
     
   
     

  

   

  

MENANGIS ! 
Ma — Sebagai ekonom Bung Hatta 

| menangis. Sebagai nasionalis ia. 

lapangan pembangunan! 

kita sendiri Tetapi adalah tidak 

daerah istimewa Jogjakarta, Pa- 

  

pi Umum : SAMAWI 

Telp, Rumah : O5 
2 “ 4 

    

:“ Pagi , 

malu melihat tjara daerah isti- 
mewa ksogjakarta bekerdja 

Kesan Bung Hatta jang ter- 
kenal kepala dingin” itu harus 
dapat terima dengan ke- 

  

kan Tetapi sebaliknja pa jang | 
memalukan, harus mendjadi 

tjambuk untuk bekerdja lebih 
giat lagi! 

Memang tidaklah enak untuk 
melihat kenjataan jang tidak 
menjenangkan mengendi daerah 

bidjaksana untuk tidak dapat 
melihat peri keadaan jang njata, 

5 Han ak 
Sepandjang pengetahuan kita 

bukan sekali ini sadja Bung 

melihat usaha pembanguwan Wi- 

   

. BKONOOM 

x 

Seperti diketahui kundjungan 
WakJ Pr 
ini terutama ditudjukan - untuk 
menindjau pembangunan dan 
pula melihat2 objek2 ekunomie. 
Setelah beristirahat sebentar di 
Gedung Negara. rombongan Wk. 

Presiden terus menudju kepa- 
“ Ibrik tjerutu Taru Martani di 

" | Batj:ro dan kemudian terus me- 
Sudju ke Perusahaan Besi Per- 
bedij. : 

Membangun dan ber- 
korban. 

' “Dalam pertjakapannja dengan 
pers di Jogjakarta, Wk. Presi- 
den mennjatakan bahwa dise- 

mua daerah2 jg tih dikundjungi 
ia selalu mengandjurkan  pem- 
bangunan. Kegiatar memba- 

2 

"ngun nampak sekali. Sebaliknja 

di Jogja inisiatip partikelir dan 
rakjat. sendiri tidak nampak 
ada, sehingga segala rentjana 
pembangunan di Jogjakarta ter- 
henti, Salah satu sebab jang 
mengakibatkan — pembangunan 

ta karena kita di Jogja ini ter- 
lalu banjak menggantungkan 
diri pada Pemerintah Pusat. 

- Salah satu faktor penting gu- 
| Ina melantjarkan pembangunan: 

  

  
Bung Hatta telah menolak. Ka- 
tanja, apa wang harus dilihat, 
karena toch belum selesai ? 

Kita sendiri memang belum 

bahu batas-waktu jang su- 
dah ditentukan bagi perubangun, 

an asrama mahasiswa itu, te- 
tapi kareng sudah amat lama- 
nja pekerdjaan itu dilakukan 
dan belum djuga siap, kita se- 
bagai penduduk Jogja sudah 
amat biasa melihat kerangka 
asrama jang sudah sekian lama 
nja menunggu siapnja itu. 

4 ik 5 

Pula kita sudah biasa melihat 
poniemen di Sekip jang kavar- 
nja dimaksudkan untuk men- 
dirikan gedung unversitit ne- 
geri Gadjah Mula, tetapi “ter- | 
njata banjak halangannja itu! | 
Ada uang jang hilang didjaian, | 
tidak sampai kepada jang Pu. | 
nja tanah. Dan setelah batu 
pertama diletakkan, - untuk pin. 

djam perkataan Prof. Djojodi- | 
guno . batu jang kedua masih 
sadja harus ditunggu kedatang- 
annja ! ' 2553 

Hal2 sematjam ini patut Ai- | 
pikirkan untuk kemudian me- 

ngubah tjara 'bekerdja jang ti. 
dak efficient, Pun kata2 - Bung 
Hatta mengenai Perbedy serta 
turut-tjanpur DPRDI jang tidak 
pada tempatnja, harus djadj bu- 
ah renungan pula. Pernah kita 
tuliskan, didaerah--daerah pa 'a 
anggauta DPD sering berpera, 

— saan seakan-akan mereka “itu 
menteri kabinet, dan anggauta2 
DPR sering2 berperasaan  Se- 
akan-akan mereka itu anggawta 
MAN Sungguh pikidan jang 

xk 

Total-djender deral : harapan kita, 
mudah. mudahan kundjungan 
Bung Hatta kepada daerah isti- 
mewa Jogjakarta tlh diwpat mem 
bangunkan penduduknja, Se- | 
bagai penduduk Jogjakarta pun | 
kita amat bangga Tengan kata 
peninggaka, an Bung Karno jang | 

mengatakan, bahwa Jogjakarta 
mendjadi-ternvasjhur karena se, 
mangat perdjuangannja. Teta, | 
pi sebaliknja, sebagai 

hati melihat usaha penvbanyun- 
an jang amat lambatnja serta 
kurang offiotent-nja itu 

Kalian terus-menerus segala 
' sesuatu berdjalan nguler-kam, 
bang, Jogjakarta achirnja akan 
mendjadi termasjhur hanja ka- 

hari dihari kemarin. Tetapi se-. 
landjutnja mendjelang keruntuh. 
an belaka sesuai dengan pepatah 

Pamen” Koi BA 1 CA 
» Marilah prihatin ! : 3 

DJAKSA AGUNG DI 
BANDUNG 

Djaksa Agung Suprapto telah 

“tiba di Bandung. Maksud kun- 
djungannja kekota ini ialah un- 
tuk menghadiri konperensi para 

djaksa seluruh Indonesia jang 
dimulai hari Saptu, — Ant, : 

jalah berani berkorban, dan ini- 
iatip | rakjat sendiri..kare-     

  

na Ini « merupakan djami- 
nan bagi Pemerintah apakah 

perlu diberi bantuan uang. Zon- 
der djaminan Pemerintah sukar 
untuk. memberikan sokongan, 
karena harus didjaga djangan 

tidak lantjar itu, menurut Hat- | 

| NASIONALIS MALU, SEBAGAI 
MENANGIS 

sampai uang bantuan, itu tidak 
siden : di Jogjakarta | ada gunanja. 

a 
» Malu dan menangis. 

Atas pertanjaan bagaimana 
kesannja sesudah menjaksikan 
keadaan perusahaan best Perbe- 
dij, ditegaskan oleh Wk. Presi- 
den, bahwa sebagai nasionalis 

ia malu, dan sebagai (konoom 
ia menargis. Menurut Hatta ke- 
adaan (Frbedij setelah dioper 
oleh Pemerintah Dherah: sangat 
mundurnja, pada hai Perberij 
merupakan pabrik jang sangat 
penting, terutama untuk usaha 
pembangunan. Pada waktu ini 
ternjata sekali bahwa Perbedij 
terlantar, barjak mesin? jang 
besar tidak dapat bekerdja. Itu 
semua disebabkan karena tiada 
pimpinan dan tenaga? ahli 
tehnik. t 
Mendjawab pertanjaan menge 

nai kemungkinan bantuan mo- 
dal Pemerintah untuk memba- 
ngun Perbedij, dinjatakan, bah- 
wa suatu pabrik itu harusnja 
untuk membangun, tidak untuk 
dibangun, Soal uang mudah, tapi 

pokoknja. Pemerintah ha- 
rus mendapat ketetapan dulu, 
apakah pabrik Perbedij itu te- 
rus dihidupkan atau akan dima- 
tikan. Melihat keadaan ik 
:sekarang ini, Maka lama kela- 

  
  
brik harus diusahakan bahwa 
soal tehnis Kirus diserahkan ke- 
pada orang2 jang mengerti atau 
ahli, djangan seperti sekarang 

“mL. 1 

  
  

S : 

ena Melihat pembikinan 

  

Perdamaian 

       Taru Martani? 
(Gamb. TTK). 

djerutn dipabrik ,, 

adalah milik 
| setiap orang : 

MENUDJU KE - KESELAMATAN MANUSIA 

ituk menajaga kebaikan pa- 

ng 

Hari SABTU JANG LALU WAKIL PRESIDEN MOH. HATTA BESERTA | 
MENTERI AGAMA K. H. FAKICH USMAN DAN PRESIDEN BANK NE- | 

GARA MARGONO DJOJOHADIKUSUMO TELAH TIBA DI JOGJAKARTA. | 
KEDATANGANNJA DILAPANGAN ADISUTJIPTO (MAGUWO DULU) ROM- 
BONGAN WAKIL PRESIDEN DISAMBUT OLEH WAKIL KEPALA DAERAH, 
S.P. PAKU ALAM, KETUA DPRD WIWOHO, PRESIDEN DIRECTEUR UNI- 

' VERSITIT NEGERI GADJAH MADA, DAN BEBERAPA PEMBESAR LAINNJA. 

DPR djangan kebanjak- 

Dalam pada itu oleh Wk. Pre- : 
siden dinjatakan keherlinannja, 

njak turut tjampur dilam hal 
Perbedij ini. Jang dimaksudkan 
jalah dalam soal2 tehnis, jg se- 

pada kebidjaksanaan p.mpinan, 

ban pimpinan mentjari tenaga2 
tenis. Hanja kalau ada suara2 
rakjat jang 

gasnja kewadjiban DPRD da- 
lam soal Perbedij ini, Winjalah 
mengadakan controle atas dja- 
lan pabrik tersebut. 

Ahli2 kita harus berani 
membanaun. ' 

Mengenai kekurangan tenaga 

tehnik, oleh Hatta ditegaskan, 

buhwa untuk mengatasi keku- 
rangan itu, maka terlebih dulu 
ahli2 kita sendiri harus ada Ke- 

beranian membangun dan ber- 
korban. Ini adalah kewadjiban 
tenaga2 ahli kita. : 

  b: A 

AA kewadjiban itu. 

'longan terhadap rentjana P' 
rintah “ustuk “ mendatang 
ahli2 dari luar negeri dalam ta- 
hun 1950 jang lalu, sehingga 

sanakan. Diakui djuga, “bahwa 
kita harus berani  membajar 
ahli2-luar negeri itu dengan 
ukuran Internasonal, “karena 
mereka tidak mempunjai ke- 
wadjibar membangun negara se 
perti anli2 kita sendiri, Soal ini- 
lah jang rupanja jang mendjadi 
penghalang besar bagi tenaga2 
ahli kita untuk menjumbangkan 
tenaganja guna pembangunan 
sekarang ini. : 

Achirnja dinjatakan pengha- 
rapannja, bahwa dalam 2 a 3 
tahun ini Indonesia supaja le- 
kas2 melaksanakan pembangu- 
nan perekonomian jang se-efec- 
tief2-nja. Demikian Hatta. 

3 Buah mimbar untuk 
Ambon. 

Sabtu sore djam 04.00 Wakil 
Presiden berkenan melihat pem- 
bikinan 3bh. mimbar, jg akan di 
hadiahkan kepada mesdjid, ge- 

redja Katholiek dan Protestan, 
di Ambon masing2 sebuah. Pem. 
bikinan 3 buah mimbar itu kini 
belum selesai dan . dikerdjakan   oleh Sdr. Djajengasmoro. 

— Kundjungan hari ke-II. 
Minggu kemarin Wk. Pre- 

siden mengundjungi Perpustaka 
an Hatta Foundation, selama 

kira2 2 djam, dan selindjutnja 
melihat2. pembangunan gedung 
Mualimin di Patangputuhan, 
asrama. mahasiswa di Batjiro 

KeNa  aa Sapta an 

— HARIAN 
DAN PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S 

Ta
 

GP
 

4   kan turut tjampur. k 

Sea 

UMUM 
# 

  seru bai esa Lana 

waktu rombong an Wakil Presiden berkundjung 

diperusahaan besi Penbedij. ,Se bayai nasionalis saja malu, se- 

bagai econoom saja menangis”, kata Hatta. (Gamb. Djanendi). 

Pemandangan 

Interview dengan Barton: 

Sikap-,common sense” Ingge- 
ris dlm menindjau G.LA. 

  

   

  

ngengapa DPRD Jogjakarta ba- | 

harusnja tjukup diserahkan ke- |. 

Menurut Hatth adalah kewadji- j' 

tidak puas, DPR 
baru bisa membitjarakannja. Te | 

Dalam padi itu ditegaskan | 

IKAP ragu? 

dengan 

penuh, 
! maskapai penerbangan jang 

 Artinja, bahwa belum ada 

tanda2 jang membuktikan  pe- 

merintah Indonesia mempunjai 

| dan mendjalankan hak milik se- 

'benuhnja (substantial owner- 

'ship) serta hak pengawasan pe- 

nuh “(effective controle) atas 

kedudukan G.I.A. maupun selu- 

puh rentjana operasi dinasnja 

baik didalam maupun keluar 

negeri” 4 

" Keterangan diatas telah dibe- 

rikan dalam interview ahli uru-             

    
     

   

a ada segolongan jang lupa 

ti dengan adanja protes2 sego- 

rentjana itu tidak dapat dilak- | 

|san penerbangan sipil dan Ke- 

pala - Missi ICAO di Indonesia 

£.L.T.. Barton. dengan ,”Anta- 

fa”. Dalam pada itu sebagai 

Aambahan, ditegaskannja bahwa 
dalam kedudukannja sebagai pe- 

mimpin missi ICAO jang ber- 

tugas memberi bantuan sepe- 

nuhnja kepada pemerintah Indo- 

nesia dalam segala masalah uru- 

san hubungan udara, maka ia 

beserta 17 anggauta-ahli ICAO 

Idinnja semata2 memperhatikan 

kepentingan Indonesia dalam 

masalah memelihara. hubungan 

“udara didalam - maupun keluar 
negeri. Sebagai negara jang ber 

daulat kepentingan Indonesia 

dalam urusan hubungan udara- 

nja dengan luar negeri, tidak- 

lah kurang besarnja daripada 

kepentingan penerbangan. lain2 

negara, dekat atau djauh dari 
Indonesia. Demikian Barton. 
Dalam pada itu, ja pun menja- 

takar penjesalannja atas sikap 

"kalangan penerbangan asing 

jang tertentu” dikota ini jang 
memandang sempit terhadap 
kedudukan missi ICAO sebagai 
pembantu dan penasehat peme- 

rintah. , 

      

Kemungkinan hubungan 
2g udara regional tipis. 
Kembali pada sikap Ingerigs, 

djustru dewasa ini pemerintah 
sedang berusaha untuk memper- 
luas hubungan udaranja dengan 
dunia luar, Barton mengatakan 
  

F 

|achir dilangsungkan di Kali- 
urang, dimana Wk. Presiden ber 
kesempatan menjaksikan taman 

Unggas. Sesudah makan sang 
di Gedung Negara, djam 04.00 
rombongan WK. Presiden berto- 
lak kembali ke Djakarta diikuti 

Hi SN en mengadakan persetudjuan hubungan udara 

regara Indonesia berdasarkan pertimbangan? jang se- 

mata-mata bersipat pikiran se hat (common sense), dan sama 

sekali bukan berdasarkan matjam?2 alasan politik. Pihak Ing- 

geris (dan sedemiktan halnja dengam $ 

'memelihara hubungan udara internasional dengan maskapai 

: punerbangan kebangsaannja masing2) belum mempunjai bukti 

bahwa "Garuda Indonesian Airways” sebagai satu?nja 

sebagian bermodal 

pemerintah Indonesia, benar? bersipat 

INSGSERIS BER SIKAP RAGU2 

pada pihak pemerintah Inggeris terhadap ma- 
bilateral 

tiap2 lain negara jang 

5074, kapital 
1007, nasional. 

bahwa mengingat kedudukan 

GILA. sekarang, kemungkinan 

bagi Indonesia untuk mengada- 

kan hubungan dengan negara2 

tetangganja — untuk sementara 

masih kelihatan buruk. 

