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Perimpin Umum: SAMAwI 
2 Ma eva 902. 

  

    

“tasi beberapa pimpinan perwa- 

  

    
djuga tulisan dalam. Merdeka” 
jg mendjadi persoalan. — Ant. 

Shane 

REBO SIDANG KABINET ik 
Kabinet pada hari Rebo tek. 

18-2 akan mengadakan kem- 
bali sedangnja, jang “sedianja 
akan diadakan pada 'hari Se- 
lasa. 

Sebagai pokok atjara, antara 
lain akan dilandjutkan pembi- 
tjaraan mengenai rentjana mu- 

1 
7. ly Tara 4. Indonesia. E “3 

.. 

N LAGI DI 
BANUJARMASIN 

Sesudah , bulan terdjadinja 
kebakaran besar di Bandjarma- 
sin sebagaimana ,,Antara” per-| 
nah kabarkan, malam Sabtu jl., 
di Kampigg: Sungai Baru, Kota 
Besar Ba djarmasin, terdjadi 

lagi kebakaran, jang menjebab- 
kan 8 buah rumah mendjadi 
abu, diantaranja 1 buah rumah 
orang Tionghoa, dan 7 buah ke- 
punjaan bangsa Indonesia. 

Asalnja api, ialah dari rumah 
kepunjaan orang Tionghoa jang 
djuga turut terbakar. 
Karena rumah2 jang terbakar 

terdiri dari rumah2 jang agak 
besar, sedangkan barang2 di- 
Galam rumah sedikit sekali jang 
dapat dikeluarkan, berhubung 
api lekas Te djadinja, dari 
itu kerugian ditaksir tidak ku- 

| hendaknja 
| sebagai 

    TN 

jang diberikannja. 

| Mereka pun merasa puas atas 
pertanjaan jang - -diadjukan ke- 
pada mereka jang menurut pen- 
dapat mereka membuktikan ke- 
sungguhan anggota2 mengha- 
dapi soal pengusiran tersebut 

serta menggambarkan simpasi 

anggota itu, 

2 .kata Go & Sunito, 

Sunito dan Go minta djangan 
mereka dipandang 

"martelaars”, 

menurut pendapat mereka, 
ngusiran mereka oleh pemerin- 
“tah Belanda 

melakukan Kewadjiban tiap2 
patriot. 

| Ketua seksi Mr. Djody me- 
nerangkan, bahwa keterangan2 
Sunito dan Go merupakan  ba- 
han2 untuk dibitjarakan lebih 
landjut dalam seksi maupun un- 
tuk pembitjaraan rapat kerdja 
dengan Menteri. Luar Negeri. 
Seksinja berpendapat, pengusir- 
an Sunito dan Go dipandangnja 
suatu persoalan.jang belum se- 
lesai, meskipun pihak pemerin- 
tah Belanda mungkin meman- 
Gangnja sudah selesai. 

Sematjam perang dingin. 
Apakah jang dimaksud de-   rang dari Rp. 400.000.. — Ant. ngan "belum selesai” itu, Mr, 

Kami bukan martelaar, | 

— Banjak kalangan 
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itu adalah suatu : 
fakibat jang diterimanja dalam Pem 
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H ARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT .KEDAULATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.S) 

    

   

    

  

    
  

 UxIro DAN “G0 GIEN TJWAN kemarin selama 21, djam 
lamanja memberikan keterangan dalam rapat seksi L. N. 

Paiton serta memberi djawasan atas pertanjaan? disekitar 
pengusiran oleh pemerintah Belanda. 
seksi maka ketua seksi L.N. Mr, 
mengadakan konperensi pers, Kodua pihak menjatakan kepuas- 
annja, artinja pihak seksi L.N. puas atas keterangan? djelas 

| 

Sesudah selesai rapat 
Djody serta Sunito dan Go 

Djody tidak bersedia memberi-| 
kan keterangan lebih landjut. | 
Go dan Sunito menerangkan 
pengusiran itu adalah kehendak 
Sebagian terbesar dari kalangan 
Partij v/d Arbeid dan Katholieke 
Volkspartij, jang dasarnja ialah 
politis & psychologis. Politis ka- 
rena erat perhubungannja de- 
ngan maksud pemerintah Be- 
larda kendak mempertahankan | 
koionialisme 'atas Irian Barat, 
Gan psychologis karena hendak 
"gertak” pemerintah Indonesia 
guna menundjukkan, seolah2 pe- 
merintah - Drees— Beel “kuat 

dan sedia “melepaskan ikatan 

Tindakan "psychologisch” itu 
menurut keterangan mereka di- 

tudjukan - pula terhadap lebih 
kurang 2000 mahasiswa bangsa. 
Indonesia jang kini ada di Ne- 

Gerland, dan jang sebagian be- 
sar tebal rasa nasionalismenja, 
djelasnja utk menakut-nakuti 
mereka. 

Sungguhpun begitu oleh ka- 
langan2 masjarakat di Neder- 
land, bahkan oleh sebagian dari 
kalangan P.v.d.A. sendiri, tin- 
dakan pengusiran itu dirasakan 
tidak adil, malah begitu pula 
perasaan dibeberapa kalangan 
Anti Revolusioner. " 

  

PERBEDIJ dim DPRD: 
  

  

PERBEDIJ harus djadi middelindustrie 
dimintakan 

Gaaxe pleno terbuka DPRD Jogjakarta jang dilangsung- 
kan kemarin membitjarakan masalah Perusahaan Besi Da-- 

erah Istimewa Jogjakarta atau dengan singkat PERBEDIJ, 

setelah pabrik tersebut «&' ape oleh Pemerintah Daerah, Jang 

mendjadi objek pembitjar 
turut tjampurnja Pemerin': 

tersebut, 13 

Menurut djalannja persida- 

ngan kemarin itu Maka dapat- 

lah dikemukakan, bahwa pada 

prinsipnja DPRD dapat menje- 

tudjui ikut sertanja Pemerintah |. 

Daerah itu. 
Keterangan Mr. Kasmat. 

Dalam pendjelasannja - Mr. 

Kasmat atas nama DPD me- 
njatakan, bahwa tindakan Pe- 
merintah itu didasarkan atas 
pertimbangan bahwa pengope- 
ran itu sesuai dengan -rentjana 

industrialisasi. Guna keperluan 

   

“itu Pemerintah Daerah perlu 
pindjam uang dari Bank Indus- , 
trie Negara (BIN) sebanjak 

Rp.2.500.000.— dan reservefonds 
Pemerintah Daerah didjadikan 

tanggungan. 
Berhubung dengan itu maka 

DPD telah memutuskan untuk 
bersama2 dengan BIN mengo- 
per Constructie Atelier Vorsten- 
landen dan bersama2 dengan: 
BIN tersebut mendirikan suatu 
perseroan terbatas dengan na- 
ma "Perusahaan Besi Daerah 
Intisesmik Jogjakarta” Ken 
DIJ). ts 

: Pemandangan umum. 

» Dalam pemandangan umum 
babak ke-1 berbitjara 13 orang, 
jaitu sdr2 Brataningrat (Ma- 
sjumi), Nj. Damiri (Masjumi), 
Sukotjo (Party Katholiek), Wi- 
raningrat (SSPP), Zaebani (Ma. 
sjumi), Purubojo (PIR), 

prakoso (PNI), Brotoharsojo, 
(PPDI), Istiadjid (B.T.), Pur- 
wosudirdjo (BT), Susanto (BT), 
dan Sumaro (Party Katholiek). 

Pada umumnja semua pembi- 
tjara tersebut diatas dalam 
prinsip menjetudjui ikut tjam- 
purnja Pemerin: 
BEDIJ itu. Persetudjuarr-merc- 

  

Ka itu didasarkan atas penda- 
Wa: perusahaan besi 

satu sumber 
negara dan ber-| 

patnja, bah 
itu adatan 
penghasilan 
manfa'at bagi golongan buruh 
dan tani. Oleh karena itu. me- 
"reka itu menghai apkan, 

      

  

salah 

  

dalam perseroan ini para “buruh | 
diberi kesempatan untuk mem- 
beli saham, agar mereka dapat 
pula turut merasa mempunjai- | 
nja. 

Disamping itu mereka meng 
harapkan supaja perusahaan i 
diberi pimpinan jang sungguh2 
supaja dapat bekerdja jang 
sungguh2 pula dan dapat me- 
nguntungkan daerah i Dengan 
demikian dapat diadakan ren- 
tjana2 jang konkrit dan komplit 
supaja usaha memakmurkan | 
daerah ini dapat terlaksana. Se- 

  

lain itu PERBEDIJ harus pula! 

Sas- | 
trowardojo (Masjumi), Prodjo- 

tah dalam PER, 

  

'suipz tar 

   
   

i» kemarin itu jalah sampai dimana 

3 “Daerah dalam perusahaan besi 

dapat merupakan werkverschaf- 

fing untuk mengurang i pengang 

guran. 
- Beberapa pembitjara Hienge- 

PERBEDIJ ini bisa didjadikan 
middelindustrie jg dapat men- 

dorong dan menghidupkan pe- 

rusahaan2 . rakjat dan mengin- 

'tensiveernja. Untuk ini PERBE 

DIJ harus mempergunakan te- 

naga2 ahli jang dapat meren- 

tjanakan sesuatu planning, ka- 

rena perusahaan ini tidak mem- 

ptinjai procede jang tertentu. 

Djuga bedrijfsleiding harus me- 

ngerti tentang pasar2nja dan 
keadaan ekonomi supaja dapat 

terdjamin akan efficientienja 

dari perusahaan tersebut. 

Selain mengemukakan penda- 

patnja itu, para pembitjara dju- 
ga mengadjukan beberapa per- 
tanjaan mengenai perhubungan- 
nja antara Pemerintah Daerah 
dengan BIN, kerdja sama, ha- 
sil2nja perusahaan tersebut dls. 
dan djuga mengadjukan usul 
amandemen2 atas rentjana ke- 
putusan DPD. 

Djawaban Pemerintals 
Sesudah pemardangan umum, 

maka Mr. Kasmat atas nama 
Pemerintah memberi djawaban 

  

pertama itu. Antara lain dinja- 
takan bahwa memang ada mak- 
sud dari Pemerintah untuk men- 
djadikan reservefonds itu seba- 
gai tanggungan, dan pula tang- 
gungan akan diteruskan untuk 

| pabrik Taru Martani dan pabrik 
gula jang menurut rentjana 

mukakan  keinginannja, supaja” 

atas pemandangan umum babak . 

akan 
uang. 

Mengenai saham2 ditegaskan, 
bahwa buruh PERBEDIJ diper- 
bolehkan membelinja. Menurut 
Mr, Kasmat keuntungan setiap 
bulannja sebanjak Rp.25.000.—. 

- Achirnja mengenai kerdja sama 
antara Pemerintah dan BIN 
dikatakan oleh Mr. Kasmat di- 
gaskan, bahwa masing2 menda- 
pat separo dari keuntungan itu. 
Pemandangan "umum babak 

ke-II akan dilandjutkan hari ini. 

SEKITAR PENGGEDO- 
RAN DI MALIOBORO 
Tentang penggedoran jang di- 

lakukan oleh. beberapa orang 
bersendjata disalah satu toko 
mas intan didjalan 
pada tg. 22 Djanuari jl., lebih 
landjut dapat dikabarkan, bhw 

| kerugian jang diderita oleh 
toko tsb. sebanjak Rp. 10.000.- 
5 orang telah dapat ditangkap, 

diantaranja 4 orang golongan 
Tionghoa. Salah seorang dari jg 
tertangkap, kemarin dengan di- 
antar polisi disuruh mempertun- 
djukkan tjara2 mereka itu me- 
masuki toko tsb. Peristiwa ini 
kemarin mendapat perhatian be- 
sar dari rakjat jang sedang 
berdjalan di Malioboro, s 

DARI MEDJA HIDJAU 
Menurut tjatatan mulai tgl. 

10 s/d 16-2 ada 3 perkara pe- 
langgaran/kedjahatan ekono- 
mi jang diputuskan oleh ' Pe- 
ngadilan Negeri “Jogja, ja'ni 
L.S.A, djalan Saidan 1 dengan 
didjatuhi hukuman denda 250 
rupiah atau 25 hari, P.G. Danur- 
djan mendapat hukuman denda 
Rp. 1750 atau 18 hari, sedang 
terhadap L.D. Tj. didenda 2000 
rupiah atau 20 hari. 

pindjaman 5 
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| baru diketahui 
. Saptunja. 

Setelah berhubung dengan pe- 
ristiwa tersebut pengurus Pela- 

jar Islam Indonesia mengada- 
an perhubungan dengan pihak 

jang berwadjib, mereka menda- 
pat “keterangan, bahwa sdr. 
Saifuddin Zuchrie bukannja te- 
lah djadi - korban pentjulikan, 
melainkan telah ditahan dengan 
resmi oleh C.P.M. 

Tindakan ini menurut pihak 
.C.P.M, telah dilakukan, karena 
sdr, Saifuddin Zuchrie itu ter-   

  

| tuduh ada hubungannja dengan 

Tersangkut perkara Dl. 
Bukan tertjulik, tetapi ditahan resmi 
ERKENAAN dengan berita ”pentjulikan” 
Saifudcin Zuchrie anggauta pengurus Peladjar Islam Indo- 

nesia jang bertempat tinggal di Gowongan, kota Jogja, 
. kalangan organisasi tersebut didapat keterangan, bahwa peris- 
“tiwa itu telah terdjadi pada hari Rebo minggu jang lalu, tetapi 

oleh kalangan peladjar Islam pada hari 

mengenai sdr. 

dari 

(pihak D.I. sd 
Berhubungan dengan D.I. 

Tuduhan itu, menurut pihak 

jang- berwadjib berdasarkan su- 
atu daftar jang kedapatan padai 
penangkapan orang D.I. di Ma- 
gelang belum lama ini, dalam 
daftar mana nama sdr. Saifud- 
din Zuchrie termasuk pula. 

Dari pihak C.P.M. selandjut- 

nja kita mendapat keterangan, 
ibahwa sdr. Saifuddin Zucbrie 
telah mengaku djadi anggauta 
D.I, Katanja, karena tekanan. 

Bld tidak satudiu 
i pandang soalnja belum selesai 

Pemerintah Belanda | 

kaget ! 

Menurut Go reaksi di Indone- 
sia atas penahanan dan pengu- 
siran mereka itu rupanja me- 
lampaui dugaan pemerintah Be- 

landa semula. Hal itu dapat di- 
Buktikan dengan adanja perba- 
“ikan perlakuan setjara menjolok 

| dalam tahanan, setelah masja- 
'rakat Indonesia mendjadi ra- 
.mai karena pengusiran mereka 

Seumur hidup 
“ Sultan Hamid harus dihukum 

$ “seumur hidup dam disendirikan 
dim pendjara. 
“Kejakiman, kami, oleh karena 

id seorang - politikus, djikalau 
tak disendirikan, bisa mempe- 
ngaruhi dalam pendjara  men- 

djadi katjau, mungkin meluas 
keluar pendjara. 

Teranglah bahwa ditangkap- | 
nja Sultan Hamid, ia akan me- J 
robohkan negara kita dan ber- | 

hubungan Surat2nja dengan 
'esterling. , 
Kami lupa. membatja KR 

|? mo. 2 (tgl. 8 Pebruari, no. 
8 — Red), bahwa rerombolan 

ng dilahan — oleh pemerintah 

dan diperiksa menerangkan bhw 
gerombolan — masih menunggu 

bantuannja Westerling sebanjak 
1800 orang lengkap dengan sen- 

djatanja. Sebab pendapat “kami 
“ mengehianati negara lebih dja- 

hat dari pada membunuh nva-   itu, demikian Go. 

nusia , menurut agama .Islam- 

pun begitu. 

- Sekianlah, Wassalam. 
, Kismorachmat lengg 

no. 129. 
  

P.N.I. membenarkan 

Masjumi : 

pidato Presiden 
Tidak usah diramaikan 

ERTEMPAT dirumah kediaman Menteri Luar Negeri, Mu- 
karto, P.N.I. telah melangsi 

Wanita Demokrat dan Pemuda 

sebut dipirapin oleh ketua dewan partai, Sidik Djojosukarto dan | 

hgkan rapat gabungan dengan 
emokrat Indonesia, Rapat ter- 

djuga dihadiri oleh Perdana Menteri Wilopo. 

Dalam rapat gabungan terse- 

but antara lain telah dibitjara- 
kan soal2 pemilihan umum serta 
usaha2 partai - untuk mengha- 
dapi pemilihan dengan sebaik- 

baiknja. 

Mengenai pidato Presiden da- 
lam perdjalanannja baru? ini, 
diterangkan bahwa apa jang di- | 
utjapkan oleh Presiden tersebut 
tidak dapat disangkal kebenar- 
anrja, Antaranja diterangkan, 
bahwa memang masjarakat In- 
donesia kurang djelas mempu- 
njai pengertian akan negara na- 
sional, dan mengenai ini perlu 

sekali diadakan pendjelasan?   

Malioboro | 

setjara luas. 

Ditegaskan bahwa dalam ne-. 

diberi keleluasaan dim memilih 

agama, demikian S.M. 

Soal2 jang penting 

masih banjak, kata 
Masjumi. 

Dalam rapat D. P. Masjumi 
jang djuga dihadiri oleh wakil 
Perdana Menteri Prawoto telah 
ditindjau dengan setjara jang 
mendalam soal mosi pembukaan 
kedutaan di Moskow. Masjumi 
tetap berpendirian, bahwa Ma- 
sjumi tidak dapat menjetudjui, 
bilamana Pemerintah diikat me- 
ngenai waktunja pembukaan 
kedutaan itu. Djadi djikalau 
Masjumi nanti menolak mosi 
Rondonuwu itu, ialah karena ia 
tidak dapat menjetudjui bahwa 
dalam mosi itu Pemerintah di- 
ikat untuk membuka perhubu- 
ngan diplomatik dengan Sovjet 

dalam tahun ini djuga. 
Selandjutnja dalam rapat itu 

| thd pidato Presiden jg diutjap- 
kannja di Amuntai baru2 ini di: 
mana antara lain telah me- 
njinggung2 soal jang berhubu- 
ngan dengan negara Islam. Chu. 
sus terhadap isi pidato ini rapat 
pimpinan partai itu tidak me- 
ngambil sesuatu uitspraak. 

Tetapi diputuskan, bahwa dji- 
kalaupun benar kata? Presiden 
itu seperti jang tersiar. Masju- 
mi menganggap bahwa soal itu 
tidak usah diramaikan lebih 
landjut. 

bangunan dan keamanan 
meminta perhatian 
banjak, 

Lebih baik, demikian keputu- 
san rapat, bahwa perhatian itu 
ditjurahkan untuk soal? jang 
penting itu. 

jang 
jang lebih 

  

PERNJATAAN GOLONG 
AN ARAB 

Tidak setudjui pelaksa- 

mentara R.I, 

Badan Konperensj Bangsa In- 
donesia Turunan ' Arab Komis- 
saris Djawa Tengah dalam ra- 
patnja tanggal 12 Februari jl. 
di Surakarta, telah mengeluar- 

kan suatu statement, jg. 
maksudnja : 

1. Tidak dapat menjetudjui 
pelaksanaan pasal 58 U.U, Se- 
mentara, R.I, untuk  Warga- 
Negara golongan Arab daiam 
pengangkatan Anggota2 Kons- 
tituante dan D.P.R. 

