
   
   
   

  

     
         

    

     

    

     

        

   
    

        

: dipakai di aa Banana 

    

   

  
  

pangan masih belum mempunjai | 
tenaga2 jang mempunja, penga- 
laman. Apalagi dlm. ah urus | ' 
an luar negeri, : 

  

Stahun mendjalankan una tp. 
an nana NN 

  

itu diutamakan dengan pi 
diplomat. Hingga hal ini mau 
tidak mau menimbulkan per- 
soalan dalam seksi luar negeri 
parlemen, 

Pertanjaan sekaramg yalah . 

Apakah negeri kita pada taraf 
sekarang sudah mempunjaj tju- 
-.. en, Kg. dmakan 

Tjara 

nja disana memang jang 
djadi pedjabat dari P akik 
negaranja di sesuatu negeri 
lalu diambilkan dari 
telah punja pengalaman dak 
dinas luar negeri. Diarang se- 
kali ada ditempatkan tenaga 19 
tidak  mendjalani ,sekolah di- 

plomat” dan jang belum mem- 
punjai dinas dan pengalaman 
seluk beluk diplomasi. 

Tapi lama2 tjara ini menda- 

pat perobahan, seperti Inggeris 
misalnja. Sebab telah mendjadi 
kenjataan, bahwa tidak selalu 
ada tenaga jang tepat dari ka- 
langan itu sendirj umtuk ditem- 
patkan disesuatu negara. Ing- 

geris telah mulai menempatkan 

arang2 jang  berpemandangam 
luas dan dalam, untuk mewa- 
kili kepentingannja diluar ne- 

Demikian djuga Amerika, ma- 

lahan lebih radikal lagi. Eita 
ketahui bahwa setiap menteri 
luar negeri baru disana memr- 
bawa perobahan besar2an dim. 
perwakilangnja diluar negeri. 

j ditempatkannza 

. Negeri done jang Saru La 2 
beberapa tahun mentjapaj ke- | 
merdekaan, dalam banjak Ia- | 

- disi dinegeri2 Eropa, 

   
   
   

  

   

  

  

  

arti kata sesungguhnja. - 

Menurut Djody dalam waktu 

3 tahun sadja mustahil Indone- 
sia dapat mempunjai suatu tra- 
disi dalam hal ini seperti keada- 
an dinegeri2 Eropa Barat jang 

telah beratus tahun mempunjai 
pengalaman dalam hal penempa. 
tan para diplomatnja, itupun: 
kalau misalnja sjarat2 "pengu- 
tamaan” jang diputuskan 'Ka- 

binet itu berpedoman pada tra- 
Gemikian 

Mr. bijody., 

Djoay mengatakan, seberiak- 
'|nja Pemerintah sampai kini be- 

lum mempunjai pegangan mein- 
beri kepastian tenaga2 jang ki- 

'|ni ditempatkan sebagai pimpi- 
“nan perwakilan2 diluar negeri 

:litu .benar2 mempunjai kelebin- 
|an dari pada tenaga2 jang be- 
lum pernah kerdja sebagai di-. 
plomat atau belum pernah be- 
kerdja pada Kementerian Tar 
Negeri. 

Djody berpendapat sebelum 
Indonesia mempunjai tradisi da- 
lam hal memilih diplomat2-nja 
untuk ditempatkan Tua gg 
ri dan supaja jangan selalu 
timbul pen dalam hat ini    
    kang Kama akan 

ke Atjeh 
Tesla Dela. 

Menurut Pan jang disu- 
sun untuk sementara Presiden 
akan mengundjungi Atjeh, Nias 
dan Tapanuli pada tgl. #7518 
Maret j.a.d. Kundjungan Pre- 

-siden terutama untuk : lihat 

daerah2 jang baru? ini 1 
rita ig bandjir. 

  

   

  

  
   

  

     

  

noah & Halim bisa Ha 
mim terlaksana dinegeri jang d 
wakili orang2nja tadi. 

sk 

Bagi kita timbul jertunjaan 
sekarang : Bagaimana mentjari 

djalan untuk mewakili kepen- 

tingan kita diluar negeri ? Apa- | 

kah nantinja usaha seseorang 
menteri luar negeri — djadinja 
pemerintah — bisa terlaksana, 

djika misalnja para diplomat 
itu tidak sehaluan dengan dia ? 
Memang telah agak lama di- 

tioba mengadakan mutasi dlm. 
pimpinan perwakilan kita itu. 

Sebelum pemerintah sekarang- 
pun sudah diusahakan. Tapi 
karena kurangnja tenaga, serta 

kesukaran2 lain, tidak dapat 
terlaksana. Aa 

Djadinja apabila ditekankan 

kepada ,carriere diplomat” ma- 

“ka hasil jang diharankan 3a- 
ngar kita sangsikan. - 

Pada ini perlu ditambahkan, 
bahwa adalah baik untuk me- 
netapkan masa djabatan. 'sese- 
oramg pedjabat dinas tar ne- 
geri pada sesuatu negei “Dan 
ditentukan pula, supaja “para 
pegawai perwakilan? itu mau 
dipindahkan — darj satu negeri 
ketempat lain. Diika tidak mau, 
maka pegawai jang demikian 

itu tidaklah boleh- dikatakam 
mewakilj kepentingan negara- | 
nja, tapi hanja mementingkan 
Tan sendiri. 

  

   

  

aa Boa 

   

| enda Sumatera 5 
Semula Presiden bermaksud 

sekembalinja darj Sumatera 
Utara itu akan mengundjungi 
djuga Djambi, tetapi berhubung 
dengan kekurangan waktu ma- 
ka rentjana itu ditangguhkan. 
Dapat ditambahkan bahwa me- 
nurut rentjana Djum' at ini se- 
tjara tidak resmi Bung Karno 
mengundjungi. Blitar melalui 
Surabaja. 1 Maret ditunggu 
kembali di Djakarta. — Ant. 

KOMODOR UDARA 
S. Surjadarma tidak datang 

Dari jang berkepentingan di- 

dapat keterangan bahwa dalam 

upatjara penghormatan pandji 

AURI “di Detasemen Udara Pa- 

nasan,” Kepala Staf AURI Ko- 

mandan Udara S. Surjadarma 

tidak datang. Jang datang ada- 

lah Komandan Udara Sujono 

selaku wakilnja. — (KR). 

MUKARTO 'MENERIMA 
—..COCHRAN 

Kemis kemarin Menteri Luar 

| Negeri Mukarto telah menemui 

'dutabesar Amerika Serikat Mer- 

le Cochran untuk minta diri ka- 

rena pada Djum'at tg. 27-2 ini 

meninggalkan Djakarta, untuk 

| kembali ketanah airnja. 

Pada Rebo ji. ia telah meng- 

  

  

    hadap Presiden Sukarno, djuga 

minta diri. — Ant. 

bidomesba ebi engak beras 
1/, djuta ton 

Iran hendaki transaksi dgn Indonesia 

Dasam pembelian beras Iran 
mengandjurkan dihari? jad. 

antara pemerintah Iran dan pe 

oleh 
supaja 

Indonesia pemerintah Iran 

dilakukan transaksyj di- 
Indonesia. Keterang- 

an ini diberikan) oleh menteri perekonomian Iran Dr. Ali Ak- 

bar kepada Brotomartojo. dari kementerian perekonomian 'jang 

| baru2 ini mengundjungi Teheran. 6 

Sekarang Brotomartojo da- 

lam perdjalanan ke Timur Te- 
ngah untuk mempeladjari soal 

beras dan dengan demikian da- ' 

pat disusun suatu sistim pem- 

belian beras jang effisien untuk 

Indonesia dalam tahun 1953 ini. 

— Ment. perekonomian Iran ka- 
barnja telah pula menjatakan pes 

njesalannja tentang peristiwa | 

dimana Indonesia terlibat das. 

lam suatu transaksi beras e- 

banjak 17500 ton jang hing, se. 

karang belum 1076 sampai di, 

Indonesia, sedangkan sedjumlah | 

persekot telah dibajarkan. 2 

Sebagai diketatrui dalam hal 

ini Indonesia telah menanda ta- 

ani Kontrak dengan sebuah 

firma Iran jang kemudian tidak 

memenuhi kontraknja itu. Bro- 

tomartojo kini telah melandjut- 

kan perdjalanannja ke Kairo | 

dan Roma dimana Indonesia 

banjak membeli beras | untuk 

mentjukupi kekurangannja jg 

djumlahnja 1) 
ber? beras ja 
donesia adal 

lain untuk Ta- 
Muang Thai, 

    

djuta ton. Sum- | 

Birma,  Indotijina, Amerika, 
Brazilia. — Ant. 

  

PEGAWAI PENDIDIKAN 
MASJARAKAT 

Keluar negeri. 
Dengan: Ikan tapa pesawat 

tralia, SisTambunan dari 

Kementerian PPK sebagai U- 
nesco fellow untuk 6 bulan mem 
peladjari soal2 disekitar pendi- 
-dikan masjarakat disana.  Se- 
lama waktu itu ia djuga akan 
mengundjungi New . Zeeland, 
Tasmania dan Philipina. 
Sebelum ini Djawatan Pendi- 

dikan Masjarakat telah mengi- 

rim beberapa orang keluar ne- 
geri dengan maksud jang sama, 
|jaitu Amir Hamzah Nasution 

ke Eropa, Afrika dan Asia, A. 
K. Mihardja dan njonja Muhar- 
|ram ke Amerika, 
ke Nederland dan A.R, 

'ke London, — Ant,   

Bantuan Technik untuk Indone- 
sia dari PBB mengabarkan ke- 
pada kita, bahwa Mr. Anthony 
Balinski, wakil tetap dari Missi 
Bantuan Technik untuk Indone- 
sia telah kembali di Djakarta se 
telah ia beberapa 
newahngk Markas Besar PBB 

Djenewa dn oma untuk ber- |     

| Panitya 

'BOAC telah berangkat ke Aus- 
Dja- 

| watan Pendidikan Masjarakat 

Siswo Sumu- 
Santoso 

Peel 
. Siarat2 van kabinet berpedoman pada 

000 negeri-negeri Eropa 
|R. DJODY ketua seksi luar negeri parlemen mengenai arti 
kata ,,career diplomat” jang kabarnja 

tt Kabinet didjadikan sjarat jang akan diutamakan bagi penem- 

'patan duta? besar, duta? dan pimpinan perwakilan diluar negeri 

berpendapat pada hakekatnja Indoresia 
pengalaman praktis 3 tahun dalam: hubungannja dengan nege- 
ri-negeri luaran Dean mempunjai "career diplomat” dalam 

menurut putusan 

jang baru mempunjai 

pada tiap2 penggantian menteri 
atau Kabinet maka sebaiknja 
Pemerintah bersama-sama de- 
ngan seksi luar negeri parlemen 
mengadakan pedoman dalam 

hal ini. 
Pendapat Mr. AR 

Mr. Sunarjo anggauta seksi 
luar negeri atas pertanjaan apa 
jang dimaksudkan dengan "ca- 
reer diplomat”, menerangkan 
diberbagai negeri di Eropa Ba- 
rat dulu mempunjai masjarakat 
feodal jang masih mempunjai 

nja. 
Selain itu sjaratnja ialah 

"goede verschijning” : gagah, 
kelihatan inteligent, simpatik. 
Belakangan ada sjarat lain jang 
"dianggap penting jaitu "econo- 
misch onafhankelijk”, - tjukup 
uangnja sehingga materieel be- 
bas dari sesuatu pengaruh. Ke- 
tiakapan tentu sadja mendjadi 
sjarat: pula, 
Demikian  Sunarjo jang me- 

ngatakan, bahwa ia belum tahu 
norm apa jang mendjadi pega- 

ngan di Indonesia karena seksi- 
nja masih harus membitjarakan 
soal ini. — Ant. 

MR- ANHONYT BA- 
5 LINSKI 

Kembali di Djakarta. 
Penerangan Missi 

  

Kantor 

waktu me- 

2 pulas. 
ris | 

titel2 Bah baron dan sebagai- 

  
runding dengan Markas2 Besar | 
Organisasi Kesehatan Sedunia, | 
Organisasi Buruh Internaional 
dan Organisasi Makanan dan 
Pertanian. — Ant. 

BELANDA MENGUSIR 
LAGI 

2 Orang buruh Indonesia. 
2 Orang buruh pelabuhan 

dan pelajaran Abdulmadjid dan 
Ismail telah diusir pemerintah 
Belamda dan diharap segera ke 
datangannja- di Indonesia dari 
negeri Belanda dengan kapal 
»Indrapura” 9 

Alasam pengusiran pemerin- 
tah Belanda kepada kedua me- 
reka, katanja, bermaksud meng 
hadiri konggres EVC.- 

Kedua buruh tersebut pe- 
mimpin2. seksi SBPP dari ka- 
pal ,,Nassau” jang telah mren- 
@jalankan tugas memimpin pe- 
mogokam kaum buruh dari ka- 
pal ,,/Nassau” gersebut karena 
menolak mengangkut serdadu 

Belanda jang “dikirimkan ke- 
medan peperangan Korea. De- 
mikian berita dari sentral biro 

  

ng “taka 

HARIAN 

“Tayan zonder grasi 
Mengenai Hukuman Sultan 

Hamind II, djika memang betul 
itu telah termjata ada hubung- 

annja -denyan Kapten Wester- | 
ling, maka kita sebagai Warga | 

Negara Republik Indonesia, te- 
lah maklum Westerling telah 
terkenal buas dan pendjahat 
taorhadap Negara kita, maka 
kami sebagai warga  Ne- 
gara - Indonesia, jang  dju- 
ga telah turut mempertahan- 
kan kemerdekaan Negara dgn. | 

mati-metian, usul supaja Sultan 

Hamid II. 

Di Djatuhi Hukuman pendja- 
ra of diasingkan dan djangam 
diberi grasi. Sebab djika nanti 
hanja dihukum 20 tahun maka 
lantas diberi grasi,  berturut- 
turut seperti jang telah kedjadi- 

an pada waku jamg telah silam, 
nanti akibatnja, moreel jang te- 
lah rusak, djuga  hanja akan 
merusak Negara lagi. 

SUPARTO 
Solo. 

  

aan Ing 

  

3 AO 

UMUM 

  

GUBERNUR SUMATERA 
SELATAN 
Hadiri upatjara tim- 

bang terima TTB. 

'Pada tanggal 27-2 Gubernur 

Sumatera Selatan berangkat ke 

Pangkal Pinang untuk turut 

menghadiri upatjara timbang 

Perusahaan Negara Tambang 

Timah Bangka, 
Pada tanggal 28-2 Gubernur 

sudah akan berada di Palembang 

kembali untuk menghadiri pem- 

bukaan sidang pleno DPRS pro- 

pigsi. — Ant,» 

  

     

x Tari ,Muda mudi” dapat ““i 

berpakaian sesuka mereka jg. 
masih banjak memakan waktu 

mainkan setiap orang dengan 
akan main, Penjempurnaannja 

  

  

terhadap Hamid Dakwaan2 
jang singkatnja kita muatkan | 
kemarin, lengkapnja sbb : 
—Atas nama Keadilan. 
Kami, Ketua Mahkamah A- 

gung Indonesia di Djakarta, 
- Melihat surat tuntutan dari 
Djaksa Agung pada Kedjaksa- 
an Agung Indonesia di Djakar- 
ta tertanggal 15 Djanuari 1953 

terhadap terdakwa : 

SJARIF HAMID ALGADRI, 
umur 43 tahun, iahir di Pontia- 
nak, tempat tinggal di Pontia- 

nak, dulu berpekerdjaan Mente- 
ri-Negara dan Kepaia. Swapra- 
dja Pontianak, (didalam taha- 
nan sedjak “tanggai 6 April 

1950), tuntutan mana berbunji 
sebagai berikut : 
Primair: 
Bahwa ia, didalam bulan Dja- 

nuari 1950, djadi didalam keada. 
an perang, di Djakarta atau 
ditempat lain di Djawa, dengan 
maksud untuk melawan Peme- 
rintah jang telah berdiri di In- 
donesia, telah menjerbu dengan 
atau menggabungkan diri pada 
gerombolan orang, diantara ma-   Sobsi. — 3, 

  

SIONAL 
Pembelaan hak2 pe- 

muda. 
Digedung Adhuc Stat Dja- 

karta telah diadakan pertemuan 

antara Panitia Nasional Pembe- 
laan Hak2 Pemuda dengan wa- 
kil2 organisasi pemuda di Dja- 
karta dan organisasi2 rakjat la- 
innja. 14 Matjam organisasi ha- 

dir antara lain Gerakan Maha- 
siswa Djakarta, “A.P.P.IL., Pe- 

muda Putri Indonesia, L.P.P.I., 

Gerakan Mahasiswa Progresif, 

Pemuda Rakjat, Pemuda Demo- 
krat Indonesia, Pemuda Repu- 
blik Rakjat Indonesia, Gerwis, 
Sobsi dan lain2. 
Pertemuan tersebut antara Ia. 

in dimaksudkan sebagai suatu 
pertemuan besar dengan seluruh 

organisasi2 pemuda dan rakjat 

(seluruhnja jang diundang ada 
60 organisasi dan perseorangan) 
untuk mendengarkan laporan2 

Nasional ' Pembelaan 

Hak2 Pemuda mengenai aktivi- 
:teit2 dan usaha2nja selama ini. 