Dari sudut hukum ketata-ne- 

garaan w.lajak2 Hongkong dan 

Singapura termasuk territorium 

United? Kingdom — (keradjaan 

Inggeris) dan hubungan udara 

langsung, misalnja antara Dja- 

karta dan Bangkok “atau Dja- 

karta — Okinawa — Tokyo, se- 

lain tidak berfaedah pun sangat 

tidak ekonomis, bila d.nas ter- 

sebut tidak melalui Singapura 

dan Hongkong dengan menda- 

pat hak penuh tfuk right) un- 

tuk menurunkan maupun merg- 

ambil penumpang serta barang 

ditempat2 tersebut. 

Sebagian untung dja- 
tuh pada K.L.M. 

Dalam keadaan sebaliknja, 
demikian Guraikan oleh Barton, 

bilamana kepada Indonesia di- 
| berikan hak penuh tersebut tas 

di sebagai salah .satu konsek- 

wensi dari sesuatu perdjandjian 

hubungan udara bilateral anta- 
ra Inggeris dan Indones.a, GIA 

akan memelihara dinas hubung- 

an udara baru tersebut dengan 
rentjana dinasnja . jang diatur 

   

Sebulan ...... 

Etjeran Lo... ” 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

.... Rp. 1L.— 

0.60 
  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 : 

  

0 PEN Tm 

Nam Il menerangkan, bahwa 

para tawanan perang jang me- 
nolaknja, “tentu sadja kelak 

akan mau dipulangkan, djika 

mereka sudah diberi penerang- 
an2 tentang duduk perkara di- 

kamp2 tawanan itu. Tetapi dji- 

ka para biwanan perang masih 

ada jang menolak, maka keada- 

an mereka harus diputuskan 

oleh perundingan politik jang 

akan diadakan sesudah gentja- 

tan sendjata.   Nam II selandjutnja mengata- 

|dan diawasi penuh oleh pimpi- 

nan jang menguasai G.L.A., ja- 

litu pihak ”Koninklijke Lucht- 

Ivaart My”, sesuatu maskapa: 

jang kedudukannja boleh. dika- 

takan hampir milik penuh dari 

pemerintah Belanda. 
Dalam hal demikian, sesuatu 

persetudjuan ' hubungan udara 

jang bersipat bilateral berarti 

djuga menguntungkan pihak ke- 

tiga dengan djalan tersembu- 

nji. Keuntungan jang diperoleh 

pihak jang ketiga ini bukan sa- 

dja meliputi masalah pendapat- 

an finansiil (bagi KLM), tetapi 

djuga menjangkut kepentingan 

ekonomi dan politik pihak ne- 

gara ketiga jang disebutkan ta- 

di, "Dan situasi demikian ha- 

nja baru terbatas pada kepen- 

tingan hubungan udara antara 
Irdonesia dan negeri2 tetangga- 

nja sadja, jang dikatakan ma- 

sih bersipat regional. Belum la- 
gi dilihat bagaimana konsek- 

wensi nanti, mengingat kemung- 

kinan dinas penerbangan, dengan 
Juar negeri ini akan d:perluas 

antara Indonesia hinga London, 
Australia ataupun sampai dae- 

rah2 dibenua Afrika”. Demiki- 

an pendapat Barton, 

"Melihat . semua, kemunkinan 
perkembanan itu, K.L.M. me- 
mang sanggup "menerbangkan 
burung  Garuda'nja ketempat 
mana2 jang tersebut tadi, ber- 

hubung kekuatan kapasitetnja. 

Tetapi djanganlah mengharap 

“pada sesuatu negara dimuka bu- 
mi ini jang ingin menghadapi 
kemungkinan 'konkurensi jang 
bersipat sembunji seperti terlu- 

kis tadi. Demikian Barton, 

K.L.M. turut gontjeng 
dibawah bendera Me- 

rah-Putih. 
Kembali kepada soal kedudu- 

kan GJL.A., Barton meneruskan 
keterangannja, bahwa tidak 

a sesuatu apa jang mengiha- 
ng-halangi kehendak Indone- 

sia untuk memperluas hubung- 

an udaranja dengan luar nege- 

Pa asal terbukti, bahwa peme- 

| rintah Indonesia mempunjai hak 

  

TAHUN IX — NOMOR 107 

  

Perundingan  Panmunjom : 

Pendjelasan usul Komunis 

IYA perundingan gentjatan sendjata di Panmunjom ke- 

: marin pagi djend. Sam II m-ndjawob heberapa pertanjaan2 

jang diadjukan kemarin oleh de'egasi PBB, tentang pendjelasan 

usul komunis mengenai pemulangan tawanan perang. 

kan bahwa keadaan para tawa- 
nan jang lebih luas dapat d.bi- 
tjarakan sesudah tertjapai pei 
setudjuan gentjatan sendjata. 

Ketua. delegasi PB, djenc 
ral Harrison menjetudjui. | 
wa perundingan? j.a.d. itu hasi: 

merupakan garis2nja ketjil. Ce 
tapi ia menanjakan api perlu: 
nja itu dan apakah usul komu- 

nis itu dapat dilaksanakan atau 
tidak. 1 
|Perundingan gentjatan sen: 

djata tersebut berlangsung sa 
tu djam dan kemudian ditun 
sampai hari ini. 

Pertempi 

Kemarin pertempuran 
rea terdjadi sedik't sens 
ra para peronda kedus | 
hak. Pertempuran 1r3 
djadi pula, bahwa pesav 

bang PBB dan Inggris jer 
pangkalan dikapal. induk 
rin melakukan serangan: 
da pasukan2 komunis jan: 
ada disepandjang pantai Timu: 

dan Barat Korea. — BBC 
(Perundingan2 achir ming 
lihat hal. 3. — Red.). 

  

HANJA 12 ORANG 
DOKTER 
Untuk kota pradja 

Karachi. 

Menurut “harian ,,/Times of 

Karachi', jang bekerdja pada 

dinas kesehatan kota-pradja Ka 
rachi hanja ada 12 orang dok- 

ter, sedangkan penduduk  ibu- 

kota Pakistan dan sekitarnja 

ada Ik. 1.400.000 orang. — Tass. 
  

DAGANG RRT — TJEKO- 
SLOWAKIA 

Republik Rakjat Tiongkok 
dan Tjekoslowakia telah me- 
nanda-tangani persetudjuan 
pembajaran dan pertukaran bz- 
rang2-untuk tahun 1953. . Per- 
setudjuan tersebut . ditanda- 
tangani di Peking setelan di 

adakan perundingan2 antara de- 
legasi Wagang Tjekoslowakia 

dan  wakil2 dari kementerian 
perdagangan luar negeri RKT. 

Menurut 'persetudjuan  ter- 
sebut, Tjekoslowakia akan mem 
berikan . kepada RRT mesin2, 
perlengkapan2 - telekomunikasi 

dan barang2 keperluan sehari-. 
hari. jang penting, sedangkan pi- 

hak RRT akan mengirimkan ha 
sil2 mineral, katjang tanah, 
gandum, - 'hasil2 - perternakan 
dan hasil2 pertanian. — Hsin   (Bersambung hal. 4)- | Hua. 
  

  

K. WERDOJO: 

  

Permintaan votum berarti 

membenarkan tidak 
an 

adanja coup 
WERDOJO, anggota Parlemen jang tiba di Jogja untuk 

8 mengikuti kongres rakjat untuk perdamaian dalam pertja- 

kapan chas dengan 'wartawan 
adanja niat: permintaan votum dari Pemerintah baru? ini #ebe- 

narnja dibelakang lajar ada orang2 jang memelopori "perihstiwa 

"K, R” menerangkan, bahwa 

| Ketua Panitya Dr. Surono, dan 
setelah diadakan upatjara de- 

'berbitjara wakil2 dari KPPD 

Juntuk Perdamaian itu tepat be- 

jan di Wiena, dan menghadapi 
" (Kongres Perdamaian Nasional.   

ERTEMPAT di Gedung Lekra di Aloon2 Utara Jogja pada 
B Saptu malam tanggal 9-5-1953 jang baru lalu telah Menata 
untuk pertama kalinja kongres Rakjat Untuk Perdamaian Du- 
nia Daerah Jogjakarta, Tampak hadir dalam Kongres tersebut 
ketjuali para utusan jang berdjumlah kurang lebih 300 orang, 
djuga dari Komite Pembela Perdamaian Dunia Pusat saudara? 
Otto Rondonuwu dan K. Werdojo. Tampak hadir pula anggota 
DPRD Jogja sdr. Purwosudirdjo, Kyai Maksum, Istiadjid, se- 
niman2, buruh, tani, (Gerakan Mahasiswa Progresif, Bekas Pe- 
djuang Bersendjata, dll, Gedung Lekra pada waktu itu dihias 
dengan bendera? perdamaian dan Merah Putih, serta bendera 
Negara Lima Besar. Diapit oleh bendera Merah Putih dan Per- 
.damaian terpasang gambar ketua umunz KPPD seluruh dunia 

. Prof, F. Juliot 'Curie, Diambang pintu masuk terdapat sembojan 
jang berbunji "Ilmu ntuk mengabdi kebahaginan manusia, 
tidak untuk membunuhnja”, Sembojan ini adalah utjapan Bung 

Togjakarta ita amas benketal | 0 Apes Natalis kelik di Bandung. 
Setelah sidang “dibuka oleh Pengertian belum 

mendalam. 

Dikemukakannja pula, bahwa 

Gerakan Perdamaian ini sampai 
sekarang belum mentjapai ke- 
madjuan disebabkan, karena 
belum ada pengertian jang men. 
dalam tentang gerakan perda- 
maian. Akibat kurangnja pe- 
ngertian tentang gerakan per- 
damaian ini menjebabkan pula 
tidak djarang seolah-olah ge- 
rakan ini merupakan suatu pe- 
kerdjaan jang sektaris. Dengan 
adanja hal2 ini, maka gerakan 
perdamaian bertemu dengan se- 
miatjam djalan-buntu, ketidak 
madjuan jang meluas, Malah ti- 

ni dak djarang gerakan ini menim- 
manusia. Kongres ini adalah | bulkan sjak-wasangka dan pur- 
Ka Pa disebabkan ka- | basangka. 
rena menghadapi keputusan Ko-| Tetapi pembitjara mendjelas- 

ngres Rakjat untuk Perdamai- 4 y ana 

ngan dinjanjikan lagu "Indone- 
Sia Raya” dan Perdamaian” 
serta mengheningkan tjipta utk, 
para pahlawan, maka berturut2 

Pusat sdr. K. Werdojo dan Ot- 
to Rondonuwu. 
' Dalam urarannja itu K. Wer- 
dojo mengatakan antara lain, 
bahwa nama Kongres Rakjat 

tul, karena perdamaian itu bu- 
kan miliknja segolongan manu- 
sia sadja, tetapi adalah miliknja 
setiap umat manusia jang me- ' 
nudju  ke-keselimatan umat 

laun akan dimengerti, sehingga 
|. ABersambung hal, 3.   | kan, bahwa masalah ini lambat ' 

  dan Gedung U.N. Gadjah Mada 
di Bulaksumur, Kundjungan ter- 

oleh Wk. Kepala Daerah S.P. 
Paku Alam. 

  

KOMISARIS SAWARNO: 

Tindakan polisi jg. tak baik 

TIDAK LUPUT DARI PERHATIAN DJAWA- 
TAN KEPOLISIAN 

KERHUBUNG dengan tersiarnja kabar tentang penganiaja- 
an hingga menjebabkan kematian seorang tahanan oleh 

pihak polisi di Banjuwangi, atas pertanjaan Kepala Public 
Relation Djawatan Kepolisian Negara, Komisaris Sawarno me- 
nerangkan, bahwa dalam hal? serupa ini, jang harus bertindak 
adalah kepala kepolisian propinsi: Djaw. Kepolisian Negara dim 

hal ini akan mendapat laporan tentang tindakan? jang sudah 
diambil oleh kepala kepolisian propinsi tersebut, 

Ditegaskan, bahwa walaupun , 
demikian, diluar segalanja ini, 
sudah pasti hal2 jang tidak baik 
jang terdjadi atau dilakukan 
oleh setiap anggota polisi, ti- 
dak luput dari . perhatian Dja- 
watan Kepolisian Negara, 

Komisaris Sawarno lebih dja- 
uh mendjelaskan, bahwa apa- 
bila tindakan atu perbuatan 
tidak baik itu dilakukan oleh 
seorang berpangkat komandan 
polisi kebawah, maka tindakan 
terhadapnja harus diambil oleh 
kepala polisi propinsi, din apa- 
bila perbuatan itu dilakukan 
oleh seorang anggota polisi da- 
ri pangkat inspektur sampai Ke 
pembantu komisaris, Maka tin- 
dakan2 jang bersifat admini- 

dan jang dilakukan oleh pang- 
kat komisaris keatas, “maka 
tindakan terhadap orang2 itu di- 
ambil oleh Perdana. Menteri. 