2. Mendesak kepada Pemim- 
pin Rakjat terwudjudnja demo- 

krasj jang sehat sesuai dengan 
djiwa Maklumat Politik 1 No- 

pember 1945 dalam menghadapi 

terbentuknja Konstituante dan 
D.P.R liwat saluran Partai2 

Politik. 
3. Mendesak kepada Pusat 

Badan Konperensj Bangsa di 
donesia Turunan 
melaksanakan pu 
menjampaikan pada, Kentaid 
litik seluruh Indprasiku 
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Bapa Galon” rakjatnja harus | 

telah dibitjarakan pula reaksi2 | 

Masih ada mas'alah?2 lain jang | 
lebih penting dilapangan pem- : 

.naan pasal 58 UU se- | 

tambak TanJanap. sintas Kan 
Araddkalllan an 

dika Nsp keais 

an 
Ga "0otschap 

Tiba (an en Watang shanpen” 

- arsitek dan pemimpin 
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GEDUNG SBKA MULAI 
DIBANGUNKAN 

Dengan upatjara pe- 

nanaman 

gedung S.B.K.A.”. 

Hari Minggu jl. diresmikan 

pembangunan gedung SBKA 
(Serikat Buruh Kereta Api) 

jang terietak dekat setasion ke- 
yeta - api Manggarai. Lain dari 

biasanya, peresmian pembangur 
an gedung itu tidak dilakukan 

“Ggengan upatjara perietakan ba- 
“tu-pertama, akan tetapi dengan 
Pena penamanan, Man- 
Tea ung SBKA" jang berisi 
sedjarah timbulnja, perkem- 
bangannja hingga terlaksuna- 

nja tjita2 pembangunan gedung 
buruh K.A. itu. 

Menurut rentjana, gedung 
S.B.K.A. tersebut akan disele- | 
saikan dalam 6 bulan. Sebagai | 

penje- | 
lenggaraan: pembangunan 
dung adalah anggota S.B.K.A. 
sendiri, jaitu Utojo, opzichter- 
kepala pada Djawatan Kereta 

Api. 

Sebelum penanaman mani- 
fest tersebut ketua P.B. SKBA 
Djojosudjono membatjakan isi 
manifest jang tertulis dengan 
tangan itu, dalam mana dinja- 
takan perkembangan inisiatif 

pembangunan gedung sebagai 
keputusan kongres SBKA jang 
lalu, dengan melampaui berba- 

gaj kesulitan seperti masa2 pe- 
ristiwa Madiun,,perang kolonial 

' ke-2, masalah2 non dan lain2 
nja. Djasa2 organisasi Maupun 

perseorangan dari anggota2 
SBKA djuga tertjantum dalam 
manifest tersebut. Manifest di- 
tanda-tanganj oleh ketua P.B. 
SBKA Djokosudjono. — Ant. 

ge- | 

Pn 

  

  

Perdiandilan? rahasia dibatalkan 
Fisenhower 

   

      

  

Sebulan 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

MANA Oi ak 

ADPERTENSI : 

   
20... ata aa u RP, 1l,— 

0.60 ” 

  

  

TAHUN IX — NOMOR 40. 

  

    sena   ee, 

  

Inggeris tak dapat setudjui . 
EMARIN Presiden Eisenhower dan pemimpin? partai Re- 
publik t:lah mengadakan perundingar, disekitar soal pem- | 

batalan fatsal2 rahasia perdjan djian? 

kan oleh Presiden Roosevelt dan Truman, 

Sesudah pertemuan tersebut 
senator Taft pemimpin Republi- 

kein menjatakan, dalam perte- | 
muan tersebut - telah ditjapai' 
persetudjuan dan sebuah reso- 

lusi telah disusun jang diduga 
akan diterima oleh Kongres da- 
lam waktu jang 

untuk membatalkan  perdjan- 
djian2 tertentu seluruhnja, me- 

lainkan pembatalan dilakukan 
terhadap fatsal2 jang dapat di- 
artikan dalam persetudjuan de- 
ngan Amerika 
kemerdekaan negara2 

dan daerah2 lainnja. 
Sementara itu Menteri LN 

Inggeris, Anthony Eden  me- 

ngatakan dalam madjelis rendah 
kemarin, bahwa Inggeris tidak 
dapat menjetudjui pembatalan 

perdjandjian jang diadakan se- 
tjara sjah dan sukarela. Amer 1 

ka tidak mengusulkan kepada | 
Inggeris supaja diadakan pem- | 

singkat. Dika- | 
takan, bahwa bukan maksudnja | 

jang menindas | 
sekutu |! 

batalan perdjandjian? interna- | 
sional seperti perdjandjian Yal- 

ta jang ditanda-tangani antara 
Inggeris, Amerika dan Sovjet 
Rusia. — BBC. 

SUNUNG RAUNG TI. 
DAK BERBAHAJA ? 

Kepala Djawatan Pegairan 

  

| Besuki R Utomo menerangkan 
| bahwa. gunu Raune 2 

,manifest | - Mena Dena 
kabarkan rupanja  bekerdja 
kembali itu, hanja suatu keada- | 
an jang biasa dari gunung 

| berapi. 
Kemarnja asap dan bunji2 

gemuruh dari gunung Raung 
itn tidak menimbulkan bahaja. 
Kini keadaan gunung Raung te- 
nang kembali seperti biasa. 

| 

Walaupun demikian pemeriksa- | 
an pada kawah 
masih dipandang perlu. 

! atas 
Lutusan dari. gunung berapi 
| Bandung, Djatikusumo, diikuti 

  

orang dari PFN jang akan me- 
ngambil gambar dari pemerik- | 

  

Saan gunung Raung itu. — Ant. 

GRAHA WIYATA YUD- 
DHA 

Kemarin resmi dipakai. 

Kemarin di Bandung diada- 
kan upatjara peresmian pema- 
kaian gedung .Graha  Wiyata 
Yuddha” untuk sekolah staf 

dan komandan AD (SSKAD) 
didjalan Papandajan. Upat'ara 

ini dihadliri oleh Presiden 
karno, KSAP, Pd. 

dan pembesar 

lainnja. Menteri Pertahanan ai. 

berhalangan. 
Upatjara SSKAD itu terdiri 

atas 2 bagian, jaitu pada pagi 
harj diresmikan pemakaian ge- 
dung tersebut dan petangnja 
Presiden melantik siswa2 ang- 
katan ketiga jang akan dimulai 

peladjarannja. 
Gedung ..Graha Wiyata Yud- 

| dha” itu diserahkan oleh direk- 
tur genie kepada KSAD. —Ant, 

tersebut itu | 
Dan | 

“baru2 ini telah. datang di Be-. 
rsSuki dam terus naik ke 

Su- , 
KSAD, | 

sipil dan miklter | 

|20-2 jad. 

  

HARI DO'A SEDUNIA DI 
JOGJA 

Hari do'a sedunia dalam tahun 

ini djatuh pada hari Djum'at tg. 

dan umat Kristen pada umum- 

nja. Atjara untuk tahun ini di- 
susun dan disiapkan oleh wani- 
ta2 Kristen di Afrika. 

Panitya ,,Hari Do'a Sedunia” 
di Jogja jang diketuai oleh Nj. 
S. Wijoto akan melangsungkan 
pada hari itu digeredja Klitren 

| mulai djam 16.00 dengan bahasa 

pengantar Indonesia dan. Djawa. 

internasional jang diada- | 

Hari do'a ini adalah ' 
untuk wanita Kristen chususnja | 

  

| TEMBAK MENEMBAK. Di 
| IRAN 
| Tentara Iran Senin jang lalu 
| telah melepaskan lagi temba- 

| kan2 dengan meriam dan sena- 
pan terhadap kira2 100 orang 

|anggauta suku bangsa 
|tiari jang mempertahankan di 
| didalam sebuah benteng  dipro 

| pinsj Khuzistan daerah minjak 

| Iran barat. daja. 
Menurut keterangan 

| tentara 16 anggauta 

jang berontak tadi 

menjerah, Senin p 
tetap memberj perlawanan di- 

| benteng jang letaknja 
nungan Shour 45 mil di 1 

Sat pertambangan  minjak Ma- 

sjidj Suleiman. 
Sumber. pemerintah mene- 

rangkan bahwa Abolghassem 
Bakhtiar saudara sepupu ratu 

Iran, Soraya, menjebabkan pem. 
berontakan tadi. 

Ia mengatakan sumber pe 

rintah, mentjoba mera 
| simpanan djagung kaum FE 
| tiar. Ketika tentara datang - 
“tjampur tangan timbullah per- 

| tempuran. 
Pemerintah telah 

kan 4 kolone pasukan 

dari garnisun-garnisun M 

Suleiman, Ahwaz dan Isi 
untuk mengepung benter 
htiarj jang . mempert 
dirj dengan uletnja 
serdadu pemerintah t 
30 orang tawanan. 

Bala bantuan ini Seperti su- 
| dah dikabarkan dipimpin 
| saudara sepupu Aboig 
kolonel Teymour Bakhti 

GP 

Bakn- 

  

    

pihak 

Bakhtiar 

lewas 23 

100 orang     

            

     

  

    

mengirin 
tenf 

  

      

  

Sikap pemerintah Inggeris : 
  

Blokade RRT salah besar 
Tiap usul Amerika harus ditentang 

ENTERI LN Inggeris, Eden menerangkan dalam parlemen, 

bahwa Amerika belum memadjukan sesuatu 
Inggeris bertalian dengan blokade terhadap Tiongkok. Seorang 

usul kepada: 

anggauta parlemen dari partai buruh telah meminta djaminan 
Eden, bahwa delegasi Inggeris pada sidang - 3 umum PBB j.a.d. 
supaja menentang keras tiap? usul Amerika jang berhubungan 
dengan niat untuk mengadakan blokade terhadap Tiongkok. 

Selandjutnja Eden mengula- 
ngi keterangan jang diutjapkan 
baru2 ini diparlemen, bahwa 
Inggeris berpendapat 
Suatu kesalahan. besar 

Tiongkok. 

Pertempuran Korea. 
Pesawat2 pembom raksasa 

PBB melandjutkan serangannja 
didekat pantai timur atas pela- 

buhan2 Wonsan dan Honan. A- | 
nak buah pesawat terbang me- 
njatakan bahwa 
Wornsan dimana sasaran? tepat 
mengenai tudjuannja atas beng- | 
kel2 kereta-api dan gudang2 le 
dakan2 menerbangkan petja- 
han2 lebih dari 1000 meter ke- 
udara. 
Dimedan perang darat, kegi- 

atan2 tampak pada pasukan2 
peronda kedua pihak diseluruh 
front. — BBC. 

  

T 
tahun ke- 

Ruangan aula 
Upatjara dimulai dengan mem- 
peringati almarhum Prof. Dr. 
Johannes jang mendjadi wakil 

ketua senat dan perintis dari 
universitit Indonesia dan jang 
meninggal di Nederland. ketika 
mendjalankan  tugasnja, dan 

almarhum Ir. Surachman, pre. 
siden pertama dari universitit 
Indonesia jang djuga meninggal 

di Nederland. , 

Pidato Prof. Dr, Supomo. 

Dalam pemandangannja  ten- 
tang perkembangan 'universitit 
Indonesia selama satu tahun jg 
baru lalu itu Prof. Dr. Supomo 
menjatakan perlunja  undang2 
baru dengan perguruan tinggi. 
Diharapkannja sudah akan se 

lesai dalam tahun ini dan di- 
| pula supaja de- 

ijadakan dan di- 
ban 

“diri 

     

   
     

  
  

  cheseatudn tinggi 

Indosatia 

hadiri oleh Presiden Sukarno, 
mena, Suwarto dan guru? besar dari . 
dalam universitit tersebut serta mahasiswa?nja, 
perhatian dari anggauta2 delegasi negara? jg telah mengikuti 

konperensi Ecafe jang lalu, jakni al. tampak pemimpin delegasi 
India jaitu menteri perdagangan India Kamarkar, anggauta de. 
legasi Sovjet Unie, dari executiev Secretary Dr. 

Djuga Mr. Sartono. KSAP Simatupang, Paku Alam d.Ll. 

penuh sesak. j 
puniversitit, 

DIES NATALIS UNIVERSITIT INDONESIA : 

Mentjari ilmu berdasar 
mengabdi pada bangsa 

Universitit badan internasional understanding 
ANGGAL 16-?2 jang lalu diaula fakultit ilmu tehnik di- 
Bandung telah dilangsungkan upatjara peringatan ulang 

8 dari universitit Indonesia, Upatjara itu selain di- 
menteri2 Bahder Djohan, Lei- 

fakultit2 jang termasuk 
djuga dapat 

Lokhanatan. 

atas orang2 terkemuka diluar 

Menurut Prof. Supomo dalam 

aliran muda dikehendaki supaja 
universitit itu mendjadi badan 
pusat untuk ,,international un- 
Cerstanding”, Maka oleh karena 
itu dengan banjak sekali uni- 
versiti diluar negeri seperti 
Amerika, India, Nederland, Bel- 
gia, Australia telah ada hubung- 
an? dan ada mahasiswa2 jang di 
kirimkan keluar negeri seperti 
ke Norwegia, Swedia dll, 

Formil Indonesia telah men- 
djadi anggauta dari suatu per- 

serikatan universitit2 internati- 
onal jang berpusat di Paris. 

Pidato Presiden Dr, 
Ir. Sukarno. 

Presiden Sukarno antara lain 
mendjelaskan bahwa dim abad 
ke-20 sekarang ini hanja ilmu 
jang bisa mengabdi kepada um-   mat manusia, itulah jang bisa 
disebut radja ilmu, Presiden me 

  

  

nerangkan dalam abad sekarang 
ilmu itu bukan untuk ilmu se- 
mata - mata, ilmu itu telah tu- 
run dari tachtanja dan harus 
mengahdi kepada masjarakat. 

Hanja ilmu jang bisa memberi | 
makanan tjukup jang bisa mem- 
beri kesedjahteraan kepada ma- 
nusia jang bisa menjelamatkan 
manusia dari kemiskinan, dari 
kesengsaraan, dari penindasan 

itulah jang bisa disebut radja 
dari ilmu2. 

Tentang soal sikap mahasis- 
wa jang menuntut ilmu Presiden 
mengatakan, ,,toegepast weten- 
schap” tidak akan ada faedah- 
nja kalau tidak diterima oleh 
manusia jang ichlas untuk ber- 
bakti kepada masjarakat kepa- 
da ummat manusia, | 'dan bang- 
sanja. 

Presiden mengutip pernjataan 
Prof, Alberth Einstein jang ber- 
bunji ,Ilmu pengetahuan tiada 
dengan religi lumpuh, dan religi 
tiada dengan ilmu pengetahuan 
adalah buta”, 
“Presiden mengharapkan dari 

mahasiswa supaja kepada usaha 
mentjarj ilmu itu diberi dasar 
mengabdi kepada bangsa jang 
ichlas dengan sikap rohani jang 
luhur dan mulia, jang sepi ing 
pamrih”, Sekarang ini, kata Pre. 
siden, masjarakat dan bangsa 
Indonesia, mendjerit membutuh-   kan kader2 demikian, — Ant, 

adalah | 
untuk | 

mendjalankan blokade terhadap | 

pelabuhan | 

TENTARA VIETNAM ! HA- 
RUS DIBENTUK 

Inpektur - pjenderai tentara 
Pernatjis, djenderal Juin jang 

kini sedang berkundjung di In- 
do-China menjatakan semalan 

bahwa maksud  kedatangann: 

disana ialah untuk mengadakan 
perundingan2 - dengan pembe- 

| sar2 militer Perantjis mengenai 

| keperluan2 pasukan dan. djuga 
luntuk mengetahui apa & 

' telah didjalankan untuk mel: 
tentara Vietnam. 
Dikatakan bahwa suatu ten- 

tara nasional Veitnam harus 

dibentuk dan ia menjatakan 

kegembiraannja melihat 

    

  

   

  

     

kema- 
djuan2 jang telah ditjapai ke- 
arah itu. — BBC. 

SELURUH TAMBANG 
TIMAH 

Dalam 5 tahun mendjadi 
milik Pemerintah? 

Dalam rapat seksi perekono- 
mian DPR kabarnja dibitjara- 
kan soal status Gemeensehap- 

| pelijke Mijnhbouw My Billitung 
dan Tambang Timah Bangka 
berhubung dengan selesai wa iktu 

kontrak 28/2 jad. 
Sebagaimana diketahui tam- 

bang timah Bangka adalah 100 

pCt. kepunjaan pemerintah tapi 
pimpinan usaha dipegang oleh 
GMB sedang GMB Billiton ada- 
lah, usaha tjampuran dengan ke-   tentuan 5/8 kepunjaan - parti.- 
kulir. 

Berhubung dengan itu seksi 

memutuskan untuk minta kete- 
rangan kepada pemerintah ba- 

| gaimana putusan jang telah di- 
ambil oleh pemerintah berkena- 
an dengan hampir habisnja kon- 
trak tersebut. 

Dalam pada itu didapat kabar 
putusan pemerintah jang diam- 
bil oleh kabinet beberapa waktu 
jang lalu ialah mengachiri pim- 
pinan usaha GMB atas tambang 
timah pemerintah di Bangka 

mulai 282 jad. serta memper- 
pandjang kontrak GMB di Billi- 
ton dengan 5 tahun lagi. Dan 
dalam waktu 5 tahun itu peme- 
rintah akan berusaha untuk 
selekasnja dapat diambil oper 
seluruh perusahaan GMB. . Ant, 

  

x Kereta api bumel Solo 
Jogja jang berangkar djam 4.49 

sedjak diadakan perobahan nd- 
da 9g. 28-7-1959 -hingga Sela 
rang tidak pernah tepat nada 
waktu  bertmgkatnja, Ako 
nja pargpeladjar jang telah Tas 
song Perutnja harus menungg 
NT MENGOM ON WESAI » »..   
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at
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Angen —— Rosda Daua $ 
akan melawat , 

   
Ama telah” 
bangsa Tan 
din PK ditjari 

     

       

      

  
tium dan kia .monge na. 
gra atifikasi tahun 

       

  

   

papan kini telah ber 
buruh pabrik y: 

A. Hamid Hs,, 
ris sdr, Poeulus. 

mendesak Keraa ja. 
wan dalam DPRD kota be- | 
sar Makassar, agar menarik di- | 

dalam | ri dari fraksi Ker: 
dewan itu, berdasarkan pertim- | 
bangan bahwa Parkindo mem- 
punjai suatu azas politik ter 
tentu sehingga wakil2 . 
do dalam sesuatu dewan dapat 

  

     

merupakan sesuatu Tapal tari 
serdiri. 

MADIUN — Mengenai 
gelamnja gunung : 
Madiun. baruz ini, lebih Ia: 
dikabarkan, bahwa 
tersebut kini makin ba (3 
besar. Pengundjung2 telah ba- 
njak menjaksikan, dianta 
dari: Banjuwangi, Patjitan 
Malang, Solo al. 3 pi? 
MADURA — Residen 'Madu- 

—ra Sunarto, bermaksud - akan 
membuat film dokumentasi 
untuk pembangunan2 di Madu- 
ra. Untuk itu, ia akan mengun- 
dang pihak Perusahaan - Film | 
Negara dari Pan yanna: 

Dari sidang Ecate: 

  

      
    

      

   

  

"sang 2 memberikan kom 

     
   

£ ys Balikpapan | 
Sarbupys). Ketuanja Hwa 3 

mu... Pemerintah memikirkan faci- | 
liteit2 untuk para tenaga ahli 

Jah | UMumnja dalam bentuk tundja- | ngan 

  

  

aja ankan setjara 

perkataan "Setjara 

Lp. 1 itu tidak didja- 
1. Na rojal, tetapj -ha- 
abila hal itu mengikat ke 
chusus sungguh2 dapat |   

  

     

   

  

   

  

     

  

    
    

  

tundjangan 2 keachlian, 
1 praktek dsb. 

im Peraturan Pemerintah 
Hata dimaksud dalam pasal 
14 Tepian, 3 ary kedudu- 

  

jang ingin eluar, berhak keluar 
dan diperkenankan keluar, ke- | 

( reka jang berdasarkan 
Darurat no. 12 tahun     Undan 122. 