Selain itu, pertemuan tersebut 
djuga dimaksudkan untuk mem- 
perbintjangkan bahan2 atau !a- 

poran mengenai keadaan dan 

persoalan2 jang dihadapi pemu- 
da- Indonesia, jang akan dibawa 
oleh delegasi ke Konperensi In- 
ternasional di Wina dalam bu- 
lan Maret jang akan datang. 
.Wakil2 organisasi jang hadir 

diberi ' kesempatan urituk me- 
ngemukakan saran2, kritik2 atau 
pendapat mereka masing2, ba- 
ik jang mengenai aktiviteit2 Pa- 
|nitya Nasional sendiri selama ini, 
maupun tentang bahan2 jang 
akan dibawa oleh delegasi keda-   lam Konperensi nanti. — Ant, 

USAHA2 PANITIA NA- | 

Ina terdapat Raymond Pierre 
| Westerling, dan lain2 orang jang 
tidak dapat disebutkan nama- 
nja jang melawan kekuasaan 

Pemerintah dengan sendjata dan 
kemudian mengangkat sendjata 
terhadap Pemerintah itu dengan 
djalan mengadakan organisasi 
setjara militer jang dinamakan 
APRA (Angkatan Perang Ratu 
Adil) jang dipimpin oleh Ray- 
mond Pierre Westerling  terse- 
but, jang setelah Raymond Pier- 
re Westerling mengadakan ulti- 
matum terhadap Pemerintah Ne. 
gara Pasundan, jaitu Negara 
bagian dari Republik Indonesia 

Serikat jang berbunji : 

”Ondergetekende, - 
terling, leider van de Rapi en 
Apra 'heeft aan Uwe Regering 
het voigende mee te delen: 

1). - De RAPI zomede. haar 
gewapende macht de APRA 
kunnen zich volkomen  vereni- 
ngen met de ter Ronde Tafel 
Conferentie te Den Haag door 

de Nederlandse Regering ener- 
zijnds en de Indonesische delega.- 
ties anderzijds aangegane Ove- 
reenkomsten en de als gevoig 
daarvan op de 2'iste December 
1949 plaats gehad hebbende sou- 

Vvereiniteitsoverdracht: 
2). De RAPI kan zich uit een 

sogpunt van orde en rust niet 

verenigen met 
tische wijze, Wwaarop getracht 
wordit, de —Negara's, in het 
bijzonder de Negara Pasundan, 
zonder dat de bevolking zich 
daarover vrijelijk heeft kunnen 
uitspreken — te liguideren, 

3). De RAPI kan niet inzien, 
waarom zelfstandige staten, die 
toch in een en hetzelfde federa- 
tief verband thuis horen, onder 
ondergrondse druk ten bate 
van een nevenstaat tot liguida- 
tie moeten worden gedwongen, 

4), Door bovenstaande facto- 
ren zijn illegale Indonesische 
strijd-organisaties ontstaan, die   

yaan- terha 

R.P.P. Wes- 

de ondemoera- 

  

dan tekun. 

zich ten doel stelien aan deze 
unitaristische c.g. despotische 
houding het hoofd te bieaen, Dit 

unitaristisch pogen van de Re- 
publik Indonesia groep heeft| 
deze 'illegale organisaties tot | 

cen aaneengesioten blok met | 
een en dezelfde wil samengedre- , 
ven en heeft meer 
strijdkrachten  tevens bezield 

met ernstige verlangen voor de 
enige en ware merdeka, Zonodig 

de zwaartste offers te brengen, 

5). De RAPI is geporteerd 
voor een gezonde en krachtige 

staat Pasundan binnen het ka- 
der van Ge R.LS. waar de be- 
langen van de onderscheiden In- 

donesische Volkeren en van de 
verschillende bevolkingsgroepen 
op gelijke wijze behartiging vin- 

den, 
6). De RAPI met haar gewa- 

pende macht, de APRA en alle 
daarbij aangesloten thans nog 
ilegale strijdorganisaties, ver- 
langen dringend erkenning door 
de Regering van Pasundan, op- 
dat hierdoor de mogelijkheid 

“wordt geopend tot een officieel 

contact tussen de Negara Pa- 
sundan en de RAPI voor het ge- 

  
len ter verzekering van orde en 
rust, welke naar het oordeel van 

de RAPI bij de TNI niet in- 
vertrouwde en bekwame handen 

| moet worden geacht gezien het 
feit dat de TNI nog als jong en 
onervaren “ moet  worden be- 

schouwd, 
7). Door de huidige onbevre- 

digende gang van zaken zal het 
voor de leiding van de RAPI 
niet mogelijk zijn haar strijdor- 
ganisaties voor onbepaalde tijd 
in bedwang te houden, weshalve 
het nodig zal zijn, dat de Rege- 

| ring inzake de onder ten 6de ge- 
vraagde erkenning spoedigst 
tot een duidelijke beslissing 
komt, waartoe de RAPI zich 
als uiterste termijn 7 dagen — 
na dagtekening dezes — stelt, 

8). UVitdrukkelijk vooropstel- 
lende dat de RAPI orde en geen 
chaos  wenst zou en langer 
dralen van de Regering van Pa- 
sundan tot het bepalen van haar 
houding t.a.v. de RAPI tot ge- 
vochten op grote schaal kunnen 
leiden, waaronder gelijk in de 
afgelopen jaren helaas doch on- 
vermijdelijk Indonesi€ “in zijn 

geheel en de bevolking moest te 
ljden zal hebben, 

9). Mocht omtrent de gevraag- 

de erkenning op de sub ten zes- 

de bedoelde datum geen beslis- 
sing door de Regering van Pa- 
sundan Zijn genomen, z0 wijst de 
RAPI iedere verantwoordelijk- 
heid betreff@hde de daaruit 
voortvloeiende ' gevolgen van 

zich af: 
10), RAPI Verzoekt de Rege- 

ring van Pasundan haar beslis- 
sing te doen toekomen op Pri 
Kemanusiaan Tegallega, 
menjerang kesatuan Angkatan 
Perang Republik Indonesia Se- 
rikat jang ditempatkan dikota 
Bandung atau disekitarnja, ser-   

  

  

  

Lembaga "ebudajaan Indonorie 

»Kon Batasiassch Genoatschap 

van Kuastan an Wetanschaooan” 

  

   

"atjapan “bahwa 

bedoelde | 

zamenlijk nemen van maatrege- | 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT “NEBAN ETAN RAKJAT" ata GAUTA S.P.S.) 

  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ......«. Rp. 11.— 
' Etjdran sc... ». 0.60 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 48 
    

  

Besa: sedia iii Stalin 
Diluar Amerika, tapi tak di Rusia 

Daan konperensi persija Pres, Eisenhower manjatakan 

bersedia mengadakan pertemuan dengan Josef Stalin guna 

membitjarakan ketegangan dunia dewasa ini, diluar Amerika, 

tetapi tidak di Rusia, 
Pertemuan tersebut hanja akan dilakukan djikalau dalam 

pandangannja pertemuan sematjam itu akan mentjapai perda- 

maian dunia dan djikalau yakjat Amerika sependapat, bahwa 

pertemuan itu patut diadakan oleh pimpinan mereka. 

Ketika ditanja apakah ia per- 

tjaja akan djandji2 Stalin, di- 

djawab, bahwa setiap persetu- 
djuan jang ditjapai dengan Ru- 
sia harus mengandung sjarat2 

untuk penjelidikan bahwa per- 
djandjian itu didjalankan. Di- 
tegaskan oleh EHisenhower bahwa 
ia tidak akan bertemu dengan 

Stalin kalau negara2 sekutu A- 
merika belum diberi tahu sepe- 

nuhnja. 
, Perdjandjian Yalta. 

Eisenhower mengemukakan 

pendapatnja tentang kemungki. 

nan2 untuk membatalkan perse- 

tudjuan Yalta. Apabila Amerika 

membatalkan begitu sadja per- 

setudjuan2 rahasia jang sudah 

| diadakan, misalnja persetudjuan 
Yalta, kata Eisenhower maka 

Amerika Serikat akan mengala- 

mi kesulitan2 diberbagai tempat, 
misalnja di Berlin. 

Seterusnja Eisenhower menga- 

takan bahwa ia tidak menjetu- 

djui dengan permintaan bebera- 

pa senator partai Republik jang 

menghendaki supaja naskah dari 

pada pembatalan persetudjuan2 | 

rahasia tadi jang diusulkan Ge- 
dung Putih diperkeras kata2nja. 

Dikatakannja bahwa ,,pelang- 

garan2” jg menurut Eisenhower 

telah dilakukan Sovjet Uni telah 

berakibatkan  diperbudakannja 

beberapa- bangsa tertentu dan 
hal ini mesti dikutuk oleh Ame- 
rika. 

“Perang Korea 
Sebagai djawaban atas be- 

berapa pertanjaan Eisenhower 

menegaskan lagi pendiriannja 

bahwa perang di Korea itu me- 
rupakan ,,peperangan jang tju- 

kup besar”. Dengan demikian ia 

membantah pernjataan Presiden 

Truman jang selama tiga tahun 
tetap berpegang Sean ada 

itu hanja Mantan saksi Nan 

(nil? sadja. 

  

2000 RUMAH RAKJAT 
AKAN DIDIRIKAN 

Dengan beaja Rp. 28 
djuta. 

Dalam tahun ini Dhd. Djwf. 
Perumahan Rakjat akan mendi- 
rikan kl. 2000 rumah diseluruh 
Indonesia. Untuk keperluan itu 

djuta rupiah. Dalam rentjana 
tahun ini pembuatan perumah- 
an akan dilakukan 
sekali hingga perongkosan utk | 

-tiap rumah ditaksir sebanjak 
12-ribu rupiah: Untuk tjara 
pembuatan jang sederhana itu 
dilakukan tjara konstruksi 
dgn paku jg sangat menghemat 
bahan2, waktu dan tenaga ker- 
dja. Tjara konstruksi paku 
tsb. telah ditjoba  dikebajoran 
dengan mendapat hasil baik. 

Cb, 

88 MESIN KETIK DISITA 
Dalam tindakannja, pihak ke- 

polisian bagian ekonomi dalam 

hari2 belakangan ini antaranja 

telah mensita 88 mesin ketik 
pada toko Ruys merk ,,Olivetti”. 

Toko Ruys dianggap telah me- 

langgar  peraturan2 jang ada. 

Diantara 88 mesin ketik itu se- 
bagian besar diketemukan  di- 
gudang toko tersebut. Ketjuali 

itu dirumah2 pegawai toko ter- 

sebut  djuga telah diadakan 

penggeledahan, kalau2 ada me- 
sin2 jang ditimbun. — Ant. 

jang akan diagakan Djum'at 

  

TUNTUTAN KAHAR MU 
ZAKAR 

“Tuntutan Kahar Muzakar jang 

kabarnja sudah tiba ditangan 
TT VII, berisikan program su- 
sunan Pemerintah sipil, ekono- 
mi Sosial serta formasi anak- 

buahnja jang akan diterima da- 
lam Angkatan Perang. Tentang 
program mengenai Pemerintah- 
an sipil, ekonomi dan sosial blm, 
lagi diketahui sifat dan ben- 
tuknja. Tetapi konsep mengenai 
formasi kesatuannja, ia madju- 
kan jaitu 1 divisi terdiri dari 
3 resimen dan 15 batalion, 
Apakah formasi ini sudah ter. 

masuk gerombolan Usman Balo 
dan Hamid Ali tidak diketahui. 

— Ant,   

  dibutuhkan beaja sebanjak 28- | 

Selandjutnja Eisenhower me- 
nerangkan bahwa ia mengerti 

dan menjetudjui alasan2 jang 
pernah menggerakkan pemerin- 

tah Partai Demokrat untuk men 
tjari djalan tengah dengan So- 
vjet Uni, Tapi dalam pada itu 

Eisenhower mengemukakan bhw 

keadaan sekarang sudah berobah 

dan bahwa Amerika Serikat se- 
karang harus dengan tegas'me- 
njatakan pendiriannja. 

Komentar Vishinsky. 
Menteri “LN Rusia, Andrei 

Vishinsky menamakan utjapan 
Eisenhower tadi mengenai sja- 
rat2 guna perundingan dengan 
Stalin suatu ,,dongeng jang lu- 
tju”. Tapi ia sama sekali . tak 

beri komentar tentang kemung- 

kinan untuk mengadakan pe- 
rundingan sematjam itu. — AFP   

584. 000: 000 dollar 
bantuan militer AS 

Telah dikirim ke Asia 

Tengara, 

Direktur bantuan militer Ame 
rika, djenderal major. George 

Olmstead, menerangkan 

konperensi pers 

bahwa harapan untuk menga- 

Chiri perang di Indo China ter- 

letak pada 

pasukan2 Perantjis dan Vietnam 

Bao Dai. 
Menurut djenderal Olmstead 

ia telah melihat adanja kesang- 

gupan dan keinginan dari pihak 

Vietnam untuk memperkuat pa- 

sukan2 mereka sekarang. 

Djenderal Olmstead selandjut. 

nja menjatakan, bahwa dari 

djumlah bantuan sebanjak $ 1. 
514.000.000.—, jang direntjana- 
kan untuk daerah Asia Ten 
ra dan Pasifik untuk 33 bulan 

jang lalu ini, perlengkaj 

harga kira2 $ 584.000. 000.- telah 

dikirim kedaerah tersebut. Di- 

katakan bahwa pengiriman per- 

lengkapan2 militer ini d 

kan untuk menjamai kebutuhan 

rentjana2 latihan pasukan2 'se 

kutu Amerika didaerah2 

dalam 

di Washington 

usaha memperkuat 

  

  

   

      

  

Sidang umum PBB: 
  

Tenggara dan Pasifik. 

Korea atjara pertama 
Indonesia sokong Rusia 

ALAM pertemuan jang pertama di New York kemarin du- 
lu sesudah pembukaan kembali Sidang Umum, panitya po- 

litik PBB memutuskan supaja segera diadakan perdebatan ten- 

tang soal Korea jang merupakan pokok2 pembitjaraan dalam 

atjara semua perundingan panitya dalam waktu? sebelum hari 

Natal. 

Pemimpin utusan Amerika | 
berkata, bahwa berkobarnja pe- 

rang di Korea adalah kesalahan 

Sovjet Rusia jang telah dengan 

sengadja membantu kaum Ko- 

minis Tiongkok dan Korea uta- 
ra melawan PBB. Dikatakan, 
bahwa para pengusaha  Sovjet 

dapat menghentikan perang itu 

pada setiap saat, djika mereka 

menghendaki 

“Rusia Penarikan 4400 
pesawat terbang untuk berpe- 
rang melawan PBB kepada Ti- 
ongkok Kominis.   Achirnja dikatakan, bahwa 

dengan ditolaknja usul resolusi 
India mengenai soal tawanan 
perang jang dapat mengachiri 
kemungkinan tertjapainja gen- 

tjatan sendjata di Korea oleh 

Tiongkok Kominis dan Korea 

Utara, sebenarnja berarti, bhw 

mereka hendak meneruskan pe- 

perangan di Korea. 

Pembitjara kedua Ment LN 

Sovjet Rusia, Vishinsky mengu- 

sulkan supaja Korea Utara di- 

sederhana | undang untuk menghadiri perun. 
dingan2. Tetapi usul itu ditolak 
oleh 85 lawan 15 suara. Semua 
anggauta golongan Asia | Arab 

ketjuali Libanon  memadjukan 
suara setudju bersama? dengan 
Rusia. — BBC. 

  

Nehru menjesal 
Dgn denetralisasi Taiwan 

— PM, India Shri Nehru. me- 
nerangkan bertalian dengan ke- 
putusan Amerika Serikat untuk 
mendenetralisasi Taiwan, bah- 
wa pemerintah India ,,akan sa- 
ngat menjesal, djika dilakukan 
suatu hal jang akap memper- 
be,sar ketegangan jang seka- 
rang ini” 

Dalam djawaban tertulis jang 
disampaikannja kepada parle- 
men India, Nehru menjatakan 
seterusnja, bhw pemerintah In- 
dia akan mjesalkan pula segala 
sesoatu jang ,menjebabkan   orang berfikir, bahwa bukannja 
dilakukan sesuatu ' hal untuk 

Konperensi para panglima 
Dewan Menteri membitjarakan 

soal keamanan 
ADA Selasa jad. Dewan Menteri akan membitjarakan lagi 
soal keamanan. Menurut keterangan, sebenarnja soal ke- 

amanan kini akan ditindjau oleh Dewan Menteri dalam si- 
dang pada permulaan minggu ini, tapi pembitjaraannja ditun- 
da menunggu selesainja konper ensi panglima seluruh Indonesia 

ini. 

Konperensi para panglima ini 

mungkin dapat memberi lebih 
banjak bahan2 kepada pemerin- 
tah untuk menindjau soal: kea- 
manan itu. 

Diduga - konperensi : para 
panglima itu jang akan diada- 
kan di Djakarta akan dihadliri 
ajuga oleh menteri pertahanan 
a.i. Mr. Wilopo. Dalam hubu- 
ngan ini menurut keterangan 
selandjutnja bukan tidak mung- 
kin dalam pembitjaraan soal 
keamanan oleh kabinet, keadas 
an di Sulawesi Selatan akan 
mendapat perhatian sepenuh- 
nja, Sebagai diketahui atas pers 
mintaan seksi2, pertahanan dan 
kehakiman, sebelum DPR reces 
oleh DPR pemerintah akan di-   minta keterangan2 sekitar soal' 
keamanan itu. — Ant, 

hingga, negeyj:.inis 

  

mentjapai penjelesaian setjara 

damai, melainkan untuk men- 

djauhinja”. 
Bagaimana 
Korea ? 

Dalam pada itu -Nehru tak 
hendak menerangkan, apakah 
India akan meneruskan usaha- 

nja untuk - mejakinkan IRT 

rima baik usul2 India TN P 
masalah Korea, baik dalam ben- 

tuk aslinja maupun dalam ben- 
tuk jang dirobah. 

masalah 

Ditegaskannja, bhw. Pertikaian 
di Timur Djauh itu hanja akan 
dapat diselesaikan dgii memuas- 
kan apabila tertjapai kata sepa- 

kat antara pihak2 jg bersang- 

kutan jg terpenting. Diterang- 

knnja bahwa usaha2 pemerin- 
tah India dimasa jang “sudah2 
itu Bb kearah ini. AFP. 

EDEN DAN | BUTLER 
Berangkat ke A.S. 