Tentang kedjadian di Djem- 
ber, Sawarno katakan, bahwa 
jang diketahuinja sampai saat 
ini Djawatan Kepolisian Nega- 

ra belum menerima sesuatu la- 
poran. Tetapi apabila hal ini 
benar terdfadi, maka menurut 
Sawarno, tindakan sudah pasti 
akan diambil oleh pihak kepala 
polisi propinsi. Sebagaimana di- 
ketahui, menurut kabar jang 
tersiar, akibat perbuatan pengii- 
niajaan jang dilakukan oleh se- 
orang agen polisi di Genteng 
(Banjuwangi), seorang tahanan 
bernama Dimo telah menemui   

  

   

  

  stratif diambil oleh Djawatan | adjalnja. — Ant, 
Lembapa Kebuda "Dudajaan Ind 

4 Kon. Bataviaesen seng 
santun 

  

   Kbenoots 
1 ve chap tenan Welwngehanpen Mm mn Hh 5 Megan Maba msg 

  

  
  
dak tegas, tjepat dan adil um- 

17 Oktober”, Andaikata terdjadi permintaan votum: ikepertjajaan 

dan Parlemen memberikannja, maka hal itu berarti Parlemen 

membenarkan keterangan Pemerintah tanggal 22 Nopember '52 

dimuka Parlemen, Keterangan tersebut pada pokoknja ' berisi 

suatu bantahan, bahwa ”peristi va 17 Oktober” Ita adalah tin- 

dakan coup, Dengan iri golong in jang menganggap peristiwa 

tersebut adalah suatu conp, sep?rti misalnja Divisi Brawidjaja, 

TT, VI dan T.T, Sumatera Selatan, dapat disalahkan. 

Inilah suatu kenjataan jang 
sengadja diusahakan oleh pelo- 
por2 "peristiwa 17 Oktober” un- 
tuk memutar-balikkan soal jang 
sebenarnja. Dan kalau ini ter- 
djadi, maka keadaan akan ber- 
tambah ruwet dan bertambah 
katjau.. 

Pemerintah harus tegas, 
tjepat dan "adil, 

Dengan tidak djadinja Peme- 
rintah meminta votum kepertja- 
jaan, K. Werdojo “selandjutnja 
mengemukakan pendapatnja an- 

tara lain, bahwa menghadapi 
keadaan2 dalam dan luar nege- 
ri, Pemerintah hatus bert.ndak 
tegas, tjepat dan adil. Pemerin- 
tah harus bertindak tegas - tje- 
pat- adil dalam -menjelesaikan 
soal2 dalam negeri umpamanja 
dalam menghadapi pengatjauan 
D.I. dan teror2 anti rakjat lain- 

nja, seperti Bosch — Smit dll, 
peristiwa 17 Oktober dan peng- 
luasan hak demokrasi terutama 
menghadapi Pemilihan Umum 
Sung yetmx We3uop Tenses 'p'e'I 
Karno baru2 ini, jang antara 
lain mengatakan setiap golong- 
an, aliran ataupun kejakinan 
boleh leluasa menjebarkan ke- 
jakinannja sesuai dengan UUD 
kita. Menghadapi situasi luar 
negeri Pemerintah harus bertin- 

  

pamanja dalam menghadapi pe- 
Rondonuwu jang sudah diterima 
njelesaian Irian Barat dan Mosi 
oleh Parlemen. Pemerintah ha- 
rus bertindak bebas umptamanja 
dalam perdagangan dan lain 
sebagainja. 

'Achirnja K. Werdojo mene- 
rangkan, bahwa pengunduran 

sdr. Anwar Tjokroaminoto se- 
bagai Menteri Sosial adnlah 
menundjukkan konsekwennja 
PSII dalam sikapnja terhadap 
Kabinet. Dan hal ini dia mem- 
berikan penghargaan terhadap 
PSII jang mempunjai anggota 
jang mengerti disiplin partai 

(Anwar Tjokroaminoto ? Red,).   

| 

  Jang bilang : Awas dilarang mes 

iDemikian antara lain ketera- 
ngan K. Werdojo, - dari Fraksi 
Buruh Parlemen dalam “pertja- 
kapan dengan wartawan KR”, 

AN BARU 
Mangunsarkoro di- 
tjalonkan ? 

“Keberangkatan Dutabesar In- 

donesia jang pertama untuk 
RRT A. Mononutu jang telah 
kita kabarkan akan bertolak ke 
Peking dibulan Mei ini, ditunda 

hingga bulan: 'Djuni jang akan 
datang. Penundaan ini adalah 
berdasarkan alasan, bahwa, hng 
ga kini belum . ada ketetapan 
Kabinet, siapa jang akan meng- 

| gantikannja sebagai Menteri Pe- 
nerangan, $ 
Dalam pada itu didapat kete- 

rangan, bahwa untuk djabatan 
Menteri Penerangan itu PNI 
mentjalonkan S. Mangunsarko- 
ro, Tjalon semula- Manai So- 
phiaan, berhubung dengan pe- 
kerdjaan2 partai dan di Parle- 
men, tidak bersedia menerima 
Ira Menteri Penerangan. 
— Ant. . : 
  

  

. 
# Meskipun ditiap pintu kes 

ruang pekerdjaan Wi pabrik je, 
rutu Tarumartani Jogja ditulis : 
DILARANG MEROKOK, na 
mun, para pembesar dam pes 
ngantar rombongan Wakil Pres 
siden kepabrik tersebut m & - 
rokok djuga, malahan 
samibil. mengepulkan asap “ade 

rokok, Look 

 



   
   | KUTARADIA 

ngan ekonomi 
bahwa penduduk 1 
ne Barat 3 gan 

   

    
   

    

'ketetapan jang telah 
jang 

  , tidak seger 

mengadak 

1 Menteri) 

  

1 "persedigannja: — Ant, 
MENTERI MONONUTU : : 

8 DJUANDA DAN BAHDER 
Bahwa Meine Pot ejaan DJOHAN TAK KE- 

suka menembak lagi, n 3 . LUAR 
pada waktu ini Kp 1 
1 a eta Mika jaa pers, Mente- 

“ Peggerangan -menerangkan 
, bahwa, 

  

    
    

   

  

   
    

      

    
     
    
     

              

  

   
     
   
     
   

      

   
    

    

   
   
   
     
    
    
    

  

   

  

    

  

     

     

    
   

    

  

      
     
      

     
       

     
   
    
    

   

    

   

    

    

      

    

    

    

   
   
    

  

   
   

    

   

|   'duduk didalam pemerintahan. 
seterusnja ia membantah 

an Kabar2, jang Ir. Dju- 
:ke- janda dan Dr. Baider Djohan | 

Ant.» 
  

  

  
Ssi se nan 

menjatakan, bhw baik. bekamkwat mn 
a dan meminta supa- 

kggal 23 Me jang akan da- 
nana Pena R.- Har- 

i berikan Sana anka jang &- 
katakan dengan tegas seluruh- 
nja chusus ditindjau dari sudut    ternjata meri ap 

lebih besar lagi dari pada jang 

          

   

    

3 sudah2. Namp r koman-| hukum dan tidak dari. sudut 

dan CPM bea Dans An aa jang memang . bukan 
Rusli dengan anggauta sta asnja. 
Major Murtomo dari ja imei Bunji tuntutan. 

“beberapa perwi | ea: 
$ 4 “bahwa ia pada 

— waktu diantara bulan Djanu- 

dtir ari dan Mei 1952 dikota Ban- 
“ad 1 ain tempat dida- 

ari kalangan pimpinan 'Masju- (er engadilan “Negeri 
mi dan Sen Tn - s atau /dan dilain tem- 

hadir beberapa: orang. pat di naa Barat, daerah ma- 

Sehahis djaksa ' membatja ang dalam waktu :pe- 
rea uisitoir. an me takan 
(kuman 5 tahun Pianwan j 1 
tem aa Affandi Ridh 

  

Staf Div. Siwa 

Bandung: . bj 
sekolah . benutaha jang 
pun bertamb: 

  

  

     

     

   
   

  

    

     

  

  

| (Negara ) Islam In- 

bas” nampak “ TM 
diam dan- ketika b 
wan2nja dari 

- Gan. GP mo. 

agak: putjat: ea Ta 
Sidang jg Haa -| dan lain dengan djalan: 

    

   

mito jang dibuat ada orang2 Djaksa 
man IN 1 "Me : 

    
           

       
           

  

atau-.orang lain un 

     

      
    
            

     

menit: tebal En 4 1 ati 
diikuti oleh engan: adi Gn 
deksaina. 

ketua aan Ben hari itust 
| dak “didapatkan Tagi 'keterang- | 
tan2 jang “baru sebagian besar H 
berupa ulangan dan k gas 
tentang beberapa “ bagian: 
pertanjaan2 “dan keterangan? 
terdahulu: aa 

   
   

        

   

P2   
LM Na 

1 aa diket ihus a 
2 pertentangan 

3 terdakwa, “ad 

, 
tawa .dan 

      
       

  

     
     

    

kepadanja tidak. 
Perdana, Menteri, . F 
Dalam 

DaGN tunt tannja 
| dalam TAN 

     
      
         

    
    

  

        

ana depta jang terachir telah me | 
Ja Sr jang Ha Kara 

3 (itu dianggap : 

Diterangkan Haa bahwa.an- |' 
dari Kementerian Ke- 

| rkan sebelum 

gi sebagian be- 
terangan Kan- 

Urusan Pe- | melihara dan mempertinggi ke- | 
dilaksana- | bahagiaan murid dengan djalan 

j t “djawatan2 itu- ha- 
: .yug menerima terlebih dulu uang | bangunan2 sekolah, ' (b) menje- 

an keluarnja wakil 
Kabinet dewasa ini 
akan mengundang |BANJAK- SENDJATA PL 

Sesuatu partai ea untuk turut 

murahan hati paka Dias, mag akan Me on 

i|iang erat antara 

N. Jang men Suaul 

Paman mua ata an | 
“Indonesia terhadap musuh, satu 

lain jang men- 
Agung 'Suprapto tugas s dari musuh seba seba 

Tah suda 'penjelidik atau pengintai, | 
at Sant ia 2 (Te Hata 

1 rum 
in 

nenjelidik?. atau 

aem- | dan 126 3c K.U.H-P. dan pasal 4 

    
     

              

     
      
        

                

       

      
    
        

      

   

   

  

   
   

     

      
        

  

tat | perkara II, jakni : 

| dinding rumah-pendjara. 

c aa, AE Nan ju- | 

     

      

     

      
    
   
   

  

   
    

   
    

  

    
   

   

    

    
   
     

   

  
me 

  

@ambil oleh. 
aa 2 : 

  

    
   
    

  

    

    

   

  

   

    

  

   

  

    

   
    

    

       

   
    
   
    

    

   
    

     

    
   

            

    

  
  

terdapat perkem ini, te 1 "Der 

ru dalam 

net achirnja memutuskan untuk 
“| terus bekerdja dengan tidak me- 

| Ingadakan permintaan votum 
kepertjajaan dari D.P.R. itu. 

| JAJASAN KEBAHAGIA- 
AN MURID" 

| Berdiri di Bandung. 
Atas usaha “kalangan perguru- 

an maka sekarang di Bandung 
telah berdiri sebuah ,Jajasan 
Kebahagiaan Murid." 

“Jajasam ini bertudjuan untuk 
menjelenggarakan berbagai usa 
ba untuk memperhatikan, me- 

  

  
(a) mendirikan ' 'dan memelihara | 

| lenggarakan sekolah2 ditempat2 
jang sangat membut tuhkannja, 
terutama sekol yak, (c) me- 

'njelenggarakan “tempat. beristi- 
yahat utk murid diwaktu libur, 

(@) menjelenggarakan asyama2, 
dana-siswa dan usaha2 Jainnja. 

Ketua dan wakil ketua jaja- 
san itu. ialah 'Wandi Darmawi- 

djaja dan Hadiprawiro, sedang- 

Kan penukanja Sukarna. — Ant. 

  

  

DIRAMPAS 
Hasil gerakan pember- 
'sihan dikota Bandung 

Berita jg didapat dari KMKP 
Ban aa: “bahwa dalam ge- 

|rakan pembersihan dikota Ban- 
Gung baru? ini oleh tentara telah 
dapat ditangkap seorang: berna- 
"ma Dahian jang dari pemerik- 
Isaan dapat diketahui, bahwa ia 
adalah ,,komandan Peleton 1 
.kompi bantuan dari Bataljon 427 

Darma “Kusumah dari gerom- 
bolan TLIL je ea didae- 

Tjil il in. 
— Atas pengakuan 'dan petun- 
@juk Dahlan tsb., oleh tentara 

selandjutnja telah dapat diram- 
pas sedjumiah besar sendjata 

terdiri dari 2 bren,' 5 sten, LT 
Lee Enfield dan beberapa putjuk 

istol beserta pelurunja, disua- 

“tu tempat jang tidak djauh dari 
kota “Bandung. 
“Menurut pihak KMKB, penang 

'kapan dan pembeslahan sendja- 

ta itu adalah hasil kerdja-sama 
'rakjat dan 

alat2 kekuasaan negara. — Ant. 
  

ber?kan bantuan kepada  mu- 
suh atau tidak dengan maksud 
merugikan Negara terhadap 
“musuh, dengan sengadja mem- 
berikan tempat penginapan ke- 
pada Uso alias Idris dan Mis- 
bach, atau kepada orang2 lain 
jang mendapat tugas darj mu- 
“suh sebagar penjelidik atau pe- 
ngintai, dirumahnja tersangka 
sendirj “atau dirumah orang 
Iain, alhasil menerima, me- 
njembunjikan atau membantu 
“penjelidik atau pengintai2 untuk 

. melandjutkan pekerdjaannja. 

Perkara II: bahwa ia pada 
waktu dan tempat terurai disub 
“terutama dengan sengadja lang- 
“sung atau tidak langsung telah 
memelihara “teguh  berdirinja 
D.I Kartosuwirjo (Negara 

“Islam Indonesia — N.I.L.), ialah 
| suatu gerombolan, perkumpulan 
| atau organisasi bersendjata dgn 
djalan menjokong setjara - mo- 
reel dan materieel, “diantaranja 
jalah tersangka “sebagai ang- 
gauta Dewan Pemerintahan Da- 

Jangsung kira2 dua Ar na aa memberikan tempat pengi. | erah Propinsi Djawa Barat, 

jngan diana aa procesver- | pan kepada Uso alias Idris | mendatangi kediaman pemimpin 

baal dari Prawoto. Mangkusas- bi 'Djamad:dan Misbach, atau | D.I. Kartosuwirjo (Negara Is- 
lam Indonesia — N.LI.), ialah 

| Achmad Sungkawa dan Sanusi 
Partawidjaja didaerah Tjian- 
djur, memberikan tempat ke- 
pada penjelidik2 D.I. dan mem- 
berikan laporan seperti terurai 
dlm sub terutama adanb. 
Memperhatikan pasal2: 124 

“(peraturan Panglima T.T.-III 
(No. 611950. 

| Pada bagian terachir dari re- 
|| guisitoirnja, djaksa P. Jumarta 

al minta kepada ketua Pengadilan 
| Negeri Bandung: 
La). menjatakan kesalahan ter- 
| dakwa Affandi Ridhwan seba- 
kgaimana dimuat dalam tuduhan 

Langsung 

Jatau tidak langsung dengan se- 
r- | ingadja memelihara. |organisasi 

peron 
“menghukum tertuduh dgn 

Be pendjara  .Jlamanja 
lima tahun, dengan ketetan- 

: Lan, bahwa, kepadanja tidak akan 
“diperintahkan bekerdja diluar 

iL 1, memerintahkan, supaja 
Iitertuduh, dengan segera dima- 
#sukkan tahanan. (Selama ini 

gai- tawanan S.O.B. (diinternir) 
“dan ditempatkan ditempat ta- 

| wanan2 SOB. Red), 
“d). supaja tertuduh .memba- 

ja semua ongkos2 dalam per- 
An ap 

| (masih . disambung).   