1952. | diwadjibkan. tetap. dalam 
Ginas tentara. 

j Neta jang ingin tetap da- 
lam dinas, diperkenankan tetap: 

ana Karaan patriot 
1 | (SAMBUNGAN KEMARIN HABIS) 1 

k ada keberatan dari pihak Pasaman 
Nana 2 Tn 

Na Ha na bahan | 
subjektip. x 

i .iDiterangan, bahwa adoreka e 

  “dalam dinas, ketjuali mereka 

jang berdasarkan ichtiar Peme- 
rintah tentang hal penempatan 

| tenaga kembali dalam masjara- 
sat meninggalkan Angkatan 

Dr. Sumitro menutup konpe- | 
rensi Ec: 

Indonesia beri tanda mata kain batik 
: (- Habis ). 

Grtaxpyurxaa djuga Dr. Lokanathan dengan 
dihudjani pudjian tentang organisasi jang 

afe ke-9 

statnja f 
lantjar iiu. Dalam 

pada itu para djuru bahasa, jang menurut pendapat utusan Ne- 

-derland, sering2 memperbaiki pidato? para hadirin dengan me- | 
lontarkan terdjemaah?2nja jang lebih djelas dari pada mint 
orisinilnja, mendapat penghargaan istimewa. 

Djuga pemerintah Indonesia 

sebagai tuan rumah m can 
tandamata kepada para angga- 
uta delegasi2 dan 2 kain batik 
kepada pemimpin2 dari delegasi2 
itu. 

Kira2 pukul 19.00 tgl. 15. 
ketua sidang Dr. Soemitro mL 
nutup konperensi Ecafe ke 2. 7 

“Putusan? terpenting jang 
diambil dalam “konperensi. | 

Tentang putusan2 - terpenting 
jang diambil dalam sidang pleno 
Ecafe jbl. dapat “dikemukakan 
putusan Na ' | soal »Ssituasi 
Ekonomi Asia”, jang menjata- | 
kan : 

(1) sangat perlunja ada ren- | 
tjana tindakan2 untuk 

stabiliteit | “memperkokoh 

harga2, terutama harga 
barang2 export jang pri- 
mer, jang nana oleh 
negara? Asia dan Timur | 
Djauh. 5 
perlunja mewudjudkan 
kondisi2 umum dim per- 
niagaan, supaja harga2 | 

(2) 

barang-modal dan barang | 
barang buatan pabrik :se- 
imbang adil dan lajak dji- 
ka dibandingkan dengan 

(3) masih dibutuhkannja ka- 
tal asing dan baniuan luar 
negeri atas dasar perse- 
tudjuan bersama untuk 
mengembangkan pertari- 
an dan sumber2 industri 

diwilajah Ecafe. : 
Didalam. putusan itu, Execut.- 

ve secretary diminta supaja te- 
hal - hal | 

jang timbul. berhubung putu- | 
rus mempeladjari 

san-putusan tersebut diatas, 
untuk dikumpulkan, baik da- 
lam suatu ichtisar dan bulle- 
tin kelak maupun daiam pro- | 
gram pekerdjaan sekretariat, ja. 
itu hasil2 keterangan bertalian 
dengan soal2 itu dan untuk dja- 
df bahan konsultasi kepada pe- 
merintah2 didalam 
Asia. 

Laporan dari komite : transport 5 
dalam negeri, diterima baik dan 
ditambah oleh hny $ dengan 
permintaan supaja 
Secretary denga | kere 

  

    
   

    

  

   

jne ana : 
antara lain me | peni 
Pan Na 'centre di La 

€ IX. 3 Pe PrahA jang 
      

   
     

  

   

    

ng | 
Sa "kemungkinan pendiri- ' 

an sebuah bean Manage- 
ment” di sia pa 
“kerdja-sama Bia 

tive se 
kepada 1 1 
“aksi m urang peta 
term: oran. , Kegai 

(-Hmempe 
dan ekonomi di Asia: : 

harga barang2 primer dan | 

ga ad , 

2 motor dan 

| negaranja masing2, 
dang | Thailand sendiri masih bersedia | 

untuk mendjadi 

| ja diserahkan kepada putusan 

mite itu bisa ditjatat soal utk | 
rkembangkan keuangan 

mengor-- 
ganisasi seminar bersama Ecafe-. 
FAO dalam 1954 tentang hal ke- 
.uangan perkembangan pertani- 
an, 
angan 1 

“pemakaian tenaga pertanian, 

ena pemakaian bruinkool dan 
mineral lainnja: kun- 

    

| hasil2 industrg ketjil dan kera- 
Gjinan : 
“Kepada pemerintah2, sidang 

Bcafe itu mengandjurkan per- 
lunja mempertimbangkan 'an- 
djuran2 itu mengingat usaha2 
untuk memperbaiki statistik 
produksi dan harga. 
Berhubung dengan bantuan?! 

tehnik jang diberikan oleh Bro 
Bantuan Tehnik, sidang pleno 
.menjatakan penghargaannja 
dan menganggap suatu kenja- 

baru akan effektif sepenuhnja, 
kalau perlengkapan2 jang di- 
butuhkan oleh para expert, te- 
lah ada. 

kakan kepuasannja bahwa Biro 
(Bantuan Tehnik dalam kerdja- 
sama dengan Ecafe telah me- 

wasa ini kebutuhan sangat 

kegiatan bantuan tehnik itu. 

'Temp sementara Mar- 
kas Besar Ecafe. 

Pasal2 tambahan dalam atja- 
ra sidang itu ialah. mengenai 
usul amendemen Cambodja ter- 
“hadap peraturan prosedure dan 
usul amendemen Pakistan ten- 

| tang pemerintah  associate 
member  mendjadi  anggauta 
Ecafe, sebagaimana telah dika- 
barkan “kemarin. 

Dalam rapat terachir tadi 
an dibitjarakan djuga soal 

at kedudukan sementara 
ta Markas Besar Ecafe. Seba- 

| gai diketahui, Markas Besar itu 
a | sekarang ada di Bangkok, se- 

djak Djanuari 1949, dan sehe- 
Jum itu di Shanghai. 

Utusan Pilipina telah  me- 
Eh njampaikan undangan pemerin- | 

tah 1 ilipina supaja Markas Be- 
sar itu diadakan dj Manila, tapi 

bira djuga djika penetapan utk 
a- (tempat sementara. dari Markas 

“Besar itu ditentukan: oleh Se- 
kretaris Djenderal. 
Para utusan Burma, India, 

7, 'Djepang dan Pakistan masing2 
1 memadjukan djuga undangan 

supaja tempat sementara Mar- 
kas Besar itu dipindahkan ke- 

sedang: 

tuan rumah 
dari Markas Besar Bcafe tb | 

| Achirnja sidang Ecafe menja- 
takan sokongannja kepada per- 
njataan pembantu Sekretaris 
Djenderal, Georges-Picot, supa- 

| Sekretaris Djend. PBB sadja. ' 
Setelah itu maka djuga di-' 

ambil putusan untuk mengada- 
kan sidang pleno Ecafe ke 10   

| tiap tahun sebanjak 

Isa 800 orang, 

aspek2 ekonomi dan ke- 
— elektrifikasi | 

daerah luar kota dan terutama 

aspek2 tehnik dan ekonomi ten- | 

Gem aa expert ke 
z dalam lapangan pasar | IM 

taan, bahwa bantuan tehnik itu 

Selandjutnja Ecafe mengemu- 5 

mendesak untuk memperluas | 

ia (utusan itu) akan bergem- | 

lain, mis 

»KEDAVLATAN RAKJAT” 
  

“Ada “beber apa djabatan da- 

    

  

   

n “halnja' di 
nja djabatan 

bangan, pengemudi pantser dan 

   
|tank, radar dan sebagainja, Te- 
tapi i , djuga terutama karena 

  

| alat perlengkapan kita sangat 

bahwa-kekuasaan 

Mereka jang masih tetap da- 
lam dinas akan mendapat pen- 
didikan dan latihan lagi, supaja | 
mereka itu lebih tjak, 
tuk menunaikan tugas mereka 
sesuai dengan Bank angan 
Angkatan Perang baru. 

Sementara itu oleh masing2 
Angkatan dirasakan sangat ke- 
pada kebutuhan untuk penerima. 
an tjalon2 baru untuk dididik 

  

  

  

mendjadi perwira dan bintara. 
Pertama untuk membangun sen- 
djata2 dan djawatan2 tehnis, 
jang memerlukan suatu pendidi- 
kan umum dan tehnis jang. ter-. 
tentu. 

Dalam T.N.I. jang sekarang 
| sangat kurang bibit untuk bran- 
Ches tersebut, sehingga tak ada 
Gjalan lain dari pada harus Ring: 
tjari bibit. baru. 

Zonder bibit2 baru tersebut 
tak mungkin membangun 'bran- 

 ches jang bersifat tehnis tsb. 
Pula harus dimengerti adanja 

verloop dari tenaga perwira jg 
sekarang karena uitdienen ber- 
hubung tua, sakit, mati dan.$ se- 
bagainja. 2 

Verloop tenaga perwira itu 
sampai kini rata2 7 & 8000 se- 

tahun sehingga perlu dalam 

    

15 tahun, diusahakan bibit baru 
Ta 8000. 

10 & 15 

: Dengan demikian, djelaslah 
perlunja bibit2 baru, jang me- 
nurut penglihatan sepintas lalu, 

adanja pengembalian tenaga da- 
lam 'masjarakat. 

Djadi djumlah perkiraan 

  

kan djumlah penerimaan bibit? 
L baru pada sekarang ini. 

Djumlah penerimaan bibit? ba- 

ru jang sudah didjalankan se- 
karang ini sudah” tentu djauh 
lebih kurang dari pada) pedoman 
Tn perkiraan tersebut di- 

atas, antara lain disebabkan 

ada sekarang dan djuga me- 
nunggu penentuan jumlah | ita 
setjara definitif jang akan di- 

3 an dengan undang? tersen- 
diri, Perasaan na 3 dari 
rentjana undang? ini 

Timbullah Binal pertanja- 

an, atas dasar peraturan apa 
“bibit? baru itu diterima. Pene- 
yimaan itu tidak dapat didasar- 
kan atas UUD No. 4 tahun 1950, 
karena penerimaan atas dasar 
ini sudah berhenti pada tg. ” 
Desember 1952. 
Untuk memberikan dasar “4 

pada penerimaan baru itu dia- 
djukan rentjana undang2 ini. 

Pengesjahan rentjana undang2 
ini tidak dapat dipertangguhkan 
lebih lama lagi, karena segera 

(perlu memberi dasar kepada pe- 
'herimaan anggota Angkatan Pe- 
rang baru sedjak tanggal 1 Dja- 
-nuari 1953, 

Andjuran Hendrosudarmo su- 
paja tammat sekolah rakjat 6 
tahun djangan didjadikan sjarat 
mutlak, telah dipenuhi oleh Pe- 
merintah dengan menambah ika- 
|ta2 jang berbunji:” 
berpendidikan atau berngnyala. 
“man jang sederadjat dengan itu” 

(lihat pasal 2 ajat (1) sub c ren- 
: | tjana undang2). 

nambah djumlah projek2 regio- | 
nal, dan berpendapat bahwa de- |. 

Sjarat?2 “jiwa patriotisme. 
dan kesadaran nasiona?”, me- 
mang sjarat mutlak bagi tiap? 
peradjurit, tetapi apakah bi- 
djaksana, djika sjarat itu di- 
tjantumkan dalam undang? se- 
bagai sjarat umum, karena pada 

hakekatnja dan dalam praktek 
nja maksud dari pendidikan ten- 

otisme. dan kesadaran nasional 

itu. 
Kedudukan perkara dalam pe- 

nerimaan bibit baru adalah se- 

Ine berikut. 

   

  

ap lagi un- | 

  

    

menghitungkan uitdienen 10 4 | 

rasanja paradoxaal ' “berhubung 

ini | 

: ialah edoman untuk menentu- 

|oleh capaciteit sekolahan? jang | 

tara ialah menanam bibit patri- 

Pr terbatas hanja merupakan golo- 
  

ran ketjil sadja. Untuk bagian 
& terbesar “Angkatan Perang kita, 
(harus dilakukan pendidikan dan | 
(latihan jang sesuai dengan djiwa 
dan “ketjakapan jang ada pada 

akang na MAAN Aa 'rata2 rakjat kita. 

| Kechawatiran, bahwa peneta- 
"3 pan rentjana undang? ini men- 
“ Idjadi Undang? 

| kekuasaan kepada Kementerian 
akan memberi 

Pertahanan dan Kepala? Staf 
Angkatan Darat, Staf Angkatan 
Laut dan Staf Angkatan Udara 
“untuk bertindak dengan bebas 
menurut fikiran dan rentjananja 
sendiri dalam penerimaan ang- 
gota, tidak dapat dipahami oleh   

Pemerintah, karena djustru de- 
ngan tegas telah diterangkan 
dalam pasal 3 rentjana un lang2 
Titu, bahwa kekuasaan Menteri 

itu dibatasi oleh undang2. -$ 

“Sebagai penutup disini Peme- 
rintah ingin mengulangi penda- 

patnja mengenai maksud me- 

rentjanakan Undang2 pokok 
"pertahanan dengan menjatakan, 

bahwa Pemerintah tidak sadja 
setudju dengan adanja Undang2 

tersebut, tapi dapat menerima 

baik tiap ichtiar untuk melan- 
tjarkan perentjanaannja, “baik 

jang berupa panitya kerdja sa- 
ma, maupun berupa lain. 

“Tapi betapapun diperlekas 
usaha ini, Pemerintah berpenda- 

| pat, bahwa usaha ini akan masih 
makan tempo beberapa bulan, - 

Bersamaan dengan itu Peme- 
rintah telah melukiskan tidak 

sadja urgensinja rentjana2 un- 
dang2 jang sedang kita bitjara- 
kan sekarang ini, tapi djuga be- 
tapa besar manfaatnja djika 

penjelesaiannja dipertjepat ka- 

rena memberi pedoman dengan 
djaminan2 terhadap usaha2 pem. 
bangunan Angkatan Perang jg 
sedang berdjalan dan harus di- 
gia — Ant. 

(OLEH: 

Mengenai hal tersebut diatas 
pertarijaan2 jang diadjukan oleh 
anggota Singolodro, pihak DPD 
seksi jang bersangkutan. me- 
nerangkan, bahwa pemetjatan 
Sudarnadi jang dilakukan oleh 
kepala daerah berdasarkan PP 
no. 11/1952 dan berlaku mulai 
tgl. 1 Mei 1952 adalah tanpa di- 
adakan pertimbangan terlebih 
dahulu dengan DPD dan soalnja 

pun tidak pernah dibitjarakan 
dalam sidang DPD. Panitya Pe- 
njelesaian “jang telah dibentuk 
berdasarkan PP no. 11/1952 pa- 

sal 5 guna menentukan sjah ti- 
daknja tentang hukuman peme- 
tjatan atas diri Sudarnadi baru 
bekerdja satu kali dan belum 
pernah mengambil keputusan. 

Kesimpulan daripada djawa- 
ban tersebut jalah bahwa kini 
belum ada ketentuan mengenai 
pemetjatan atas diri Sudarnadi, 
meskipun telah ada surat kepu- 
tusan dari Kepala Daerah. Se- 
dang keputusan Kepala Daerah 
tentang pemetjatan tersebut 

perlu ditindjau kembali. 
Panitya Penjelesaian jang 

“telah dibentuk dan terdiri dari 
Suwarno, Suwignjo dan J. Su- 

da. Pemerintah Daerah dan se- 
bagai pihak ketiga, ternjata ti- 
dak dapat bekerdja lagi dise- 

durkan diri. Berhubung dengan 
itu maka akan disusun panitya 
baru lagi, jang nanti akan me- 
ngambil ketentuan tentang sjah 
tidaknja pemetjatan atas diri 

Sudarnadi. 
Masalah Woeker. 

Sidang setelah mendengarkan 
laporan dari pihak Panitya Pen- 

Na Riba, telah mengambil 

keputusan menerima saran jang 
“diberikan oleh panitya tersebut   mendesak kepada Wali Kota 
Maa a sebagai Laka ah 
  

dan Purwored jo,   
  di Ceylon atas Kodya peme- 

An Ceylon, -— pa 2 

Jang mendapat budituree 
mula2 desa Karanggedang — ka- 
tjamatan Sruweng, kawedanan 
Pedjagoan, kabupaten Kebumen, 
“kemudian desa Bandungredjo, 
katjamatan Bajan, kabupaten 
Purworedjo, Dikedua tempat ter 
sebut pidato residen ditijik be- | 
ratkan pada soal keamanan 
Residen mengemukakan bahwa 
tudjuan Kem, Dalam Negeri 

| memberi bantuan kepada model 
desa itu, supaja desa mempu- 
njai autoactiviteit berdiri sen- 
diri, menudju kearah desa oto- 
nomie, dengan demikian “demo- 
krasisering pemerintahan akan   

Usb buta pembangunan di 
» desa pertjobaan 

Ditindjau oleh residen Kedu 
- (Oleh wartawan »K.R.” 

Nrngan diiringi oleh Moh. 
“Kedu, Prodjosugito, kepala Djawatan Pertanian, anggauta- 

anggauta ,,Dewan Perekonomian Daerah”, 
dan Purworedjo beserta anggauta?2 DPDS, pada tanggal 132 jg 
lalu, residen Kedu R, Murltno menindjau usaha2 pembangunan 
didesa pertjobaan (model desa) didaerah kabupaten 

sendiri) 

Slamet, Koordinator “Djapen 

bupati2  Sebumen 

Kebumen 

terlaksana. 
Mengenai pemberian subsidi 

sebesar Rp, 10.000,— ini dimak 
sudkan hanja merupakan sum- 
bangan modal, supaja desa itu 

| dapat bergerak sendiri mengu- 
sahakan sumber2 perekonomian. 

Kalau ,,model desa” keuangan- 
nja tergantung kepada  peme- 
rintah, namanja bukan ,,model 
desa” tetapi mendjadi ,/desa pe- 
merintah”, Perkembangan? desa 
pertjobaan Karanggedang, sudah 
Iebih madju dari pada jang su- 
dah, sedang desa Bandungredjo 
meskipan kemadjuan belum ba- 
hjak, tetapi sudah ada, 

Angkatan Keang jang mem | 

| ban2 dari bentjana alam 

|ban2 bentjana alam di 

  

  

BANTUAN PEMERINTAH 
" Terhadap korban? ben- 

tjana alam di Kropah 
dan Indonesia. 

Oleh pemerintah didalam si- 
“dang kabinet kemarin telah di- 
putuskan untuk“ memberikan 
bantuan material kepada kor- 

jang 
telah menimpa daerah2 Atjeh 
dan Solo dan negara2 Nederland, 
Inggeris serta Belgia. Demikian 
diterangkan oleh Menteri Pene- 
rangan Mononutu. 

Sebagai bantuan kepada kor- 

Neder- 
land, Inggeris dan Belgia itu pe- 
-merintah akan mengirimkan ba- 
rang2 berupa gula, kopi, teh dan 
kapuk. : 

Penglaksanaan dari pemberian 
“bantuan tersebut diserahkan ke- 
pada Menteri Perekonomian dan 
Menteri Pertanian. 

Terhadap korban2  bentjana 
alam didaerah Atjeh dan Solo 

itu, oleh Kementerian Sosial dan 
Kementerian Pekerdjaan Umum 
akan diberikan bantuan? beru- 
pa makanan serta perbaikan ru- 

mah2 dan djalan2 jang rusak di- 

sebabkan serangan bandjir itu. 
Djuga P.M.I, akan terus mem- 

berikan bantuan2nja. — Ant. 

HADIAH TAHUNAN 
UNTUK KARANGAN 

SUNDA 
Akan diberikan oleh Lem. 
baga bahasa dan sastera 
Sunda. 