Diumumkan di London bahwa 
menteri luar negeri Inggeris, 
Anthony Eden, dan menteri ke- 

uangan Richard Butler, pada 
hari Djum'at ini akan bertolak 

ke Amerika untuk ' mengada- 

kan pembitjaraan2 dengan pem- 

besar2 pemerintah Amerika Se- 
rikat mengenaj soal2 jang dibi- 

tjarakan dalam konperensi eko- 
nomi. Commonwealth 'baru2 ini 
Disamping .itu Eden akan pu- 

la mengadakan. pembitjaraan2 
Chusus dengan pembesar2 siate 

“departement mengenai berha- 

gai - bagai masalah internasi- 
onal dan kemudian djuga akan 

pergi ke New York untuk meng 
hadliri sidang2 Sidang Umum 
PBB. Sementara itu Bulter akan 

mengundjungi Ottawa, — AFP, 

KONGGRES .. ANSOR DI 
BANDUN & 

Mulai tanggal 24 - 2 hingga 
tanggal “1 Maret di Bandung 
dilangsungkan kongres Gera- 
kan Pemuda Ansor kedua de- 
ngan didahului sebuah resepsi 
dan kemudian akan disertai de- 
ngan suatu pameran dan perke- 
mahan. 

Resepsi malam itu antara lain 
dikundjungi K.H Wacma Ha- 
sjim Mr. Kasman Singgodimedjo 
K. H. Dahlan Hawjono darj FPI 
dan lain2nja. 

Wachid Hasjim dalam pidato 
sambutannja mengemukakan 
analise tentang pertumbuhan 
masjarakat Indomesia sedang 
A, Hamid pengurus pusat Gera- 
kan Pemuda Ansor menerang- 
kan ahtara lain bahwa N.U, 
dan Pemuda Amsor organisato- 
ris tidak ada hubungan. — Ant, 

  

  

  

KSeorany pegawai negeri ig, 
beruniah di Bamtul dan bekers 
dja dikota, tergesa2 pulang, 
karena diberitahukan oleh 2 
orang perempuan, bahwa jsteri- 
nja sakit keras, Betapa besar 
amarahnja, waktu sampai Ria 
rumah ia melihar isterimjim Sem 
har walafiat, sebab pegawai itia 
telah memberikan udang Ri 25 
kepada 2 orang peremmuum tadi   jang katanja hendak mem belia 
kan obar bagi isterimjan aN 
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njimpan : Na api g 
'rabijn) dengan 4 buah pe 
Mendj 

| ul, dan Darmansjah sebagai pe. 
 nulisnja, 

MAKASAR - — Kepala, Pia 15 
rintah Propinsi Sulawesi, telah 
disanggupi oleh Djawatan Pe- 
lajaran Pusat Djakarta akan | 
diberi kapal. Kapal pertama be- 
ratnja 450 ton, akan tiba di 
Makassar bulan April jang akan 
datang, kapal kedua beratnja 

tan € 

     
1500.-.ton, kini masih di Negeri Kh 
Belanda. 

DENPASAR 2G da Den. 
pasar (Bali) telah menahan 

persalahkan ' — menganiaj 
nja karena disebabkan ai isteri 
telah melakukan perbuatan 
menggugurkan kandungannja, 
dengan Jana PUN maksud Pn 
  

  

— Universitit Indonesia di | peru 
Istana, 

Diruangan dalam Tebal Ne- 
gara Djakarta telah dilangsung- 
kan malam perajaan "Dies Na- 
talis Uniyersitit Indonesia” jg. 
dikundjungi oleh. beratus maha- 
siswa, maha2 guru dari Univer- 
sitit Indonesia, Walikota Dja- 
Karta dan para undangan lain- 
nja. Presiden djuga hadir. 

Dalam perajaan tersebut di- 
pertundjukan tari2an ialah tari | 

  

    pajung, kaparinjo,, dan djuga 
tarj "muda-mudi” Sebagai di- 
ketahui tari “muda-mudi” ada- 
Iah tjiptaan baru dari Solo dan 

| pada perajaan semalam penari2. 
nja chusus didatangkan dari 
Solo. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
pada pertemuan tersebut Presi- 

“|nja mengenai 
. mengenai 

Isia”, 

| dan kebudajaan umum. 
Pengertian bangsa kita ter-     

'belum mendalam, kerap kali 
. | masih diartikan kesenian. Maka | 

  itu mungkin masih ada 
' gunanja kita membahas soal ke- 
'budajaan ini. 

Perkataan ,cultuur” 
mula2nja berarti pemeliharaan 

hubung dengan penanaman dan 
perbaikan tumbuh2an, jang ber- 

Jisi bahan makanan. Cicers mem- 

| pergunakan perkataan ini dalam 
lapangan kebatinan. Dia menulis 

e cultuur yan de geest is de 
o) ofie”    

Sekarang 
orang masih memakai perkata- 

an »cultures”, mengenai tumbuh 
tumbuhan dan kuman2. “Akan 

“tetapi perkataan ,,cultuur” se- 
'karang . dalam djaman modern 
ini - berarti pula ,,buah” dari 
pekerti batin manusia. 

|. Dalam.arti ini kebudajaan ha- 
manusia, djadi 

»pertumbuhan dan 
perutamaan darj chodrat manu- 

dengan djalan mengem- 
bangkan semua kekuatan dan 
pembawaan2-nja, Tetapi disam- 
ping itu kebudajaan . diartikan 
djuga huah2 tetap dari pekerti 

  

     

    

| manusia dalam lapangan baha- 
sa, perdagangan, ekonomi, tech- 

nik, negara, agama, kesenian 
Gan ilmu pengetahuan, djadi 
dalam lapangan kebatinan pada 
umumnja, Kebudajaan dan ke- 
batinan itu satu. Kebatinan jg 

hidup, menudju kepada kebuda- 
jaan. Dan kebudajaan itu bersi- 
fat kebatinan. 
Maka dari itu manusia sebagai 

machluk berbudhi mempunjai ge 

rak tekad kearah kebudajaan. 

    

penjempurnaan hidupnja sebagai 
seseorang, akan tetapi djuga   den telah pula memberi wedja- : 

. ngan2 kepada para siswa 
hadir. — Ant 2 2 (3ane| 

Pinidanita tari2 baru jang 

kearah penjempurnaan bentuk 
kehidupan bersama, kekeluarga- 

Lan, perekonomian, Pe 

Gang kebudajaan lahir Nan kita baru pada th. 
8, waktu di Surakarta diadakan konggres, jang terkenal 

| sebagai ,Konggres voor Tian K 

aa maehiakesahan jang Perga berper | 

Kenudigana seseorang 

pada | F 

dan memakmurkan tanah ber- || 
tama para guru perlu agak- 

Kebatinan mendorong kearah. 

“4 nusia. Dari   . 

memberi | 

   
? digedung S.G.B. 

Djetishardjo, Jogja mendapat per! hatian hangat baik dari 
kalangan Dang kalangan ke 

   

  

1 n djuga 8 angga 
dajaan Ta rn Won ongsonego 

Jang dipertundjukkan ialah 
tari2-an baru ,,Langen sekar” 
tjiptaan sdr. C ' Hardjosubroto 
dibantu sdr.  Djojosetiko, dan 
tari ,,Krido Harsojo” jang lebih 
terkenal Gengan nama. tari 
,,Muda Mudi” tjiptaan Pepe 
ran Prabuwinoto. 
“Kesan jang didapat dari per- 

gelaran kedua tarian itu ialah 
adanja kehidupan dalam kese- 
nian gerak di Indonesia Per- 

  

    

  

    

   

    

3 diperlihatkan Tr 
hasil daja tjipta Pa sendiri 
dalam mengi 2 Kn kekura- 
ngan jang 1 Ba 
itu. 

Tarian ini. 

kehidupan  tumi 
bang) di 

aa 1Gp tariZan ini pu ari geri riZan ini ma- 

Di LA sArA sorpk 
. dila- 

  

     

          
   
   

   
   
   
    

  

   

  

   

  

    

           

      

t Fera , karena dili 
njak, namun Bs 

itu 0 . AS memang kurang 
n erak 

   jang kena 
laksud dari bada. eka ah Pr 

jang benar2. 
serta “1 

kannja. . Dengan I: 
aan laguZ tsb. m 

mi seni lainnja. 
1 Djawatan Kebudajaan Kem. P.P. & K. dan 

5 mana. 

aa : 

| Daalam 

"kebudajaan. dikota Jogja, 'pela- 
tan lainnja, guru -besar2 Gadjah 

Malam kesenian itu - 

  

  
uta Badan Pertimbangan Kebu- 
ro, Prof. Dr. Purbotjaroko. 

Kita serta orang2 tua jang su- 
ka dansa dengan dasar meme- 
gang sifat2 ketimuran,. susila 
dain tertip. Tari ,,Krido Har- 
sojo” jang lebih terkenal tari 
,Muda Mudi” inipun menurut 
pentjiftaan berdasarkan rasa 
tenang, tenteram, indah dan 
laras. 

Gerakan2 dari tari baru ini 
memperlihatkan bagi kita ada- 

“nja penjelarasan dari pelbagai 
gerakan2 dari tari?an daerah2 
dari kepulauan Indonesia. Me- 
lihat adanja  gerakan2 dari 
tari2an daerah itu ada kemung- 
, an dapat diterima .dimana- 

"Hanja. penjempurnaan- 
nja perlu. memperhatikan dju- 
ga faktor2 tehnis serta lainnja 
jang .memberikan kegembira- 

| an benar2 kepada setiap orang 
jang akan menari. Untuk da- 
pat mendesak terhadp dansa jg 

'banjak dipersoalkan dewasa. ini 
“tergantung dari 

   

manja. Jang penting ialah ada. 
nja kesanggupan serta penja- 
lurannja dan tari ,,/Muda Mudi” 
inilah salah satu hasil tjiptaan 

" jang perli mendapat penjem- 
purnaan untuk dapat diterima 
oleh setiap orang serta lapi- 
san masjarakat kita. $ 

  

RUU HUTANG DARI 
EXIM BANK OF WA- 

SHINGTON 
Dibitjarakan oleh Par. 
lemen. 

Eh Kebarin behagian -parle- | 
| men membitjarakan 
undang2 mengenai 
ad dari Exim Bank of-Wa- 

rentjana 
tambahan 

ton 1 'besarnja $ 16955100, -. 

      'undang2 no. 8 (tent 
Em Te untuk TA 

Nan dn dn ke: 
: Ita TN atau dilain. ngara   

  

K. Na exportnja ke Indonesia. 

raan kepada pemuda pemudi | 

masjarakat | 
itu sendiri jang akan meneri- 

tidak dapat ditanami. 

  

Lana cuk- 
   

  

    

     
   
    

     

   

  

manusia 2 (De ziel 

rnjataan djiwa ma- | 
rasa dan karsanja. 

  

  

    
Tika dan pengadjaran 

5 bagi | ak-anak tita dida- 
— sarkan pula. atas kebuda- 
jaan kebangsaan. Soal ke- 
budajaan ini selalu mendja- 

Udi. tjangain dim, ma- 
sjarakar (kita. 

"Bagi para pendidik, taru- 

hk nja “memahami soal kebuda 

| jaan ini agar supaja dapat 

(Oleh: : pratpyamaan Raj. 
(umum, Hanja manusia jang me- 

| orangan 

| rasaan 

miliki sifat memberi, dapat me- 

Inimbulkan benda2 kebudajaan 
dan nilai2 kebudajaan. Jang di- 

“an, tetapi djuga kehidupan ber- 

(sama jang teratur dan usaha2 
kemasjarakatan, tetapi djuga 
nilai2 kebaktian, seperti ketu- 
hanan, filsafah, ilmu pengeta- 

|huan, kesenian, hukum2, 

'nik dan lain2nja. 

Segala sesuatu harus 
diolah bersama. 

Dipandang dari sudut perse- 
semua  kebudajaan 

menghendaki, terutama bahwa: 
manusia tidak boleh hanja me- 
ngoiah sebagian dari chodratnja, 
djangan hanja pikiran, atau pe- 

tech- 

Irasaan atau kemauannja. Ka- 

lau hanja kemauannja jang 
diolah, manusia mendjadi  dja- 
hat, djauh dari budhaja. Djika 

atau ' kemauannja. 
manusia mendjadi sentimentil.   — melaksanakan kewadjiban- 

" nja dengan sebaik-baik- 
nja, setepat-tepatnja. Pen- | 

- didikan dan pengadjaran 
adalah usaha Kebudajaan, 

! usaha untuk membawa ma 
Pnusia dari ce hodrat 
alam. Ke budhaja (van 

| natuur tot cultuur). 

3 Berhubung “dengan hal 
| tersebut — diatas — perlu 
| agaknja dibawah ini kami 
| bentangkan pemandangan 
| tentang . hakekat buddha- 
| ja” agar mendjadi pertim- 

| bangan para pendidik dan 

masarakar umum. : 

:   
AA 

s0 
UAN 

-   

  

4 

4 

Ketuhanan,/ dimana dia merasa 

terikat. Ini mengandung arti, 

bahwa kita harus memandang 

kebudajaan ini dalam dua ben- 

tuk. Harus diadakan perbedaan 

diantara kebudajaan seseorang 

dan kebudajaan umum. Dgn. tja-. 

tatan, bhw kebudajaan seseorang 

adalah pernjataan kebatinan se- 

seorang, dan kebudajaan umum 

adalah pernjataan darj kebatin- 

an masjarakat. 

Kebudajadn seseorang ha- 
nja mengenai kebatinan 

manusia. 
Ini nampak (dapat dilihat da- 

.ri) tingkah lakunja jang utama, 

# diolah, manusia mendjadi 
| Apabila hanja pikiran sadja jg 

buas. 

| Tjorak seperti tersebut djarang 
didjumpai orang, jang penting 

|ialah, dimana diletakkan accent- 
''nja. Jang berbahaja sekali, Ka- 
Jlau.orang hanja membuta tuli 
terhadap . kemauannja. Jang 

Ta Tnggohawa bahagia ialah pikiran 
bentuk redelijk heid (sa- 

@d-sinamadan). Pikiran (re- 

deliiheid) ini dapat memadukan 
| perasaan dan kemauan. Disitu- 

| Jah letaknja kebudajaan sese- 

orang (integratiedari tjipta, ra- 

sa dan karsa). 
“Maka dari itu kebudajaan 
hanja dapat berkembang dan 
mentjapai tudjuan, kalau diberi 
pedoman oleh filsafah. Hanja il- 
mu filsafahlah jang dapat mem- 
beri pedoman tentang integratie 
tadi. Agama dan seni sastra 
dapat dalam hai ini memegang 
peranan, dan, mungkin lebih 
kuat dari filsafah, sebab filsafah 
itu berdasar atas,, pikiran 
bebas” suatu instansi, jang 
sukar digerakkan. Djustru oleh 
karena itu manusia mendapat 
pertolongan dari ,,keunggulan 
manusia” (memikir dgn bebas). 
“Kebudajaan menghendaki per. 

tama kali penghargaan terhadap 
hidup” dan terhadap benda2 
baku dan nilai2 jang timbul da-   

kebidjaksanaannja, perasaannja 

jang baik, terbukanja hati ter- | 

hadap apa jang berharga, jang 

“disediakan oleh kehidupan ma- 
manusia budhaja 

as arang mendapat kesan, bah- 
Aa an 'batinnja, 
adja telah memetik 

bean dari Pn nana itu, tetapi 

djuga memberikan buah itu ke- 

pada orang lain. Apa jang ber- 

sifat kebatinan mendorong utk. 

disinarkan, seperti tjahaja me- 

njinar dari sumbernja, atau se- 

perti sungai mengalir ketanah 

jang rendah Orang jang mem- 
beri tidak mendjadi miskin, te- 

| tapi mendjadi kaja. Kumandang 
itu mendjadi sumber kekuatan 

“sendiri, dan terus bekerdja sam- 

pai tidak kelihatan batasnja. 
| Disitulah letaknja kekuatan hi- 
dup dari semua kebudajaan dari 
seseorang atau dari umum. 

Kebudajaan seseorang tidak 
mungkin berkembang, K 

dak ada kebudajaan umum. Se- 
orang ahli sair dapat memper- 
kaja bahasa, tetapi dia harus 
terlebih dahulu beladjar bahasa, 
jang dimiliki oleh umum. Kebu- 
|dajaan umum tidak mungkin 
tumbuh, kalau tidak ada orang2 
jang mengolah batinnja. Sebab 

| pada hakekatnja hanja manusia 
jang hiduplah jangmendukung 
kebudajaan umum. Kalau ini 
tidak ada, lenjaplah kebudajaan 
umum. Suatu bahasa mati, ka- 

lau ta ada lagi orang jang me- 
.makainja, 

budajaan umum . berhubungan 
erat, seperti hubungan antara 

| ssipendukung dan jg didukung”. 
Sebab hanja manusia budhaja jg 
dapat mentjiptakan kebudajaan 

kalau ti- 

Kebudajaan seseorang dan ke. 

lam kehidupan jang sehat. Dju- 
|ga menghendaki penghargaan 
tentang benda2 dan nilai2 jang 
ada dalam kehidupan bersama, 

Gjadi terbuka hatinja untuk se- 
mua nilai2, jang telah diketemu 
kan dalam hidup, atau nilai2 jg 

.akan direaliseer. 
lebih penting dari jang pertama. 
Bahaja besar bagi kebudajaan 

jang hidup ialah  kelambatan 
(kemalasan) batin, jang menje- 
babkan bahwa penghargaan ter- 
hadap jang telah tertjapai dan 
tetap bertentangan dengan do- 
rongan dari apa jang baru. Dan 

nan sendiri, - sebab kebudajaan 
itu hanja dengan selalu mentjip- 

ta dapat hidup langsung. 