“soal meminta votum | 
| kepertjagean itu, dimana Kabi- | 

Salah satu Antar jang akan 

Hukuman jg dimintakan. | 

Affandi Ridhwan ditahan seba- | 

  

—dihadiahkan untuk Ambon. 
. ". (Gamb, Djapendi). 

  

— APAKAH GIA NASI- 
— ONAL ATAU TIDAK 

. Terserah kepada peme- 
rintah Indonesia, kata 

: “Plesman. 
“Dr. Plesman, direktor K.L.M. 

tikulir   
.komentar. Karena untuk me- 
.nentukan apakah G.LA. satu 
perusahaan “Indonesia atau ti- 
dak, terserah kepada pembesar? 
pemerintah “Indonesia sendiri, 
kata Dr. Plesman. 
“Seperti pernah kita kabarkan, 

Mr. E. L. Barton, ahli urusan 
penerbangan sipil dan kena'a 
missi ICAO di Indonesia, dalam 
satu interpiu menerangkan bah- 
wa pihak. Inggeris belum mem- 
punjai bukti penuh, bahwa ,,Ga- 
'yuda Indonesian Airways” se- 
bagai satu?nja maskapai pener- 

an di Indonesia, benar? ber- 

'menpenai interpiu dengan Bar- | 
1 ton, tidak bersedia memberikan 

Dn Polikjama Undang - Undang 
Perguruan Tinggi” 

BEBERAPA HAL MEMBERATKAN : UNIVER- 
SITEIT PARTIKULIR 

(EMENTERIAN Pendidikan, ag 

folio, jang berisi 100 pasal. 

Selain. memuat maksud dan | 
tudjuan perguruan tinggi pada 
umumnja dan organisasinja, ren 
tjana itu mengatur djuga 'hal2 
mengenai perguruan tinggi par. 

tikulir., Hal2 mengenai ini dia- 
tur Mulai dari pasal 68 sampai 
pasal 93. 

Kementerian P.P.K. telah me- 
njampaikan naskah rentjana itu 
Gjuga kepada universiteit2 par- 

untuk dipeladjari dan | 
mengharapkan pendapat dan 
usul2 dari pihak perguruan ting. 
gi partikulir tentang rentjana 
tersebut, 

Beberapa keberatan. 

Perguruan tinggi partikulir 
»Universiteit Merdeka”, ' jang 
sekarang sudah mempunjai 2 
fakulteit dan berkedudukan di 
Bandung, sekarang telah selesai 
dengan pendapat dan usul2-nja 
untuk disampaikan kepada Ke- 
menterian P.P.E. 

Atas pertanjaan 'Mr, Sudja, 
jaitu Ketua Seksi Pendidikan 
Umum dari Pengurus Universi- 
teit Merdeka itu menerangkan, 
bahwa ideenja dari rentjana ter- 
sebut adalah baik, tapi pendjel- 

maannja dalam “bentuk pasal2 
masih mengandung  hal2 jang 
terutama untuk universiteit par.   | sipat 10074 nasional. — Ant. 
tikulir amat berat untuk dipe- 
nuhimja. - 

    

EWASA ini pihak tentera 

Daerah ini menurut keterang- 
an pihak resmi mendjadi tem- 
pat sembunji djuga dari "bupa- 
ti2” Darul Islam untuk kabupa- 
ten Tjilatjap dan Banjumas de- 

mikian djuga seorang ”inspek- 
ur polisi” Darul Islam. 
Dalam gerakan pem- ber- 

sihan jang diadakan bebera 
pa hari jang lalu pihak tentera 
telah dapat merampas beberapa 
ratus ton padi didaerah gu 
padi jang ,,dikuasai” oleh bih 

kian djuga tlh ditangkap bebera 
pa orang jg dituduh .mendjadi 
kaki tangan dari pihak gerom- 
bolan. 
Pada umumnja penduduk me- 

naruh kepertjajaan jang besar 
sekali kepada  kebidjaksanaan 
dan tindakan pihak tentera un- 
tuk membersihkan daerah Tjila- 
tjap dan Banjumas chususnja 
dari kaum gerombolan penga- 
tjau tersebut. 
Sementara jitu dapat dikabar- 

kan, bahwa baru2 ini di Purwo- 
kerto' telah dilangsungkan dju- 
ga pertemuan antara Panglima 
Divisi . Diponegoro: Moh. Ba- 
chrun, Komandan Gerakan Ope- 
rasi "Banteng Raiders” Let. 
Kol. Amat Jani dan pembesar2 
sipil didaerah Banjumas untuk 
membitjarakan lebih sempurna 

tentang aksi pembersihan. 
Tentang hal ini, pihak jang 

berwadjib tidak mau memberi 
keterangan, hanja dinjatakan 
untuk mentjari djalan jang le- 
bih effectief dalam Han 
kan tindakan2 itu. 
Sesudah pertemuan itu, Pa- 

nglima Divisi djuga mengada- 
kan kundjungan kedaerah2 ope- 

rasi didaerah Tjilatjap dan Ba- 
njumas jang kemudian dilan- 
Gjutkan ke daerah Tegal. 
Demikian djuga untuk keper- 

juan seperti tersebut diatas pa- 
da hari Kemis jang lalu di Ku- 
ningan, Tjirebon, telah dilang- 
sungkan pertemuan antara bu- 
pati2 Tjiamis, Kuningan, Pema- 
lang dan Tjilatjap. 

BEASISWA PENER- 
BANGAN 

Kpd pegawai? Indonesia 

Bagian Penerangan dan Hu- 
bungan Umum Kem.  Perhu- 
bungan mengumumkan, bahwa 
dari kepala perutusan ICAO 
(Organisasi ' penerbangan (sipil 
internasional), ELT Barton Dja 
watan Penerbangan Sipil men- 
dapat keterangan, bahwa ICAO 
di Montreal “telah memberikan 
empat “beasiswa penerbangan 
kepada pegawai? Indonesia dari 
Djawatan Penerbangan Sipil. 
Jang akan berangkat .menudju 
Canada dan Amerika Serikat 
pada permulaan bulan Djuli jg 
akan datang unt. menunaikan tu 

| gas beladjarnja ialah, Karamoy 

1 Utk mata-peladjaran Aviation E 
conomics, dan Dadang Kartawi- 

djaja untuk mata pelafjaran 
electronic dan Radio Navigati- 
onal Aids ke General Electronic 
Training Establishment dinegeri 

Inggeris. 
Ir. Soetomo.dan Tobing men. 

dapat seholarship masing2 utk. 
mata peladjaran Airfield Cons- 

.truction dan Airport Martage- 
Ta di Australia dan. Inggeris. 

batu tut. Ir. Sugoto Ke- 
FA Djawatan Penerbangan Si- 
pil sedang mempertimbangkan 

| satu scholarship lagi untuk pe. 
gawai bangsa Indonesia, guna 
mata peladjaran Air TAara 

    tion dan Aircraft Inspection, - 
Ant, an Lab as D2 WA 

Daerah Banj jumas tempat sem- 
 bunji »Bupati2” Darul Islam 

SEDJUMLAH ORANG DITANGKAP BEBERA- 
PA RATUS TON PADI DIBESLAG 

(OLEH : WARTAWAN KELILING "K.R.”) 

gerakan ,,Banteng Raiders”-nja sedang giat mendjalankan 

Na neibap didaerah Kawunganten bagian utara, jang selama 

ini mendjadi tempat sembunji dari gerombolan? 
jang berkeliaran didaerah pegunungan diperbatasan daerah ka- 

bupaten? Tjilatjap dan Banjumas. : 

gerombolan Darul Islam Pan 

jang terkenal dengan sebutan 

Darul Islam 

  

Mr. WONGSONEGORO 
(KETUA P.I:R. 

Kongres PIR ke-3 tg. 10-5 di 
Surabaja telah memilih Mr, 
Wongsonegoro selaku ketua ba- 

sekarang telah selesai menjusun sebuah rentjana 

Gang2 tentang Peraturan Semengara hai Pendidikan dan Penga- 
djaran Tinggi”, Naskah dari rentjana itu terdiri atas 41 pagina 

|gi partikulir 

     
        

   

  

inka dan Kebudajaan 
”Un- 

Sebagai tjontoh dikemukakan- 
nja sjarat, bahwa perguruan 
tinggi partikulir harus mempu- 
njai sekurang2nja 5 orang dosen 
jang mengerdjakan "ful time 
job”, 

Menurut Mr, Sudja, djangan- 
kan untuk perguruan - tinggi | 
partikulir, bahkan untuk univer- 
Siteit.pemerintah pun itu tera- 
sa berat. 

Tjontoh 'lainnja mengenai -di- 
ploma ' jang mempunjaj civiel 
effect, 

Didalam rentjana itu dite- 

rangkan, bahwa perguruan ting- 
harus mendapat 

pengakuan jang sjah dulu dari 

pihak pemerintah sebelum da- 
pat memberikan diploma jang 
mempunjai civiel effect kepada 
mahasiswa2-nja. 

Stan tetapi, demikian kata 
. Sudja, diatas tiap perguru- 

an tinggi partikulir jang sudah 
memperoleh. pengakuan  sjah 
itu, pemerintah akan memben- 
tuk. sebuah "Badan Pengawas”, 
jang djuga bertugas untuk me- 
ngesjahkan diploma tersebut. 

Mr. Sudja menaruh keberatan 

terhadap peraturan ini, sebab 
untuk apa diploma itu harus di- 
sjahkan lagi, kalau toch univer- 
siteit partikulir jang memberi- 

kam diploma tersebut sudah di- 
akui sjah. 

Dalam pada itu ia dapat me- 
mahamkan djuga pendirian pe- 
merintah jakni “untuk mentje- 
gah. timbulnia ”"avonturisme” 
dalam pemberian diploma. 
Menurut pendapat Mr, Sudja, 

kalau ada sebab2 jang berala- 
san, lebih baik diploma itu sa- 
dja dibatalkan. Ini dipandang- 
nja lebih baik, karena adalah 
tidak tepat, kalau pertanggung- 
an djawab diserahkan kepada | 
sesuatu "Badan Pengawas” jang 
sebetulnja tidak berpengetahuan 
tentang universiteit partikelir 
itu. 4 

Ditegaskannja lebih  djauh 
bahwa pembatalan itu adalah 

pada tempatnja djika dilakukan 
oleh apa jarg disebut “Dewan 
Koordinasi”, jaitu sebuah over- 
kappingslichaam dari semua Ba 

dan2 Pengawas. Pembatalan itu 
adalah soal jang prinsipieel, 
jang harus dilakukan oleh in- 
stansi jang lebih tinggi, Pemba- 
talan diploma demikian bisa dju   ru Gari dewan pimpinan dan de- 

wan parti PIR. Selandjutnja di- 
Lea Tn Dr. Hassaidin? se 

3 I, Sutardjo 
Bean a MH dan Se 
Waka sebagai wakil Ketua ke 3. 
Sebagai Sekdjen dipilih Mr, Ab- 
dulwahab. 
Daiam pada itu kaan es me- 

ngetok Kawat kepada Presiden 

dan PM jang mengusulkan agar 
pemerintah : Yalam menetapkan 
anggauta2 panitya pemilihan 
umum pusat melaluj saluran2 jg 
demokratis setjara luas. Selain 
menundjuk 'orang2 darj partai? 
pemerintah djuga memberi ke- 

sempatan kepada partai2 lain- 
nja. 

Konggres PIR dj Surabaja te. 
lah berachir tanggal 10 5 dgn. 
mengadakan | malam .receptie 
bertempat digedung kebudiaja- 

an dengan dihadiri oleh 17 dari 
125 Wabangenj ja di Indonesa, 
—R., - SB 

  

KONGGRES GURU2 
SEKOLAH TEHNIK 

Tgl. 23 Djuni di Madiun. 

Pada tgl. 23 Djunj j.a.d, di 
Madiun akan diadakan . kongres 
guru2 Sek. Teknik seluruh In- 
donesia. Dalam “kongres itu 
akan dibitjarakan soal2  menge- 

nai demokratisering pengadjar- 

an Sek. Teknik. 1 
Sementara itu pada tgl. 1-5 

Djuni jad. peladjar2 Sek. Teknik 

S.T.P. dan S.T,M. akan berkong- 

res di Semarang, jang djuga 

akan membitjarakan soal2 ine- 

ngenaj demokratisering tsb. RD. 

SEKOLAH LATIHAN 
SGEHA BANDUNG 

Menurut penetapan ' Menteri 

Agama no. 16 tahun 1953 maka 

PGA. Negeri Bandung kini  di- 

Negeri untuk djurusan Sastra 

dan Ilmu Pasti sedangkan pim- 
oinannja diserahkan .kepada Ke 
sala PGA tersebut demikian ke 

terangan jang didapat. 

Penetapan ini dilakukan me- 

ngingat di PGA Bandung diwa- 
39 ini ada terdapat sjarat2 jang 

diperlukan SGHA untuk menga 
dakan tempat latihan . bagi pe- 

ladjaran praktek guna mendja- 

min hasil jang baik —- (Kor). 
  