Dalam - sidangnja baru2 ini 
»Lembaga Bahasa dan Sastera 
Sunda” telah mengambil pu- 

tusan untuk memberikan hadiah 
kepada pengarang tulisan dim. 
bahasa Sunda, baik prosa mau- 
pun puisi, jang terbaik dalam 

suatu tahun. 
Didapat keterangan, bahwa 

hadiah demikian akan diberikan 

tiap tahun dan dimulai dari 
tahun 1953. 

Tulisan2 itu akan dipilih dari 

surat2 kabar, madjalah2 dan 
buku2, 
Diumumkan djuga, bahwa ke 

terangan jang lebih djauh ten- 

tang hadiah tahunan itu bisa 
didapat pada Tatang Sastrawi- 
ria, Balai Pustaka, Djakarta. 

  

  

madi masing2 selaku wakil Seb- | 

babkan Suwignjo telah mengun- |- 

Ant. 

Pemetjatan Sudarnadi 
belum ada ketentuan 
Sidang DPRDS Kotapradja. Magelang 

WARTAWAN "K.R.” SENDIRI). 
Dawan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Botapradja 

Magelang dalam sidangnja tg. 16-2 jang lara, j 
oleh ketua J. Sumadi, diantaranja telah mempersoalkan masa- 
lah pemetjatan Sudarnadi pegawai Kotapradja Magelang. 

jg dipimpin 

1. Supaja- aktief mendjalankan. 
Woekerordonnantie $. 1938 — 
523 dan 721. 

2. Supaja mengambil inisiatief 

sesuai dengan instruksi Ke- 
menterian Dalam Negeri dan 
Buku Pedoman Pembangun- 
an Desa dalam membangun 
desa2 dan usaha2 memadju- 
kan ekonomi Rakjat jang ke. 
mudian dapat diserahkan ke- 
pada Pemerintah Daerah Ko- 
tapradja Magelang. . 
Diharapkan membentuk De- 
wan Perekonomian Rakjat 
Kotapradja jang anggota2- 
nja terdiri dari ketua DPRD, 

para anggota DPD, kepala2 
Inspeksi Pendidikan Masja- 

e rakat, DPU, Djawatan Kese- 

hatan Rakjat, A. W. Kota, 
Kepolisian, . Kantor Social, 

Djawatan Air “Minum dan 
Djawatan Pertanian Rakjat 
Magelang serta para kepala 
desa. 

Adapun pembentukan dewan 
tersebut dimaksudkan untuk 
mengkoordineer segala tindakan 

dan usaha? dilapangan sosial- 
ekonomi “untuk " kepentingan 
Rakjat dan untuk mentjegah 
mendjalarnja : riba, dan untuk 
membangun desa disegala lapa- 

ngan dan mendemokrasikan Pe- 
merintahan Desa, 

va
 

ambil  diantaranja penetapan 

berlakunja  mutatis mutandis 
bagi Kotapradja Magelang : 

PP no. 23 tahun 1950 tentang 

tundjangan kepada djainda dan 
anak2 pegawai negeri jang me- 
ninggal dunia dalam dan karena 
keadaan luar biasa. 

PP no. 24 tahun 1950 tentang 
tundjangan kemahalan dan tun- 

djangan keluarga kepada pene- 
rima pensiun dan tundjangan. 

PP no. 9 tahun 1948 tentang 
sumpah djabatan, 
PP no. 39 tahun 1952 tentang 

peraturan kendaraan bermotor. 
Surat Keputusan Menteri U- 

rusan Pegawai tg. 6-5-1952 no. 
P 3-1700/51 2/52 tentang kerdja 
Aan aa dan pemberian uang 

SOBSI MEMBELA RO- 
. SENBERG 

Rombongan delegasi Sobsi ke- 
marin dulu datang di kedutaan 
Amerika” Serikat di Djakarta 
untuk menjampaikan protes dan 
tuntutan kepada pemerintah Bi- 
senhower untuk kebebasan sar- 

djana Rosenberg suami isteri jg 
didjatuhi hukuman mati itu, 
akan tetapi pihak kedutaan te- 
lah menolak kedatangan delega- 
si Sobsi itu. 

Demikian dikabarkan oleh bi. 
ro sentral penerangan Sobsi. 
Dikabarkan disamping usaha 

tersebut Sobsi telah mengawat- 
kan protesnja itu langsung ke- 

pada Presiden Eisenhower, 
Dalam protesnja itu dinjata- 

kan protes tersebut adalah atas 
nama 2” djuta anggauta2-nja 
jang menganggap hukunian ma- 
ti dari pemerintah Amerika jg 
didjatuhkan atas Rosenberg su- 
ami isteri itu adalah anti Ke- 
manusiaan, anti demokrasi dan   anti perdamaian, — Ant, 

  

  

Keputusan lain jang telah di-   
  

MULTATULI : 
(Oleh : Soendoro) 

AMA sebetulnja Douwes Dekker. Masih mempunjai hubung- 

an darah dengan Dr. Douwes Dekker kita (Setya Budhi) 
pelopor dari tjita kewargaan negara Indonesia bersama Dr. 
'Tjipto Mangoenkoesoemo almarhum dan Ki Hadjar Dewantoro. 

Ia lebih terkenal dengan nama samarannja ,,Multatul?” jg men 
ulis buku ,,Max Mavelaar” atauPelelangan Kopi 

Ia menulis itu dari pengalamannja' ketika Lebak. 

di 

djadi 

Residen di Lebak (Banten). Makanja diapun disebut oleh Belan- 

da ,,De Man van Lebak”. 

Menuliskan pengalamannja 

Sebagai bestuurder Setelah meli- 
hat nasib rakjat melarat- jang 
menggetarkan djiwa  seminja. 
Dengan seni sasteranja itulah 
dia membongkar  kedjelekan2 
nasib rakjat dimasa Hindia Be- 
landa, hingga menggemparkan 

dunia” politik Belanda. Maka 
buat Indonesia ia bukan hanja 
berarti dalam lingkungan poli- 
tik ketika itu, tapi djuga penga- 
ruh sasteranja sampai sekarang 

tetap dipeladjari. Pikiran2nja 
bukan hanja meroban politik 
Belanda, terhadap Indi& zaman 
itu, sehingga menentukan garis 
Ethische. Politiek Belanda, tapi 
dengan itu ja mendjadi sahabat 
Indonesia. Ia tahu betul hidup 
rakjat petani Indonesia sedalam 
dalamnja, Maka tidaklah meng- 
herankan, kalau Bung Karno 
sering mengutip kalimat2nja se- 
perti ,,Dengan diam2 padi tum- 
buh” dan ,.Kebahagiaan bukan 
terletak dalam mengetam padi, 
tapi mengetam padi jang kita 
tanam sendiri”. 

Kalau orang mendengar dia 
sebagai sasterawan,. tidaklah 
kita dapati kalimat2 jang me- 
mikat pembatjanja hingga tak 
suka melepaskan bukunja sebe- 
lum habis dibatja. Bukan itu ! 
Tapi isi dan tjaranja mengemu- 
kakan apa jang ia lihat dan 
rasakan. Malah sering2 kita 
djumpai pengakuan2 jang se- 
derhana dan djudjur dari pada- 
nja seperti : ,,Pembatja, tjerita 
saja ini kering, membosankan, 
Seipaaa: an «1 Berulang- 
ulang dia menjatakan demikian. 
Namun "buah pikirannja dapat 
melampau batas2 zaman. Sam- 
pai ahli2nja senantiasa menin- 
djaunja, baik jang mengenai 
karangan2nja jang biasa, mau- 
pun jang berbentuk surat2. 
Hingga terdjadi kumpulan su- 

rat2 dimana dia menftjurahkan 
segala isi hatinja, Terbitlah bu- 
ku jang berdjikd - djihd jang di 
namakan ,,Studi@n over Multa- 
tuli”, Dan tiap studi atau baha- 
san selalu mengandung soal2 
baru, sesuai dgn alat2 dim ilmu 

orang sampai sekarang misalnia 
mempeladjari William Shakes- 

peare tiada habis2nja.: ditindjau 
dari masjarakatnja ketika penu- 
lis itu hidup, 
dut psychologi, dari seni drama, 
dll. Sudut tindjauan itu semakin 
banjak ilmu2 jang mengehusus, 

semakin. beraneka warna pula. 
“Multatuli pun tidak lepas dari 
tindjauan katjamata sosialis. 

Sebagai sahabat Indonesia 
Multatuli bisa ditingyau dari 
sudut sastera, pengarunnja ke- 
pada kita, dari sudut politik jg 
mejahirkan Ethische Politiek 
tersebut diatas, dari sudut ke- 
masjarakatan. Darj ahli2 saste- 
ra kita masih diharapkan tin- 
djauannja jang lebih mendaiam 

dan luas lagi, bagaimana pera- 
nan Multatuli dalam perkemba- 
ngan pikiran kita. Kalau Eddy 
Gu Perron membuat studi spesial 
dengan bukunja ,,De Man van 
Lebak”, maka sudah sepantas- 
nja penulis2 kita muntjul djiga 
dengan bahasan jang lebih men- 
dalam, bukan jang hanja berupa 
fragmen. Sebab dalam -perkem- 
bangan masjarakat, suatu piki- 
ran bukanlah  muntjul dengan 
mendadak sontak zonder ada 
hubungannja dengan masa jang 
lampau. Sebaliknja selalu adx 
persanmbungan jang tiada pu- 

tus - putusnja. 

Satu hal jang dapat Kita lihat 
pada Multatuli sebagai djuga ke 

banjakan pudjangga2 annia jg 
kenamaan : miskin dalaun keben- 

daan. tapi kaja dalam pikiran 
atau tjita. Kalau penderitaan 
dalam penghidupan jang begitu 
sens salt hampir2 tak tertahan 
lagi, maka sebaliknja buah piki- 
rannja jang membikim kaja 
umat. Kalau Multatuh mati ba- 
dan djasmaninja, ia Iudup di- 
alam pikiran ahli2 sastera dan 

rakjat Indonesia, 

Hari ini 18 Februari 1953, 
Badan Musjawarat Kebudajaan 
Nasional di Djakarta, memperi- 
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Gitindjau dari su-j 2 : 

  

Sasterawan dia, 

ngati pudjangga Multatuli (ke - 
66 hari watatnja, lihat K.R. ke- 
marin, halaman 4). EBaris2 se- 

Gerhana ini adalah  dunaksud- 
kan sekedar sebagai kenang2an 
Gari pada pikiran raksasa jang 
memerlukan studi tersendiri, 
kalau hendak mengupasnja dgn 

sedalam-dalamnja. 
  

Gubernur Budiono 
Periksa daerah bandjir. 

Setelah mengadakan penin- 
djauan selama dua hari bertu- 
rut2 kedaerah2 jang diserang 
bentjana bandjir  dikabupaten 
Blora, Surakarta dan Sragen, 
gubernur Budiono menjatakan 
bahwa pada umumnja seluruh 
tempat jang digenangi air itu 
selama satu hari air telah surut 
kembali. Dengan demikian ma- 
ka tidak terdjadi pengungsian 
penduduk dalam djangka lama. 
Untuk meringankan beban. me- 
reka oleh Djwt. Sosial diberikan 
sumbangan uang sedang pihak 
P.M.I, membagi2-kan obat2-an. 
Daerah Sragen agak menderita 
kerusakan tanaman padi se- 
hingga achir panenan, mungkin 
hanja tinggal . 5076 sadja. 
Sementara itu. Maia Bentja-. 
na Alam Djawa Tengah telah 
menjampaikan uang sumbangan 
sebesar Rp. 5.000.—. untuk kor- 
ban bandjir didaerah Surakarta. 

  

ANGGOTA PANITIA 
SENSOR PILEM 

Susunan baru telah 

terbentuk. 

Berhubung telah tiba waktu- 
nja untuk mengadakan susunan 
anggota baru dari Panitia Sen- 

sor Pilem, maka dengan keteta- 

pan Menteri P.P.K, telah diber- 

hentikan dengan 

tung mulai tanggal 1 Maret "53. 

Sebagai anggota2 baru dari 

Panitia Sensor Pilem ini ialah : 

5 Nj. Mr. M, Santosa: 2. 

. | Saadoe'ddin Djambek gelar Da- 
pengetahuan. Tidak beda seperti | : 2 toek Sampono Radjo, 3. Mr. R. 

Koentjoro Poerbopranoto, 4. 

Darsono : 5. Nj. Memet Tanumi- 

djaja » 6. Suska, - 7. R. Moh. 

9. Iman 

Soekarto: 10. R. Soleiman Niti- 

dipoero', 11. R. Joesoef : 12, R. 

Samsoedin , 13. I. Gatinah, 14. 

Sardjono j 15, R. Soediwan : 16, 

KS. Ondang 
wijono 18. Mangatas Nasution, 

19. Drs. Adam Bachtiar : 

zaruddin Latif : 21, Ds. C. Ch. 

Kainama : 22. Drs. D.S. Mata- 

kupan :23. Armijn Pane , 24. R. 

Intojo, 25. A.A.Alaydrus :) 26. 

Mr. EF. Werbata: 27. Nio Ju 

Lan s 

29 Nj. Setiati Soerasto , 30. Nj. 

D, Walandau, 31. Mohammad 

Hidajat , 32. R. Mohamrmmad 

Said, 33. R. Soerjono. 

Anggota2 baru diberikan izin 

dan dipersilahkan mengikuti 
selama bulan Pebruari 1955 

pemeriksaan2 pilem jang dilaku- 

kan oleh Panitia Sensor Pilem 

jang lama, dengan tidak mem- 

punjai suara dalam penetapan 
tentang ketentuan pemeriksaan 

itu, dan segala sesuatu menurut 
gilirannja, jg. akan diatur 
Ketua Panitia Sensor Pilem. 

Ant. 

PAMERAN LUKISAN AR:- 
TIS INTERNASIONAL 
Atas penjelenggaraan pusat 

gabungan kebudajaan di Djakar- 
ta akan dibuka steling lukisan 
oleh artis2 berbagai bangsa di 
Djakarta sore kemarin dulu 

djam 19.00. 

Peresmian . pembukaan dila- 
kukan Dr, Bahder Djohan, Men- 

teri PPK Steling tersebut. jang 
bersifat international akan di- 
pertundjukkan 50 buah tukisan2 

buah tangan artis2 Peranti.s, 
Djerman, Belgia, Mexico, Ame- 
rika, Pilipina, Italia, Vietnam, 
Djepang, Tibet,Australia, Aus- 
tria, Rusia, Swis, Tiongkok, Be- | 
landa dan Indonesia. — Ant. 

  

Baru2 ini telah tiba x 

di Djakarta Tn. Go 
dan Sunito dari Ati 
tara”. beserta keluar- 
Yya2-nJja, jang seperti & 

dimaklumi tak di 
perkenankan Oleh 

St. pemerintah Be- 

landa tinggal terus 8 
di Nederland. Di Ke 

majotan mereka d 

sambut oleh teman, 
serta ikalangan jang & 
bersimpati kepada 
mereka, (IPPHOS). 

  
  

   
   

        

   

    

   
   

   
   

    
     

hormat terhi- j 

SIA O: Kirtos" 

20. Na." 

28. Nj..U. Surjadarma : ! 

oleh j 

| ut PEN Ela hay 

Sg film Tiongkok, 

      

    

      

HALAMAN ?. 

Pee 
H.W. PERHATIKAN KOR- 

BAN ALAM 
Berhubung dengan adanja 

korban alam  didaerah2 Indo- 

nesia achir2 ini, maka oleh PB 
Muhammadijah  Madjelis Hiz- 

bul - Wathon  di-instruksikan 
kepada segenap ' tjabang dan 
Yantingnja, supaja Hizbul . Wa- 
thon, baik pemuda maupun Pan. 
dunja, - melopori ' atau ikut 
aktif dalam Panitia2 Pertolo- 
ngan Korban Alam didaerahnja 
masing2. : 

Sebagai langkah pertama di- 
andjurkan, supaja H.W. beker- 

dja bersama - sama dengan ba- 
gian2 dari Muhammadijah, (P. 
K.U.,. Pendidikan / Pengadja- 
ran, Tablih, 'Aisijah / Nasiah) 

untuk mengumpulkan uang, 

pakaian, bahan makan, dan 
lain - Jainnja. 

Perlu diketahui, . mengenai 
korban alam di Ajeh, Pengurus 
Besar Muhammadijah telah 
menjampaikan sumbangan se- 
djumlah Rp. 3000.—. 

KEPUTUSAN. P.I.B.I. 
Berhubung dengan berita jang 

tersiar didalam surat2 kabar, 

bahwa akan diadakannja peme- 
tjatan setjara besar2an baik 

dengan tjara memberi pensiun 
kepada Pegawai Kereta ' Api 
jang telah pensiunrijp maupun 
pekerdja harian dari Djawatan 

Pekerdjaan Umum jang djum- 

lahnja ribuan dan pula dengan 

adanja pengumuman, bahwa ho- 

norarium anggauta D.P.R. Dae- 
rah akan dinaikkan dengan 206 
maka pada rapat Pengurus Per- 

satuan Istri Buruh Indonesia 
Pusat baru2 ini, jang dihadliri 

djuga oleh Pengurus P.L.B.I. 
Tjabang Jogjakarta telah me- 
ngambil putusan sbb: 

I. Belum dapat menjetudjui 

tindakan Pemerintah itu, ka- 

rena : 
a. akan tambah djumlah  pe- 

ngangguran dikalangan ma- 

sjarakat jang djumlahnja te- 

lah puluhan ribu.. 
b. berhubung keamanan dida- 

lam Negeri belum begitu be- 

res, maka dichawatirkan oleh 
PIB.I. bahwa mereka mu- 

dah kemasukan anasir jang 

| tidak kita harapkan. 

II. P.LB.I. mengusulkan, le- 

bih baik menunda kenaikan ho- 

norarium para anggauta D.P.R. 

Daerah dahulu, agar uang jg. 
akan dipergunakan utk menaik 
kan honorariumnja para anggau- 

ta DPR Daerah, dipergunakan 

utk memberi lapangan pekerdja- 
an bagi para pekerdja jg akan 
dipetjat. 

III. Mengusulkan, kepada Pe- 

merintah agar suka mengurangi 

uang Guduknja seluruh para 

sanggasta DeRiRe dani Rusat sam- 
pai ke Kabupaten, untuk menam 
bah dan membantu. para kaum 

penganggur jang telah mendja- 

di korban rasionalisatie. 
IV. P.LB.I, sedia mengorban- 

kan 14 dari gadjih pokok su- 

aminja. 3 

S.R. TIONG HOA:-.DA- 
RURAT SEGERA DIBUKA 

Setelah beberapa wak oleh 
Panitya  Penjelenggara S.R. 
Tiong Hoa Darurat Jogjakarta 
diadakan persiapan2, maka kini 
dapat dikabarkan, bahwa S.R. 
Darurat jang telah dinantikan 

akan dibuka mulai hari Senin 
tgl. 23:-2 jang akan datang. 
Tempat jang . akan dipakai 

jalah gedung sekolah Tiong Hoa 
Notojudan. : 

Dengan Gemikian, maka tja- 
lon2 murid, jang menurut daf- 
tar berdjumlah 934 orang itu, 
tidak akan menunggu lebih 
lama lagi, sedang pefrbukaan- 
nja akan dilakukan pada djam 
9 pagi. 