“Kebudajaan itu djatuh oleh 
karena kebekuan, djadi sebelum 
dimatikan oleh kekuatan . dari 

luar. Penghargaan umum terha- 
dap kebudajaan penting artinja, 
sebab kebudajaan di tjiptakan 
oleh beberapa orang"utama sa- 
dja. Mereka merasa mendapat 
dorongan, kalau dari masjara- 
“kat ada perhatian, djadi turut 
mentjipta. Banjak orang besar 

jang merasa sepi, sebab ,,pelita” 
nja tidak dapat menjala besar. 

| Atau oleh karena kurang te- 

man2, jang memberi dorongan 
kepadanja.. Kebudajaan jang 
murni (sedjati) selalu menghen 
daki. suasana saling mempenga- 
ruhi jang memberi dorongan ba- 
tin jang kuat diantara para pen- 
tjipta budhanja dan jang me- 
nerima, Sebab hanja dalam sua- 
sana budhaja dapat nana 

kebudajaan. 

| (Diambil dari sumber : 
De Scheppende geest Dr. 

A. Vloemans).   
  

Penduduk 

suku- bangsa Irian j 
kulit Putih 
suku? bang: disini, achirnja 
daerah missi kami”, demikian 
kepada ,Maasbode”. 

Pater C. Meuwese, seorang 
-missionairs jang terkenal di Iri- 
an Barat, jang kini telah kem- 
bali di Tilburg, akan berobat se- 
sudah mendapat sakit karena ke 
kurangan. vitamin... 

— Baru-baru ini ia dengan pater 
J. Verschuuren telah mengemba- 
ra sebulan setengah lamanja, 

  

bungan dengan .missi jang be- 

kerdja disebelah Utara. 
Sebulan setengah lamanja ka- 
mi mengembara didalam rimba2 
“jang tanahnja tidak ada jang 
kering, kata pater Meuwese, ka- 
rena daerah itu seluruhnja tidak 
lain dari lumpur dan rawa. be- 

Jaka, Penduduk asli jang diam 
| disana hidup hanja dari sagu 
dan ulat2 sagu, sebab. tanahnja 

Pendu- 
duk daerah ini besar - besar ba- 
dan2-nja, dan mereka selalu 
mengiringkan kami Tn bela- 
kang”, 

Sekali ketika pater, Aoi dsk 
naik kedarat, ia diserang oleh   orang2 Irian itu, 

| siap menunggu dengan sebuah 
Pater telah 

dan dapat. mengadakan perhu- 

Irian suka 
kapak dan parang 

Yerpuan kamj kaum missionaris ber-tahun2 mengembara 

dirimba belantara Irian Barat, untuk mendjumpai banjak 
belum pernah bertemu dengan bangsa 

4 untuk mengembangkan agama Kristen diantara 
kami berhasil menggabungkan 
Pater C. Meuwese menerangkan 

kapak ditangan kanan dan pa- 
rang .ditangan kirinja.  Seko- 
njong2 seorang Irian menjergap 
nja dari belakang, merampas 
kapak missionaris itu, dan terus 
berlari kedalam hutan. Kawam2- 
nja jang lain mengepung pater 
Meuwese dan merampas parang 
nja, Mereka hanja ingin mem- 

“punjai sendjata tersebut. 

—,Sukar sekali bagi kami men- 
tjari perhubungan dengan suku- 
bangsa imi kata pater Meuwese 
Sewaktu pater Verschuuren dan 
saja masuk kampung mereka 
(setelah kami ditinggalkan oleh 
kuli2 jang takut kepada pendu- 
duk asli itu), kami lemparkan 
kepada mereka sebuah kapak, 
dan mereka lalugberkelahi mem- 
perebutkannja. Supaja kami se- 
lamat, maka kami buangkan se. 
mua kapak, parang dan pisau 
jang ada pada kami. Barang, - 
barang ini diperebutkan, sen- 
djata2-nja sendiri dibuangkan 
nja setelah mendapat sendjata2 
baru dari kami, Tetapi kami ti- 
dak diganggunja”. 
Demikian Tn Meuwese jang 

    

maksud bukan hanja : perpusta- | : 

kaan, museum, gedung2 Keseni- 

Ini mungkin | 

ini dapat mematahkan pertaha- 
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: Ketika Menteri Mona mata dan Kol. “Subjakto menga- 

(IPPHOS). 

  

Hari pertanjaan DPRD : 
  

kan oleh 14 orang anggauta, 

orang anggauta. 

Tidak semua pertanjaan 
terdjawab. 

Sebelum diadakan pertanja- 
an2, terlebih. dulu anggauta 
DPD seksi Pekerdjaan Umum 
dokter Sahir memberikan dja- 
waban atas pertanjaan anggau- 

ta Zaebanj jang belum . terdja- 
wab dalam tahun jang lalu, jg 
pokoknja menjatakan bahwa 
perbaikan djalan2 didaerah Jo- 
gjakarta sebagian “besar. ter- 
gantung dengan lantjarnja ke- 
uangan dan sukarnja aspal jang 
kini masih harus didatangkan 
dari Iran. 

Anggauta DPD seksi Perta- 
nian Susanto mendjawab per- 
tanjaan anggauta Sasirowar- 
dojo tentang usaha2 pertanian 
jang pada pokoknja memang 
dititik beratkan oleh Pemerin- 
tah daerah dalam usahanja utk 
memadjukan perekonomian rak- 
jat. Adanja RKI sangat mem- 
pengaruhi kemadjuannja usaha2 
pertanian diadaerah Istimewa 

Jogjakarta. 
Pertanjaan para 
anggauta, 

Pertanjaan pertama “dikemu- 

daerah Jogjakarta. 
“bagaimana, rentjana serta biia 
diusahakan.  Anggauta 
Buruh Tani Rawan menanjakan 

sekitar 
tanah jang didjalankan oleh se- 
orang Bupati jang menurut pe- 
nanja belum disjahkan -oleh jg 

berwadjib. 

Istiadjid (Buruh dan tani) 
menanjakan soal politik kaju 
bakar jang dalam hakekatnja 

| tidak kalah pentingnja dengan 
i politik bahan makanan. Peme- 
rintah supaja memberikan ke- 
terangan tentang Perrin jang 
akan berusaha menanam tem- 
bakau di Sorgedug dan Wanu- 
djojo dan maksud2 transmi- 
graSi keluar daerah sebelumnja 
supaja diadakan penjelidikan, 

sehingga kaum transmigran ti- 
dak terjantar didaerah baru. 
Anggauta Sukotjo dari Party 
Katholiek minta ditegaskan soal 
pembagian speda bermotor jang 
ternjata sampai sekarang DPD 
belum bersedia mendjawahnja. 

Prodjosuroto GSSPP) mena- 

njakan soal mutaties dan pro- 
moties jang dilakukan Pemerin. 

tah daerah,  dipentingkannja 
perumahan untuk pegawai as- 
rama peladjar dan untuk umum 

jang bersangkutan dgn uang 
kuntji. 

Wazir Nuri  (Masjumi) ber- 
tanja status gedung Negara, 
perkara pembunuhan H. Abd. 
Rachman 1951 dan supaja dia- 
dakan rumah2 sakit umum oleh 
pemerintah. 

Brotoharsojo (PPDI) 
njakan soal romusha karena 
ternjata tidak ada kabar lebih 
landjut untuk keluarga2-nja. 

Prodjokastowo . (Masjumi) 

menanjakan benar tidaknja ada 
nita suara2 jang anti pengha- 
pusan“daerah enclave. 

Sastrowerdojo (Masjumi ) 
minta pendjelasan, bahwa ada 
pihak2 jang menghalang2i pe- 

ladjaran Agama disekolah2. 
Susanto (Party ' Katholik) 

menanjakan djumlah dokter di 
daerah Jogjakarta jang meun- 

djad: daerah. 
Hamam Hasjim (Masjumi) 

minta diberi keterangan sampai 

Sifatnja 

mena- 

dari Jogjakarta jang ditahan 
jang berwadjib karena dipersa 

lahkan tersangkut dengan SOB 

dan lain-lain. 
Hadji Mansur (Masjumi) 

minta didjelaskan duduk per- 
karanja  padjak penghasilan 
dan peredaran. 

Fahroedin (Masjumi) mena- 
njakan soal otonomi desa se- 
dangkan sdr.  Tjokrodihardjo 
(PPDI) bertanjavapakah dalam 
soal pemindahan  mendjadi 

penduduk didaerah Jogjakarta 
sama pjeraturannja dengan 
luar daerah, 
  

selandjutnja menjatakan 
sekali balik ke Irian, 
Nasranikan penduduk 
SAM Aa 

ingin 
akan me - 

asli di-   

Belum semua pertanjaan 
dapat terdjawab 

Karena banjak jg bersifat prinsipieel! 
NTUK pertama kalinja, DPRD Istimewa Jogjakarta ke- 
marin mengadakan sidang 

jang mendapat sambutan jang besar sekali dari pada anggau- 
ta DPRD. Pertanjaan jang dia djukan setjalra Jesan dikemuka- 

dgn atjara Hari Pertanjaan 

sedangkan jang tertulis jang 
kemudian dibatjakan oleh sekretaris II DPRD berasal dari 4 

Belum semua terdjawab. 
Karnea banjak pertanjaan2 

jang bersifat prinsipieel, maka 
tidak semua pertanjaan kema- 
rin dapat didjawab oleh. DPD 
dan dalam sidang Harj Perta- 
njaan jang akan datang diha- 
rapkan DPD sudah dapat mem- 
berikan djawaban2nja atas 
pertanjaan2 kemarin itu. 

LULUS UDJIAN PER- 
GURUAN TINGGI 

Fakuitet “Hukum dan Penge- 
tahuan Masjarakat kabarkan, 
bahwa pada Fakultet Hukum 
dan Pengetahuan MasjaraKat te. 
lah lulus udjian Doktoral II ba- 
hagian Hukum : njonja Madu- 
retno Amin-Haznam. — Ant. 

BERAS UNTUK ONDER- 
NEMING 

  

    
Kakan oleh sdr. Karkono (PNI) 
tentang planning industrialisasi | 

fraksi 

perobahan -perazruran 

sekarang masih berapa orang2. 

Kementerian Perekonomian | 

| mengumumkan bahwa untuk 
| tahun ini Pemerintah dapat men 
| djamin kebutuhan beras untuk 
| onderneming2, sehingga ..tidak | 
rada alasan i untuk mengid- 

an kas onderneming2 membeli 
beras sendiri dipasar2 bebas se- 
perti dalam tahun jang sudah2. 

Berkenaan pula dengan perse- 
diaan beras dalam tahun ini un- 
tuk bulan Mei 1953 — Apri! '54 
onderneming2. tetap tidak dibo- 
lehkan menjelenggarakan pem- 
belian beras dipasar bebas. tapi 
dilajani oleh jajasan UBM. 

Achirnja perlu disebut sanctie 

terhadap pelanggaran peraturan 
ini ialah pentjabutan stamver- 
gunning baik bagi onderneming 
maupun bagi pedagang? beras 
jang melever kepada onderne- 

PEGAWAI2 PERWAKI- 
LAN INDONESIA 

Di Skandinavia beri 

bantuan, 
Pegawai2 perwakilan Indone- 

sia di Skandinavia telah memu- 
tuskan memberikan 5X dari ga- 
djinja sebulan kepada korban2 
bandjir di Indonesia. — Ant. 

  

2000 Pengungsi 

Sementara itu keadaan ekono. 
mi mulai pulih kembali dengan 
terbukanya hubungan lalu-lintas 
antara kota Pare-Pare dengan 
daerat sekitarnja, 5 
diketahui, bahwa Pare-Pare ada. 
lah stasion bus jang terbesar 
diseluruh daerah - Sulawesi dan 
merupakan. urat nadi ekonomi. 

Semua kebutuhan hidup seha- 
ri-hari seperti beras, kopi, mi 
njak kelapa, bawang turun har- 
ganja antara 57c hingga 1099. 
Didaerah2 pedalaman karga gu- 

la, minjak tanah, garam, ikan 
kering jang tadinja memunfjak 
amat tinggi mulai turun djuga. 
Terutama didaerah seperti En- 

rekang, Kalosi dan sekitarnja. 
Walaupun demikian, « kaum 

pedagang dai produsen belum 

merasa puas dengan.adanja pe- 
raturan2 izin pengangkutan dan 
dinaikkannja tarif2 pengangku- 
tan hingga dua kali lipat. Ti- 

dak heran kalau kelantjaran 
belum terasa, seperti semestinja. 

Pengumuman Usman Balo, 
Kepala gerombolan pengatjau 

jang sangat ditakuti didaerah 
Pare-Pare baru2 ini telah me- 
ngeluarkan pengumuman bah- 
wa ia dengan anak-buahnja ber- 
diri dibelakang " Presiden (Pas 

nglima Tertinggi) serta ' siap 
disalurkan dalam Angkatan Pe- 
rang. 1 

Seperti Hamid Ali jang  da- 
lam  pengumumannja “ kepada 
Presiden telah menjatakan Ka-   

ea HALAMAN 

    

DI GEDUNG NEGARA : 
Bertempat digedung Negara 

baru2 ini telah dilangsungkan 

rapat Tritunggal diselenggara- 

kan oleh staf ,,K” daerah  Jo- 

gjakarta dan dihadliri i oleh pi- 

hak militer, polisi dan sipil dari 

daerah2 Jogjakarta dan Kedu. 

Pokok maksudnja untuk lebih 

mempererat perhubungan dan 

kerdja sama antara "ketiga in- 

stansi sebagai alat kekuasaan 

negara. 
Hadlir dalam rapat itu wakil 

Kepala Daerah Jogjakarta Pa- 

ku Alam, Residen Kedu Muritno, 

walikota Jogjakarta dan Mage- 

lang, Overste  Surbini, kepala 

polisi dari masing2 daerah dan 

wakil dari Panglima Divisi Di- 

ponegoro Major Selo Ali, 

KONPERENSI DINAS DJA 
WATAN PERTANIAN 
Pada hari Senin tgl. 2 Maret 

jang akan datang di Jogjakarta 
akan diadakan konperensi dinas 
Djawatan Pertanian Ra'jat se- 
luruhnja daerah Jogjakarta. 

Selain dibitjarakan tentang 
pekerdjaan dalam tahun 1953 

berhubung dengan adanja ren- 

tjana jang sederhana sekali, dju- 

ga dibitjarakan sekitar rentjana 

perlombakan penanaman bahan 
makanan untuk tahun 1953. 

Seperti di ketahui untuk tahun 

jang lalu telah diadakan perlom- 
baan penanaman padi jang hasil- 
nja menambah hasil bumi, dan 
untuk tahun ini akan dimintakan 

pertimbangan2 dari pada kepala 

kepala pertanian didaerah2, per- 

lombaan matjam apa jang pa- 
ling tepat. 

Beaja untuk perlombaan ini 

disediakan Rp. 100.000,—. 

JAJASAN KESEDJAH- 
TERAAN KANAK2 

Akan bangunkan taman 
kanak2 di Kaliurang. 

Jajasan Kesedjahteraan Ka- 
nak2 daerah Jogjakarta jang di- 

ketuai oleh sdr. Honggowongso, 
menurut rentjana dalam langkah 
pertama untuk membangunkan 
objek2 jang berguna untuk dunia 
kanak2 akan membangun Ta- 

man Kanak2 di Kaliurang. 
Dalam Taman itu akan dise- 

diakan pelbagai matjam perma- 

inan kanak2 dan perumahan   
ERITA? jang diterima dari Pare-Pare menjatakan, 
sesudah kundjungan Presiden Sukarno, 

sur-angsur mulai normal kembali Pasar 

Sedangkan dari 3000 orang jang mengungsi keluar kota pada 
bulan Desember jang lalu ketika timbul 
kini kira-kira 2000 sudah kembali dalam kota lagi, 

Perlu. djuga : 

| untuk istirahat. 
|. Rumah dan halamannja jang 
| dipandang dapat digunakan su- 

| dah ada jg menawarkan, tetapi 
| Jajasan tersebut masih menung- 
| gu beaja keuangannja dari Ke- 

imenterian PP dan K. 

terian PP dan K menjediakan 

ruang Rp. 45:000,— S3 

HABIS KEMATIAN 2 
ANAK, DITIPU 

punjai isteri didesa Bantul ba- 
ru2 ini Mmgndapat anak kembar 
2, jang kemudian 
kedua2nja. Isterinja jang masih 

dalam keadaan 
orang perempuan - berpakaian 
baik2 dikatakan kepada A, 
bahwa dia meninggal dunia. 

kan itu dia segera  tjari 
pindjaman uang untuk keperlu 
an djenazah dan diberikan ke- 

pada Gua orang perempuan tsb 
jang mengaku disuruh keluarga 
A. Kemudian dia berangkat ke- 
desa. 

Betibanja dirumah igterfmja 
barulah ia tahu, bahwa dia ke- 
na tipu, sebab isterinja masih 
hidup Sedang kedua orang itu 
hingga kini belum dapat dikete- 
mukan.     

“Gerombolan Usman Balo berdiri 
dibelakang Presiden 

kembali dalam kota 

telah mulai ramai. 

RAPAT TRITUNGGAL 

Menurut keterangan, Kemen- 

Seorang laki2 A jang mem- 

meninggal 

lemah oleh 2 | 

Dengan 'berita jang menjedih j 

bahwa 
Gaerah itu berang- 

TJALON HADJI ADA- 
KAN PERSATUAN: 

Tjalon hadji , dari kabupaten 

Bantul jang telah mendaftarkan 
diri untuk tahun ini berdjumlah 

60 orang terdiri atas 40 orang 
laki2 dan 20 wanita. Dari djum- 

-lah 60 itu jang 9 orang adalah 

tjalon hadji jang pada tahun 
1951 gagal berangkat. Para tja- 
Ion itu tiap2 hari Djum'at dan 

Minggu diberi kursus oleh Kyai 
H, Mathorie Alhuda dan Kyai H. 

Ma'mun. 
Para tjalon hadji itupun kini 

telah membentuk suatu persatu- 

an jang diketuai oleh sdr. Har- 
djosudiro, lurah Srimartani, ka- 

panewon Pijungan, jang maksud 

nja memberi pertolongan kepada 

mereka jang akan berangkat 

dan sekembalinja dari melaku- 

kan ibadah hadji. 