  

MEMBAWA ISTERI 
PALSU 

Dua bulan jang lalu J: 
telah datang kepenghulu' 
untuk minta talak dengan 
isterinja bernama iDj. jang 
pada. waktu itu ikut datang" 
kemuka penghulu. Dua bu- 
Jan kemudian Dj. telah me- 

laporkan' kepada jang ber- 
wadjib dan J. harus dita-' 
han untuk “diperiksa, Ter- 
njata, bahwa J, ketika min-' 
ta talak dari Dj. bukanlah 
membawa Dj. kemuka peng' 
hulu, tetapi seorang peremi' 

djadikan sekolah latihan SGHA |. 

ga mengakibatkan pentjabutan 
pengakuan sjah itu, 

Tentang susunan "Badan Pe- 
ngawas” jang diserahkan kepa- 
da Menteri P.P:K. semata2,'Mr, 
Sudja menganggap, bahwa lebih 

baik dalam Badan Pengawas itu 
ada duduk seorang wakil dari 
universiteit jang bersangkutan, 
supaja bisa membela kepenting- 
an universiteit partikulir itu. 
Djangan sampai Badan Penga- 

was it merundingkan keadaan 
universiteit partikutr itu "over 
ons, maar zonder ons”. 
Demikian pendapat Ketua Sek 

si Pendidikan dari Pengurus U- 
niversiteit - Partikulir ”Merde- 
ka”. — Ant. 

PEMIMPIN REDAKSI 
'TROMPET MASJA- 

RAKAT" 
Diniata menghadap 

"Pengadilan Negeri 
Surabaja. 

Kotambonan, pemimpin re- 
daksi  "Trompet  Masjarakat” 
tanggal 12 Mei j.a.d.. diminta 
menghadap Pengadilan Negeri 

Surabaja “untuk bertanggung 
djawab atas tulisannja . dalam 
harian tersebut tanggal 21 dan 
24 Djanuari jang lalu, jang di- 
anggap menghinz Biro Rekon- 

| res Pendidikan itu akan dilaksa 

PADERI MUDA CARME- 
LIT DI JOGJAKARTA 
Telah datang di Jogjakarta, : 

paaeri muda Hilarion Harjos'- 

santo dari Orde Carmeliet jang 

baru? ini ditahbiskan oleh Mer. 

A Sugijopranoto S.J. di Malang 

bersama-sama dengan paderi. 

muda 3 orang lainnja. 

Pari Minggu kemarin, ia Me- | 

ngorbankan Missa Sutji Besar 

jang pertama di geredja Gan- 

djuran, Bantul jang mendjadi 

tempat 'kelahirannja. Selandjut- | 

nja diadakan pertemuan per- 

| kenalan: Pe lela Ka-: 

tolik setempat peralatan de- 

ngan keluarganja. 4 2 

Direntjanakan, bahwa pada ha 

ri Raja Pentekosta ia akan me- 

ngorbankan Missa Sutji Besar 

di geredja Bintaran dengan 

mengingati |bahwa pada waktu 

revolusi ia telah menerima pen- 

didikan menengah (Seminarium 

Minus) di paroki Bintaran pula. 

KONGRES PENDIDIKAN 
INDONESIA DI 
BANDUNG 

Pengurus Harian Badan Kong. 

res Pendidikan Indonesia jang 

bertempat di Jogja menerang- 

kan, bahwa pada tanggal 3 Mei 

di Bandung telah dapat dibentuk 

Panitya Persiapan Kongres Pen- 

didikan Nasional, terdiri dari 

pada Pengurus “Komisariat PG 

RI. Daerah V (Djawa Barat) di 

Bandung dengan beberapa ba- 

dan angganta BKPidisana. Kong 

nakan di kota tersebut besok 
dalam liburan Sekolah kwartal 
I tahun peladjaran 1953 / 1954. 

Pembentukan Panitya Persia- 

pan Kongres selengkapnja dise- 

rahkan kepada kebidjaksanaan 

Pengurus Komisariat PGRI 3 
Bandung. 

Hasil2 nun talah 

kongres itu bersifat - terbuka 
(openkongres) dan jang mendja- 

di anggauta kongres ialah sbb: 

1. perseorangan dengan mem- 
bajar sumbangan “Rp. 10,—-2. 

Sekolah2 'partikelir jang belum 
tergabung dalam B.K.P.I, dgn 
membajar sumbangan Rp. 20,— 
dan berhak mewakilkan seba- 

njak-banjaknja 2 orang. 3. Or- 
ganisasi2 (Sosial, Ekonomi, Po- 

litik), dengan membajar sum- 
bangan 'Rp.30— dan ber- 

hak mewakilkan 2 orang. 
Atjara dalam kongres itu be- 

rupa preadvies2 3 matjam, jg 
mengenai Dasar pendidikan: Tja 
ra mendidik anak2 kita diseko- 
lah-sekolah, berdasarkan azas? 

Pantja-Sila Negara. Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Tudjuan pendidikan: 

a. Tudjuan pendidikan dan pe 

ngadjaran membentuk manusia 

susila jang tjakap dan wargane- 

gara jang demokratis serta ber- 
tanggung djawab tentang kese- 

djahteraan mijanakat dan ta- 
nab air. 

b. Tiara mendidik anak2 kita 

nja. Keistimewaannja 

Ipatan kepada kaum ibu2 

ITAMAN KANAK2 DGN, 
PENITIPAN KANAK2 

Pada tanggal 1 Djuli jg akan : 
datang akan dibuka sebuah Ta- 

| man Kanak2 jang agak lain tjo 
raknja dari pada Taman Ka- 

nak2 jg telah-ada pada umum- 
terletak 

dalam hal memberikan kesem- 

jang 
perlu bepergian pagi atau be- 

kerdja untuk menitipkan anak- 
nja sampai djam 14.00 Anak 
jang boleh. dititipkan hanjalah 
jang mendjadi murid dari seko- 
lah tersebut. 
“Dengan tjara demikian jaja- 

san tersebut berusaha untuk 

meringankan beban kaum ibu 
jang bekerdja atau periu bera- 

pat, sehingga ibu2 ta' usah cha- 
watir akan didikan anaknja se- 

lama mereka bepergian. Perlu 

diterangkan disini, bahwa untuk 
anak jang dititipkan disediakan 
makan siang. 

Pendaftaran akan dimulai pa- 
da tanggal 15 sampai dengan 30 
Mei dari djam 16.00 sampai 
an 18.00 sore di Klitren Kidul 

MALAM SENI DRAMA 
LK. 

Semalam, digedung Negara, 
oleh Institut Kebudajaan Indo- 
inesia, telah dipertundjukkan 
malam seni drama, dengan me- 
ngambil tjeritera ,,Awal dan 
Mira” karangan Utui T. Sontani, 

Pertundjukan tersebut, ialah 
untuk mengetahuj sampai di- 
mara djaih para siswa dari 
pada Institut tersebut dalam 
mempeladjari seni dram3 

Hadlir pada pertundjukan itu, 
para penggemar serta peminat 
seni drama, dan para undangan?. 

TINGGAL MENUNGGU 
“KETENTUAN KEM. 

KEUANGAN 
Darj sdr. Sutjipto salah se- 

orang dari rombongan. utusan 
kcxapradja Jogja uhtuk membi- 

tjarakan soal pindjaman kredit 
sebanjak Rp. 35,— djuta guna 
pembelian hotel Garuda, dida 
pat keterangan bahwa soainja 
Ketentuan aari Kementerian Ke. 

uangan. Dalam pada itu ditegas 
kan, bahwa setelah mendapat 

penitjelasan2 dari para utusan 
Kotapradja Jogjakarta, Kemen- 
terian Dalam Negeri achirnja 

dapat menjetudjui permintaan 
itu. Alasan jang dikemukakan 
oleh Kementerian Keuangan be 
lum dapat memberikan perse- 
tudjuannja itu jalah karena Ke 

menterian tsb. masih ragu2 apa. 

kah hotel Garuda nantinja akan 

dapat menarik keuntungan, jg 
dapat mendjarmn akan Kem- 
bali pindjaman tsb. 

Seperti “diketahui pindjaman 
jang masih “harus |diperdjsang- 
kan oleh Kotapradja Jogjakar- 

ta jalah sebesar Rp. 2.5 “djuta, 

sedangkan jang satu djuta su- 
dah goal, 

GEMMA HADAPI KON- 
PERENSI 

Dewan Pimpinan Sementara   disekolah-sekolah, agar dapat 

mentjapai tudjuan tersebut. 
Susunan pendidikan dan penga 

djaran: Susunan pendidikan dan 
pengadjaran dinegara kita jang 

sesuai dgn perkembangan dan 
kebutuhan masjarakat. 
Pendaftaran mendjadi anggau 

ta kongres tersebut dialamatkan 
“kepada Pengurus BKPTI dja Dj). 
Mahameru 11 Jogjakarta n 

harus membajar lebih dahulu 

uang sumbangan. tersebut pada 

bagian III huruf B. 
Preadvies2 sesudah ditjetak 

akan disampaikan kepada para 

tjalon pengundjung kongres jg 

'telah terdaftar . 
Hal2 lain jang berkenaan pe- 

laksanaan Kongres Pendidikan   struksi “Nasional dan kepala 
BRN Diawa Timur. — Ant. 

Nasional itu, akan diumumkan 
lebih Jandjut. 
    
MENDJADI 

LEAGUEFOR THE 

dari PBB. 

Pengurus . lembaga 
memberikan pendjelasan seba- 
gai berikut : International Lea- 
gue for the Rights of Man telah 

didirikan dalam tahun 1942 dan 
mendjadi salah satu dari 93 ba- 
dan internasional jang menda- 
pat pengakuan dari Dewan Eko- 
nomi dan Sosial PBB sebagai 
badan penasehatnja, Internatio- 
nal,League itu sekarang sudah 
mempunjai 21 ,,affiliates”  ter- 
sebar di 18 negeri (belum ter- 
masiik Indonesia). 

Berbagai usaha jang pernah 
dikerdjakan leh International 
League for the Right of Man, 

jan gtelah mendorong Lembaga 
Hak2 Manusia Indonesia untuk 
mendjadi ,/affiliate”, sebagai be- 
rikut : 

1. Lembaga International un- 
tuk mendjamin hak2 manusia 
telah .menjokong resolusi dari 
PBB dalam tahun 1946 - untuk 
menolak . masuknja  Spanjol 
“Franco kedalam keluarga dunia 
dan menentang djuga tindakan 
Amerika untuk. memberi  pin- 
djaman pada negara fasis itm 

2 Lembaga itu tlh menjerang 
perkosaan hak-hak manusia 
jang dilakukan oleh pemerintah     puan”lain, bernama Du...     Peron di Argentinia, terutama   

tersebut , 

berhubung dengan dibeslahnja manusia, —- Ant, 

Lembaga Hak2 Manusia 
Indonesia 

(AFFILIATE'" INTERNATIONAL 
RISHTS OF MAN 

ENGURUS harian Lembaga Hak? Manusia, jang diketuai 
oleh Mr. Sunarjo minta dikabarkan, bahwa rapat pengu- 

rus Lembaga Hak? Manusia Indonesia telah mengambil putu- 
san untuk mendjadi ,affiliate” dari International League for 
the Rights of Man, jang merupakan sebuah padan penasehat 

kantor harian La Prens, dan 
diberangusnja semua  harian2 
opposisi dan dituntutnja semua 
lawan2 politik, 

3, Lembaga internasional itu 

telah menjokong djuga perdjoa- 
ngan rakjat Indonesia menen- 

tang agressi militer Belanda. 
Ketika rakjat Indonesia meng: 
hadapi perang kolonial melawan 
tentera pendjadjahan Belanda, 
Lembaga ini telah memprotes 
Belanda, jang melakukan agres- 

si terhadap rakjat Indones:a dan 
menggunakan bantuan ekonomi 
Amerika untuk mentjoba men- 
djadjah kembali Indonesia . 

4, Lembaga internasional tsb. 
telah menjokong - perdjoangan 
komite hak2 manusia di London 
jang menuntut pemerintah Ing- 
geris untuk  memperkenankan 
kembalinja Seretse Khama, ke- 
pala “suku “bangsa ke negeri 
asalnja, Bechuanaland, ..Khama 
ini seperti diketahui telah . me- 
nimbulkan amarahnja orang2 
kulit2 putih Afrika, karena ia 
telah menikah dengan seorang 
wanita “kulit putih, Khama ti- 

dak diperkenankan kembali ke- 
negeri asalnja, melainkan boleh 
mengadakan kundjungan. Hal 
ini bertentangan  dengun hak2 

  
daa Ae 

Gerakan Mahasiswa Merdeka'di 

| Jogjakarta memutuskan untuk 

| segera mengadakan konperensi 

Ldengan segenap tjabang2-nja da 
'lam achir Djuni jang akan da- 

tang, apabila mungkin bertem- 

pat di Djakarta. 
Untuk “ini dari Jogja 

berangkat seorang anggauta Pe 

ngurus GEMMA ke Djakarta un 

tuk mempersiapkan dan me- 

tjabang dikota tersebut, 

- Diantara atjara jang akan' di- 

bitjarakan dalam konperensi itu, 
pengessjahan anggaran dasar, 

pemilihan pusat pimpinan dan 

hui pusat pimpinan sementara 
sekarang terdiri dari Sdr. Maha- 
ga ketua, Darmawan B.A. Wk. 
ketua, Agus -sekdjen., 'Basjar 
bendahara, dan Moch. Dahlan / 
Henky Sumarso 

umum, 

ar negeri dari dekat direntjana- 

kedudukan di Djakarta, 

hasiswa jang seazas dng GEM- 
MA akan dipersoalkan. 

Tjabang Jogja bersiap 
Selandjutnja diberikan, bahwa 

GEMMA tjabang Jogja untuk 

tersebut diatas achir2 ini 
melengkapi . 

mengadakan comisariat2?nja sbb: 
Untuk Fakulteit H.E.S.P, Sdr. 

Slamet. fak. Kedokteran Sdr. 
Hasanudin, fak, Tehnik Sdr. Su 
peno, untuk U.I.I. dan P.T:A.LN. 
Sdr. Moh. Dahlan dan Sdr, Ma- 
wardi utk komm, A.S,R.I, 

.telah 

  

Tontonan malam ini 
LUXOR: One Big Affair”, 

“Evelyn Keyes, Dennis 
O'Keefte. $ 

INDRA: ,Bakti", Kasma Booty, 
TP Ramlee. 

REX: 

Tyrone Power, Ann Blyth, 
RAHAJU: ,San Antonio”, Errol 

“Elynn, “Alexis Smith, 
SOBOHARSONO : ,,Too Young 

to Kiss”, June Allyson,: Van 
Johnson. j 

SENI SONO: ,,Main? djadi sung. 

.guhan”, "Raden “Mochtar, 
Netty Herawati. 1 

MURBA: Po 'A IJ”. 

