 

& Naga Merah — Jack Belden tao 

x Pantja-Sila -- K.H. Dewantara ',,. 2,50 

x Urat Tunggang Pantjasila — Hamka ee po. 

x Dipanegara — Muhammad Yamin,, 6,50 

k Indonesia Sepandjang Masa — Sanusi Pane ne M— 

x Planring Ekonomi — Abikusno 
Tjokrosujoso 28, — 

Kk Ekonomi untuk S.M.A. — Simorangkir JCT ,, 10,— 

x- Hal Karet — Tan Geng Yauw ,, 11,50 

sk Karet — SM, batit MEN Dub 

x Ilmu Kimia dlm, Praktek) k 

Tjara membuat bahan obat — Tang Geng Yauw ,, 17,50 

& Membangun Masjarakat 2 

Desa i- Tartib Prawirodihardjo .,,  6,— 

k Pedoman Beternak Ajam “ —J.F- Mohede |... 5y— 

x Beternak Itik —B.P, Sea 

sk Beternak Kambing 2. MISA 5 HAN 

k Pertolongan Praktis 
(PP) dng — N.A. Perwira Ae DO. 

& Aku Pandai Menjulam — Ch. Sjebt. 
£ tie Toemenggoeng “ 5,75 

x Kitab Faraid : 

Menentukan pemb. barang? 
peninggalan kpd Ahli waris — S. A. Tohir wi Tao 

x Ilmu Grafostatik untuk 

Montir Mobil -. 1 € —Ir. HoKianLam ',, 8,15 

x Ped. Pemeliharaan 

Kendaraan Bermotor —- Jajasan Motor hi 2, 
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BISA 
| EL Di setia, It 

Kuat untuk laki?2): 
ANGGUR SOM YONG (Anggur 

Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, 

badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 

nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 

jang dirinja ingin disebut Djantan. 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 

minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 

at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 

tjok, dapat bulan perut sakit, kepala sering pusing, 

mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang Sa- 

kit, itu semua dapat disembuhkan. P 

ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 

pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 

ini. Segala kelemahan tubuh seperti: tidak gumbirah 

bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 

dur, suka marah,'/ kurang darah dan terutama bagai 

orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 

merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 

sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 

nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 

dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 

penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 

pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 

kaguguran. : 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 

salin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 

rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 

segala demam (meriang) jang sangat  dikuatirkan 

bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 

YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petisi 

nan 120 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 

REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA 

SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh 

Indonesia. 

60-2. 

  
  

  

Pesanan lewat pos tambah 10x ongkos kirim sedikitnja, 

Bp 5, 

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

— Jogjakarta — 

  

 