PERKARA KRIMINIL 
Di JOGJA 

Kemarin telah dilaporkan ke- 
pada jang berwadjib adanja pen. 

tjurian di Tjemorodjadjar 18 di 
pagi hari. Pentjuri itu.hanja 
membawa lari tas berisi surat2 
penting darj kantor Inspeksi VI 
S.R., map, besar dan prioritiet 
mobil Peugeot 1950 nomor me- 
sin 1107296, surat pemulihan 
Menteri P.P.&.K, serta sementa- 
ra buku, Semua surat2 jang di 
tjuri itu memakai tanda Suhadji 
alias Hardjosuwignjo Tjemoro- 

djadjar 18, Hingga kini belum 
dapat diketahui siapakah pen- 
tjuri surat2 tadi. Lain barang2 

berharga tidak ada diambil. 

KONGRES DAERAH V 
KE | PEMUDA RAKJAT 

' Utk melaksanakan putusan2 
Kongres Nasional ke I Pemuda 
Rakjat. di Djakarta baru2 .-ini, 
maka Kongres Daerah V Pemu- 

da Rakjat akan dilangsungkan 
pada tgl. 13 s/d 16 Maret jang 
akan datang di Semarang. 

Kongres tersebut akan dikun- 

djungi oleh segenap Tjabang2 

Pemuda Rakjat diseluruh Dja- 

wa Tengah. 
Dalam Kongres tersebut akan 

diundang organisasi2 Pemuda 
lainnja, demikian Pemuda Rak- 

jat Jogja. 

RAPAT BADAN PERTIM- 
BANGAN KEBUDAJAAN 

Mulai kemarin hingga besok 

tgl. 28 Pebruari digedung Nega- 

ra Badan Pertimbangan Kebuda- 
jaan dipimpin oleh Ketua Ki 

Mangunsarkoro mengadakan ra- 
patnja. Jang dibitjarakan teru- 
tama tentang bahan2 kebuda- 

jaan untuk disampaikan Kenega 

Menteri PP dan K. 
Seperti diketahui Badan Per- 

timbangan Kebudajaan jang ter- 

Giri dari ahli kebudajaan di 

bentuk oleh Pemerintah untuk 

memberikan ' bahan2 | ba- 
ngan tentang keb Lea AAN nasio- 

nal kepada Kementerian PP dan 

K. 

S. T. M. A. MEMPERKE- 
NALKAN DIRI 

Hari Djum'at tanggal 27 Pe- 
“bruari, Keluarga Sekolah Tech- 
nologie Menengah Atas Jogja- 
karta mengadakan Perajaan 
Malam Perpisahan-bertempat di 
Gedung Negara, dimulai pada 
djam 19.00. Perajaan itu dimak- 
sudkan pula untuk memperke- 
nalkan Sekolah Technologie ke- 
luar, karena meskipun minat 
para pemuda kedjurusan vak 
technologie sudah mampak be- 

sar, tetapi masih djuga arti dan 
tudjuan dari vak tersebut jang 
sangat penting dalam pemba- 
ngunan negara dewasa. ini,. Se- 
perti hainja dengan Sekolah-vak 
technik lainnja, kurang dikenal 
oleh masjarakat kita, Mereka 
jang lulus pada tahun ini adalah 
merupakan licting kedua, dan 
mereka segera akan ditempat- 
kan didaerah2 jang singat me- 
merlukan selaku penjuluh tech- 

nglogie, sebagai lapang tugas- 

nja. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari : 

Anggauta2 DPRD 

  

insiden? bersendjata, | Jogjakarta... Rp. 323,— 
Keluarga SMP Jo- 

tementnja 18 Oktober, begitu Sak ta "1 Yah Ma ie 0 
djuga Usman Balo dalam pengu- CIuarea SI Ng 
mumannja. geri Djalan Geredja 

Kata Usman Balo dalam pe- | 20.Purwokerto Li... 172/55. 

ngumumannja itu, lebih baik ia | 
mengchianati Kahar dari pada , Keluarga Kem. i 
mengchianati "Proklamasi 17 | Keuangan Thesaurie ' Agustus 1945". Negara Jogja ......... Rp3 Sl 

Masih belum ada tanda? L 
perubahan sikap R.I. 23. Rp. 573.05. 

Sementara itu rapat Komando 
Resimen XXIII dengan para Ko- 
ynandan Distrik Militer dan Dja. 
watan Penerangan jang pernah 
kita beritakan sudah berachir 
tanggal 20 Pebruari j.b.l. 
Walaupun keputusan2 jang di. 

ambil dalam rapat tersebut ti- 
lak diumumkan, tetapi tidak 
ada tanda2 bahwa Resimen 

liter terhadap gerombolan ber- 
sendjata di Sulawesi Selatan. 
M.C.O. (Comando Operasi) jang 
tadinja dibawah pimpinan Over- 
ste Warrouw 

diserahkan pada Komandan Re- 
simen XXIII Sulawesi Selatan. 

Perpetjahan dikalangan 
gerombolan. 

Semakin kuat tanda2 bahwa 
.antara Kahar dengan sebagian 
anak-buahnja tidak ada ketituh- 
an dalam ikatan kesatuan  ber- 

sendjata. . Dari siaran2 gerom- 
bolan Usman Balo dan Hamid 

ta Pe ALE, ternjata 

nie: Gbateta tu   har telah berchianat pada sta- 

  
tersendiri, 1, — Ant, 

  

XXIII sudah merubah sikapnja . 
didalam langkah tindakan2 mi-' 

sekarang sudah | 

Ali achir2 ini sebagai telah ki- 
bahwa, 

tuntutan2 

L gja). 

Djumlah kemarin ,, 3724,15 

Hingga hari ini Rp. 4297,20. 
  

Tontonan malam ini 
INDRA : ,Rodrigo de Villa”, 

R, Mochtar, Netty  Hera- 
waty. 

SOBOHARSONO: Northern 
Pursuit”. Brrol Flynn, Ge- 
ne Lockhart. 

MURBA: ,/Tomahawk”, Yvonne 
: de Carlo, Van Heflin. 
SENI SONO: ,Iam & fugitive 

from a chain gang”, . Paul 

Muni, Glenda Farrel, 
LUKOR : ,,Dewi Murni”, Kasma 

Booty, Osman Gumanti, 
RBEX: ,The Blazing Forest”, 

John Payne, Susan Morrow. 
RAHAJU: ,,Adventure Island”, 

Rhonda Fleming ,Rory Cal- 
houn. 

NGESTI PANDOWO: Endang 
Lalidjiwa”, (Djanaka djadi 
tledek). 

KRINOSONO : Maesa (Djakar- 
| JL Indlaram, (Jos 

  
  Jauh 

SEA



  

    
     
   

      
   

wla. | ter adi. Kebetulan dari arah 
dat : uah bis | ni di . 

mai mengaheran, bahwa, Uitne. 

  

  

2. 

  

   
   

  

   
    

    

:dibantu oleh bara biadti dari 
poliklinik Tsi Sheng Yuan. 

Hasiinja dari perlombaan ter- 

«sebut adalah sebagai Lea 
' Bagian A: Djuara ke I: Sr 

ang, Ke Ang gi mtma ega Tg 
Ala II: Tan Giok Lan Nio Neh kabupaten Kebumen. — 

anak dari Tai. Tan Tjay Hok. Aa 
Djuara I: Sendang 

“Noer As toeti anak dari Tn/Nj. TJILATJAP. 
Oo 'Tondhosapoetro, 

      

Han anak dari 
13 mi i Ng PS maa kiam iwan. Ne: 

  

u Upatitaa fihak jan 
- berwadjib selama tahun 1952 1 
“dalam kota Magelang telah 

.. jadi 980 kali pelanggaran jalu: 
'Iintas termasuk 915 kali pe- 
langgaran biasa dan 65 kali ke- 
tjelakaan. 
. Djumlah denda jang didjatuh- 

| kan pada-para 'pelanggar atas 
"keputusan hakim ada sedjum- 
lah Rp. 12.739,50. 
“Menurut keterangan, djika 

s£ dibandingkan dengan th 1951, 
djumlah pelanggaran dalam th. 

Nina 10075 lebih banjak, dise- 

“babkan makin bertambah ra- 
3x PAP keadaan lalu-lintas. 

KURSUS2 SOCIAL . 
DESA 

sa keterangan Kantor 
Sosial Kabupaten Magelang, di- 

. masing2 desa didaerah kabupa-- 

“ten Magelang kini sedang sibuk 
. didirikan kursus2 social jang di- 
selenggarakan oleh kepala2 de- 

sa sendiri. 
SIG ““Beparti diketahui belum lama 

ini untuk 3 hari lamanja dan di- 
-atur dalam 5 rombongan, se 
“atmratan 715 orang kepala2 desa 

, dan anggauta2 Pamong Desa se- 
luruh daerah Kabupaten Mage- 

- lang telah mendapat “latihan. So 
Magelang. 

SP (Kor). 

pemberhentian 90 orang peker- 

ah ggal 14 - -2 jal 
3 aan lebih Ia: pada 

Tg Social didesa2 di- 

Ad 

us (po 
1 bis tersebut 
dan mengada 

Pn A.R.U.M. 
1 BERDIRI 
tian rapat tahunan Sarekat 

Ker tjabang Kebu- 
Ke na dilangsungkan belun 

ketjuali lit - 
baru jg Dkk plen ““ 

ojo, user Aya me- 

  
   

(Ange: Rahaju Urip Mejrung- 
na 'Rentjana modal Rp. 10.000 

dalam rapat tersebut dapat di- 
Pen sebesar. Rp. 6:000.— 
— (KR). 

| Rp. 26. 371 40 BANTUAN 
KEPADA MADRASAH. 
Menurut keterangan jang kita 

peroleh, bahwa kantor Hendidi- 

kan Agama dikabupatem Kabu- 

men, selama Kwartal II, III dan 
IV tahun jang . sudah, telah 
mengeluarkan uang sebesar Rp. 
26 37140. Uarg tersebut asal- 
nja darj pemerintah pusat, di- 
maksudkan 

  

PEKERDJA2 KORBAN 
AFVLOEIING ME- 

NUNTUT 
Menjambung berita mengenai 

dja harian P.u. K. Tjilatjap pada 
atdapat di: 

“bahwa 
“pada hari Senin 23-2 jbl. mere- 

ka ini sedjak pagi2 telah ber- 

“Kumpul dikantor P.U.K. dengan 

maksud menuntut hak2 mereka 
jang belum diterimanja. Sebagai: 

“diketahui, uang jang belum me- 

Neger 1 
Djuinlah uang perak Hindia 

Belanda jang telah ditukarkan 
pada Kas Negeri di Semarang 
sebesar KF. 332.731,75, 
diri 4.726 'u 

   3 LA ag talenan dan 

    

rah ketjamatan Binangun, dae- 
rah kabupaten Blitar jang del 
perbatasan kabupaten Malang, 

dengan memdadak timbul kea- 
| daan sematjam gunung berapi. 
Kabar tersebut menarik perha- 
tian jang berwadjib, sehingga 
ketika diadakan komperensi Pa- 
mong Pradja di ketjamatan Bi- 
nangi "hari Kemis jang 
baru Tati 3 

nja dengan diikuti djuga oleh 

   

  

kabupaten telah memerlukan 
mengundjungi tempat: tersebut. 

Dari keterangan resmi jang 
kita dapat, dinjatakan, bahwa 
didesa Sukorame' ada' kurang 
"lebih 12 ha tanah jang telah tu- 

run darj permukaannja j se- 
mula kira2 30 cm, Menurut ke- 
terangan dari penduduk sekitar 
tempat tersebut. pada ketika 
terdjadi -perobahan tersebut di- 
sekitar tempat itu telah terasa 
tanah gojang, suara gemuruh 

dan Kelihatan djuga asap2 me- 
ngepul keatas dari muka bumi. 
— (TM). 

jang ter-' 
ang-perak ringgitan, 

33. 21 ep abang 46.082 tengah- | 
  

atif dengam staf-| 

perundingan “dagang antara de 

Damiet. 

  

  

4 MIG — 
(EN UR GT   kepala Djawatan- Penerangan ' 

|yangan ketjil tadi dipukul mun- 

  

Bertempat di Javasche Bank pada baru - baru ini telah dimulai 

   

  

   

  

     

        

    

legasi Indonesia dan Djerman, 
Ta diketahui oleh, An Susanto Djojosugito dan Dr Kurt 

(IPPHOS). 

RI BERAKSI 
15 rusak 

p n komando PBB, tank? dan pasu- 

kan infanteri 0 kemarin dulu telah mengadakan se- 
rangan bertjabang dua terhadap pihak Utara, difront Barat Ko- 
rea, dalam mana mereka berhasil menimbulkan  ”kekalahan 

hebat” dengan bersendjata bajonet, pernjembur api dan dinamit 
pada pihak Utara, jang mempertahankan diri dim perbentengan. 

Serangan ini terdjadi disebe- 

lah tenggara Panmunjom. 

Difront Tengah, pasukan? U- 

tara jang dipelopori oleh 160 
orang Kenjeran kedudukan 
Serikat di 5 tempat: 4 dari 5 se- 

dur, tetapi pihak Serikat 

paksa meninggalkan satu "pos 
pendengar” jang letaknja de- 

kat ”Bukit2 Jackson”, 

ter- 

  

Umum PBB, 

  

MEMBASMI SERANGAN 
HAMA KELAPA 

Tenaga - tenaganja 

dididik. 
Berhubung dengan serangan . 

hama terhadap tanaman kelapa 

didaerah Kalimantan Barat dan 
untuk mentjegah kemungkinan? 

lainnja, Jajasan Kopra pada 

waktu ini sedang mengusahakan 

Lena mendidik tenaga2 jang 
ipekerdjakan dilapangan 

dernbasa ian si angan hama itu. 
Demikian berita jang Mena 
dari Jajasan Kopra. 

. Dalam rentjana sada 
tenaga2 tersebut dikandung 
maksud untuk menarik pula te- 
naga2 bekas pedjuang bersen-   reka terima ialah uang keku- 

rangan tambahan upah harian 
dari Rp. 3,— mendjadi Rp. 4,50 
dalam waktu 4 bulan (Djanuari 

sid April 1952), disamping itu 

djuga menuntut uang pesangon. 
Menurut keterangan, fihak, DPD 

Kabupaten menjanggupi akan 
membajar untuk 1 bulan dahulu, 

tetapi hal ini ditolaknja. 
Dikarenakan belum puasnja 

mereka ini, maka keesokan ha- 
rinja mereka langsung mengha- 

dap pada kepala Daerah sendiri. 
Selain dari pada itu dari fihak 

an,bahwa seluruh Kabupaten 
|djumlah pekerdja2 jang akan. 
diberhentikan (termasuk jang 
90 orang) sebanjak 240 orang 
pekerdja djumlah mana adalah 

dari Djawatan pasar dan PU. 
— (Kor) 

“ MADJENANG GEM- 
BLENG KADER2 

P.P.P.K. 
“ Sedjak tanggal 13-2 jang. 

lalu, telah dimulai adanja la- 

tihin kader2 P.P.P.K. dibawah 
pimpinan Djururawat dari B.P. 

setempat. 
Djumlah pengikut jang ter- 

diri dari pemuda - pemudi ada 

38 orang dan lamanja latihan 
Na 2 bulan, — (Kor). 
gan BN ma 5 

erima  tundjangan | SATA 

“atau pensiun tetap dari Tatan SALATIGA 

tah, jan Mantor Botisi Mabusa: |. GENOR DAN TJULIK 
di- 

   

  

1 ana telah mulai 
an  sokon 

Tanggal 23-2 malam 8 orang 

bersendjata “api telah menda- 

Itangi rumah S. pegawai Djawa- 

tan Penerangan ketjamatan Su- 
P ruh Salatiga. Sesudah meram-     

   

    

      

aa didapatkan dari 

2 latterapar: rentjana 
Gi Me pangotannja belum diketa- 

mn ihana berita tentan   

sar Rp.43,—, 
teriakan penduduk disekitarnja, | 

  

pok barang2 seharga Rp.2.000.-, 

S. tersebut diikat dan dibawa 
lari. Sampai sekarang belum di- 

Ketat nasib S. tersebut. Ant. 

. SANATORIUM PELA- 
DJAR 

' Panitia Peridirian Sanatorium 

'peladjar di Salatiga hingga ki- 

“Ini telah. dapat mengumpulkan j 

uang sebanjak Rp.60.000,— jang 
sumbangan2 

“dan hasil2 pertundjukan “amal. 
beaja untuk 

hui, —— Ant 

GEDOR DEN PESTOL: 
| Tanggal 23-2 malam 7 orang 

'bersendjata pistol telah meng- 
gedor rumah  Gutojo di Tlogo- 

Idjati ketjamatan Gadjah (De- 
mak), Fa 

. Gerombolan tersebut hanja 
“berhasil merampok uang sebe- 

karena terburu   jane monichahkar mereka tar- 

perteinpuran antara suka (goa melarikan diri — Ant, 

jang mengerti didapat pendjalas. 

djata jang hingga sekarang be- 
lum mendapat mata pentjahari- 
an jang tertentu, Untuk maksud 
ini Jajasan Kopra telah menga- 
dakan hubungan dengan Balai 
Penjelidikan Pertanian di Bogor 
jang akan menjelenggarakan 
pendidikan tenaga jang dimak- 
sudkan itu, — Ant. 

  

Digedung ,,Culturele Semen- 

werking” . Dijakarta telah di- 
lakukan upatjara 
kursus bahasa Italia, dihadiri 

kl. 3800 orang jang telah men- 
daftarkan sebagai murid dan 
beberapa tamu lainnja. Upatja- 

di Indonesia Marchese Tier Lui- 
gi La Ferca. 
“Di terangkan bahwa pokok 
maksud dari kursus bahasa 
Italia ini jalah untuk memmpsre- 

“rat hubungan kebudajaan anta- 
ra Indonesia dan Italia, de- 
ngan djalan mengenal bahasa 

| untuk mempermudah: mengenali 
kebudajaan bangSa Italia oleh 
bangsa Indonesia. 