WETAN BETENG: ,Bagdaad", 
Maureen O'Hara, Paul Cris- 
tian 

K NTOPRAK TRIMUDO-TOMO: 
»Prabu Klono Sasi/Suro Mas 
djopait”,   

ngadakan pembitjaraan dengan 

urgensi program. Seperti diketa- k 

menjesuaikan dengan persiapan : 

telah . 

a
i
 

komisaris . 

Agar selalu dapat mengahi 5 

'konstelatie politik dalain dan lu- . 

kan agar pusat pimpinan ber-j: 

formasinja dengan : 

SI never forget you”, 

.
 

Djuga kemungkinan2 diada- 
kan fusi antara organisasi2 ma-



   

  

   

   
   
   

  

   
   

  

   

      

      

    

      

   

   
   

    

    

   

    

   

  

   

    

   

  

    

   

  

   

    

da. upa- 
olah Kader 

er (baru) 

1 Ta an 

, “Pangili- 

Bin 
' amat berman aat bagi pa- 

PA ai - WI i 

,— dan sisanja be- 
alat? #ihugan monjet Gan 

Buta "Tani 
menerima bantuan Bapa memenu- 

Puntuk kara dikeluarkan. 
(Ker). 25 

SLAMET" 'DJO: 
LONTORO 

Di bawah: bimbingan RL Uru- 

| toro: Sapuran kini telah berhatsil | 
membeli sapi pematjek disam- | 

harga Rp. 3100— R.T. tersebut 
jang beranggauta semua  pen- 
duduk djuga ikut serta membe- 
rikan k da pem nan aja, 

lan Ban Menahan “s6: 

    

djutnja setiap anggauta jg men 
jual diwadjibkan mengisi kas 
2” Yan utk. sapi-seekor Rp.3,— 
kambing Rp. 1,— (Kor).: 

Bandjarnagara 

428 KAJIMUDIN DILATIH 
'Baru2 ini “di Bandjarnegara 

telah dapat diselesaikan latihan 
kajimudin jang diselenggarakan 
-oleh Kantor Urusan Agama Ka- 
bupaten. Dari djumlah 546 kaji- 
mudin jang . menerima latihan 
ada 428 orang. Ketjuali memper 
dalam PenENNN | disekitar 
soal hukum N djuga di. 
adjarkan soal umum, "pendidikan 
dan penerangan agama dengan 

Iguru2nja dari djawatan “jang 
bersangkutan. Beaja latihan tsb. 

berdjumlah Rp. 11818,— jang 
mana Rp. 1118,— diterima dari 
KUA propinsi sedangkan sisanja 

diusahakan oleh Bupati dan KU 
A sendiri serta desa2 dan djuga 

sebahagian ada jang dipikul oleh" 
para kajim sendiri (bekal) dika- 
rengkan hasrat untuk menda- 
pat kepandaian. — (Kor).   
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an up Bata” Natan Si : 

  

   
   

   

    

   

  

   

  

   

  

   

            

   

  

   
   

        

   

Ba 13 Ra 

kan' 'dalam gaja 
asing diba 1 

da: 

  “gauta, jang ad 
“dan Pong an di Pe 

  

  

hi sjarat akan diusahakan pula 
SS — 

PERKEMBANGAN Th 

san Gerakan Tani Wonosobo, | 
Rukun Tani ,, ttdsD ng 5 : un Tani ,,Slamet” ds Djolon- senantiasa" “mengambil sik ap je 

ping mempunjai harta-benda be | 
Ta hasil-bumi hewan dll se- | 

ta pemeli- | 
heraan “keamanan desa. Selan- | 

R 

  

      

      

| positif terhadap setiap masalah 
jang penting di PBB dan akan 
terus. 
jang akan datang. ' 

patnja itu dalam 3 idatonja di 

imuka para anggo Singapore 
American Associatior 

Selandjut .'Menon menge- 
mukakan, bahwa politik luar ne. 
“geri India didasarkan kepada 
14 faktor jang positif, jaitu: 

1. .menjuburkan persahabatan 
dengan semua negara didunia 

ini : 
2. keinginan menegakkan per- 

damajan dunia dengan memper- 
taruhkan segala .matjam, pe- 

| ngorbanan : 
8. sikap nasional jang teguh 

untuk menentang  rasdiskrimi- 
nasi dimanapun djuga diseluruh 
dunia : 
“4, membantu setjara aktif 

semua negara jang terlibat da- 
jam perdjuangan menuntut ke- 

| merdekaan politik melawan pe- 
.merintah2 pendjadjah. 

Keterangan Menon ini diduga 
dimaksudkan sebagai reaksi ter- 
“hadap .komentar seorang sena- 

    
  

    

  
  

bahwa India sebagai negara jg 
letaknja . berbatasan dengan 
RRT tidak dapat diangap seba- 
gai negara netral dalam mengha 
dapi masalah Korea. — UP. 

PELEDAKAN ATOM LAGI! 
, Di Yucca Flats., 

Salah" satu dari bom2 atom 
skuat” jang pernah ditjoba. di 

A.S, telah diledakkan . di daerah 

pertjobaan Yucea Flats. Bom, 
atom tersebut didjatuhkan dari 
sebuah pesawat terbang dan di- 

  

  

an Pa ia tah p jperua hd jalankan 

  

DIM H DApi MA SALAH2 DUNIA 
IV AKI pemerintah, India. di Malay a, Gopala Menon, 

gkan di Singapura, bahwa -sedjak amemper Oleh komer- 
La yannja, India tidak pernah mendjalankan politik netral 

ET Ta lak pula bi berbuat “demikian dalam meng- 
aa setiap ma alah dunia. Gihari-hari jang. akan datang. 

'Ditegaskannja, bahwa ' India 

at. demikian diwaktu | 

'Menon 1 mengemukakan penda- 8 

Pzuru, 

tor Amerika jang mengatakan, : 

Netwal 

merne- 

  

PERKEMBANGAN A. £ 
DJEPAN 6 

Dikabarkan dari Tokyo, bahwa 
Isesuai dengan ' perkembangan 

langkatan laut"Djepang, di Mai- 
Hokkaido,-kini telah didi- 

rikan suatu pusat latihan militer 

istimewa jang dapat memberi-.| 
kan tempat bagi 8.000 orang. 

. Sementara :itu pemerintah .Dje 
pang memusatkan 'berhatiannja 

“kepada usaha: untuk. mengerah- 

'kan dan melatih sebanjak mung- 
'kin tenaga dalam Korps Keama- 
nan Laut, jang akan merupakan 
inti dari pada angkatan laut 
“Djepang dimasa datang. 

Anak buah kesatuan2 angka- 

tan laut tersebut menurut kabar 
itu hampir semuanja terdiri da- 
ri bekas opsir dan anak” buah 

TO 

Thai akan min- 
ta bantuan 

PBB 
Djika Keadaan diper- 

jakan, 

Dengan resmi diimumkan di 
Bangkok  'bahwa pemerintah 
Muang Thai akan minta bantu- 
an jang pada tempatnja” “ke- 
pada PBB, andaikata keadaan 
diperbatasan Laos akan memba- 
hajakan kedaulatan Muang 
“Thai, LA 

Selandjutnja didapat kabar 
pula bahwa pemerintah  Muang 
Thai telah.mengirimkan kawat | 
kepada delegasinja dalam PBB: 
agar supaja mengundang wakil2 
PBB untuk mengadakan peme- 

riksaan didaerah2 perbatasan 
| Thai. 

Sementara itu, 
membawa alat2  sendjata jang 
modern dan mesiu telah me- 
mnudju ke timur untuk memper- 
kuat pertahanan2 diperbatasan 
Laos, 

Djenderal Phao Shiyanon, ke- 

pala polisi Thai, jang diserahi 
pendjagaan keamanan didaerah 
perbatasan itu menerangkan 
bahwa dalam pertahanan dae- 
rah tapal batas kesatuan2 po- 
lisi mendapat bantuan sepenun- 

nja dari pasukan2 angkatan da-   tentara Djepang. -—- Tass, rat Muang Thai. — UP. 
  

Dari Panmunjom : 

“sad 

' masalah tawanan perang. 

“Pihak Komunis telah mengu- | 

Harrison minta pendje- 
lasan Komunis 

ANGGAUTA KOMISI NETRAL PUNJA 

HAK VETO? | 

ALAM perundingan? gentjatan sendjata di Panmunjom ke- 

marin dulu, ketua delegasi PBB Harrison meminta kepada 

| pihak Komunis supaja memberikan pener angan jang lebih tepat 

“mengenai usul?-nja jang paling belakang, untuk memetjahkan 

Kemudian Harrison menanja- 

Lasan Laos membaha- 

kereta-api2 jg" 

SEMARANG LA Din 
| SEMARANG TEGAL (—i 

ma 
— PATI — TEGAL 4 —2. 

mada Ba aa pertaadi 
Denga, pena omak Hi. dista 

p 2 . sepakbola 
Ph egi-empat jang diikuti 

eh Ps Na 

| seru dari 2 

gan antara 

" Ik 

: femua Na anis akh achir 
| April '53radalah Rp. 3.932-455, 13 

Sementara itu djumiah semua 
: reluarkan sampai achir April 
3 1953 adalah sebanjak Rp. 3. 763.- 

210,86. 
Dengan demikian “pada achir . 

April 1953-ada “sedjumlah Rp.- 

200 ARA, 27 didalam kas. Ant, 

an | — MEDAN MEMPERSIAP- 
. .KAN DIRI 

Sa Untuk PON III 
'k Dalam “mempersiapkan diri 
kabin PON UI Yi Medan pada 
bulan September depan ini, tja- 

| bang2 olahraga Gaerah2 dan ka- 
bupaten2 di Sumatera sudah 

ai melakukan pertandingan2 
Seleksi, Antaranja kini.di Medan 

elah sibuk dengan pertandingan 
heckey, basketball, bolakeran- 

dan tennis, sedangkan di- 
ynta Bea Pa 

dju 
dari Djakarsai 

, eh di Medan achir 

bulan Djuni jang akan datang   
i aerah Sumatera Utara 
ddingan2 seleksi ini diharap 

Beban ca penitia 

akan berachir pada achir 

ntuk - 'mengadakan 'partan- 
gan2 seleksi tsb. Panitia PON 

III daerah Sumatera Utara me- 
(merlukan biaja Sebesar Rp. 500.- 

.-. Nagp one, »karison” untuk 

# ledakkan kira2 setengah mil 
tingginja dari atas tanah “jang 
diseraki dengan matjam2 'ben- 

da2 jang dimaksudkan sebagai 

sasaran, jang berupa 'hutan po- 
hon tjemara. jang dipindahkan 
ketempat pertjobaan tersebut, 
tank2 dan djembatan2 wadja 
dan pesawat2 terbang jang be- 
risikan kera dan tikus2. 1 

Ledakan ini disaksikan oleh 
15.orang anggauta Kongres dan 
2.000 serdadu jang been 
dalam parit2 Pena 
UP, 

3 »k : BT 3 3 

  

  

"Notasi netral 
Amerika Serikat bukannja so- 

kali - menentang-tetap - menen- 
tang idee pihak Utara di Korea, 
untuk membentuk sebuah komi- 

Ia 2 pegara Blok Sovjot, demi- 
kian Menteri LN Amerika, Dul- 
les, 

Dulles mengemukakan, bah- 
wa PBB ketika musim rontok 
jang lalu terima baik sebuah re- 
solusi, dalam, mana antara lain 
Giusuikan supaja dibentuk .se- 
buah panitya netral guna me- 

njelesajikan masalah tersebut ta. 
di, terdiri dari wakii2 Tjekoslo- 
wakia, Polandia, Swis dan Swe- 

dia. — jaitu apa jang sekarang 
dikehendaki oleh pihak Utara 
—, akan tetapi ketika itu Biok 
Sovjet dalam PBB menentang- 
nja, sedangkan anggota2 PBB 

  
lain2-nja menjetudjui. — UP. 

KAUM INTELLEKTUIL 
AUSTRIA 

Hidupnja sukar. 

Sebuah panitya dari ,,Perhim- 

punan 'ahli2 ilmu pengetahuan: 
dan kesenian,, telah mengirim- 

kan surat kepada tiap2 anggau- 
ta parlemen Austria jang me- 
nundjukkan adanja kesukaran2 

dalam memenuhi sjarat2 hidup 

dari para intellektuil Austria. ' 
Selandjutnja, dalam surat ter- 

sebut diminta penambahan se- 
gera dari dana2 jang diperun- 

bongan “oposisi dalam parlemen 
Austria . dalam 
bannja menjatakan : kesediaan- 

nja untuk menjokong perminta- 

si netral dalam mana duduk pu- | 

tukkan bagi ilmu pengetahuan, 
kesenian dan kebudajaan, Rom- 

surat djawa- 

| perta- agan olahraga di Medan mera- 
1 

4 sudah tidak dapat diper- 

in2 muda boleh dikatakan masih 

1 Pa tua jgikini banjak tidak 

Ikan bahwa Sumatera Utara 

an 'Hoskkey dan disamping 
itu lari 5 sampai 10.000 meter. 

Mengenai sepakbola kalangan 
agak sedikit suram dgn. 

ja dari tahun jang lalu, 
kini banjak tenaga2 tua 

Peringaran lagi, sedangkan 'pema- 

emerlukan banjak waktu. un- 
k dapat menggantikan tempat 

dalam kondisi jang penuh. 
apat dikabarkan bahwa mu- 

Idai tgi. 9 Mei jang akan datang 
i Medan akan Mlangsungkan 

: jembara kilat untuk menam- 
h Ne buat memindah-. 

1 am . Singamangaradja 
3g dari Tarutung pekan 

  

MURID P.B.H. 
| Kemudian djadi guru PBR 

Seorang kebajan Krindjing 

ai umur 45 th setelah lulus 
dari udjian kursus ABC dan 
mendapat idjazah, kinj mendjadi 
guru PBH di desanja sendiri de- 4 

'atumajang Wonosobo ' bernama ' 

an jang memang sesuai dari pa- 

ra intellektuil itu, —— Tass. 
  