    

Bandjir Sumatera Utara 
Telah kami terima sokongan 

untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari: | 
Indian Association Jocjakarta 

  

Rp. 125,— 
Warung Makan 
,LIEM” Tugu Kidul 
61. Jogja Ten bala 
Tidak mau disebut 
nama dan alamatnja ,,  25,— 
S. S5. Perekonomian 
Djetis 41 Jogga seo, 2bj—5 

Djumlah “Rp. 200,— 
Djumlah kemarin » 1000, 

—nmnanaaaa 

Djumlah seluruhnja Rp. 859,— 
jk 

Disamping itu, Panitya Kor- 
ban Bandjir ' Sumatera Utara 
di Djalan Merapi telah meneri- 
ma sokongan berupa pakaian2 
mulai tanggal 9 hingga tanggal 
15 Pebruari dari: 

Keluarga Asrama  Pandean 
Pb, 1I/154, Keluarga Asrama 
Pringgokusuman No. 6, Kelu- 
arga' Asrama Djalan Merapi 2, 
dan lain2 perseorangan, semua 
berdjumlah 114 potong, terdiri 
dari djas, kebaja, kemedja, jurk, 
blouse dll. 

Djuga telah diterima 
sedjumlah Rp. 35,—. 

uang 

  

Tontonan malam ini : 
RAHAJU: Night and Day”, 

Cary Grant, Alexis Smith. 

REX: ,, Gadis Peladang ”, 
D. Harris, Neng Yatimah. 

INDRA. : 2 Doctor and the 
Girl”, Glenn Ford, Janet 
Leigh. , 

WETAN BETENG: Sierra” 
Andie Murphy, Wanda, Hen- 
drix, 

SOBOHARSONO :  ,,Westward 
the Women”, Robert Taylor, 
Denise Darcel. 

SENI SONO : ,,/Macao”, Robert 
Mitchum, Jane Russell. 

ice Su Poat”, 
  
 



   
     

  

   

rapa, sedangkan 
kerdjaan pada Der aa tia 
dak ada, — Kan , 

aa 3 
   

at 
MN 

    

“KAN UN U. Gt 
berita, mengensi Me, 

     

ap Nahdatul Daan Oleh | 

   
rita 3 itu tidak betul Mr, RELA. 

can sekalj tidak tahu 
Tetap anggauta. 

. Mihammaah dan mendjadi 
ggauta Pengurus Besar. Ten- 

“3 

   

            

   
    

  

   

   

   

                    

   

              

   

   
   
   

“si baru dalam D.P.R.D. Jogja- 
| Karta terdiri dari Tg 
“'orang anggauta N.U. 

2 , Kasmat mendjawab yua uan 
Mengerti. 

' PANITYA PENJAMBUT. 
—.W, ROWLAND 

" Diperoleh kabar, bhw oleh ka- 
. langan Kristen di Solo telah | 

: Mbtanan suatu Panitya utk me- 
but kedatangan Nona W. 

e Towtane Associate Secretary 
: dari World Council for Christian 
 “Organisation di New-York, jang 

“tidak lama lagi akan mengada- 
I2anaRpeina ak Melo. dari 

- rangkaian penindjauannja dibe-: 
penja kkotabesar di Indonesia. 
| Maksud penindjauan tersebut 
#eritaran ialah untuk: : 2 
- "1, Mengenai Badan2 Kristen 
di Indonesia dalam lapangan 

- organisasinja. 2. Mengadakan 
tukar-fikiran dgn orang2 ter- 

« Kemuka dalam lapangan pendi- 
|dikan Kristen dan Gerakan Pe- 
muda Kristen. 

  

  

    

    

  

itiketiar oleh sdr. Gondohatmo- 
» djo dan terdiri dari PWKI, Par- 

kindo, PPKI, Kepanduan Kristen 
“Sekolah Kristen dan sementara | 
ummat Kristen Nk dan 
Tenan — (Kor). 

— PANDU LAUT H.W. 
—. BERDIRI - 

5 $ 2 P.B. Maba akn Ma- 
, Sta 2g didapat “keterangan, 

| bahwa achir2 ini perkembang- 
in pandu H.W. sangat pesat- 

“Sdr. Donowardojo wakil 
25 Hizbul Wathon yang kini 

5 |. sedang mengadakan penindjau- 
3 sit an dj Sumatera Tengah sela-. 

: KE “ma idua bulan, “ mulai “bulan 

| 'Djanuari, karena banjaknja per 
|. mintaan dll. terpaksa diperpan- 
| Gjang 'waktunja sampai achir 

kn 

  

   

Pe ad Lou Seumawe dan Padang. 
F: jabang dan ranting jang telah 

 mempunjai pasukan Pandu Laut 

“dalah di Djakarta. 
# Makasar. 

     
    

   
   

      

   
    

  

   
   

  

   

   

  

       

  

    

      
   

  

      

     
   

  

“eruy ini telah N ba 
ramah tentar.g Pen- 
am jang diutarakan | 
H Kusban, Kepala Se- 
didik Guru Agama 
Pa injatakan, bahwa, 

  lidika 
sampai sekarang stasin $ 
Nan yalan jang belum 

penjel 
   

  

n dlm $ sehari2 
as 

djaran Tana Han 
berarti djuga Mba ke 
hanan dan moreel pada. 
Mena demikian Hana Ki    

       
     

      

   
   

    
    
    

   
   
   
   
   
   
          

    
    
    

     

“dihadiri djuga oleh Residen Su- 
De 2 HUMAN    

RI ON    

kepada Pemerintah 

untuk penerangan dja- 
itor2 dan perumahan, 

nnja untuk ke- 

pemasangan ti- | 

di dalam Kota, 

"Beta 
“RA, Kasmat mendjadi 'ang- | 

  

      

      

          

   

Rentjana jang telah lama di- | 

kk 

He ip fa adanja frax- | 

ck 

  

ak sudah berkumpul   
 Panitya 'Penjambutan tersebut : 

| bulan April jad. Selama itu te-. 
Ian dapat. didirikan Pandu Laut 

arta. Surabaya, Be- 

sedangkan | 

i pembuatan aliran lis- | 
onogiri, jang akan di- 

ebut telah dikerdja- | 

| tersebut, 
| Majong itu tiap bulan akan da- 

an ketentuan, 

Maret jang akan 

han2 1 Parlemes | 

lapangan pe-| 
    

    

  

   

  

: an Tengah pada tgl. 
Pebruari akan sengadakan | 

) : i “bertempat di Mage- 

  

ERA membitjarakan antara 
Jain keputusan2 kongresnja di 

beberapa bwan jang 
Jalu Penggantian pimpinan ko- 
misariat Djawa Tengah. Konpe- 
rensi akan dihadiri dari masing2 
utusan 'tjabang Sabprindo selu- 
ruh Provinsi Djawa Tengan. 5 
(KR)... 

3 SENDOK BERAS 
—. Untuk kekajaan desa 

Didesa Progowati termasuk 

-etjamatan 'Mungkid Magelang 
ah diadakan suatu gerakan | 

pengumpulan beras dari tiap2 | 

  

, (rumah jang maksudnja akan 
dipergunakan untuk kekajaan 

“desa, guna menolong siapa sadja 

dari penduduk desa jang sedang 
menderita kesusahan. Dari tiap 
keluarga “jang berada ditarik 

1 sendok beras. Disamping itu 
didesa tersebut telah didirikan 
pula Rukun Tetangga dimana 
penduduk setiap 35 hari sekali 
diwadjibkan membajar iuran, se 

“25 -set. Uangkas dari 
perkumpulan tersebut djika ke- 

akan di- 
pergunakan untuk membeli ba- 
yang2 jang nanti dapat dipergu- 

inakan bersama oleh penduduk 
misalnja barang? 'bala - petjah 

dsb. — (Kor). 

100 ORANG TAWANAN 
.SOB DIBEBASKAN - 
“Baru2 ini dipendjara Mage- 

Jang telah dilangsungkan upa- 

tjara pembebasan tawanan SOB 
4 sedjumlah 100 orang. Upatjara 

tersebut dihadiri oleh Residen 
Kedu, Bupati Magelang selaku 
ketua Panitya penampungan 
bekas tawanan SOB, dan bebe- 
rapa wakil instansi lainnja. 

kas tawanan tersebut, terdapat 
52 orang berasal dari daerah Ma- 
gelang, 35 dari Purworedjo, 73 
dari Jogjakarta, dan dari daerah 
Kebumen, Klaten, Kudus, Tjila- 

tjap, Tegal. dan Solo masing2 
seorang. ls 
Diantara mereka terd apat se- 

orang anggauta DPR D/S ka- 
bupaten Mapetaus, — aa, 

SEMARANG : , 

PABERIK KERAMIEK 
JANG PERTAMA 

| Di daerah Djawa Tengah. 
Dalam pertengahan “pertama. 

x 

pat bekerdja paberik keramiek 
di Majong, daerah Kudus jang 
penjelenggaraannja kini telah 
dimulai oleh Djawatan Pere- 
konomian Djawa Tengah. Pa- 
berik tersebut akan diperleng- 
kapi dengan mesin2 jang 'mo- 
dern dan untuk semuanja itu 
telah disahkan rentjana 'beaja 
sebesar Rp-500. 000.—. 

Dalam perhitungan Djawatan 
paberik keramiek di 

pat menghasilkan 30: —” 60 Ii- 

bu buah. barang petjah- bana 
An “ 

  

“utan AP 

2 0 ORANG PEKERDJA 
“ -P.U.K. DILEPAS 

Saptu 14-2 jbl, P.U.K. ji- 
latjap telah melaksanakan @&f- 

vloei: 'terhadap 90 orang 

arian jang kebanjak- 

n te dari tukang sapu. 

Dan umlah 103 orang peker- 
ai 

kta jang katanja untuk me- 

njesuaikan 'batas formatie ha- 

nja 13 orang sadja. 

   

  

   

  

ya Pa TA 

fihak jang bersangkutan ialah 
bahwa diantara 90 pekerdja jg. 
dile: itu banjak sekali 
Sudah mendjalanican Setan 
annja dalam masa kerdja le- | 
bih dari 8 tahun, dan paling. 
Sedikit tiap pekerdja mem, 
punjai tanggungan 3 sampai 4 | 

keluarga, tang pesangon .me-   
kabelenja ig. preka ladakjhetum LN 

akan 

          

   

      

     

  

     
   

a pegawai tinggi | 
| menindjau, Per- | 

diterima oleh | 

Irtono itu ialah | 

aan tjetak-men- | 

“Barat #adonesia) wila- | 

        

- dengar adalah reaksi 
. Utara (Medan) dari 

dari G.P.LL, dari sdr. Isa 
dari sdr. Saleh Suaidy seorang 

Presiden mengakirah," pidato 

    

lanannja keliling ke Kal 
Selatan, Minahasa, Sangihe Ta- 
laud dan Sulawesi Selatan, se- 
djak 25 'Pjanuari sampai 6 Fe- 
bruari jang Jalu. 

Dan kebetulan, dalam perdja- 
lanan ini penulis mendapat ke- 
sempatan untuk ikut serta da- 
lam ,,rombongan Presiden”, da- 
lam kedudukannja sebagai seo- 
rang wartawan. Djadi mengeta- 
hui apa. jang sesungguhnja ter- 
djadi. Apa jang dikemukakan ' 
Presiden .di Amuntai itu, apa 
jang dimaksudkan, dan apa pu- 

“Ia jang mendjadi latar belakang- 
nja. Selandjutnja bagaimana ke- 

san penerimaan orang banjak 
jang mendengarkan pidato Pre- . 

siden tadi. 

Karenanja penulis merasa ber- 
| kewadjiban untuk mentjeritera- 
kan segala sesuatunja, agar le- 
“bih djelas duduk-perkaranja, se- | 

hingga tiada menimbulkan ba- 
njak salah paham. 

Adalah kebebasan seseorang 
atau sesuatu golongan untuk 
menjatakan pendapatnja, me- 
ngenai pidato Presiden ini. Un- 
tuk menjetudjui atau untuk me- 
nentangnja. Untuk mentjela, 
memprotes, memberi nasehat 
(kepada pribadi Bung Karno) 

dan lain2- lagi. Tapi kiranja, 
pendapat itu akan lebih boleh 

didjadikan pegangan sendiri, 
apabila sudah diketahui benar2 
apa jang sesungguhnja terdjadi, 
jang lantas didjatuhi pendapat, 

ditjela atau dipudji. Djadi tidak 
'hanja terburu nafsu, dan tidak 
hanja bersifat membikin yamai2 

sadja!. 

  

Aorita Antara”, 

EBERMULA, kami sendiri 
tidak mengira-ira. Kami di- 

Bh ana »rombongan Presiden” 
itu. Tidak mengira-ira, bahwa 
pidato Presiden di Amuntai tadi 

akan menimbulkan reaksi jang 
“demikian rupa, di Djakarta, di 
Sumatera Utara ataupun dilain- 
lain tempat. Karena berariggap- 
an, bahwa pidato Presiden ini 
adalah pidato biasa sadja, jang 
sudah sering diterangkan dima- 
na2, baik oleh Presiden sendiri, 
.maupun oleh pendjabat2 resmi 
jang lain2. Lagi pidato Presiden : 
Lini ada runtutannja dengan Ppi- 

    -Fdato jang lain2, 

Dari sedjumlah 100 orang be- 

tahun ini diharapkan telah da-. 

ri bg. tsb. jang tetap ter- | 

Mpendjelasan jang didapat dari | 

jib- 

sebelum dan 

sesudah pidato itu sendiri. Run-" 
tut pula dengan tugas perdja- 
“Ianan Presiden. Jakni untuk me- | 
wedjangkan soal2 memelihara , 

keamanan, soal-soal persatuan ', 

bangsa dan soal2 pembangunan. : 
Dalam rangka inilah semua we- 
'djangan2 Presiden itu diberi- | 
“kan selama perdjalanan. Lagi, | 
jang mendengarkan-pun nam- 
paknja, sudah sama puas! 

Ada pidato2 Presiden jang la- 
in2, jang kami kirakan 'akan me- 

nimbulkan reaksi hebat di Dja- 
karta atau dilain2 tempat. Reak | 
Si hebat, karena salah paham! 
Misalnja pidato2 Presiden jg di 
Sulawesi Selatan. Tapi, jang 
kami kirakan akan menimbul- 
kan reaksi hebat itu malah ti- 

DATO Presiden aslam ' Raba htm di Sand (atau 

tan Na Inda, 2 januari aa lalu 

|Hah: 

| Amuntai itu dapat 
Ikan reaksi jang hebat, dari ka- 
| langan2 jang bersemangat, tapi 

- wilajah Indonesia tidak 

1 (Oleh : Seet Melik) 

  

egara dan z “ Menim- 

kan Pa Islam dan dikalangan pe- 

mimpin2 Islam Na Sampai hari ini jang telah penulis 
dari Front. Muballigh 

Partai Islam ,,Perti”, dari Nahdlatul Ula- 
Islam — Sumatera 

Anshary anggota Parlemen dan 
penulis. 

dak seberapa reaksinja, Sebalik- 
inja, jang tidak kami kira-kira- 

'|kan, malah lantas menimbulkan. 

Jakni pidato Pr esiden di Amun- 

tai diatas. 
Baiklah saja katakan terus 

| terang sadja kesan kami seketi- 
|ka, waktu tiba di 
| Februari malam) membatja be- 

rita ,PI, Aneta” 2 Februari, jg 
| mengabarkan tentang adanja 

Makassar (3 

protes nota anggota Parlemen 
sdr, Isa Anshary, Kesan kami ia- 

— Ah! Sdr. Isa Anshary 
suka bikin ramai2 sadja! 

"Tetapi sekarang, setelah men- 
| dengarkan reaksinja jang lebih 
besar lagi, maka kami berfikir 
lain. Barangkali memang kurang 
kami insjafi. Kurang kami in- 
sjafi, bahwa pidato Presiden. -di 

menimbul- 

jang kurang mengerti duduk- 
perkaranja. 

Dan ternjata, bahwa sumber 
dari banjak reaksi itu adalah 
berita ,,Antara” 29 Djanuari, jg 
bunjinja demikian : 
.Mendjawab sembojan jang 

bertanja "Indonesia Negara Na- 
sional atau Negara Islamkah?”, 
Presiden Sukarno di Amuntai 
menjatakan, bahwa Negara jg 
kita susun dan jang kita ingini 
jalah Negara Nasional jang me- 

Iiputi seluruh Indonesia. Kalau 

kita dirikan Negara berdasarkan 
Islam, maka banjak daerah2 jg 
penduduknja tidak  heragama 
Islam akan melepaskan. diri, Mi- 

(salnja: Maluku, Bali, Flores, Ti- 
mur, Kai, Sulawesi. Dan djuga 

Irian Barat jang belum- m3s 
akan 

a 

.k 

mau ikut dalam Republik. 
Presiden Sukarno menegas- 

kan, ia tidak mau susunan Ne- 
gara Indonesia dimana tidak se- 

luruh bagian2 masuk. didalam: 
nja. Diandjurkan, supaja kita 
tidak berebutan kata. - Negara 
Nasional jang berdasarkan Par- 
tjasila tidak bertentangan de- 
'ngan Islam. Dalam “hubungan 
itu Presiden menjatakan, bahwa 
ia sendiri adalah - beragama" 

Islam, dan kalau ada bolongan 
di Indonesia. jang ' menentang 
Islam, maka ialah jang perta- 
tama-tama akan mempertahan- 
kan Islam. 
Negara Nasional jang kita su- 

sun adalah meliputi seluruh wi- 
lajah Indonesia dan dengan pen- 

duduk jang bermatjam-matjam 

.agamanja”. 
Demikianlah berita ,,Antara”, 

tentang pidato Presiden di a 

: muntai diatas. 

Sebagai berita singkat, jang di 
kirimkan terburu-buru, berita 
Antara” diatas ini boleh djuga. 

| Artinja tidak salah, dan boleh 

didjadikan pengetahuan sepintas 
lalu. 

Pengetahuan sepintas lalu, 
tentang pekabaran sepintas lalu 
pula. 

Tetapi, djika akan didjadikan 
“bahan pembahasan akan isi dan 
maksud pidato Presiden di A- 
muntai itu, sungguh banjak ku- |. 

  

antara pemerintah Konservatif 

Rentjana “undang2 tersebut 
diterima baik' dalam babak ke- 
tiga dan selandjutnja diadjukan 
kemadjelis tinggi, dimana peme- 
rintah bermaksud mengadakan 
perobahan2 jang tak dapat di- 
Knniian dimadjelis rendah kare- 
na tak ada waktu, 
"Amandemen? tersebut kemu- 
dian akan dikemukakan la- 
gi kemadjelis “rendah untuk 
disetudjui. Dengan  disetu- 
djuinja rentjana undang2 terse- 
'but maka lebih-kurang 40:000 
truck akan didjual kembali ke- 

pada firma2  partikelir setelah 
4 tahun dinasionalisasi oieh pe- 
'merintah buruh jang lalu. Dan 
berlakunja. ' undang2 tersebut 
akan merupakan langkah per- 
tama kembari kepada kapitalis- 
me Sani pemerintah Kepa 

Sebagai diketahui pihak par- 
tai buruh telah memperingatkan 
bahwa mereka akan mengada- 
kan nasionalisasi lagi bila me- 
rska Pa pemerintah 
Na, — UP 

  

“HUBUNGAN LYBIA & 
200 AMERIKA. 

dalami waktu singkat akan "da. 
pat mengadakan hubungan di- 
plomatiknja. dengan Mesir dan 
Amerika, demikian kata sek- 

Arah Abdul Kha- 
lek Hasaouma: 
Dinjatakamnja “bahwa P.M. 

Lybia Mahmoud Motansel  de- 
ngan mesrt: telah minta supaja 
Layhia, mendjadi anggota lem 

baga Arah, —- AFP, : 
  

Pengangkutan Inggeris 
di-denasionalisasi 
on rendah Tengok Senin malam jang lalu achirnja “ 

En menjetudjui rentjana undang? untuk  mendenasionalisasi 
Industri pengangkutan setelah sembilan bulan terdjadi debat 

jang menjetudjuinja dan pihak 
Partai. Buruh jang menentangnja. 