Kursus tersebut diadakan dua 
kali seminggu, Senin dan Ke- 
mis, dengan tiada dipungut bi- 

aja. 
Darj Ik. 300 orang pengikut 

“kursus kira2 Y-nja terdiri dari" 
bangsa Indonesia. 

Achirnja kepada jang hadir 
diperkenalkan pemandangan 
smusim “bunga” di Italia “de- 

'Djauh (ECAFE) g 
langsung di Manila, 

Masalah tsb. diatas tadi di- 
bitjarakan oleh Panitya B, di- 
ketuai oleh P. G. Yap, wakil 
Malaya dan Kalimantan Utara. 

Wakil2 Muang Thai dan 
Filipina mengusulkan su- 

“paja daerah2 terbelakang di 
Asia mendapat djaminan, bah- 

wa harga bahan2 mentah jang 
mereka hasilkan itu didjaga 

stabilitetnja, agar supaja men- 
djadi dorongan bagi produksi 
mereka. Usul tadi dikemuka- 
(kan oleh K. J. Cleetus dari 
India. i 
“India selandjutnja mengu. 

sulkan supaja barang2 modal 
jang dibutuhkan oleh negara2 
anggota ECAFE itu stabilitet 
harganja terdjamin. La 

Baik Inggris maupun 
Ameri Seriukodt mp. 
nentang diadakannja djaminan 

H   

Blok A.A. pretes Peranfjis 
Karena tak laksanakan resolusi-resolusi 

Marokko & Tunisia 
ARA utusan negara? Blok Arab - Asia dalam PBB dalam 
minggu ini akan mengadjukan protes resmi terhadap Pe- 

rantjis atas tuduhan bahwa Perantjis tidak menurufi resolusi? 
mengenai Marokko dan Tunisia jang telah diterima oleh Sidang 

demikian dikabarkan di New York. 

supaja segera memulai lagi pe- 

Dtektoratnja di Afrika Utara, ja- 

KURSUS BAHASA ITALIA | 

pembukaan | 

Ta dilakukan oleh duta Italia | 

Sebuah panitya jang terdiri 
Gari para ketua delegasi empat 
negara Arab- Asia dibawah 
pumpinan Mesir menurut ren-' 
tjana akan menemui sekdpen 
PBB Trysve Lie untuk mem- | 
protes terhada» 
gupan Perantj's untuk melaksa- 
nakan resolusi? jang telah di- | 
setudjuj oleh Sidang Umum pa- 
da achir tahun jang lalu itu, 
Gan untuk mendesak Perantjis 

rundingan2 dengan kedua pro-' 

itu Tunisia dan Marokko, 

Sebagai diketahui Perantjis 
telah memboikot sidang2 me- 
ngenai Tunisia dan Marokko 

dalam Sidang Umum- bagian 
pertama, dan telah memberita- 
hukan kepada PBB Wahwa pe- 
merintah Perantjis tidak akan 
menghiraukan  -resolusi2 jang 
mungkin diambil “oleh Sidang 
Umum berdasarkan alasan bah. 
wa tindakan PBB itu merupa- 
kan tjampurtangan dalam 
soal2 dalam negeri Perantjis. 

  ketidak-sang- | 

Dilaut, kapal penempur Ame- 

rika "Misspuri” menghantam 
kedudukan? pihak Utara jang 
letaknja 1206 mil sebelah utara 
garis lintang 38” selama 3 djam, 
hingga sebuah terowongan ke- 
reta api tertatap sama sekali. 

Kemarin dulu ”Missouri” me- 
membaki sasaran2 disekitar Ko- 
song dipantai timur Korea, dan 

bersama2 tembakan2 dari satu- 
an2 Armada ke-7 lainnja ber- 

ba- hasil menghantjurkan 15 
ngunan lawan jang letaknja de- 
“Kat laut. 

Diudara, pesawat2 "Sabrejet” 
Amerika telah menghantjurkan | 
2 buah MIG-15 lawan dan me- 
rusakkan 2 buah lagi. Demikian 

  

BERENANG : 

REKORD AUSTRALIA 
PETJAH 

Menurut berita AFP dari Syd- 
ney, perenang muda f#iarj New 

South Wales, Gary Chapman te- 
lah memperbaiki kemarin re- 
kord Australia,djarak Y ml da- 
lam waktu 4 menit 42,6 detik. 
Dengan demikian Chapman me- 
nangkan kedjuaraan nasional 
Arustralia. 
Rekord lama berada  dita- 

ngan Carrickgnews dengan wak- 
tu 4 menit 45.5 detik. — Ant 

  

OLAH RAGA : 

REKORD DUNIA 220 
YARDS GAJA BEBAS 

ORTHODOX. 
AFP mengabarkan dari Ko- 

penhagen, bahwa perenang Den 
mark, Kud Gleie dalam perlom- 
baan "kemarin di Odense, telah 
petjahkan rekord dunia renang 
orthodox gaja dada dalam wak- 

   

    

bu 2 menit Se detik, 
Dalam b 1 itu tak diterang. 

kan waktu re Na lama dan atas 

inama siapa rekord itu berada... 
— Ant, 

CHUNG HUA BAN- 
DUNG AKAN MEME- 
PERTAHANKAN 
Piala - Gilir di Semarang 

Diperoleh kabar, bahwa ps. 
Chung Hua Bandung akan ser- 
ta dalam tornoi segi-tiga di Se- 

  

marang: jang akan diselengga- 

rakan oleh ps. Chung Ta Tsung 
Sze (djuara Semarang). Dalam 
tornoj ini akan diperebutkan pu- 
la piala-gilir jang dihadiahkan 

oleh The Commercial Bank”. 
Seperti diketahui piala ter- 

sebut untuk pertama kali telah 

direbut oleh Chung Hua ketika 

mengalahkan Chung Ta Tsung 
Sze di Bandung tahun jang lalu 
dengan angka 1-1 (dimenang- 
kan dengan penalty). Adapun 

atjara segi-tiga di Semarang 
nantj adalah sbb : Tanggal 6-3: 

Chung Ta Tsung Sze (djuara Se- 

menurut pengumuman pihak | marang) lawan Orion (djuara 

“Serikat. — UP. Jogja) : tanggal 7-3: Chung 
Hua ,iawan Orion: tgl. 8-3: 
Chung Hua lawan Chung 

DAGANG FINLANDIA | Ta Tsung Sze — Ant. 
— SOVJET 
Sebanjak 35.000 djuta 
mark-Fin. 

Suatu perdjandjian perdagang- 

an baru antara Finlandia dan 
Sovjet Uni jang meliputi sedjum 
jah 35.000 djuta mark - Fin ma- 

lam Selasa telah ditanda tangani 
“di Moskow. 

Perdjandjian tersebut jang ter 

tjapai setelah diadakan runding 
'an selama 3 bulan akan meli- 
(puti perdagangan antara Fin- 
“landia/Sovjet Umi selama tahun 
1953 dalam rangka perdjandjian 
“perdagangan 1950, jg akan ber- 
Iaku untuk selama 5 tahun. 
““Finlandia  aKan — mengirim 
kaju, rumah-rumah prefa- 

bricated, kaju-kaju bagi per- 

tambangan, kapal2, kabel ba- 
gi paberik2 pembangkit tenaga 
listrik, mesin2 untuk industri 
kaju dan hasil2 logam. Sovjet 
Uni akan mengirimkan “bahan 
makan, bahan: makan ternak, 
roti, beras, gula, garam, bensin, 
bahan bakar, minjak, pupuk, 
besi dan badja, barang2 logam 
lainnja, batu bara, kulit bina- 
tang berbulu '(furs), kapas, 
kendaraan dan mesin untuk ke-   UP. perluan industri, — Ant, 

  

“Djuga beberap 

dan Menteri Kabinet Iran. 

At Djenderai Farzzolah Zahedi 
bekas Menteri Dalam Negeri 

Iran jang pernah pula meme- 
gang pimpinan kepolisian dalam 
kabinet Mossadegh telah ditang 
kap pula di Teheran. Zahedi ter- 
kenal sebagai pemimpin golong- 

an oposisi diluar parlemen dan 
penangkapannja itu kabarnja 
bertalian dengan pertikaian pa- 

ham “antara Shah dan P.M 
Mossadegh baru? ini. 

Menurut dugaan penangkap- 
|an- penangkapan lainnja akan 
menjusul. — AFP. 

Sementara itu, harian sete         ngan perantaraan film. — Ant. 
ngah resmi ,,BaKhtar Emrouz” 
menjatakan, bahwa Amerika & 

Stabilisasi harga bahan 
mentah 

ONPERENSI Komisi kon omi PBB untuk Asia dan Timur 
mem adjuk 

hari Rabu ,jl. diantaranja membitjarakan 
soal stabilisasj harga? bahan? mentah. 

an perdagangan, jg ber- 

stabilisasi harga2 tadi, karena 
menurut anggapan mereka hal 

“itu sulit tertjapai. Sebaliknja 
Perantjis.  menjarankan, 
bahwa sesungguhnja mungkin 
mengadakan sedikit stabilisasi 

dalam harga2. 
Muang Tha: mengemu- 

kakan, bahwa stabilisasi harga2 
itu mungkin dapat tertjapai 
apabila diadakan pembitjaraan 
antara. pembeli dan pendjual. 
Utusan Filipina menghen- 
daki stabilisasi harga kopra. 

Cleetus dari India menge- 
mukakan, bahwa Amerika dan 
Inggeris sendiri berusaha men- 
stabilisasi harga2 dan dikemu- 
kakannja bahwa djuga negeri2 
penghasil bahan mentah mem- 
butuhkan harga2 jang stabil, ' 
singa dapat memperbesar Imo   duksinja, —- UP, 

Mossadeg tangkapi se- 
| nator2 Iran 

a bekas menteri 
JZUMUMKAN di Teheran, bbw 20 orang warganegara Iran 
jang tinggi kedudukannja telah ditangkap hari Rebo jang 

tata Diantara orang2 jang ditangkap terdapat bekas? senator 

masalah minjak. 

djui usul2 

Harian tersebut sebelum 

hak Iran. 

itu tidak mengatakan 

tolak pihak Inggeris & Amerika. 
— UP,   

— Mari kita @jauhi, King ! 
tembakan kepada kita! 

tapi tjaranja dia memutar? 
Itu pasti akan, membanya ak 
meledak, Mari kita membel 

dan tekas ! 
  

Inggeris telah diberi kesempat- 

an terachir untuk menerima ba- 
IK usul2 balasan Iran mengenai 

Dikatakan, djika Inggeris & 
Amerika tidak dapat menjetu- 

balasan itu maka 

bagi mereka tidak akan ada ke- 

sempatan lagi untuk mentjoba 
menjelesaikan masalah tersebut. 

itu 

menganggap usul2 Inggeris & 
Amerika sebagai usul2 jang ti- 
dak mungkin dapat diterima pt 

Daiam pada itu surat kabar 
apakah 

usul2 balasam Iran itu baru atau 
kah serupa dengan jang telah di 

ea ama BLera aa Tewas, Dp 
23 AWAY KING,ON JERKING THAT PLANE AROUNB, 

K7 ll EKP 

  

  

| SEPAK BOLA: 
PELATIH CHOO SENG 

PUE ACHIR MING- 
GU INI 

Ke Indonesia. 
Dalam surat djawaban Choo 

Seng @ue seorang pelatih di 
Singapura atas tawaran Pe- 
ngurus Besar PSSI untuk da- 
tang di Indonesia guna melatih 

pemam2 PSSI, dinjatakan me- 
nerima baik tawaran itu dan 
bersedia pula tinggal di Indone- 
Sia selama kurang 22 bulan. 
Menurut rentjana Pengurus 

Besar PSSI, untuk melaksana- 

kan salah satu putusan. kongres 
FSSI di Surabaja aChir tahun 
jl. pelatih Choo akan  dikirm 
kedaerah2 untuk sekedar mem- 
berikan latihan dan kursus2 
tentang persepakholaan. - Ant. 

KUTOARDJO - TJILA- 
TJAP 2-1 

Dalam pertandingan sepak- 

bola antara ke IX TN.H. Tji- 

latjap lawan T.N.H. Kutoardjo 

jang dilangsungkan pada hari 

Minggu sore di lapangan ' Sen- 
| tolo Tjilatjap baru2 ini, ber- 

achir dengan kemenangan fihak 

tamu jakni 2-1 untuk Kutoar- 

djo. 
Perlu diketahui, 

      
bahwa per- 

competitie T.N.H, 

teng. 
Dengan kemenangan fihak ta- 

'mu, maka ke IX Kutoardjo ha- 

rus berhadapan dengan ke IX 

TN.E. Solo. - (Kor). 

seluruh Dja- 

  

nga 
Ki SELE UNTUK MENE- 

TAPKAN. UTUSAN2 
DJAKARTA RAYA 

Ke PON III. 

Panitia PON Djakarta Raya 

dalam rapatnja semalam diru- 

angan stadion Ikada antara la- 

in menetapkan supaja seleksi 

utusan djenis2 olah raga jang 

akan dikirim “ kepertandingan2 

PON III di Medan nanti, dibagi 

dalam 3 bagian, dimulai dengan 

orientasi dalam bulan Maret, 

dan seleksi pertama dibulan 

April, sedang general selection 

diadakan dalam bulan Djuli. 

Dalam membitjarakan usaha2 

pengumpulan fonds guna beaja 
pengiriman rombongan Djakarta   

Pare-Pare) jang dibangunkan 

dengan biaja Rp. 80.000,— . se- 
'karang sudah hampir siap. Se- 

  
tandingan tersebut bersifat voor-: 

  

  

# 

    

HALAMAN. 3. 

Gerakan memberantas 
tanah gundul 

Panitia Karang Kitri terima beaja 
Rp. 2.000.000:— 

JANITIA Karang Kitri Djawa Tengah Selatan jang dike- 

tuai- Gubernur Djawa' Tengah Budioro,: telah TebaaLan 

gerakan memberantas) enanamngi tanah gundul didaerah karesi- 

dennan Surakarta. Gerakan dimulai didaerah kabupaten Wono- 

giri, dimana terdapat tanah guniul seluas: 1500 ha: 

Rombongan jang 
oleh Gubernur Budiono dan di- 
ikuti oleh Inspektur Pertanian 
Rakjat Djawa Tengah, kepala2 

Djawatan Pertanian karesidenan 
Semarang, Pekalongan dan Ke- 
du, bersama2 dengan beberapa 
pedjabat Jainnja melopori pena- 

buran/penanaman bidji lamtoro, 
jang kemudian diteruskan oleh 

ribuan rakjat. 

Untuk keperluan tanah gun- 
dul didaerah Wonogiri tersebut 
dibutuhkan bidji lamtoro lebih 
kurang 1.500 kwintal SAT 

Lk. Rp. 37.500.— 
Menurut berita untuk mess 

rantas tanah gundul didaerah 
karesidenan Surakarta dan Ke- 

du jang luasnja 1.000.600 ha., 
sebagai beaja pertama Panitia 
Karang - Kitri Djawa Tengah 
Selatan telah menerima uang 
dari Pem, sebesar Rp.2.000.000. 
— Ant, 

USAHA2 MEMPERTING- 
Gl! HASIL BERAS 

Balai Benih di Barru (daerah 

perti diketahui Balai2 Benih se- 

matjam itu telah banjak didiri- 

kan oleh Djawatan Pertanian di 

beberapa tempat didaerah ini, 

dikabupaten Pare-Pare sadja 
erdapat 6 buah. 2 

Sementara itu telah tiba se- 

djumlah besar pupuk jang akan 

dapat dihamburkan pada 12.000 

ha sawah didaerah Rappang Si- 
denreng . Pangkadjene, Bulan 
Maret jad, pupuk itu mulai di- 

djual pada petani didaerah2 itu. 
Demikian berita dari Pare- 

Pare. — Ant, 

“EKONOMI DAN KEU- 
ANGAN INDONESIA" 

Madjalah bulanan. 
Telah terbit ' nomor pertama 

dari madjalah bulanan ,,Eko- 
nomi dar Keuangan Indonesia” 
jang diusahakan bersama anta- 
ra Kementerian Keuangan, Fa- 
kultet Ekonom) Djakarta dan 
Kamtor 'Perentjana Nasional 
Gari pemerintah Indonesia. No- 
mor jang pertama dari madja- 
lah tersebut itu dimaksudkan 

djuga sebagai nomor peringa- 
tan 5 tahun ,,Maandblad voor 

Fimancien”. 
Menurut keterangan redak- 

sinja, madjalah ini mempunjai 

pula, diluar negeri. 
  

“ag 

difimpin |uniek atas dasar ilmu pengeta- 
huan jang mendapat perhatian 

— Ant: 

HARGA PASAR 
Barang perhiasan : 
Emas22 karat 1 gr. Rp. 38,— 
Perak 1 latak Kk — 

Beras: 
Berasgil.no.1. 1'kg. ,, 2,05 
Beras:gil. no. 2 Ie eU maa MOD 
Beras gil. no.3 Tua 2 neaN 
beras bnang ee, R90 
Berasttn.no.2 1 1,80 2 

Djenis ubi daa katjang : 

  lapangan jang lebih dari pada 
Maandplad voor Financien. Di- 
katakannja bahwa didalam ma- 
djalah itu akan disediakan ru- 
angan2 utk. para ahli menge- 

luarkan pandangannja menge- 
nai persoalan keuangan dan 
ekonomi jang praktis di Asia 
dan Indomesia dan pada dasar- 

nja djuga memberi kesempa- 

tan bagi ahli didalam perusa- 
haan2 untuk memberikan par- 
dangan2inja jang mungkin ber- 
lainan dengan pendirian2 peme- j 
tah. Disamping itu akan pula 
diperhatikam  teoriZ mengenai 
perekonomian 
Daiam nomor pertama ini 

nampak antara lain tulisan2 

Dr. Sumitro Djojohadikusumo, 

Dr. B.H. Higgens dan Drs. 
Drees. 
Pihak redaksi mengharapkan 

agar madjalah ini akan padat 
mendjadi suatu publikasi jang 
  

Raya jang direntjanakan seba- 

njak2nja 200 orang nanti, oleh 
Panitia Keuangan disarankan su 

paja dari pada mengadakan mo- 

tor-auto raily, lebih baik diada- 

kan auto-races (balapan mobil) 
dengan mengambil tempat dila- 
pangan terbang Halim Perdana 

kusumah (Tjililitan). Saran ter- 

sebut pada prinsipnja diterima 

baik, dan untuk keperluan itu 
panitia akan berhubungan  de- 

ngan pihak Aurj untuk menda- 
patkan idzin pemakaian lapang- 

an Halim Perdanakusumah ter- 
sebut, 

Sebagaimana diketahui, utk 
beaja pengiriman utusan2 Dja- 
kanta Raya PON ke-IEI di Me- 

dan nanti direntjanakan uang   sebanjak Rp. 250.000,— Ant. 