Dunia sana sini 

xAkhtar Hussein,  Sekdjen 
Kementerian LN Pakistan, ke- 
marin telah bertolak ke New 
Delhi, untuk persiapkan agenda 
dalam perundingan jang akan 
diadakan “antara India — Pa- 
kistan. 

x Sir William Slim, telah mu- 

@nja  mendjabat kepala 

umum angkatan perang kera- 
djaan. Inggeris. 

x Konrad Adenaur, perdana 

14 Mei jad akan bertolak ke 
London. Untuk adakan  pembi- 
tjaraan2 dengan Churchill. 

'& Prof, Theodor MHeuss, pre- 
siden Djerman Barat, telah me- 
nerima surat kepertjajaan dari 
duta besar Indonesia "untuk 
2 Barat, Mr. A. Mara- 

is 
sk Hanri Eugene Navarre, te- 

lah diangkat oleh kabinet 'Pe- 
Lrantjis mendjadi panglima be- 
sar pasukan2 Perantjis di Indo   ne mud 

5 Pn 180 Wanita, 2   (Kor ), 
ye "N 

“40K or ang dianlas China, mengantikan — djenderal 
Rooul Salan, ' 

lai memangku djabatan guber- | 
nur djenderal Australia, Ia ta- f 

staf | 

menteri Djerman Barat, tanggal | 

sulkan supaja para tawanan pe- 
yang jang tidak mau dipulang- 
kan diserahkan “kepada satu 
Komisi. netral'jang terdiri. dari 
negara2 Polandia, Tjekoslowa- 
kia, Swis,.Sweden dan India. 
“Kemudian setiap.tawanan pe- 

(rang jang tidak mau dipulang- 
kan sesudah mereka ditahan 
4 bulan oleh komisi tersebut, "me 
reka akan diputuskan oleh muk 
'tamar jang paling belakang jg. 

adakan sesudah tertjapai gen- 
tjatan sendjata, 

“Ketua delegasi PBB Harrison, 
emudian menanjakan perlunja ' 

r jerahkan soal tawanan pe? 
kepada muk tamar terse- 

ira tan 

   

   
   

   

    

  

netral. Dikatakan oleh Harrison 
selandjutnja, bahwa seolah Ko- 
munis hanja menghendaki di- 
tundanja tertjapainja pemetjah- 
an terathir.soal tawanan. pe- 
rang. 

Tentang Komisi Netral ja me- 
nanjakan apakah ” Komisi 
dalam memutuskan akan meng- 
ambil dasar djumlah pemungu- 
tan suara terbanjak atau apa- 
kah masing2 anggauta Komisi 

mempunjai hak veto. 
  

A.S. KIRIM GANDUM 
KE AFGHANISTAN 

Telah sampai di Chaman diper | 
batasan Pakistan Afhanistan 2 

ribu ton gandum dari A.S. 

Kiriman gandum itu, jang me- 

lalui perbatasan Afhanistan pa- 

da hari itu djuga, ialah kiriman | 

pertama dari bantuan A.S. se- 

kurangan bahan makanan kare- 

na lama tidak hudjan. — AFP. 

7 si inan sesudah | 
4 bulan lamanja diawasi komisi 

tur 

besar 20.000 ton gandum kepada 

Afghanistan dimana terdapat ke 

|kan tentang persiapan2 jang te- - 
lah diusulkan mengenai pem- 

belian makanan dan pakaian Ke- 

| pada para tawanan tersebut . di 

kamp2 jang diawasi oleh Komisi 

Netral. 5 

Selandjutnja Harrison menja- 

takan bahwa usul Komunis me- 

ngenai pembentukan Komisi Ne- | 

trail harus terdiri 5 negara itu j 

tampaknja hanja memperba- | 

njak kesukaran, karena ditiap? | 

kamp2 tawanan harus diadakan | 

T bahasa untuk memberi pene- | 

rangan2. —. BBC. i 
  

TIMBULKAN KEKUATIRA 

ALLAH satu dari pokok2 

  

| pertempuran Gi Indonesia. 

Dalam pengumuman bersama j 

jang dikeluarkan 

rundingan, diterangkan, bahwa 

| ajang paling di Asia Tengga- 
  

ra jang paling belakang menun- $ 

| djukkan kearah perdamaian di- 

| daerah itu. Maka keadaan di 

Korea, kini lebih: mengandung 

harapan baik, namun vindakan2 

| agresi dikota Laos mungkin da- 

pat menimbulkan kekawatiran 

(bagi Thailan dan npgeri2 Asia 

Tenggara. 

Canada djuga tlh bersetudju un- 
tuk mengandjurkan kepada ne- 
gara2 bebas supaja djangan me- 
ngurangi usaha2 untuk mentja- 

| Pres. Eisenhower dan PM. 

: 

  

  

Pasukan? Ho 

Pasukan? Ho Chi Minh 
dalam wilajah Laos, kini 

daa berada hanja 12 mil dar 
Luang Prabang kini telah me- 
ngundurkan kearah utara. Me- 
nurut/sumber2 Komando Peran- 
tjis .pasukan2 Ho rupanja telah 
mengundurkan diri karena me- 
reka tidak mau terdjebak  di- 
daerah peguningan dan rimba 

djika musim hudjan nanti akan 

  

mundar 49 1 

DARI LUANG PRABANG 

jang menjerbu hingga djauh ke- 
telah mengundurkan diri hingga 

48 mil dari ibukota Luang Prabang jang tadinja telah teran- 
| tjam itu, demikian dikabarkan di Hanoi, 

" Penerbang2 pesawat2 pengin- | mulai kira2 pada tanggal 15 Mei 
tai Perantj.s melaporkan, bah- 
wa kesatuan? dari pasukan2 Ho 
jang beberapa hari jang lalu su- 

jang akan datang. 
Djurubitjara Komando  Pe- 

| rantjis menjatakan pula, bahwa 
gerakan penjerbuan itu seka- i 

Djenis Vir ginia hidjau . panen 
pertama (vwooroogst) .antaranja 

dihargai 60 sen untuk kwaliteit 
"pertama, kedua 40 sen dan Ke- 
tiga 25 sen: tiap kilogtamnja. 

| Djenis Kedu-Hebriden halus 
bidjau panen kedua (nacogst) 
dihargai 225 sen dan ' 135 sen 
per glantang “dan jang kasar 
100 dan 60 sen per glantang. 
Krosok panen kedua 

Hebriden kwaliteit pertama 450 
sen, kedua. 270 sen dan ketiga 
200 sen sekilogramnja. 
Pembajaran untuk pemasuk- 

an tembakau hidjau ditetapkan 
selambat?nja 8 hari “sesudah 

| saat penjetoran, sedangkan un- 
tuk ,krosok, dibajar pada saat 
krosok diserahkan. Uang pin- 
djaman dari pengusaha2 dipo- 
tong pada saat pengusaha mem- 

bajar pemasukan2 tembakau. 

Untuk dikirimkan ke 
USA. 

Diawal Pertanian jawa 

TJEKO 8 TAHUN Di- 
BEBASKAN 

Pada hari ulang tahun ke-8 
dari pembebasan Tjekoslowakia 
oleh tentara Sovjet Uni dalam 
perang dunia UI, hari, Sabtu jl, 
Presiden “Tjekoslowakia Anto- 
nin Zapotocky dimuka tjorong 
radio mengatakan, bahwa  Tje- 
koslowakia tjinta “damai dan 
berhasrat mentjegah segala per. 

| musuhan dimasa j.a.d. 
Tetapi tentara Tjekoslowakia 

harus tetap mendjaga  batas2 
negara, polisi harus memelihara 
ketertiban didelam negeri dan 
mendjamin hak kaum buruh un- 
tuk bekerdja untuk sosialisme. 
Achwrja “ia memudji-mudji 

Sovjet Uni jang dikatakannja 
telah menepati djandjinja lan   

Zon Kisenhower dan P.T. C . 

Pemndiagan itu lamanja 2 hari 

dan telah di achiri di Washington, 

sesudah pe-/ | menahan 

| 
| rang telah dihentikan atau telah 
berbalik mendjadi gerakan mun. 
dur disegala sektor medan per- 
tempuran tetapi  tanda2 kini 
belum djelas apakah pasukan2 

Ho bermaksud mengundurkan 
diri dari. (seluruh wilajah 
Laos. — UP, 

    

tidak pernah bertjampur tangan 
dalam soal2 dalam negeri Tje- 

koslowakia. — AFP, 

PARADE PERINGATAN 
DI PARIS 

Presiden Vincent Auriol telah 

menerima penghormatan parada 

jang dialakan oleh kesatuan2 

angkatan darat Perantjis di Pa- 

ris berkenaan dengan ulang th. 

ke-8 berachurnja perang dj 'Ero- 

pa. — AFP. 
  

Me anginyan Eisenhower-PM Canada: 

Agresi d ikota Laos 

N THAI & NEGARA A.T. 

LAINNJA 

ajara jang dibitjarakan oleh | 

amada bari? ini, ialah soal | 

pai puntjaknja kekuatan guna 

jagresi. 
“Bantuan A.S. kepada 

Perantfjis. 

Sementara itu, Amerika Seri- 

kat telah memberi bantuan Ke- 

uangan istimewa kepada Peran- 

tjis, sebanjak 60.000.000 dollar 

untuk “usaha Perantjis dalam 

melawan agresi kaum Vietminh 

di Indochina. Bantuan ini diba- 

wah perdjandjian Atlantik Uta- 

ra, jang mana telah disampai- 

kai Perantjis. 

AKAN ADA COUP DI 
MUANG THAI?.. 

Seorang djurubitjara kemen- 

terian luar negeri Inggeris me- 

nerangkan, bahwa Semerintah 
Inggeris senantiasa dalam hu- 
bungan dengan pemerintah2 jg 

berkepentingan denganskeadaan 

di Indo China. 
Tentang kabar2 mengenai ke- 

mungkinan diadakannja coup 
@detat di Muang Thai Oleh ana- 
sir2 sajap kiri jang extrim, ka- 

langan Inggeris jang “kompeten 

menjatakan, bahwa mereka ti- 
dak tahu-menahu tentang ka- 

bar2 sematjam itu dan. tidak 

pula mengharapkan, bahwa di 

Muang Thai akan terdjadi sesu- 
atu kekatjauan. 

Menurut kabar2 itu, perebutan 

Kekuasaan tersebut akan dilaku 
kan oleh golongan Ku Sap Be 
jang . menguasai ' kira2 60.000 
kaum pengungsi Indo China di 

Muang Thai bagian Timur Laut 

  

  dekat Ka Laos. — AFP 

Kedu | 

kan dengan tjara2 

  

Perdj jandjian harga antara 
petani dan pengusaha 
tembakau di Besuki 

P ARI pihak Djawatan Pertanian Rakjat didapat keterang- 

an, bahwa untuk panen tahun ini antara petani tembakau 

dan penasaha? terabakan telah didapat 

ga? mininpum utk hasil tembakan didaerah Besuki. 
ersetudjuan bagi har- 

Timur mempunjai rentjana un- 
tuk - mengirimkan beberapa 
“orang ke USA untuk mengada- 
kan penindjauan  keberbagai 
'objek2 pertanian disana. Ditja- 

lonkan antaranja Sutamat, Kus- 
nawi, Liem Tian Soe, Wijono, 
Teguh, Sihono. 

1960 Produksi tjengkeh 
Djawa Timur 2000 ton. 

Menurut - rentjana Pertanian 
maka dalam tahun 1954 jad. di- 

seluruh Djawa Timur akan  di- 

tanam pohon tjengkeh sebanjak 
700.000 batang. Produksi perta- 
ma diharapkan dalam . tahun 

1960 sebanjak 2.000 ton. 
Diterangkan bahwa, dalam 

tahun 1939 Indonesia mengim- 
port :tjengkeh sebanjak -9.000 
ton tapi produksinja sendiri ha- 

nja.ada 1000 ton, Tidak didje- 
laskan produksi dari mana jang 
8000 ton sisanja itu, Kebutuhan 
akan tjengkeh kini sudah  me- 

ningkat mendjadi 16.000 ton se- 
tahunnja, demikian keterangan 

pihak Pertanian Djawa Timur. 

Di Djawa Timur tjengkeh akan 
ditanam di Banjuwangi Selatan, 

Lumadjang Barat, Malang Ti- 
mur, dan ladjun sepandjang Pa- 
tjitan -Ngadiredjo - Panggul. — 

Ant. 

Perdimaian adalah mi- 
lik setiap orang 
Sambungan hal. 1). 

setiap orang dapat meng'kuti 
akan maksud seruan perdamai- 
an, seperti misalnja tertjantum 
dalam slogan "Atoom utk... me- 
njuburkan tanah2 sahara”. dan 
"Timu pengetahuan untuk kese- 
jamatan umat manusia”. Dan 
bila tiap negara benar2 berpedo- 
man kepada politik damai itu, 
maka tentu tertjapai satu ke- 
hidupan jang damai dan berke- 

makmuran, 
Sebagai penutup uraiannja di- 

batjakan pula oleh K. Werdojo 
surat dari KPPD Seluruh Dunia 
Prof. F. Juliot Curie jang an- 
tara lain berbunji demikian : 

»Marilah kita dengarkan pula 
Sanan2 mereka jang akan kita 
hubungi (pentjinta2 perdamai- 
an) jang hingga sekarang masih 

diauh dari pembela2 perdamai. 
an, karena Jonder. mereka  se- 

gada usaha kita pastis akan Yya- 
gal. Marilah “kita mendiskusi- 

jang paling 
baik untuk “mendjamin pengu- 

rangan persendjataan  setjara 

umum, untuk “mendjamin: ke- 

amanan dan kemerdekaan 'ke- 

pada setiap bangsa untuk dy. 
bebas memilih tjara hidupnja 
sendiri dan untuk mentjapai pc- 
njelesatan "Jang sungguh ten- 

tang ketegangan interngstorel, 
Marilah. kita hubugkan setjura 
eTat segala @ktivitet utk. mem 
pertahankan perdamikan dengan 
kepentingan rakjat setiap nege.. 

ri. Marilah kita tundjukkan ke- 
nada semua orang kid dan 
wanita setiap kota dan desa, 
bahwa kesukaran penghidupan 

sehari2 dan rintangan? untuk 
membuka. djalan guna kehidup- 

an jang lebih .sempurna adalah 
akibat daripada politik persian- 

an perang jang dipaksakan ter- 

hadap mereka, “Dengan djalan 
demikian, setiap orang akan da, 
pat menginsjafi kebutuhan uts 
ber tindak mentjegah bahaja pe. 

rang”. 
selandjutnja Otto Rondonuwu 

meriwajatkan berdirinja Gerak- 
an Perdamaian jang Kongres 
pertama diadakan pada tanggal 
20 — 25 April 1949 di Paris jang 
dikundjungi oleh 2244 orang, 
jang datang dari 64 negeri. Da- 
lam Kongres pertama itu telah 
ditjetuskan adanja satu. bentuk 
Komite Perdamaian “jang per- 
manent, dimana terpilih sebngai 
ketua umum seorang sardjana 
Perantjis Prof. F Juliot Curie. 
Selandjutnja dibentangkan per- 
kembangan gerakan perdamai- 

an itu hingga sekarang. 
Pada malam itu pula diada- 

kan pandangan? daripada jang 
hadlir jang pada pokoknja “da- 
pat menjetudjui adanja gerakan 
perdamaian. “Pada malam: itu 
oleh sdr. Sudjojono disampaikan 
djuga sjair perdamaian -gubah- 
an 'S. Anantaguna dari Lekra 

djuga oleh seorang pemuda tani 
disampaikan "dandanggula” dan 
oleh. Gerwis disampaikan Kkara- 
ngan bunga, kesemuanja seba- 
gai tanda solider akan gerakan   Pereaaa 

  

  

  

NG OF THE ROYAL MOUNTED (54) 
  

KI 
Grawuan? 

| |ymaT yappemED?) 