  

7 KAPAL USA PADA 
(0... DJEPANG 

Amerika akan menjerankan 
“lagi 7 kapal angkatan laut ke- 
pada Djepang. demikian diu- 
mumkan Oleh markas besar 
komandan angkatan laut Ame- 
rika di Timur Djaun. 

7 Kapal jang akan diserah- 
kan itu terdiri sebuah fregat 
patroli dan 6 kapal pendarat. 
Penjerahan kepada Djepang 
itu akan merupakan jang ke- 
dua kalinja hingga dengan de- 
mikidn pemerintah 'Djepang 
semuanja akan mempunjai 17 
kapal Jaut. 
“Sebagai diketahui 14 Januari 

jang lalu Amerika telah me- 
njerahkan 6 fregat patroli dan 

  

DAGANG DJEPANG & 
LIBANON 

Delegasi dagang Djepang Is 
dipimpin Assinsuke Asao telah   terbang dari Kairo menudju 
Beirut guna  membitjarakan 
kemungkinan diadakannja per- 
setudjuan dagang antara Liha- 

non & Djepang. 
Di Mesir delegasi Djepang 

tersebut telah membitjarakan 
usaha2 mempererat 
dagang antara Mesir dengan 
Djepang teristimewa mengenai 
pengiriman kapas. 

Dari Beirut delegasi Djepang 
iti akan mengundjungi Damas-   kus, Bagdad Teheran 
ki,“ UP, 

4 pendarat di Yokohuka. — UP. 

vraNasional at 

hubungan | 

dan Tur | 

|ka pembahasan2 

  

aukah 

Duduk perkara, Sean Palon di Mutia 

rangnja. Untuk didjadikan ba- 
han pembahasan, perlu dileng- 
kapkan dulu. Pertama harus di- 

benarkan dulu susunan kata- 
nja. Kedua harus dilengkapi po- 
kok2 pembitjaraannja. Dan ke- 

tiga harus ditambah lagi latar- 

belakangnja, apa sebabnja Pre- 

2 MEnpANaKan pidato soal 
itu 1 

Pembenaran susunan katanya 
perlu! Sebab  kurang-tepatnja 

perkataan sepatah dua - dalam 
pemberitaan itu, dapat menim- 

bulkan pengertian jang sangat 

berlainan. Misalnja sadja ten- 
tang kata2 Presiden di Bandjar 
masin.. Presiden mengatakan, 

bahwa bangsa Indonesia itu tje- 
pat berkembang-biak, seperti 
marmut sadja. Tetapi dalam su- 
rat2 kabar (asalnja dari berita 
»Antara”?), banjak dituliskan, 
bahwa Presiden - mengatakan: 
wanita Indonesia seperti mar- 
mut! Maksudnja sama, tapi ra- 
sanja berlainan! 

Begitu pula mengenai berita 
»Antara” diatas, Ada dituliskan, 
bahwa ia (Presiden)-tidak mau 
susunan Negara Indonesia di- 

mana tidak seluruh bagian2 ma- 

suk didalamnja. Sedang jang se- 
sungguhnja dimaksudkan adalah 

bahwa: natie dan perdjuangan 
bangsa Indonesia meliputi selu- 
ruh kepulauan Indonesia ini, un- 
tuk mendirikan satu Negara! 

Maksudnja djuga sama, tapi ra- 

sanja berlainan pula, 

Demikianlah! Pendapat saja, 

karena hanja beralasan bahan2 

jang kurang lengkap inilah, ma- 
itu mendjadi 

kurang tepat. Semangat untuk 
menimbulkan reaksi besar, se- 

dang duduk-perkara jang sebe- 
narnja belum KAA diketahui. 
Djadi 

Beberapa reaksi. 

AE mudah “di-ikuti, baik- 
lah dikutipkan beberapa per 

njataan sebagai reaksi pidato 
Presiden itu. Jang mendapat ten 
tangan hebat adalah perkataan 

| Presiden jang menjatakan, bah- 
| Wa apabila (menurut berita ,,An. 
: tara” diatas) di Indonesia didiri- 
| kan suatu Negara berdasarkan 
Islam, maka banjak daerah2 jg 
penduduknja tidak beragama 
Islam akan melepaskan diri da- 
ri Republik kita ini 

Reaksi pertama dari sdr. Isa 

Anshary. Ia mengadjukan nota 
“protes kepada Pemerintah: Nota" 
protes itu tidak hanja mengenai 

pidato Presiden di Amuntai itu 

sadja, tetapi djuga jang menge- 

nai pidatonja jang lain2. Pidato 

di Peraja (Sunda Ketjil) pada 18 
November 1950 dan pidato di Is- 
tana Merdeka pada 17 Agustus 
1951. 

Semuanja tadi diprotes. Dika- 

takan, bahwa pidato2 itu sangat 
menggontjangkan dan menggeli- 

sahkan ummat Islam Indonesia 

dan luar-negeri. Dikatakan, bah- 
wa semuanja itu bukan menam- 

bah djernihnja suasana, bahkan 

menambah keruhnja - keadaan 
dan akan menimbulkan kekatjau 
an. Dan ditegaskan, bahwa isi 

pidato2 itu tidak demokratis, ti- 
dak konstitusionil dan berisi per 
tentangan terhadap ideologi Is- 

lam jang dianut oleh sebagian 
terbesar dari warga-negara In- 
donesia. : 

Demikianlah rgaksi sdr. Isa 
Anshary, jang dapat saja batja 
dalam ,,Aneta” 2-2-53. : 
' Sesudah reaksi dari Sdr. Isa 
Anshany ini disusul lagi oleh re- 
aksi jang lain2. 

Pengurus Besar Nahdlatul U- 

lama mengirimkan surat kepada 

Presiden, jang maksudnja me- 

njetudjui nota protes sdr. Isa 

  

siden itu benar begitu. Dinjata- 
kan, bahwa menurut pandangan 

Islam, pernjataan ,,Pemerintah 

Islam tidak akan dapat meme- 
lihara persatuan bangsa” adalah 
merupakan perbuatan mungkar. 

jang tidak dibenarkan oleh sja- 
ri'at Islam. 

Selandjutnja diharapkan, agar 
Presiden tidak mentjampurkan 

diri pada pergeseran2 politis dan 

pergolakan partai2 serta per- 

tentangan ideologi, terutama an. 
tara kaum Muslimin dan tihak 
anti Islam. Dengan demikian ma 

ka Kepala Negara akan tetap 

berdiri ditengah-tengah, dan ti- 
dak berat-sebelah ! 

(Bersambung hal. 
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Anshary. Jakni djika apa jang di: 
beritakan mengenai pidato Pre-'   

TIHAT PLANE 15 UNARMED: 1 
HE CAN 'T SHOOT PA, 
V5 DOWN! 

OLAH RAGA 

Kompetisi P.S.LM. : 

PS SETIA KL ATAS — PS 
BROWIDJOJO KL ATAS 

| —2 
Sel ti pertandingan ulangan 

  

   

    

jang telah dibatlkan ketika tg. 
8-21 karena turun hudjan 
lebat, hari Selasa tg, 17- 2-53 
jl. ketetapan hari dilandjutkan- 
nja pertandingannja. 

Djalannja 
mai, kekuatan seimbang. Sajang 
fihak Setia sebelum  mengaso 
kekuatan dihabiskan, sehingga 
sesudah  mengaso kelihatan 
slap sekali, spirit tidak ada. 

Stand sebelum mengaso 1-1. 
Sampai pertandingan berachir 
kesudahan 1-2 untuk kemena- 
ngan Ps. Browidjojo. 

Perobanan atjara. 
Berhubung dengan adanja 

pertandingan luar biasa pada 
nanti tg. 22-2-53 di Kridosono, 
maka pertandingan kompetisi 
antara Ps. SETIA dengan Ps. 
R.A.S. di Kridosono dan per- 
tandingan kompetis: antara Ps. 
SATRIA dengan BROWIDJOJO 
di Bumidjo, terpaksa  dirobah 
harinja, jaitu ditetapkan "pada 
nanti hari Senen tanggal 9-3- 
53 untuk R.A.S. dengan SETIA 
dan pada nanti hari Rebo tg. 
11-3-'53 untuk Satria dengan 
Browidjojo. 

PS. SETIA II — PS. BRO- 
WIDJOJO Il 2 — I 
Hari Senen tg. 16-2-”'53 telah 

dilangsungkan pertandingan 
kompetisj klas 2 antara Ps. Se- 
tia dengan Ps. Browidjojo. 
Kesudahan pertandingan 2-1 

untuk kemenangan Ps. Setia 2. 

GAB. SM HIJIV -— GAB. 
SM SELURUH BANTUL 

pw 
Pertandingan sepak bola an- 

tara gabungan SM III dan 1V 

lawan gab. seluruh SM di Ban- 
tul jang dilangsungkan baru2 

in telah berkesudahan dengan 
angka 2 — 2. 

Pada permulaan pertandingan 
berdjalan tidak memuaskan. 
Tetapi sesudah Bantul mende- 

rita kakelahan 2 — 0 maka per- 

tandingan agak ramai. Usaha 
Bantul untuk membalas keli- 
hatan giat sekali tetapi seba- 

liknja gab. SM III/IV agak 
lembek, sehingga pertandingan 
berachir dengan 2 — 2. 

  

  

pertandingan ra- 

Mengenai hal ini, sumber ki- 

“na Kol. Bambang Sugeng jang 
praktis akan dapat dinamakan 
suatu ,,sesapu” kini sudah siap 
disusun, terutama dengan mem- 
perhatikan kenjataan2 dan per- 
kembangan? jg berlaku didae- 

dengan njata oleh pendjabat 
KSAD sendiri dalam penindjau- 
annja kedaerah2 baru2 ini, de- 

mikian ,,Sin Po. 

Langkah pertama mutasi 
besar-besaran. 

Dikatakan ,,sesapu”, karena 
rentjana tsb. kabarnja selain 
mengenai mutasi besar2an jang 
segera akan didjalankan djuga 
mengandung unsur2 tentang ke- 
mungkinan2  adanja perwira2 
menengah-tinggi jang akan di- 
bebaskan pula dari tugasnja se- 
karang, satu - dan - lain dalam 
hubungan proces 17 Oktober jl. 
itu. 

Menurut rentjana tsb, praktis 
hampir seluruh territorium akan 
langsung terkena mutasi2 itu 
dan kabarnja TT-III (Djawa 
Barat) jang akan paling banjak 
terkena dim phase permulaan. 
Kedatangan Kolonel Simbolon 

Panglima TT I (Sumatera Uta- 

ra) di Djakarta baru2 ini ada- 
lah djuga berhubungan dengan 
rentjana mutasi2 jang segera di- 

djalankan itu. 
Kolonel Sadikin tjalon 
utama Wakil KSAD. 

Sepandjang ,,ranglijst” jang 
berlaku sekarang Kol. Simbolon 
Panglima TT I menduduki tem- 
pat segera dibawahnja Kol. 
Bambang, sehingga formeel. 
Kol. Simbolon mendjadi tjalon 
pertama untuk mendjadi Wakil 

KSAD. 
Tetapi, kini ternjata, bahwa 

Kol. Simbolon jang kini ada di 
Djakarta, telah menolak ke- 
mungkinan2  pengangkatannja 
mendjadi Wakil KSAD, dan ka- 
rena itu Kol. Sadikin dengan 
sendirinja mendjadi tjalon uta- 

ma utk djabatan Wakil KSAD: 

hal ini kebetulan sesuai pula 

suara dikalangan partai2 peme-   rintah sendiri. 

ta menerangkan#pahwa rentja- 

rah2, faktor2 mana diketahui | 

  

dengan keinginan kebanjakan '   

8 

€ HALAMAN 3. 

  

  

Mutasi baardan On AD. 
segera berlangsung? 
KTELAH agak lama tidak terdengar banjak suara berisik, 

kini ternjata bahwa langkah? pendjabat KSAD Kol. Bam- 

bang Sugeng memulihkan dan memelihara keutuhan Angkatan 

Darat sudah hampir sampai pada tingkatan mutasi?. 

Tinggal menunggu ke- 
: putusan kabinet. 

Rentaana konkrit dari pada 
mutasi2 itu kini belum. dapat di 
kabarkan dan pendjabat KSAD 
Kol. Bambang Sugeng sebelum 
mulai bertindak masih bersikap 
menunggu keputusan kabinet. 

Sikap menunggu ini terpaksa 
ditempuh, untuk. menghindar- 
kan kemungkinan2  timbulnja 
ketegangan” lagi antara pen- 
djabat KSAD dengan kabinet 
seperti terdjadi beberapa waktu 
jang lalu. 

Pun sikap menunggu itu ka- 

barnja sesuai pula dengan ,,un- 

derstanding” jang telah tertja- 
pai antara pendjabat KSAD dgn 
kabinet, terutama mengenai 
prinsip bahwa dalam tiap2 tin- 
dakan masing2 pihak maka 

tindakan itu tidak boleh meng- 

halangi pada pokoknja pelak- 

sanaan rentjana2 dari kedua 

pihak, jaitu disatu pihak me- 

mulihkan dan memelihara ke- 

utuhan Angkatan Darat dan di 

lain pihak menjelesaikan peris- 
tiwa 17 Oktober itu. 

Kapan kabinet akan bersi- 

dang mengenai hal itu, Kini be- 

lum diketahui dengan pasti. 

  

PERTAHANAN RRT DI- 
PERKUAT 

t 

Menurut. keterangan jang 

baru datang dari Schumehun 

sebuah kota. tempat setasiun 

terachir kereta api jang datang 

darj Canton, pihak RRT se- 

dang giat memperkuat perta- 

hanan “Gisepandjang perbatasan 

Tiongkok — Hongkong. 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa dgn tidak mengindahkan 

hari2 besar lebih 1000 orang 

pekerdja telah dikerahkan utk 
membantu memperkuat pagar2 

pertahanan ditempat2 strategis 
disepandjang perbatasan terse- 

but. 

Dikatakan bahwa beberapa 
daerah didekat perbatasan Sa- 
ma sekalj tertutup bagi umum. 

UP, 

- 

Politik India tetap bebas 
M. INDIA NEHRU menerangkan kepada madjelis tinggi 

@ebahwa politik luar negeri India tetap bebas dan India 

tidak akan menggabungkan diri kepada sesuatu blok kekuatan. 

“Nehru kemudian membelaresolusi India dalam PBB me- 

ngenai 
'menjerahkan usulnja-. 

masalah Korea. Dite-rangkan bahwa sebelum India 

kepadaPBB. usul: tadi.terlebih dulu te- 

lah diadjukan kepada pemerin-tah RRT jang kemudian men- 

djawab, bahwa usul itu 

Nehru seterusnja menjatakan 

bahwa India pada waktu itu 

merasa mendapat sokongan ku- 

at dari berbagai-bagai pemerin- 

tah diantaranja pemerintah 

R.R.T. untuk bersikap teguh 

dalam pelaksanaan usaha2-nja. 
egah disetudjuinja 

ng mungkin da- 
kkan keadaan oleh 

Nehru, maka India 

mempertahankan usulnja sesu- 

dah RRT dan Sovjet Unie me- 

nolaknja. 

Seperti 

   
   
   

diketahui usul India 

dalam PBB tadi mengenai ma- 

salah repatriasi orang2 tawa- 

nan perang Korea. Perihal ke- 

njataan bahwa RRT tidak di- 

akui oleh PBB, Nehru menjata- 

kan, bahwa hal itu berlawanan 

dengan semangat piagam PBB, 

hal ini berarti tidak mau me- 

ngerti keadaan jang njata jang 

pasti akan menimbulkan situ- 

asi2 jang dibuat2. 
Nehru menolak idee supaja 

dibentuk kekuatan internasional 

ketiga karena pada lapangan 

kemiliteran hal ini tidak akan 

dapat dibentuk. Sebaliknja In- 

dia akan berusaha memperbe- 

sar djumlah negara jang mam- 

pu menentang idee supaja diko- 

barkan peperangan. 

Sementara itu Aneurin Beyan 

pemimpin sajap kiri partai bu- 

ruh Inggeris mengadakan tjera- 

mah dimuka para anggauta 

parlemen India bahwa dunia se- 
karang terbagi dalam dua blok 

raksasa, 
Makin bodoh. 

Tapi bertambah kuat kedua 

raksasa tadi bertambah bodoh 

pula kata2 jang mereka utjap- 
kan, Menurut pendapat Bevan 

hendaknja dilakukan perobahan 

dalam konstelasi kekuatan di- 

dunia dan hendaknja  'timbul 

blok negara2 ketiga jang ' me- 
melihara keseimbangan keku- 

atan didunia serta memaksa ke- 

dua raksasa tersebut tadi su- 
paja sadar. 

  

AND KE HAVE 

  ( 1 Sh 
       
— Kuas tidak. dapat nabila diri. Jo ! Lihat 

belakang kita. King telah mengedjar kita 
dengan pesawatnja s1 Speedy 1 

-. Pesawat bu lidi mempunjai senjata, Dia 
tiduk bisa menembale djabuh Wita 4 

    

akandipeladjari dengan seksama. 

-       
- 

Dimuka para mahasiswa uni- 
versitit New Delhi, Bevan Senin 
jang lalu mengatakan hasil2 
jang sudah tertjapai oleh India 
selama tahun2 belakangan ini ti. 
dak ada taranja 

rah, 
Baik Inggeris, Kanada, New 

Zealand maupun Amerika tidak 
akan mampu mentjapai sedemi- 
kian banjak dalam waktu se- 
singkat itu baik didalam mau- 
pun diluar negeri. — AFP. 

PABRIK NITRAT DI INDIA   

— Tetapi dia akan menangkap 

kau, kalau 

medial, 

We pg tag na Het 

K.D. Malaviya menteri muda 

India urusan penjelidikan mu 

pengetahuan mengumumkan 
dalam sidang parlemen, bahwa 
digenara bagian 'Tranvacore 
didirikan suatu pabrik baru jg 
dapat membuat nitrat dari to- 
rium dan djuga Yen 
sendikit uranium 

Malaviya tidak mendjelaskan 
djumlah produksi uranium itu 
Ia hanja menerangkan. bahwa 
pabrik tersebut “didirikan 
ngan bantuan ahli2 dlm. lapa- 
ngan dalam atom dari Peran- 
tjis, AFP 

  
70 LAND, YOLI KNOU £ 

  
KAMI 

kita mendarat 
dan kita harus 

jahw tau 

Sao 

  

  
dalam sedja-. | 

de- $   

SIR 'KERMODE KE TJEKO 
Dengan resmi diumumkan di 

London, bahwa bekas duta be- 
sar Inggris di Indonesia. D. Ker. 
mode. telah diangkat mendjadi 
duta besar baru Inggeris di 
Tjekoslowakia, 

Sir Kermode menggantikan 

Sir Philip Broadmead jang ti- 
dak lama lagi akan dipensiun 
— Ant. AFP. 

  

6000 PAS. KMT DIUSIR 
Dari Birma. 

Berita2 jang sampai di Ra- 
ngoon, tapi: 'belum “dipastikan 
kebenarannja, menjatakan bhw 

pasukan2 pemerintah Burma 
minggu jang lalu telah berha- 
sil mengusir 6000. orang pasu- 
kan Kuomintang dari daerah 
Amierst, sebelum pasukan Ku- 
omintang menjelundup kedae- 

rah tersebut. 

Menurut berita2 itu pasukan2 

Kuomintang tersebut  rupanja 
mendapat bantuan dari orang2 

Karen dan Mon dalam usaha- 
nja membuat kubu2 pertahanan. 

AFP. 
  