(TAMAT) 
  

ODE THE N7RO£ 

  

  

Jo melepaskan 

— Saja tidak perdulikan PeUTMIO.,......... 1 
pesawatnja ! 
ibat nitrdnja 
ok 

Produced bp Stephen Slesinger, Inc, 
G Soneabt 1952 by King Featares Sgndicate, Inc. 

World. rights reserved. 

begini 

IM SORRY FOR YOL, 
Ik PEEMAPS 176 BETTER THIS WAY, Mb 
 TwATS THE LAST OF THE BLEAK , F 

: KONTAN KA KETAE 

  

Kentang 1kg. Rp. 215 
Gaplek an ep O30 
Ubi kaju It el Oa 
Ubi manis 3 10:30 
Ktj. hidjau Ie on 
Ktj. tanah wose 1 ,, n “2160 

Ktj. merah'tolo 1 ,, Sdn 
Kedele putih Rei na kes 
Kedele hitam Int 4D 

Djagung : 
pipilan putih 1 ,, Ke Oa 

Telur dan ternak : 
Telur ajam tbt: 3 0:40 
Telur itik Mn in 0:50 
Daging sapi en naa 
Daging kerban "1 , 9 8 

Daging 
kamb./domba 1 ,, NS 

Daging babi 3, 3 12,— 
Daging ajam Aek as 1G 

Djenis bidji : 
Kemiri kupas Lkg. , 3,50 
Kopi 
WIB: (bd) 1 y, ». — 

Kopi bubuk Is 3 2 10,— 

Rempah - rempah : 
Lombok 
merah basah 1 ,, Me OT 

Lombok rawit wig Sa D0 

Lada putih NN Ana 26, 
Asam kupas Ne tm 000 
Brambang Te en na 
Bawang Ae ai OR 
Tumbar Me atu Dg 

Trasi : Dea dar 
Marnisdjangan “hn On 
Kelapa bb an Os 

Gr. kristall Ike 045 

Gr. briket ana Na 
Lain - lain : 
Gula pasir Pe Ge aa 
Gula batu Me aa na 
Gula kelapa Ie ang ei3 
Teh B.O.P. Aan Be Oa 

Teh Rakjat tbk. , 050 

Minjak tanah Ia 0:00 

Minjak kelapa Tang Ha te 

Ikan asin Ie Sa Ne 

"Kentjur Me 
Djae Ke oo 
Klembak Me bana Una 

Tem. rakjat Te An 
Tembakau | 

Virginia 1 ,: » 45,— 

Gamb.kembang 1,» 11,— 
Gamb. pesagi KR uan 
Areng En ea 
Ktj. kulit da mn oD 
Bahan pakaian : 
Sarung no.1 Eh 40— 

Sarung no.2 Be Ga 
Kainbt.no.1 Ia 
Kain tjap aan 
Blatjo I Et yan330 

Blatjo III 1 "at SPO 
Popelin pl. VA uni 33 
Pike 1 ” 1 “ga 

Kain piama IA 5 »” 7,50 

Popelinkemb. 1, » 550 
Kambar IGD 

Mori tjapnogo “TT ,,  » 10,— 
Moritjapunto 1, , 650 
Mori biasa Ba BRI 
  

, “ ... 

Dunia sana sini 
x Djenderal Shanker Bahadur 

Rana telah menjampaikan surat- 

surat kepertjajaannja kepada 

pres. Eisenhower sebagai duta- 

kesat Nepal di Amerika Serikat. 

# Dr, 'Chien Dang Chiang me- 

mimpin sebuah delegasi RRT ke 

Moskow untuk mempeladjari pe- 

ngalaman2 dalam organisasi dan 

penjelidikan2 dalam ilmu  pe- 

ngetahuan. 

x& Djurubitjara Kemlu Dje- 
pang menjatakan bahwa telah 
dimulai perundingan2 di Tokio 
antara Djepang & India & Kus- 

tralia tentang Soal2 dagang. 
# Nigel Birch, sekretaris 

urusan parlemen dari Kem. Per- 
tahanan Inggeris bilang, bahwa 
negerinja akan melindungi ka- 
pal2nja jg berlajar dengan sah 
kelautan Tiongkok. 

Xx Dr, Figl, PM Austria telah 
menjerahkan mandatnja sebagai 

kebiasaan sesudah pemilihan 
umum selesai. 

aa 
nila ba auanan 

KING OF THE ROYAL MOUNTED 
TAN WIND: 

  
— Saja merasa kasihan. kepadamu, Tailwind 

tetapi barang kali lebih baik 
wilah tam atnja riwa 

jat pengatjau dari Bleak Mountaim ! 

"Orang jg menghilang" 

  jeba We benak nat Ari aan



Ne       

      
   

    

ena aman ana 0 makan amen 
Premiere 13 TH. KEATAS, 

Pilem raksasa Paramount : 

“The Blazing 
Forest" 

— John PAYNE 
- — Susan MORROW 

Teks INDON, — Technicolor 

Extra: Tjara berlatih main baseball. 

PENTING BAGI PARA PENGGEMAR SPORT. 

18 HARIMAU DIBASMI. 
IL Sebagai daerah jang tertetak 
dekat hutan, penduduk ketja-'| 
matan Pasirian (Lumadjang) 

sering diganggu oleh harimau. 
Banjak kambing dan sapi mens 
djadi korban, 33 
Dengan bantuan pihak kepo- 

lisian penduduk ketjamatan itu | 
achir2 ini mengadakan gerakan 
membasmi harimau dan dalam 

waktu jang tidak lama telah 
menembak mati 18. ekor hari- 
mau. tutul, sedang seekor ma- 

  

   

Kemadjuan di Rediodani : 

  

  

1 

PBB sugaja' Korea Utara boleh 

5 23 u : 2 

Penggilingan beras untuk me- 
Ten sea aa nolong pedagang2 ketjil 
masa orang jang berkepen | INENGAN modal kira2 Rp. 50.000,— jang diusahakan oleh 
an kok tak turut bitjarg. | Wadji Harun didesa Redjadani, kalurahan Sarihardjo, kabu- 

kata | paten Sleman, daerah Istimewa Jogjakarta telah diperkaja de- 

ngan sebuah perusahaan penggilingan beras ,nasional lagi, di- 
samping perusahaan penggilingan beras kepunjaan Suroredjo 

. jang letaknja dikota Jogjakarta. 2 

: , li 1d 

FAME Telan Ula OR 3 RI 

  

318-2 
Sering terdjadi begitu, 

Tmbah Nur. . " 23 La 
Onani lain tentukan segala- 
ja, Kita sendiri mrimo. : 

  

  

       

    

  

    

Tapi kok hebat Sotit tita | dang eta Me derita, Berani sop Kas | gn ga Mita Latohana te | ”Dakwgan terhadap | ROMBONGAN PENARI IN Sekarang: 
3 Sa A3 NI "SI dani ftu sifatnja sederhana se- DL : a| : , 553 Dr pi IN S: : 
Apa ini aman esai gal Dakwaan terhadap | ROMBONGAN PENARI (M7 

“Balak AKU (| kekuatan motor diesel dan setiap — Hamid BALI TA Ia: 
mbah Nur, hara Man “anna Mnailanga | (Sambungan hal 1). : Menudju tanah air, |(H ena 3 

jang telah disumbangkan untuk Rombongan penari Bali jang |M VISA 
ta mentjoba menduduki dan/ 

masjarakat. atau tetap menduduki kota itu, kini telah bertolak dari Paris 
diduga akan tiba di Djakarta 

        

  

. PERTEMUAN2 
. Pagi hari ini“djam 11.00 di- 
kantor Daerah Tera VIII Setjo- 
diningratan 26 Jogja akan di- 
langsungkan pertemuan peri- 
ngatan ulang tahunnja ke 30. 

Tanggal 1-3 djam 08.30 para | 
mahasiswa U.L.I, akan menga- 
dakan penggantian .senat ber- 
tempat digedung P.T.A.I.N., dan 
P.L.I. Tjabang Jogja akan me- 
langsungkan musjawarat be- 
sar. (konperensi) bertempat di- 
mesdjid Suhada' dengan atjara 
pemilihan pengurus baru. 

. PANGLIMA TT V KE 
. DJAKARTA 

Dari. Komando TT V didapat 
“keterangan, bahwa tanggal 26-2 

Panglima T.T. V bertolak ke 
Djakarta untuk menghadiri kon- 
perensi para Panglima Territo- 

ria: jang “akan: diketuai oleh 
KSAD. — Anti -bari 

  

—— 3 2 Gala La 

SEKITAR PANTJASILA: 

'rin menerangkan, 

$ Untuk menolong peda- 
gang? beras ketjil. 

Dalam keterangannja kepada 
wartawan ,,KR”  Hadji Haroen 
pemimpin perusahaan itu kema- 

1 bahwa pada 
pokoknja tudjuan dari perusa- 
haannja itu untuk menolong pa- 
ira pedagang beras tingkatan 
rendah, Beras jang mereka beli. 
dipasar sebelum didjual kekota 

dapat digilingkan disitu dengan 
ongikos 'jang ringan, sebaliknja 
perusahaan penggilingan terse- 

but tidak menerima -penggili- 
ngan untuk gabah karena djika 
gabah digiling berarti akan me- 

| ngurangi pentjaharian hidup ra'. 
jat ketjil jg hanja dari menum- 
buk padi. : 

Kekuatan penggilingan. 
' Setiap harinja boleh dikatakan 

tidak pernah berhenti menggi- 
ling beras, karena banjak orang 

jang meminta digiling berasnja. 
Kekuatan seharinja rata2 60 

kwintal beras. Tiap kwintal ha- 
nja akan hilang 7 Kg. jang be- 
rupa “kekotoran dan begatul. 
Ongkos giling tiap Kwintaalnja 
Rp. 2,— djika begatulnja dimin- 

| adakan pada 

kemudian menjerang kesatuan 

Polisi Negara, ialah 'ia, terdak- 

wa, sebagai pemimpinnja, ka- 

rena ia memegang opper-coman. 

do dari pada gerombolan terse- 

but diatas. : 

Subsidair: 

Bahwa ia pada hari-Selasa 

tanggal 24 Djanuari 1950, djadi 

didalam keadaan perang, di Ho- 
tel des Indes di Djakarta, de- 

ngan maksud untuk menjiapkan 

atau Mmempermudahkan. pembe- 

rontakan seperti tersebut.dalam 

pendakwaan primair, telah men- 

tjoba membudjuk atau mempe- 

ngaruhi Raymond Pierre Wes- 

terling dan/atau Frans Najoan, 
supaja mendjalankan pemberon- 

takan tadi, jaitu menjuruh Ray- 

mond Pierre Westerling dan/ 

atau Frans Najoan tersebut me- 

| 28 Pebruari dari besok. 
Dikabarkan bahwa pemim- 

pin rombongan penarj. tersebut | 
sangat puas akan djaminan ke- 
butuhan2 jang diberikan duta 
RJ. di Belgia Anak Agung Gde 
Agung dan pertolongan2 telah 

diberikan  peladjar2 -.Indone- | 

'Sia di Eropa selama perdjala-' 
nan rombongan ini. — Ant 

  

. 

Radio 
DJUM'AT 27 PEBRUARI 1953 
Gelomb.: 42,5, 59,2 dan 1224 m. 
112.15 .Chotbah dan sholat 

" Djum'at dari mesdjid 
ibesar Jogjakarta 
Disekitar Rumah tangga 
Pengantar makan siang 
oleh O.K. Penghibur Hati 

13.15 
13.45   lakukan penjerbuan terhadap si- 

dang Dewan Menteri Republik 
Indonesia Serikat jang akan di- 

tanggal tersebut | 
diatas hari sore digedung bekas 
Raad van Indi8 di Pedjambon, 
Djakarta, dimana semua Mente- 
ri dan pedjabat2 agung Repu- 
blik Indonesia Serikat akan ha- 
dlir, serta menawan semua Men. 

17.00 Taman Putra oleh anak2 
Keparakan Lor 
Peladjaran njanj: 5 
Dunia Oleh raga oleh In- 
speksi Pendidikan Djas- 
mani Daerah VI : 
Stambulan oleh ORJ II 

dbp. Sukimin. 
Sextet Suwandi diang- 
kasa 

18.00 
18.45 

19.40 

20.30 

    A Paramount Picture starring 

et “ RORY CALNGUN - RHONDA FLEMING”" PAUL KELLY 
with JOHN ABBOTT » ALAN NAPIER ana X3 

Ca 2 Oirecisd by PETER STEWART 3 
, An Busedon “Ebb Tida" by Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne 

A Pine-Thomas Production IN CINECOLOR 

“SAKSIKANLAH .... bahwa tjeritera di dalam film ini 

nampak Kebakaran Besar di dalam kapal! 

$ , RAMAI & SPANNEND! 

MAIN djam: 196 — 17 — 19 —21. nan 211 Th. 
Men Kan ana Ba 

  
  

KASMA BOOTY 

Kembali lagi di Jogia 
dan OSMAN GUMANTI 

Dibantu oleh pelawak2-nja jang tak asing lagi: 

D. HARRIS—A.R.TOMPEL — St. Tg. PERAK 

  

   
   

Bagaimanakah rjaranja? Itu tidak sukar, “» 

kalau mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah Pepsodent 

jang mengandung Irium, jaitu suatu bahan mudjarab jang 

dapat mentjegah rusaknja gigi. Akan terbukr'bahwa sc. 

mua selaput jang melekat pada gigi akan hilang lenjap 

seperti cmbun kena sinar matahari. Sesung 

guhnja, gigi akan tampak lebih pus 

tih dalam waktu 7 hari! 

    

  

   

      
         

PSN 

Pepsodent begitu hemat ! AN 

Pepsodent tidak mendjadi kering. (ANN SN 

dan satu cm. sudah rjukup untuk | Ray 

sekali pakai. , 
        

Pepsodent dengan Irium :mendjadikan gigi istimewa putih 

Buatan UNILEVER.. 

  

  

          
: aa teri, dengan mengadakan pidato | 21.15 Obrolan Pak Besut $ 

$ ta jang mempunjai beras, te- 3 13 6 : ru j aa j 1 cc TE 1 an . pendek pada hadlirin, dengan | 21.30 Radio tonil Wajang Kulit lam DE M | 
"HUDJAN PROTES TER- Ea En Kana Ng na | mengatakan, bahwa gerombolan Pes: Sdr. Larasati, dan da j5 KATJA MATA U.S.A. DI DJ UAL. 

HADAP DJAPEN a begatul diserahkan. kepada | ApRA telah mengelilingi gedung sdr. Djumirah Dalang : Krijptok (rupa dua zonder lim) | 1 Mesin tulis Royal Pdj. 26 ins. 

Le “Kalabataka arab peruhasaan. tempat berapat, dan bahwa se- sdr. Lebdadjiwa. Tjerite- Disulam dengan 12 lagu2 merdu, Rp. 50,— Crookes A Rp. 25,—|2  ,, hitung. 
A4 sebagian Dikath Presi- |. Motor se untuk pe- : suatu PEN PNgn nan 2 BPR ra: Pramusinta. L U XO R Pra Kristal Rp. 15,—. glas Hongkong | 1 3 tulis Remington st. 

2 den di Am . : Mean an dengan ekerasan, dan selan- MULAI MALAM INI DI , Rp. 1,50. Reiben glas idjo | keadaa memuaskan. Harga 

Sa Rabu “tangga ” Aan ar Pi Na Mapan Dra 1 Net ae Pn Ff Pn Untuk 17 th, keatas Rb, 2 &. Rp. 15 Rupa2 Dendam. : 

Pebruari oleh organisasi? talang bahwa: djasanja - motor diesel tinggal diam : sadja, selandjut- ta U “ th, keatas. ant nan Tugu Kidul 9. 

dikota Bandung dan sekitarnja JaN£ digunakan untuk mengge- | nja menembak ba Yan OB A NAUFAL 314-2 (Reparasi BEBAS). 
diadakan pertemuan utk mem- 1akkan mesin2 penggilingan be- Pertahanan Sultan Hamengku KAN Kauman 294, kulon Masdjid Dk.   

  

Buwono IX, Sekretaris Djendral bitjarakan isi sebua id: | ras itu tidak sedikit. Sedjak be- 
t - ng “pidnkn Oa : $ Kementerian Pertahanan, Mees- pertjakapan dari Djawatan Pe- | berapa bulan ini telah dapat di- 

      MALAM PERTAMA.       
  