Dunia sana sini 
x Dr. Syngman Rhee, presiden 

Korea Selatan mengumumkan 
devaluasi mata uang negerinja 
untuk mentjegah inflasi. 100 
Mata uang paru diganti dengan 
1 uang baru. 

x M. P. Koirala, bekas P. M. 
Nepal, dan 100 orang pengikut- 
nja telah memisahkan diri dari 
partai Kongres Nepal. 

xk Abdel Djalil Elmar, menteri 
keuangan Mesir mengadakan 
perundingan dgn wakil2 Spa- 
njol, Djepang dan Rusia menge- 
nai soal2 perdagangan antara 

ke-empat negara. 
x Djenderal Doves, kepala 

staf tentara Junani terbang ke 
Ankara untuk pimpin delegasi 
negerinja dalam ' perundingan 
dengan Turki & Yugoslavia. 

x Juan Peron, Presiden Ar- 
gentinia setudju" adanja suatu 
Uni jang meliputi semua la- 
pangan dengan Chili. 

    KING OF TAS KOTA SN 
NO), BUT HELL MEREST YOL KIHEN KE LAND, 

— Aduuh ! Mesinnja ada jang botjor, Sc 

ja tak bisa kasih. gas ! 
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£ ang berkata Pi : 

. bisa kawin dgn 

  nja begini. Berabe terima surat 
    

      

      

  

     

       

   

    

jang 

    

“Kalau menurut si mBah sih, 
apa perlunja gelisah? Orang 
(djuga kepala kantor)  #juma 

pegawainja, ka- | 
lau pegawainja mau. Biar si | 
kepala kantor - sudah bersite- 
gang leher, kalau tidak dilajani, 
lehernja lama2 berhenti tegang, 
bukan ? KA ak 

. Wanita itu machluk jang 
| berkedaulatan, kata MmBah Nur. 

Kalau ia mau, ia ja melajuni. 
Kalau tidak, ja tidak melajani. 
Biar disimpan didalam peti be- 
si, kalau dia memang mau ber- 
buat serong, berangkali pen- 
djaganja disuruh masuk keda- 
lam peti besi. s 3 

mBah Nur, kaum suami g 
isterinja bekerdja ja tidak per- 
lu kewatir, asal isterinja me- 
mang tidak perlu dikewatirkan. 
Wanita adalah machluk jang 
berdjiwa, bukan benda jang ti- 
dak bernjawa. - TB 

Hebat betul nasehat si mBah. 
Tjuma Berabe pikir, djustru 
njawa jang bisa bikin tegang 

  

  

PERKEMBANGAN KO- 
PERASI 2 

Di 54 desa kini timbul kope- 

rasi ,Rukun Tani” jang meng- 
utamakan mendirikan  lum- 
bung2 padi untuk musim patje- 
klik atau pembibitan. Disamping 
itu ada pula usaha2 membeli 
kambing keradjinan tangan 
dari kaum lelaki maupun wa- 
nita seperti koperasi batik wa- 
nita Wonosobo dll, Djuga ada | 
usaha sarekat sekerdja jang 
mengadakan tabungan dikalang- 
an anggautanja jang selandjut- 
nja dipindjamkan setjara ber- 
eaman Ce AG RU 
“Organisasi Koperasi jang te- 

lah mendaftarkan kepada Kan- 
tor Koperasi ialah Sadar Lek- 
Sono beranggauta 66 orang ber- 
modal Rp. 4218,43 Eko Kapti 
Kaliwiro-51 orang Rp. 2200.—- 
Pertaka Wonosobo 73 orang 
Rp. 8666,05 FPPKK Wonosobo 

41 orang Rp. 3696,70 FPPPA 
Krasak 16 orang Rp. 971,75 
KRI Sapuran 913 orang Rp. 
7169,— Hingga kini jang telah 
mendapat sokongan pemerintah | 
berupa pindjaman liwat. BRI 
ialah Coperasi Rakjat Indone- 
sia Sapuran sebesar Rp. 30000. 
Uang ini kemudian dipindjamkan 

- Iagi kepada petani2 jang mem- 
butuhkan didaerahnja. 

Kesulitan jang seringkali me- 
rupakan penghalang bagi dja- 
lannja usaha2 codperatief ke- 
banjakan dikarenakan adanja 

rasa takut2 akan sifat dan na- 
ma koperasi dimasa lampau 
dan sukarnja mentjari tenaga 
jang mentjukupi sjarat sebagai 
pengurus dj desa. — (Kor), 

  

JOGJAKARTA » Lg 
DAPAT HADIAH Rp. 2500 
SUAIB DJATINEGARA 
Kemarin siang bertempat di- 

rumah sdr. S. Sastrosukarto 
Gajam, telah diadakan penari- 
kan undian tebakan dari Per- i 
usahaan Penerbitan ,,Dewata” | 
jang disaksikan oleh beberapa 
tamu undangan. 

Banjaknja penebak ada 9897 » 
dan ta' ada jang salah adapun | 
jg datangnja lambat ada 5 dan 
menurut pertimbangan djurj da- 
pat diundi djuga. GA 

'Djalan tarikan undian teba- 
kan tidak begitu lantjar dise- 
babkan karena 
nomer2 jang salah masukkan 
dalam kotak sehingga sampai 
undian jang ke 16 djalan pe- 
narikan mengaso utk menjele- 

Saikan kekeliruan tersebut. . 
«Hasil undian tersebut jang |. 

dapat nomer 1 dengan hadiah 
- Rp.. 2500 ialah sdr. Suaib dari 

Djatinegara. | 

P.B.S.B.K.I, & P.P.K.I. 
Berhubung dengan berdirinja 

organisasi PIP.K.I. maka PB. 
Serikat Buruh Kesehatan di 
Jogja menjatakan bahwa P.B.S. 
B.K.I. tidak tahu-menahu 
hadap berdirinja 5 
baru itu, dan pada dd 

     

  

tidak menjetudjuinja. Sebab- 
nja dengan adanja organisasi 
baru itu akan menambah sulit- 
nja. konsolidasi  perdjuangan 
buruh Kesehatan pada umum- 

nja. Tp LURIK 
Selandjutnja diinstruksikan oleh 
P.B.S.B.K.I. kepada tjabang2- 
nja, agar mereka djangan me- 
ngadakan hubungan2 organisa. 
toris dengan organisasi. baru 
tsb. sebelum P.B. mengambil | 
ketentuan2 lebih djauh dan | 
agar tjabang2 berusaha lebih | 
keras dan, lebih radjin untuk | 

— Mr. Jusuf Wibisono : 

| Berabe sungguh bingung sam- | 4 
pai kaja orang Linglung, Sebab- | 

| Kata2 ,pendjahat” jang ter- 

  

berbuat | ASRAMA PELADJAR2 

“kul oleh 

“akan didirikan asrama 

a sebagian ni 

    

  

   
   

“did 
. DEDOMAN mer 

  

TEMA 
dalam berita kepala ke- 

'in,  mestinja 1 ,spendjabat” 
Dengan imi dibetulkan. 2. 

2. DJAMBI 
'2 Orang anggota DPD Djam- 

bi kini datang di Jogjakarta utk 
menindjau keadaan peladjar2 
Yen saman dari daerah tsb. 
Mengingat kesulitan2 perumah- 

an di Jogja, maka direntjana- 
kan untuk mendirikan - sebuah 
gedung Asrama untuk peladjar2 
tsb. jang ongkosnja akan dipi- 

pemerintah . daerah 
Djakarta 

sema- 
tjam itu. Dalam pada.itu ' pe- 
merintah Kotapradja Jogjakar- 
ta telah menjanggupi bantuan- 
nja akan terlaksananja pen- 

Djambi. Djuga dj 

“dirian gedung asrama tsb. 

BADAN PERTIMBANGAN 
KEBUDAJAAN 
Akan bertukar pikiran. 

“ »Badan Pertimbangan Kebuda 
jaan” pada tanggal 25—27 Fe- 
bruari 1953 akan mengadakan ra 
pat dan tukar-pikiran (hearing) 
dengan para peminat dan ahli 
kebudajaan di Jogjakarta. Demi 
kian diumumkan B.P.K. Sebagai 
mana diketahui B.P.K. berkedu- 
dukan di Jogja dan bertugas 
sebagai Badan Penasehat politik 
kebudajaan dari Kementerian P. 

P. dan K. diketuai S.“"Mangunsar- 
kara dan sekretarisnja Djoko 

Hardojo. 
Anggota2nja ialah Dr. Abu 

Hanifah, -Ki Hadjar Dewanta- 
ra, Ds. Mr. A. Rotti, Mr. Muhd. 

| Yamin, Pater Sukarta S.J., Prof. 
Mr. Sunario Kolopaking, Dr. 
Bahder Djohan (dibebaskan se- 
lama mendjabat menteri), Ke- 

“pala Djawatan Kebudajaan, Su- 
darsana, R. Gaos Hardjasuman- 

tri, Mr. Wongsonagoro, Hamka 

(Hadji Abdul Malik Karim Am- 
rullah) dan Dr, Parjana Suriadi- 

.poera. 
Dalam rapatnja di Jogjakarta 

itu nanti, B.P.K. akan menjaksi- 

kan pula tari2an baru seperti 

Muda Mudi” dan ,,Langen  Se- 

kar”, — Ant. Ba 
SUMBANGAN “ UNTUK 

OEDEEM 
£ - Berupa uang. 

Keadaan jang lalu Rp. 1465,05 
Sampai tgl 17-2 menerima Ilagi 
dari: Para Mahasiswa di kom- 

.pleks Ngasem - Langenardjan 
tengah No. 4 Jogjakarta Rp. 

 1000.—. Djumlah Rp. 2465,05. 

  

.RANG 
Pada hari Minggu jang baru 

lalu ini persatuan tennis Radja- 
wali atas undangan P.T.I. telah 
melawat kekota Semarang. Wa- 
laupun Radjawalinja tidak da- 

pat menggunakan kedua djago- 

nja (Sudarsono dan Sandjoto), 
tapi berkat semangat jang me- 
njala2 dapat  mendjundjung 
tinggi namanja. 

wali dan P.T.I, berachir sbb : 

  

Sukamto — Lonosuprodjo 3- 
6 3-6. Asmandanu — Sukarto 
6-3 6-2. Izzy — Djokoprawito 
6-2 6-3. Sutedjo — Kardju 
6-4 6-4. Aditomo — Kunst 

6-5 6-2. Sudarmadji — Gezali 
6-3 6-1, Lagimun — Pendjai- 
tan 3-6 3-6. Sukardi — Sarin- 

   
imo 1-6 2-6. Kustijah/Sur- 
ngsih Nj. Hasmo / Mar- 

supi 4-6 ' 1-6. Kustijah|Adi- 
tomo — Nj. Hasno/Souissay 1-6 
6-5 3-6. Asmandanu/1Izzy - Lo- 
no/Souissay 6-3 6-4. Sukamto/ 
Sutedjo — Sutadi/Djokoprawito 
6-5 6-5. Lagimun/Sukardi -— 
Saragih/Udi 2-6 6-4 3-6. 

TINDJU : 
“CARL OLSON AKAN 
LAWAN RANDOLPH 

: TURPIN | 
A,F.P, mengabarkan dari 

San Francisco, bahwa petindju 
.| Amerika kelas menengah Carl 

Olson telah mengadakan per- 
setudjuan untuk mengadakan 
pertandingan  tindju melawan 
Randolph 'Turpin (Inggeris) 

pada tgl. 9 Djunj jang akan la- 
tang dapat bertempat di White 
City Stadium London, demikian 

| dinjatikan oleh... promotor Sid 
“| Flaserty pada hari kemarin di 

San Francisco. Dikatakan se- 
landjutnja, bahwa ia telah me- 
ngadakan  pembitjaraan mela- 
lui telepon dengan promotor 
tindju Inggeris, Jack Salomon. 
Dalam pembitjaraan iwu dikata- 
kannja, bahwa Carl Olson tidak 
akan mendapat rintangan2 utk 
menghadapi  Turpin dalam 
pertandingan jad. Pertandingan 
tersebut termasuk “ djuga per- 
tandingan kedjuaraan dunia, 

dan untuk mengisi Kedjuaraan 
jang telah lama lowong, dise- 
babkan Sugar Ray Robison te-   menudju terlaksananja “urgensi 

program pasal IV. : Ga 

Ji 

lah melepaskan kedjuaraan tsb. 
— Ant, 

ner Djaswadi 

dikan 
2 5 Usaha2 dahh negeri harus digiatkan 

'katanja, ialah 
men Djaswadi 

PENDERITA” HONGER- 

Pertandingan antara Radja- 

di 2-6 3:6. Surjaningsih — Nj..| 

“berlaku sepenuhnja 

  

  

soal pokok 

MAN mengabarkan, bahwa anggota Pimpinan Masju- 

. Mr. Jusuf Wibisono kemarin menjerukan kepada Men- 
angan, Dr. Sumitro, supaja soal amandemen Djaswadi 

jang menjebabkan berkurangnja pendapatan Peme- 
juta dari padjak perseroan, djangan didjadikan 

1 dengan demikian Suntitro tidak perlu meletak- 
aj 

  Selandjutnja Wibisono mer 
takan, bahwa buat dia  keku- 
rangan itu tidak mendjadi soa 
terpenting. Jang amat penting, 

i gan amande- 
   

jg seharusnja tidak perlu men- 

dapat perlindungan, hingga me- 
rugikan kita. Dengan begini 

amendemen Djaswadi tidak 
mentjapai jang dimaksudnja. 

  

Perhitungan Pemerin- 
tah benar. 5 : 

Tentang manakah jang be- 
nar, perhitungan PNI dan PKI 
atau perhitungan menteri Ke- 

uangan. Mr, Wibisono mengata- 

kan bahwa perhitungan Pe- 
merintah jang benar, karena 

padanja terdapat: perhitungan 
dan bukti2 jang njata. 
Mendjawab pertanjaan teu- 

tang bagaimana menutupi Ke- 
kurangan jang Rp. 200  djuta 

itu, Wibisono menjatakan, bah- 

wa diantara beberapa tjaranja 

ialah menggiatkan kembali 

usaha2 dalam negeri, meskipun 

terdiri dari kapital asing, - se- 

| perti tambang emas di Simau 

dan Tjilotok, karena dilalam 

perusahaan ini terdapat baniak | 

devisen jang memperbaiki ker- 
kdudukan Indonesia. Dan Gjalan 

lain ialah ketekoran itu dipikul 

oleh kementerian? dengan adil. 

Djalan ketiga, kata Mr. Wi- 

bisono lagi ialah kabinet tidak 

perlu menerimanja. Wipisono 

tidak menjetudjuy kekurangan. 

itu ditutup dengan mengubah 

peraturan import, padjak baru 

dar-lain2 jang hanja akan me- 

njulitkan pemerintah sendiri. 

Demikian Pedoman. 

  

Negara Nasional atau- 

'kah Negara Islam ? 
. (Sambungan hal. 3) 

Demikianlah reaksi dari Nah- 

“dlatul Ulama. . 
“Lantas reaksi dari Partai Is- 
lam ,,Perti”, jang menjesalkan 

isi pidato Presiden diatas. Perti 

berpendapat, bahwa Presiden 

Sukarno sebagai Kepala Negara 

harus tidak terlibat dalam per- 

tentangan ideologi jang sedang 

bergolak Manga asn Dan 

beranggapan, bahwa pidato “itu 

terang2 menguntungkan satu f:- 

hak. F 

Menurut Perti, dasar Negara 

Republik Indonesia harus dise- 

rahkan kepada Dewan Konstitu- 

ante setjara demokratis, dan 

bukan kepada pikiran2 dan pen- 

dapat2 Presiden seorang diri. 

Dasar Pantjasila belum pernah 

dinilai mutunja oleh suatu De- 

wan Perwakilan Rakjat jang 

representatief. Pantjasila masih 

banjak kekurangannja dan be- 

lum tegas sipatnja untuk diam- 

bil sebagai dasar Negara 

Achirnja dikemukakan, bahwa 

Presiden Sukarno hendaknja ti- 

ada siang2 mengemukakan pen- 

donesia berdasarkan Islam akan 

timbul perpetjahan. Karena Is- 

lam mendjamin kehidupan ma- 

sjarakat agama lain didalam 

Negara Islam. : 
“Dinjatakan seterusnja, bahwa 

pidato Presiden itu ber-tendens 

,adu-domba” dan menggelisah- 

kan ummat Islam. 
Kemudian Perti mendesak, su- 

paja Menteri jang bertanggung- 

but. : 
Demikian reaksi Perti. 
Sebelum reaksi dari Perti di- 

atas, lebih dulu sudah ada reak- 
si dari Front Mubailigh Islam 
di Medan. Reaksi jang tidak dja 

uh bedanja dengan reaksi Perti 
diatas. Jang belum tertjantum 
dalam pernjataan diatas jalah 
pendapatnja, bahwa walaupun 
Pantjasila tidak bertentangan 
dengan agama Islam, tetapi bagi 
ummat Islam Pantjasila itu be- 

Jum mentjukupi kehendak adjar 
an2 Islam. Selandjutnja dinjata- 
kan dengan tegas, bahwa pidato 

Presiden itu mengakibatkan per- 
tentangan antara Islam dan Ke- 
risten sendiri, pada hal dalam 
Negara R.I, sekarang “ sudah 
nampak tanda semangat Kerdja- 
sama. . 

Demikianlah reaksi Front Mu. 
balligh Islam. , 
Kemudian reaksi dari GPII, jg 

djuga mengirimkan surat kepa- 
da Presiden. 5: 

“ GPTI menjesali pidato  Presi- 

den itu. Menganggap. bahwa itu 
njata2 membawa rakjat kepada 
pengertian jang salah terhadap 
ideologi Islam, dan tidak men- 
didik rakjat tentang pengertian 
demokrasi. Pantjasila tidak ber- 
tentangan dengan Isiam, tetapi 
ini tidak berarti, bahwa ummat 
Islam tidak wadjib lagi mem- 
perdjuangkan supaja ideologinja 

di-negara 
kita. 3 

Selandjutnja GPII menjata: 
kan, bahwa Presiden, dengan pi- 
Jatonja itu, telah menanam be- 

nih2 separatisme, dan telah me- 
mihak kepada segolongan rakjat 
jang tidak setudju dengan ideo- 
logi Islam. GPII menjatakan be- 
gitu, karena Bung Karno berbi- 
tjara sebagai Kepala Negara. 
Tetapi andainja Bung Karno ber 
bitiara atas nama sendiri, maka 

GPII dapat menghargainja, 

  

IK 

'perusahaan2 | 

Japat . peradangan er 1952 bagi penduduk Kabupaten 

“dapat, bahwa djika Republik In-- 

djawab mentjabut pidato terse- 

    

K BATA MENTAH 
DILARANG 

i Dari kalangan  djawatan 
P3 Karesidenan Kedu didapat 

keterangan bahwa hingga kini 
masih djuga ada penduduk jang 

mendirikan rumah dengan meng 
gunakan tembok dari bata men- 
| tah hingga bertentangan dengan 
“peraturan pembrantasan penia- 
“kit pes karena membahajakan 
bagi daerah jang njata sedang 
timbul penjakit tersebut walau- 
pun bersifat sub. chronis. Di- 
peringatkan agar kedjadian ter- 
sebut tidak terulang lagi  ka- 

rena hal ini pada hakekatnja 
tidak dapat dipertanggung dja- 
vabkan. — (Kor). 

NIKAH, RUDJUK RAPAK 
“DAN TALAK 
Massalah talak dalam tahun 

    
  

Wonosobo menundjukkan suatu 

djumlah jang tidak menggembi- 
rakan. Menurut statistiek resmi, 

|djumlah nikah ada 463 rudjuk 
22 rapak 24 dan talak 351. — 
(Kor). 
Disamping bantuan darj pe- 

'merintah daerah dan pertani- 
an, oleh D.P.U. dalam tahun 

jang lalu telah dibagikan uang 
Rp. 45600,— kepada 29 desa 

guna pembangunan pengairan 
nja. Selandjutnja dalam tahun 
itu djuga dibangun atau diper- 
baiki: 9 perumahan pemerintah 
termasuk 3 buah S.R. di Ga- 
rung, Wonosobo dan Leksono ig, 
utk ini sadja memakan beaja kl. 
Rp. 177000,—. Mengenai djem- 

batan ada Y buah jang selesai 
dibangun dan untuk tahun ini 
akan mendapat giliran djem- 
batan Kepandjang,' Begaluh dan 
Kablukan. — (Kor). 

  

EKONOMI: 

PEMERINTAH SEDIAKAN 
BERAS-1.000 TON 

Untuk atasi kenaikan 
beras dikota Palem- 
bang. 

Berhubung dengan adanja 
tendenZ harga beras akan naik 

pada masa achir2 ini dikota 
Palembang, Dewan Pemerin- 

tah Daerah Propinsi sudah S2- 

mufakat, bila perlu akan mele- 

paskan beras pemerintah se- 

banjak 1.000 ton Kepasar, de- 

ngan harga Rp. 2,53 per kg. 
Harga beras dipasar Iewasa in: 
diantara Rp. 3,— sampai Rp. 

"3,50. Beberapa minggu jang 

lalu masih tertjatat dibawah 

Rp. 3,— buat 1 kg. 
Sebagai tindakan pertama 

oleh pemerintah daerah sudah 
diputuskan untuk memberikan 
kesempatan pada umum untuk 
membeli beras jang kini ada 
pada toko2 distribusi, jang tadi- 
nja disediakan chusus untuk pe- 
gawaj pemerintah dengan har- 
ga Rp. 2,53 perkg.' 
Kesempatan ini berlaku se- 

djak tanggal 13-2-”53. 
Meningkatnja harga ini di- 

katakan adalah suatu hal jang 
lumrah,  jaitu karena mengha- 

dapi musim ,,patjeklik” .dalam 
bulan Pebruari dan Maret. Da- 
lam bulan April diduga keadaan 
sudah akan beres kembali, ka- 

  

IMPORT INDONESIA 
Dapat kelonggaran 
membajar T.P.I. 

Menurut siaran. kilat Persa- 

tuan Dagang Indonesia Palem- 
bang, kepala “Kantor Urusan 
Import tjabang Palembang me- 
ngumumkan, “bahwa terhadap 
para importir2 Indonesia jang 
barang2 importnja. masih dalam 
perdjalanan - (zeilende) atat 

jang sudah datang dan ada 
dipelabuhan, jang mestinja ha- 
rus dibajar Tambahan Pemba- 
jaran Indusemen, oleh Kantor 
Pusat Urusan Import di Dja- 

karta dapat diberikan kelong- 
garan untuk menunda pemba- 

jaran T.P.I. tersebut. 
Tjara mendapat iZin untuk 

menunda pembajaran itu ialah 

dengan ' memadjukan -permo- 
honan kepada KPUI Djakarta 
dengan sjarat2 para importir 

harus menandatangani ,,surat 
akseptasi” pada KPUI. Surat 

akseptasi ini boleh ditanda- 
tangani oleh wakil para umpor- 
tir “di Djakarta berdasarkan 
acte notaris. Lama menunda 
pembajaran tidak boleh lebih 

  

TAMBANG MANGSAAN 
DI HALMAHERA 

bahwa bahan2 wmangaan jang 
belum Jama berselang dikete- 
mukan orang dipulau Dei Loio- 
da di Halmahera. dewasa ini 

sudah mulai dikerdjakan oleh 

Pemerintah dari Bandung telah 
datang menjelidiki kemungkin- 
an untuk mengolah pertamba- 

ngan itu setjara besar-besaran, 
sana AM, . 

UANG PENABUNG 
Tiap bulan naik dengan 
lebih Rp. 3 Djuta. 

        
| Menurut angka2 dari Bank Ta 

| bungan Pos, dalam triwulan ter- 

achir tahun 1952 ternjata djum- 

lah uang tabungan pada bank 

tersebut tiap bulan senantiasa 
bertambah besar, jaitu dalam 

bulan Oktober, Nopember dan 
Desember masing2 bertambah 
dengan Rp. 3.736.861,32, Rp. 3. 

Djumlah uang dalam  bulan2 
itu masing2 ialah Rp. 83.875.224, 
08, Rp. 87.279.888,90 dan Rp. 
91.034.336,47. Dalam angka jang 
terachir ini belum termasuk bu-   Demikian reaksi GPIL, . nga achir 1952. — Ant. 

411.561 ton karet rakjat sehar- 

rena panen akan dimulai. Ant. | 

dari 6 bulan (maximum). . Ant. 

Dari Ternate didapat kabar, 

suatu perusahaan Indonesia.. 
Alat2 jang digunakan amat 
bersahadja. 

Beberapa ahli pertambangan ' 

  

EXPORT KARET TH 1952 

S Menurut angka2 sementara 
da i Kantor Pusat Statistik, ma- 

“export karet dalam tahun 

952 berdjumlah 777.451 ton se- 

asa Rp. 4.777.600.000, 
“Dari djumlah tersebut 305.890 

ton adalah karet perkebunan se 
harga Rp. 2.257.700.000,— dan 

    

ga Rp. 2.519.900.000. 
Gambaran perbandingan dju- 

mlah export karet dalam tahun2 

sedjak sebelum perang adalah 
sbb.: 1938 — 320.214 ton, 1948 -— 
279.788 ton, 1949 — 408.265 ton, 
1950 — 695.005 ton, 1951 — 793. 
094 ton dan 1952 — 777.451 ton. 

Export dalam bulan Desem- 
ber 1952 adalah kurang dari ra- 
ta2 sebulan tahun itu, Export 
“Desember 59.581 ton. Rata2 se- 
bulan dalam tahun itu 64.787 
ton, — Ant. f 

  

HASIL PERKEBUNAN 
DJAWA TENGAH 

Selama tahun jang lalu di 
Djawa Tengah tertjatat 166 
perkebunan: 114 — terhitung 
perkebunan paberik tebu 
sudah dikembalikan kepada pe- 
miliknja, 22 sudah dikembalikan 
tetapi belum diusahakan kemr- 
bali dan 30 karena hantjur ma- 
sih dalam keadaan belum ten- 

tu statusnja atau diusahakan 
oleh bekas buruh2nja dengan 
diawasi Oleh pihak pemerintah. 

Perkebunan sebanjak itu Iu- 

asnja - sama: sekali kira-kira - 
28.0000 ha diantaranja jang ter- 

luas perkebunan. karet jaitu 
18.000 ha. Seluruh ' perkebun- 
an itu sampai musim terachir 
menghasilkan karet kering 
183.000.000 kg., tjoklat 700.000. 
kg, kopi 980.000 kg, kina 930. 
000 kg, teh 1.000.000 pond dan 
tembakau 65.000 kg kering. 
Djumlah buruh semuanja ter- 

tjatat 750.000 orang jang lebih 
dari separo terdiri dari kaum 

wanita. — Ant. 

  

    

   

Radio 
RABU 18 PEBRUARI 1953. 

Gelmb. : 42,25 59,2 dan 122, 4 m. 

13.15 
13.45 

Kwartet Irama, 
Permainan Erroll 

Gardner Coraldo dan Jack 
Simpson. 
Krontjong siang oleh 
O.K. Arum Palu dbp. 

Sdr. Kusman. 
Taman Kepanduan oleh 
Pandu Rakjat Indonesia. 

Pendidikan agama Islam 
untuk anak2, 
Peladjaran lagu2 Djawa 
Hidangan sendja dengan 
sebuah gitar. 

:Ruangan Kesehatan oleh 
Dr, Yap Kie Tiong. 

Taptu diteruskan Aneka 
lagu2 Indonesia. 

Kwartet Teruna meme- 
nuhi Pilihan pendengar: 

Ruangan Djapendi 

Jogjakarta. 
Ketoprak Mataram, 

14.00 

17.00 

17.45 

18.00 
18.45 

19.15 

19.40 

20.15 

21.15 

21.30 

  

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 
Djamu Ngeres Linu terus mene- 

rus membikin tiap Pembelinja 

mendjadi Langganan jang tetap. 
Ini difebabkan oleh karena Dja- 
mu Ngeres Linu, dan djuga lain2 
djamu keluarin Njonja Meneer 
Semarang, dapat membuktikan 
kemandjurannja, Belilah seka- 

rang satu bungkus 

DJAMU, NGERES LINU 

: No 202 TT 
Satu bungkus hanja Rp. 0.50. 
Mintalah Daftar Harga untuk 

segala keperluan djamu. 

  

     
     
    

ML ANA lak 

SA 
PAN ena 

Si SEMARANG: 

    

Agen Djokja: Petjinan 78, Tugu 
Kidul 7, Ketandan 4, Lem- 

pujangan Wangi 80, Keme- 
tiran Kd. 18A, Kintelan 94. 

Agen Magelang: Djalan Tidar,   |, Mercurius Nasional” 
Sandilata 5, Jogja. 

  
Segera dimulai Privaat: 

1. BHS. INGGRIS S.M.A. 
2, 1 aa landjutan | 

. S.M.A. 
&: $ BELANDA. | 

213-2 

  

REX 

.With a Song 
banjak djasanja pada Waktu 

tersebut. 
stars : Susan HAYWARD, Ro 

Riwajat Jane FROMAN, seorang 

Patjinan 96 -- 13. 
Agen Solo: Tjojudan 141, Nga- 

peman 15, Djalan Slamet 
Ryadi 394, Dji. Pasar Nu- 

sukan 4, Djl. Pasar Kliwon 

142 Widuran 67, Djl. Mesen 
177 dan Djl. Gading Kd. 170. 

24-2. 
  

2 

BESOK PREMIERE 

pagi djam 10, petang 5-7-9 

in My Heart” 
perwira wanita 

perang dunia ke-Il. 
jang 

WITH A SONG IN MY HEART adalah lagu kesajangannja 

disamping 25 lagu2 lainnja jang disadjikan dalam film 

ry CAIHOUN, Dayid WAYNE. 

| FILM LUAR BIASA — BERWARNA — Teks INDONESIA 
  

  

“mn UX OR" 
Film TIONGKOK 

222-2 

»Seng Lee Su Peat" 

HANJA SATU MALAM INI: 

untuk SEGALA UMUR 

        

     
   
  

17 Tahun. 

SOBOHARSONO 
MALAM PERTAMA 

M-G-M prasents 

NESANAN 

"TANGGA Keren 
MAN TEFORNA) 

BERT'TAYLOR “4 
“DENISE DARCEL 
"Hop, EMERSON 

Teks. Indonesia. 

     

    

One man and 100 women? 
Husband-hungey giri 
@eking a future — forgew 
ting a past—braving 
untold dangerat 

en AN M-G.M PICTURE “ Na 
CHARLES SCHNEE - sos » rare caran 

by UNA 

oa WILLIAM AL WELLMAN : pena, DORE SCHARY 

(UNTUK BERUMAH -TANGEA KE CALIFORNIA)   

  

  
  
    

BILA na 200 WANITA .....ooo. SERENTAK TERGODA 

ASMARA, APA DAJA JANG DAPAT  MENGHA- 

LANGINJA Lo. BAN . 

Irama paling aneh jang pernah datang dari Amer ika 
Barat !!! 221-3 

Pn SK 

NDRA : MALAM INI: 

TELAH KEMBALI DAN HANJA UNTUK 

BEBERAPA MALAM SADJA. 

THE DOCTOR AND THE GIRL 
DJAM 5.—: 75 & 9.15 

KEMIS TGL. 19 FEBRUARI 1953 

| HANJA PADA DJ. 10 PAGI SADJA (SATU KALI MAIN). 

| FILM TIONGKOK-- ..... 

      

'ANG HO THIAP" 
Anak-anak boleh menonton. 

2 Pa 
| 

I BENERIMAAN DILANDJUTKAN 
Bertempat di BALAI KOTA Jogjakarta, tgl. 16-2-1958, 

Dipesan berdirinja tjabang "YACOUB'S COLLEGE”, de- 

ngan dihadliri oleh Instanties2 PEMERINTAH — PER- 

KUMPULAN2 — WARTAWAN — dan SISWA. 

Atas permintaan para Siswa jang dari luar kota jang 

djumlahnja RATUSAN jang masih belum datang, maka 

PENERIMAAN PELADJAR2 DILANDJUTKAN, AKAN 

DITUTUP MANAKALA KLAS PENUH. 

PELADJARAN DIMULAI 17 FEBRUARI 1953. S2 

"“xGrO MONTEUR KE I: Peladjaran THEORIE & 
PRAKTYK bermatjam2 auto seperti CHEVROLET, 

FORD, AUSTIN, FIAT, DODGE, HUDSON, dil. Djuga 

ditambah lagi peladjaran INSTALATIE dan STROOM 

ACCU, Tanjalah keseluruh Indonesia, selama 15 tahun 

berdiri telah melahirkan PULUHAN RIBU MONTEUR, 

satu bukti bahwa sekolah kita bukan sekolah tiruan dan 

baru berdiri kemarin. Didjamin 3 bulan tammat 'dan 

mendapat Idjazah. Tidak berbukti uang kembali !!!!4 

Setamatnja sanggup berdiri sendiri. SEE 

2. MENGEMUDI AUTO, untuk Kybewys A & € (buat laki/ 

perempuan). 

3. MENGETIK & STENO : Guru puluhan tahun praktyk 

di Djadjahan Inggris. Garansi 15 hari tamat. Tidak ber- 

bukti uang kembali ! 
5 

4, BOEKHOUDEN "A” : Dibwah pimpinan guru ” B Prak- 

tyk Diploma”. - m— 

5. Sedjumlah 37 sekolah akan dibuka segera. i f 

6. Tjabang2 » 1. Djal. Mesdjid Raya 22 Makassar. 

2, - Kajumarkadje Den Passer Bali. 

Se An Bulikambang 800 Madigra. 
4. 3 Sitadel 14 Djakarta. 
5. 1 Kemidj I Bukittinggi Sumatera. 

PUSAT 6. Raja Ardjuno 75 Surabaja. 32 

Prospectus 4 Rp.2,50, serta keterangan minta kepada 

Tjabang .YACOUB'S COLLEGE" 
  

tent 

DAERAH ISTIMEWA 

Berdasarkan Pengumuma 
1948” 
Jajasan U.B.M. (Mr, R. Mudj 

Rakjat” Th. IX No. 88 ttgl. 
Gipermaklumkan bahwa perm 
vergunning) untuk Daerah Ist 

a. 
Daerah Istimewa Jogjakar 
Jam Negeri, Djetis No, 45. 

b. Selambat-lambatnja tangg 
c. Diketahui oleh Panewu. YP 

Prodjo, dan Bupati Pamon 

Ajn. PEMERI     
219-2   | 

PERMOHONAN IDZIN SIMPANAN 
VERGUNNING) TAHUN : 1953/1954 UNTUK 

staatsblad No. 253 jang dikeluarkan- oleh 

10 Februarj 1953, jang dimuat dalam 

  

ang 

(STAM- 

JOGJAKARTA. 

n tentang “Rijstordonnantie 

Diadjukan dengan tertulis kepada Djawatan K.P.P.K. 

  

  

UNTUK MEREKA JANG HABIS BEKSALIN: 
MENGUSIR ANGIN, MENEHINBAR KAN RASA SAKIT, 
MEMBERSIHKAN PAKAR KOTOR, MELAHIRKAN BARAH 
BARU, MENAMBAHKAN BER TETEK, DAN MENSEM- 
BALIKAN- KEKUATAN YANG HILANG LANTAKAN - 
LA AA 

PUSAT PENDJUAL: 

BAN SAN YOK PAN. 
404.864,32, dan Rp. 3.154.447,57. KAPASAN 216-620 8 'BAIA BISA VAPAT BELI DISEGALA TOKO2OBAT VAN P2 D, 

  
Agen Magelang : TEK TJIE YOK FONG, Toko LIEM PING 
GWAN, Toko LEE SANG, Toko 
Toko VICTORIA, TJIN TEK 

Obat. ENG TAY HOO, 
216-2 YOK PANG.. 

  

Djalan Ngabean 59. 

217-2 JOGJAKARTA, 

Masih sedia: 
xx Filsafat Dewasa ini 

  
  

— Prof. Dr. R. F. 
Beerling Rp. 16.—         
    

Direkteur PA aa Tni BARA Aa UN 
Nana . 1 $ k Tuan Ingin Banjak Kawan — Dr. Dale Carnegie ',, 15, — 

SNN ae mengeni: Ihakarta Ksbatsa Tana — K. St. Pamuntjak 
harian "Kedaulatan N, St, Iskandar 

16 NP 1953, dengan ini. At Dt. Madjoindo 19 

ohonan idzin simpanan (stam- & Penuntun Karang- 2 " 
imewa Jogjakarta : mengarang F — Si Uma Ne au 

Kk Renungan Hidup — H. M, Bustami 
ta Bagian Perdagangan Da- Ibrahim an 2D 

x Pendapat tentang Roman — Zainat Rasjid Hak DO # 

al 1 Maart 1953. x Tjerita Dari Blora — Pramoedya - 
among Prodjo/Mantri Pamong 5 Ananta Toer 1, — 

8 Prodjo/Wali Kota setempat. xx Djaja Widjaja — $. Mundingsari , 9,— ' 
Tg : # — Th. Suroto 1 4,50 
Jogjakurta, 16 Februarj 1953. 7 abg ai Pinasti — Rm, Ng. Sri ag 
NTAH DAERAH ISTIMEWA Hadidjojo Fa) 

JOGJAKARTA. xx Dongeng Sato Kewan — Pak PRrijono 
: Winduwinata ni  O— 

TM na an 1 x£ Pak Menung --P. Datoek Poetih ,, 2,80 
: ik Puisi Dunia 1 — M, Taslim Ali 13,50 

Name eU £ Gul Bakawali —A. Dt. Madjoindo  ,, . 5y— 
TGT & Tiga Menguak Takdir — Chairil Anwar, Ri. 

vai Apin, Asrul Sani,,” 2,50 

xx Perlawatan ke Amerika — Mochtar Lubis #3 — 

x Ke Tiongkok Baru — Kwee Kek Beng ',, 1l,— 

x Pendekar? R.R.T, —Kwee Kek Beng ,, 9175 
Kk Naga Merah — Jack Belden pttao 
x Pantja-Sila — K.H. Dewantara ,, 2,50 
k Urat Tunggang Pantjasila — Hamka 2190 
x Dipanegara —-Muhammad Yamin, 6,50 
x Indonesia Sepandjang Masa — Sanusi Pane pe To, — 
x Planning Ekonomi — Abikusno 

Tjokrosujoso Ta aa Sian 

k Ekonomi untuk S.M.A. — Simorangkir JCT ,,  10,— 
x Hal Karet : —'Tan Geng Yauw 1, 17,50 
xx Karet “ S,M, Latif NN 

x Ilmu Kimia dim. Praktek| 
Tjara membuat bahan obat -— Tang Geng Yauw ,, 17,50 

Membangun Masjarakat — Tartib 
Desa Prawirodihardjo ,,  6,— 

& Pedoman Beternak Ajam — J. F. Mohede po — 
£ Beternak Itik — B.P, 3 Ia 

& Beternak Kambing —M. Isa : 2-5 
# Pertolongan Praktis 

(B,P.P.K:) N.A: Per (io 5D 
£ Aku Pandai Menjulam — Ch. Sj. Dig 

: Toemen eng G0 DD 2 
x Kitab Faraid Pn : Kah 

Menentukan pemb. barang? 
peninggalan kpd Ahli waris — S. A. Tohir Ne Una 

x Ilmu Grafostatik untuk 

. — Montir Mobil - 1 C' 25 Ir, Ho Kiara... 375 
KIAT x Ped. Pemeliharaan 3 

3 Kendaraan Bermotor — Jajasan Motor - Haa : 

Pesanan lewat pos tambah 10x 

Rp. 1,—. 

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

— Jogjakarta — 

ongkos kirim sedikitnja   Typ ,KEDAULATAN KAKJAT! 15271596012 

$ 

3     