  

  

f ij isi i t 1 Budiardjo, Kepala Staf Teks Ke ga 
nerangan Propinsi jang disiar- | gunakan untuk memberikan pe- ter Ali Aa 4 eks Indonesia — 17 Th. Ae aa e 

na aa R.R.I. Bandung. | nerangan listrik kepada bebera- 2 Pa Lte ep an | Kursus Radio Telearafist: | Kursus— kursus tertulis: 
5 mi “#ni iadaka na F 5 ns, s I 2 | a i 31 : a ihi: is. 

lah terdjadi se Pat sat $ - ! 2 Tn Na djalan De. rahkan tenaga dan sendjata 
| Kombon na ea aan Te : Man na 5 

1 Ie Dtbks “wes Ter- | sa di Redjodani Penduduk pada | jang dibutuhkan untuk semua ae aan Tn Naa 23 Gea 
ap Pi ersebut sekitar umumnja merasa lebih aman- | su: - | no. 193 Jogjakarta. Hitung. Keterangan dikirim per- 

kupasan atas sebagian pidato | 
Presiden di. Amuntai. Menurut | 

nja djika berdjalan diwaktu ma- 
Tempat pendaftaran di Djalan 

Subsidair lagi: 
tjuma. 
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    F 3 z Is 1 ja: 1 da0, 5 ca Bp 
E . | lam. Bah da waktu dan di- Sentul. 51 djam. 10.00 s Prospektus lengkap ... Rp.l, 

surat? protes disi ze- | an waria PaOa 2 | Sa ea 5 

muala saman, Nana anna |. Dan sebelum dapat dilebarkan | tempat dan dengan maksud se- | HN Ber na 2 HERMES INSTITUTE 

dari Djawatan Penerangan Pro- sajapnja, penerangan djalan ini | perti tersebut dalam pendakwa- . | a Er 3 1 Eat 317-2 (KJ/210) — Bandung. 

pinsi itu dianggap membunuh | disambung oleh penduduk jang | an subsidair, telah berusaha utk pARNER Pe Aap aer A 

C - N satu ideologi jang besar pada 
masjarakat dan karena itu min- 

ta segera ditjabut kembali dan ' 
djika minta di- | 
berj kesempatan untuk menga- 
dakan siaran-aksi di R.R.L Ban 

dung. 3 

apan? protes itu telah dike- 
luarkan oleh GP. wvilajah 
Djawa Barat, G.P.LI. kota Ban- 
dung dan Pemuda Persis ditu- 
Gjukan kepada Djawatan Pene- 
yangan, sedang Masjumi wila- 
jah Djawa Barat dengan surat- 
nja telah menjatakan penjesa- 

. Iannja kepada Kepala Djawatan 

Penerangan. 
Pertemuan organisasi? Islam 

tanggal 25 Pebruari inipun ka- 
barnja akan mengambil suatu 
sikap bersama. - 

Tentang pidato-pertjakapan 
dimuka tjorong R.R.I. Bandung 
oleh Diawatan Penerangan itu 
dapat diterangkan, bahwa pada 
umumnja dimaksudkan untuk 
mengupas arti Pantjasila seba- 
gai ,.ideologi negara Republik 
Indonesia”, tapi oleh kalangan? 
Islam tersebut dianggap ada ba. 
gian?2 jg. dianggap menentang 
ideologi Islam. Antara lain oleh 
pihak G.P.LI. telah dikemuka- 
kan bahwa pidato-pertjakapan 
itu mengandung '“ kesimpulan 
membenarkan pidato - Presiden 
Sukarno di Amuntai mengenai. 

bagian? jang diprotes oleh ora- 
ganisasi?2 pendukung suara um- 
mat Islam: menjatakan bahwa 
agama Islam tidak dapat didja- 
dikan dasar negara R.I. me- 
ramalkan bhawa kalau agama 
Islam didjadikan dasar negara 
maka Indonesia akan petjah 
seperti di India dan lain?2. — 
Ant. PADA . 

POKOK2 RUU PERTAM- 
BANGAN 
Telah selesai dibitjra- 

kan. : 
Dalam sidangnja dalam ming- 

j lalu, Panitia Negara 

  

urusan Pertambangan telah se- | 

memibitjarakan pokok2 lesai 
Rentjana Undang2 Pertamba- 
ngan dan diharapkan dalam 
waktu 3 bulan lagi rentjana 

rumahnja ditepi djalan dengan 
menempatkan lampu2 diwaktu 

malam. S 
'Kekuatan motor diesel itu 19 

PK dan dapat memberikan ali- 
ran sampai 2.000 Kw. 

Rentjana perluasan peru- 
sahaan. : 

Pada achirnja dinjatakan, 

bahwa berdasarkan perkemba- 
ngan2 perusahaan penggilingan 

beras, padahal keperiuan masja- 
rakat terhadap textiel tidak se- 

Gikit, direntjanakan akan mem- 

buka perusahaan tenun jang in- 

duk kekuatannja mesin2 tenun 

itu akan menggunakan djuga 
mesin diesel itu. Tetapi kepas- 

tung djuga kepada keadaan pe- 
rekonomian pada umumnja. 
  

tersebut telah - dapat diselesai- 
kan. Diemikian Mr. Loekman' 
Hakim, ketua panitia tersebut. 
Dinjatakan selandjutnja, bhw 

untuk mendjaga kesatuan da- 
lam undang2, pokok2 jang te- 
lah selesaj dibitjarakan itu akan 
diserahkan kepada seorang ahli 
hukum, dan dalam waktu 3 
bulan rentjana undang2 itu diha. 
rapkan sudah dapat selesai, un- 
tuk kemudian dibitjarakan la- 
gi dalam Panitia Pertambangan 
sebelum diserahkan kepada per 
merintah. 

Pokok2 jang telah di- 
setudjui, 

'Pokok2 jang telah disetudjui 

itu meliputi soal2: : 
1. Siapa jang memiliki galian 
- tambang2 (delfstoffen), 

2. Siapa jang bisa mendirikan 
perusahaan2 pertambangan. 

3. Bagaimana kedudukan na- 
sionalitet pesusahaan2 per- 
tambangan itu. 

4. Bagaimana kedudukan mo-- 
dal asing dalam perusaha- 
an2 pertambangan. 

5. Pembagian untung kotor 
dan untung bersih dari pe- 

| rusahaan2 pertambangan, 
6. Hak2 pihak ke-3 berhubung 
dengan diadakannja peng- 
galian tambang itu. — Ant.   

  

2 Langganan Baru 
Mulai tgl. 28 Pebruari 1958 ,,KEDAULATAN RAKJAT” 

menerima langganan baru. 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 Maret 1953. . 

' Dengan begitu sampaj t21..28 Pebruari 1953 ini pengi- 
riman ,K. R.” dilakukan dengan pertjuma. : 

kehinaan, BN Ta ud ae ATT 4 

—" Pemintaan mendiadi' langganan 
7 

Mulai tgi. 28 Pebruari 1953 harap saja ditjatat mendjadi 

langganan ,,K.R.” 

. Yak 
Na m D1 aocoenenan san enannnnn nenas nan senen nan anan 

LX 
4 

Alama t: Hakan @anesnssanenesesesnnnanana 

te Kepada, 
Jth. Adm. Harian ,K.R.” 
TUGU 42 DOB UT 

.. 

“Tanda tangan: : 

tiannja usaha baru ini tergan- | 

mendapatkan keterangan atau 
ichtiar bagi Raymond Pierre 
WESTERLING dan Frans Na- 
joan “untuk melakukam. pembe- 
rontakan tersebut diatas, jalah 
ia, tersangka, telah memberita- 
hukan kepada Raymond Pierre 

Westerling dan Frans Najoan, 
bahwa pada tanggal tersebut 

kira2 djam 17 sore akan diada- 
kan sidang Dewan Menteri di- 
bekas gedung Raad van Indit- 

di Pedjambon, Djakarta, dima- 
na semua Menteri akan hadlir 
beserta pedjabat2 agung R.L.S., 

dan memberikan kepada Ray- 
mond Pierre Westerling dan 
Frans Najoan itu sebuah gam- 
bar daripada tempat sidang ter- 
sebut dengan didjelaskan tem- 
pat2 duduk para Menteri, supa- 
ja Raymond Pierre Westerling 
dan Frans Najoan dapat mela- 
kukan penjerbuan terhadap si- 
dang itu, dan mendjalankan per- 
buatan2 seperti diterangkan di- 
dalam pendakwaan. 
Lebih subsidair 

lagi & 
Bahwa ia pad waktu dan 

tempat tersebut diatas “dalam 
pendakwaan subsidair, dengan 
mempergunakan ichtiar dan ke- 
terangan seperti diterangkan 
diatas, telah mentjoba membu- 
djik atau mempengaruhi Ray- 
mond Pierre Westerling dan 
Frans Najoan untuk melakukan 

pembunuhan dengan direntjana- 
kan terlebih dahulu atau pem- 
bunuhan biasa, jalah dengan me- 
nembak mati ketika itu djuga 

Buwono IX, Kolonel Simatupang 

dan Meester Ali Budiardjo, jang 
akan menghadliri sidang Dewan 

Menteri seperti tersebut diatas, 
dari melakukan perampasan ke- 
merdekaan dengan melawan 
hak, jaitu menangkap dan me- 
nahan Menteri2 jang hadlir pa- 

da sidang Dewan Menteri itu, 
akan tetapi kedjahatan atau 
pertjobaan kedjahatan itu tidak 

sampai djadi didjalankan. 
Perbuatan2 mana diatur da- 

lam dan dapat dihukum menu- 
rut pasal2.108 (1) No. 2 jo. 108 
(2), 110 (2) No. 1, 110 (2) No. 
2, 163 bis (1) K.U.H.P, semua 
jo Staatsblad 1945 No, 135” 

Melihat pula berkas perkara 
pidana jang kami terima dari 
Djaksa Agung pada Kedjaksa- 
an Agung Indonesia di Djakar- 
ta tertanggal 16 Djanuari 1953, 
jang memberi tj'ikup alasan un- 
tuk memadjukan perkara pida- 

a ini kemuka sidang Penga- 
dilan: 

Mengingat akan fatsal 39 da- 
ri Undang2 Mahkamah Agung 
Indonesia dan lain2 peraturan 
Undang-Undang jang bersang- 
kutan. — Ant. 

  

   
   
   

  

nENDANG          
319-2 

Menteri Pertahanan Hamengku. 

(DJANOKO DJADI LEDEK). | 

TT 

  

JALERHOP HELM DINDA JA R00 ICA 
Directed by RAOUL WALSH 

Serean Play by Frank Gruber 5 Alvod Basis From 
(f0 Storyby tesie T White » Music by Adolph Denim       

Tahun 1941. 5 

Rentjana Djerman untuk 
mengadakan pemboman di 

, Canada darj Kutup Utara. 
Hampir berhasil ....... 

Kalau tidak ....,... 

SEREM! -—— KEDJAM! 
  

  

TELAH BERTUNANGAN : | 
5 ega 

Siti Mariana Prawirodirdjo | 
dengan | 

Soenadi Reksomihardjo 
Magelang, 26 Pebruari 1953. |     306-2 

SUDAH TERBIT! 
MASIH HANGAT: 

nGagaklodra 1930 - 1952" 
Oleh : NJGO CHEONG SENG. 
Radja Buku Sensasi — Dibatja 

750.000 pembatja sedjak 1930. 
TEBAL 204 PAG.. BANJAK 

GAMBAR. Rp. 11,60 4- 10f por. 

to. Udara —- Rp.2,16. MASIH 

SEDIA — TINGGAL SEDIKIT: 

, PENGANTINAN SEUMUR 

HIDUP”. Rp. 10,80 4- 10X, por- 
to. Udara -- Rp. 1,80. 
»PRANA” AGENCY SERVICE. 

Petjinan ketjil 55g. - MALANG. 

  

Rumah lekas djual: 
Harga pas bersih Rp. 20,000,— 

ukuran 8,5x 8,5M -- dapur 4,5 x 

9M, -- pekarangan luas & 1300 

m2, terletak dimuka mesdjid 

Ringinanom kelurahan Kramat 

Magelang, Truck dapat masuk. 

Keterangan: pada A. Harto- 

wardojo Notojudan G.T. V/317- 

Jogja. 308-2 

BOEKHOUDEN A 
MENGETIK 

Mulai menerima pendaftaran 

untuk rombongan baru, pagi 

djam 8—l1, sore djam 4—6, di 

Bintaran Wetan 11, Jogjakarta. 

312-2   
  

| Wajang Orang Terkenal 

. NGESTI PANDOWO 
TJERITERA. TANGGAL 27/28 - 2 - 1953. 

LALIDJIWA" | 
| 
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“ baik dalam hal tahan lama maupun ketjepa- 
tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
.De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang” 
liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

hannja dan dapat dipertjajainja. 

V (Talk banjak orang berkendaraan de. 

ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

GOOD/AYEAR 
2-6Y-5211 

Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 
”PERDANA” vjh RIS TRADING CO., TOKO A.B.C. 
N.V, KILAT dan N.V. PRAWIRA MULJA Malio- 
boro 43 di JOGJA, TOKO ONG di SOLO dan semua 

IMPORTIR2 AUTOMOBIEL, 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. . 304-2 

TEA AE PR Rs 

  
  

an 

MINTA PERHATIAN UMUM. 
Pada hari Rabu tgl. 25-11-1953 kira2 djam 16.00, tas sa- 

ja djatuh ditengah djalan besar Solo — Jogja antara desa 
Tegalmas dengan Pandansimping. Tas itu didalamnja ber- 

isi buku2 dan surat2 dinas jang penting sekali untuk keper- 

Juan dinas. Maka parang siapa tahu atau menemunja, sudi 
apalah kiranja merelakan hati menjerahkan kembali kepada 

saja: $. Marmasiswaja, Penilik Sekolah di Prambanan, jang 

berkantoran dimuka tjandi Prambanan, Untuk mengganti 
kerugiannja, uang jang termasuk didalam tas itu akan saja 

serahkan semua, karena jang saja pentingkan hanja buku2 
dan surat2-nja sadja. Terima kasih atas bantuan dan per- 

tolongan dari umum. : 
P.S. Klaten III, 

309-2 (S. MARMASISWAJA). 

      Jebat bani te sat bo“ x st 

  

AHLI NUDJUM H. B. AZAD  Kotakpos 132 Bandung. 

Menerangkan segala hal penghidupan, rumah tangga, per- 
tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan, Kirim 4 pertanjaan be- 
tikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan pos- 
wesel Rp. 10.-. Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang 
rjotjok dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. 

    

    

  

    PI 55 

DJAWATAN POS,  TELEGRAP DAN TELEPON 
PERHATIAN 1!!! 

Tarip2 pos dalam perhubungan LUAR NEGERI 
naik mulai 1 Maret 1953 

T
A
 

ik
 

Perto2 baru mendjadi untuk: 

SURAT 20 gram jg. pertama 15 sen 

selandjutnja untuk 

tiap? 20 gram ........ 45 53 

KARTUPOS sehelai (ketjuali 
pormulier) ............ 45 ia 

BARANG TJETAKAN tiap? 50 gram ..... 15 2 
dengan minimum 

Nan NAN Fa untuk: dokumen ...... 75 £ 

TJONTOH BARANG tjontoh barang ...... 30 a 

TULISAN BRAILLE untuk tiap? 1000 gram 12 ,, | 

BUNGKUSAN tiap? 50 gram ....... 30 F3 | 

dengan minimum 150 2 

KIRIMAN FONOPOS 

Djika porto kurang penjampaian suratnja mendjadi 

sampai dgn, 20 gram 60 5 

selandjutnja untuk 

tiap? 20 gram W..... 40 53 

sangat terlambat. 

11,— 
14,50 
No 

26,— 
1 

  

  

  

  
  

  

  

  

POSPAKET 
Nederland, dengan pos laut, 3 

sampai dengan 1 kg. ......... Rp. 
lebih dari 1 kg. ,, ja Sep nk 5 

» 7» 3 kg. ” ” 5 kg. SARA a 

dengan pos udara, ,, Pn AD DAN ea nana th 

lebih dari 500 ,, KO En 86, — 

KEngg AOA ig » 1000 Be Pe po AT, — 

Ti 2 oOu » 1500 Ae atas an 69, — 

aga LA PAR On ap Map Pn 
ke an aon 52500 Matana ar sa 111, — 

5 Pa Oo na » 3000 PE Mey » 132,— 

Boo MP Ae aa MN 
LA OAOE Na KT ANOO ANA pan 
Mk na MOGOT 3 » 4500 Pe nh “196, — 

Mae 5 Tebodo 2 u 2 nat 
Suriname dan Antillen Belanda dgn. pos laut 

sampai dengan 1 kg. ......... pl n3 
lebih dari 1 kg. ,, 3 Bee ka SAR TANG an 
Ne ne Ken 5 DN ka aon 

307-2 , 

5” 

Ada Sedia: 
k Ilmu Bumi Ekonomi Sosial — S. Surjotjaroko/ : 

IL Sudijat Rp.15,— 

ik Azas-azas Ekonomi — M.M, Hadiprabowo ,, 12,50 

x Beberapa Pengertian 
Ekonomi — Wim Gordijn 0,00 

Kk Soal2 Ilmu Ukur (SMP) — Zainuddin/B.S. Kalit,, 5,50 
x Soal2 Ilmu Alam (SMP) — P. Siagian/ : 

M. TH, H. Diebels ,, 8 — 
x Batu Udjian I (Sedjarah) —I.P. Simandjoentak ,, 8,50 
& Tahan Udji — SMA Pasariboe cs. 6, — 

& Kuntji Tahan Udji —— lidemyj Aa ASG0 
x£ Djalan Masuk:SMP dj. I 

(sedjarah & Timu Bumi) —I.P, Simandjoentak ,, 7,50 
x Djalan Masuk SMP dj. III : 2 Ag 

— (bahasa Indonesia) — — (ide y  Nh Ga 
x Kuntji Djalan Masuk SMP — lidem) 1 G3 
x Latihan Udj. Bahasa Ind. — August Sunario Soo 
& Latihan Udj. Berhitung — (Cidem) NE nbo 
xXx Latihan Udj. Sedjarah  — Cidem In O1O0 

x Latihan Udj. Ilmu Bumi — (idem) on 
x£ Latihan Sedjarah Ind. — Wasista : 

Dwidjawijata ,, 6,— 

Pesanan lewat pos tambah 10» ongkos ' kirim, sedikitnja 
Rp. L—, 1 

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

Jogjakarta.   
Pa na 

Typ ,KEDAULATAN KAKJAT” 1522/5Y80A4, 

 