  

— Ada orang jang 

bunuh hakim Dean !   SOMEONE WANTED YOLI 
OLT OF THE WAY DOCTOR...    

Adiuuh, kepalaku ! Alia apa ini ? 
hendak. m enjingkin- 

ktm Ine dokter, jaitu orang jg. mem- 

     
    
     

MURDER2 SES, ANDI THINK I KNOK HOKI 
17 KAS DRONE HM THAT PIECE 
OF EPARATU5 MAY SUPPLY LIS 

NMITHA CLUE TO ME KLLER 

   

    

. Membunuh ? 
— Betul, dan saja 

gakmou itu | 
Hmm, 

telat 

DL KUMCE KAS PGA TT SEE IRE INEUSION BO , 
15 GONE, THE CRIMINAL- BEAT US TO 175 

  

  

  

— Dingokfae 
mengerti ba. 
dijalankan ! nja! 

Barangkali: perkakas 
bisa menunjukan. Sis 

pa pembunuh Au 1 

rah itu hilang ! Sipendjahat 
. Botol da. 
"nee julia 

betul! Lihatlah. ! 1 

Tu



  
  

   
Karena menteri Anwar dari' 

    

    

                

    

    

PSSI berhenti, menteri Suroso | milik penuh dan dap.tt mendja- 

Tuntas didjadikan menteri sosidl: | lankan hak pengawasitnnja Pe- 

| djabatan menteri urusan PE9A- | nuh atas Li Pekat 
waj ditiadakan, katanja, sesuai | kan maskapai nasional" itu. Su- 
dengan rentjana penjederhana- |atu alternatip bagi seswvatu ne- 
an kabinet.” "'— gara japg sudah mengadakan 

Bagus, ,.D kata" mBah | perdjandjian hubungan udara 
Nur, Tjumu tidak me. | bilateral dengan Indonesia, te- 

  

TAMBAHAN 
RAPAT PLENO 
Menurut putusan rapat pleno 

D.P.R.D. Ist. Jogjakarta tanggal 
5 Mei jang lalu atjara rapat 

. pleno D.P.R.D. Its. Jogjakarta 

pada hari Selasa tanggal 12 
Mei (terbuka) ditambah sbb: 

1. Djawaban D.P.D. collegiaal. 
(tertulis) atas pemandangan 
umum D.P.R.D. pada tanggal 

29 dan 30 April 1953 mengenai 

laporan Pemerintah. 
2. Mengesahkan rentjana Te- 

daksi Resolusi dari Panitia Re- 
daksi. ' : | 

3. Usul mosi Sdr. Achid Mas- 
duki dkk. tentang pembentukan 
Panitia Pemilihan Daerah Pe- 
milihan Djawa Tengah. 

SIRENE TANDA PER- 
SIAPAN 

K.M.K. Jogja mengumumkan, 
bahwa dari fihak militer se- 
waktu2 akan mempergunakan 
sirene sebagai tanda persiapan 
bentjana Gunung Merapi. 

Sirene dibunjikan hanja chu- 
sus untuk keperluan persiapan 
bantuan militer terhadap ben- 
tjana Merapi. Ban 1 

. Untuk keperluan tersebut di- 

atas, sirene dibunjikan berom- 
bak 3 kali selama 1 menit. : 

COMPLEX NGASEM 
».ADAKAN CARNA- 
. VAL 

Sebagai penutup tahun pela- 
djaran complex Fak. Kedokter- 
an Ngasem mengadakan "Gong 
Ngasem” bertempat di Mangku- 

bumen. "Gong Ngasem” jang 
akan djadi tradi 

“ majikan dengan carnaval, per- 
tundjukan pakaiar beraneka 

| ragam, dan lain2 kegembiraan. 
Malam gembira-itu diachiri hing 

DELEGASI S.B.P.U. JO- 
— GJA KE DJAKARTA 

—. Menurut putusan malam peri- 
ngatan 1 Mei 1953 S.B.P.U. Kon 

sulaat Daerah Jogjakarta, jang 
dihadliri oleh 550 anggauta ber- 

hatsil menelorkan 2 resolusi/per- 
njataan. Pernjataan itu berisi 
desakan paja resolusi 
 Komperensi ke III S.B.P.U. se- 
gera diselesaikan jang mengun- 

'Resolusi tundjangan hari raja 
jang diputuskan sesuai dengan 
resolusi SOBSI tjabang Jogja- 

karta. Malam peringatan itu 

djuga memutuskan untuk kirim 

    

delegasi ke Djakarta, guna me-- 
. njelesaikan soal2 tersebut diatas 

jang |tapi diman: 

ava- | pemerintah : 
jo | sanggup merealisirnja dan” 

| |rena- itu lantas 
- loleh pihak K.LiM. dengan arma- 

va. |tu hal jang tak terpikirkan. De- 

Itain djuga negara Pilipina, 

' Imana ibu-kotanja Manila meru- 

| 'pakan mata-rantai hubungan 

— Judara regional maupun interna- 

| |nubungan c 
'jangmendjadi satu2nja soal ia- 

| menukar dengan maksud mengi- 

| (mutual interests). Konsekwen- 

Isi dari kedudukan G.LA. seka- 

si-complex Nga- 
“ sem itu kemarin malam dira- 

: ada ketj 

   

gn. 

rton 
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K 

a dan    

  

   
   

ternjata kemudian, 
tidak 

ka- 

| Gisanggupkan 

a 
Indonesia 

da dan tenaganja, adalah sesua- 

mikian al. Barton. Dalam hu- 

Ibungan ini ia menjebut Ta 
1- 

sional penting. Dalam masalah 

hubur “udara internasional 

lah mengadakan dinas penerba- 

ngan atas dasar saling -tukar- 

si kepentingan dua-belain pihak 

rang dalam hubungan udara an- 
tara dua negara, ialah .terbuka- 

nja pintu bagi pihak ketiga un- 

tuk turut "menggontjeng” di- 

bawah bendera Merah-Putih. 

Demikian kesimpulan gambar- 

an Barton teritang situasi dise- 

'kitar sesuatu perdjandjian uda- 

ya bilateral antara Indonesia 

dan negara lain. IN 

' Disekitar sebab? kun- 
djungan Plesman ke In- 

donesia. 2 

Atas pertanjaan, pihak TICAO 

kini belum mengetahui tentang 

bagaimana kesudahan perdja- 

lanan-penindjauan Menteri Dju- 

anda ke Hongkong dan Manila 

baru2 ini, Demikian pun ICAO 

tidak tahu-menahu tentang hal2 

disekitar kundjungan . presiden- 

direktur K.LM. A. Plesman ke 

Djakarta 3 bulan jarg lalu. 
Kesimpulan jang ditarik oleh 

kalangan ICAO tentang perte- 

muan 'Djuanda-Plesman pada 

waktu itu, ialah bahwa Plesman 

rupanja lebih2 memperhatikan 

dan menundjukkan ketjemasan- 

nja terhadap soal pengurangan 

dinas K.L.M. antara Amsterdam 

— Djakarta p.p. dari 7 hingga 

5 kali-seminggu. Seperti dike- 

tahuj pengurangan ini membu- 

ka kemungkinan bagi Indonesia 

untuk membuka dinas baru an- 

lam hubungan ini dikalangan 

K.L.M. pernah terdengar pernja- 

taan kekuatirannja atas Ke- 

mungkinan dinasnja akan da- 

ipat lebih dikurangi hingga 4 

kali seminggu. Adalah sesuatu 

hal jang sangat mungkin, bah- 

wa soal pengurangan dinas jang 

£ Interview d 

tara Djakarta — Bangkok. Da- H 

antara maskapai K.L.M, dan pe- 
merintah Indonesia. Demikian 

terus-menerus ? 

Tentang kedudukan GIA seba- 
|gai buah hasil kontrak K.L.M. 
| — Pemerintah Indonessa itu se- 

landjutnja dikatakan bahwa ti- 
“dak ada tanda2 bahwa pada 
waktu selama perundingan dan 
penutupan kontrak 8 tahun jang 
lalu, pada salah satu darj kedua 
pembikinan contrac timbul kein. 
sjafan tentang akan pasti tim 
'bulnja kesulitan? dimasa jang 
akan datang djustru dengan se- 
kali waktu tumbuhnja keingin- 

jan pada pihak Indonesia: untuk 
mengadakan hubungan udara 
internasional dengan maskapai 
nasionalnja, suatu hal jang 

gi fiap2 negara jang merdeka 
dan | berdaulat. Ketidak-insjafan 
serupa itu memang dapat dime- 
ngerti. pada pihak Indonesia 

semafa2 terhadap soal huburg- 
an Udara interinsuler didalam 
neger inja, tetapi, demikian ka- 

|ta kelangan tadi, agak gandjil 
hal d.mikian itu terdapat pada 
pihak ' pimpinan K.L.M., terma- 
suk pemerintah Belanda - jang: 
mempbunjai K.L.M. itu. Dalam | 
hal b'ilamana keadaan selandjut- 
nja raenandakan pimpinan KLM 
terus -bersikap buta terhadap ke 
pentingan Indonesia sebagai ne- 
gara merdeka, sikap demikian 
itu adalah sangat tidak-realis- 
tis dan bertentangan dengan ar- 
ti dam hikmat usaha penerbang- 
an jang menghendaki terlaksa- 
nanja tjita2 kearah hubungan 
jang lebih erat antara semua 
negaira didunia ini. Demikian ke- 
terangan2 kalangan ICAO dan 
penerbangan sipil lainnja dise- 
kitar kesulitan2 jang dihadapi 
oleh pemerintah Indonesia da- 
lam tjita2nja memasukkan In- 
donesia kedalam hubungan lalu- 
lintas udara mternasional. Ant. 

"LUXOR" 
EVELYN KEYES. 

DENN 

  17 Tahun keatas 
& . Dengan diantar 

| . nITALIAN 

“3 

Symphony Ludwig   emasan pade 
ak”K.LM. itu, menjebabkan 

Plesman datang mengundjungi 
Menteri Djuanda, dan bukanlah 

karena kerugian G.LA. sebesar 

Rp.28.000.000.— jang diderita- 
nja selama 1952, Demikian sua- 

ra sumber2 berdekatan dengan 
GA, 2 

: Kontrak G.LA, tak ada 

hubungan dengan dinas 

: KLM. : 

Atas pertanjaan, pihak ICAO 

menerangkan bahwa sepandjang 
pengetahuan mereka kontrak- 

Garuda (antara K.L.:M. dan pe- 

merintah Indonesia) tidak mem- 

/punjai hubungan tjampur-ta- 

ngan sesuatu apapun dengan di- 

nas K.LM. antara "Amsterdam 
dan Djakarta jang dilakukannja 

atas idzin pemerintah Indonesia 

kepada pemerintah Belanda. Se- 

baliknja, tiada sesuatu halangan 

pun bagi pemerintah. Indonesia 
untuk menarik kembali idzinnja 

KepaAg PEermah, Belanda de- 
'agan K.L.M.-nja itu. Ini adalah 

sesuatu hal jang sama sekali   anu Adapun delegasi terdiri dari: 
" Sdr2 S. Hadisusanto''S- Wardojo 

“..S, Gatot Sutojo, dan berangkat 
tanggal 9 Mei. 
— Perlu kita ketahui, bahwa SB 
PU Konsulaat dan tjabang2-nja 

sudah membentuk Komando Ak 
si Buruh. Bila delegasi dalam 

perundingannja tidak berhatsil, 
maka S.B.P.U. Konsulat Daerah 
(jang meliputi: tjabang2nja) 

“akan mengadakan aksi setjara 
ASeradur £ 

|. Selandjutnja dinjatakan oleh 
“pengurus SB tersebut, bahwa 
persoalan ini, adalah sudah 
mendjadi persoalan pada tahun 
1952. Memang rupanja fihak 
K.P.U. / T kurang memperhati- 
kan suara massa. $ 

IDZIN VASTE TRAJECT 
“BELUM BERES: 

- (Dari kalangan jang boleh di- , 
pertjaja didapat kabar, bahwa 
kini dikalangan  pengusaha2 
T. O. (Transport Onderneming) 

- timbul kegelisahan, dengan tja- 
» ya2 pengeluaran peraturan vVas- 

w. te traject untuk truck2 antara 

— Jogja dan Semarang. Kesalahan 
erletak pada tehnische uitvoe- 

ringnja, jaitu peraturan2 tidak 
dikeluarkan langsung kepada 
T.O.2, tetapi kepada suatu per- 
kumpulan 'T.O. Dengan demiki- 

erian idzin untuk 

  
   

      
   

  

   

    
      
    

  

mendapa per juan. Tni du | Anggur Perempuan 

«du dari perkumpulan T.O. itu, NI AR 

.perkumpulan T.O. itu tidak ber-| '£# Tjap Matahari 
“untuk diberi, Dengan demi-| 

kian pemberian Hn kepada 
T.O.2 tidak menurut mestinjax 
Keadaan jang demikian, menu- 

yut kalangan itu, sudah ber- 
langsung hampir satu tahun. 
Dan kalau keadaan jang sema- 
tjam itu dibiarkan sadja maka 
akan banjak 'T.0.2 jang akan 

| memindahkan truck2nja ke Se- 
: marang. Dengan demikian Pe- 
-merintah Daerah Istimewa Jo, 
gjakarta akan mengalami keru- 

gian jang tidak. ketjil. Berhu- 
“bung dengan itu, maka hal itu 
kini sedang ditunggu penjelesai 

annja Odete Lap eksi Lalu-Lintas suasana MeneaaRe
a 

lepassdari: hubungan kontrak 
-her : 

  

    4 L 
Betapa bangganja seorang ibu 

| ita, anaknja mendapat hadiah 

pertama dari pertandingan. 

- Baby Show. 
Baby jang sehat dan semontok 

itu, hanja dapat dilahirkan dari 

seorang ibu jang seha.. 

Rahasia kesehatan ibu jang 

beruntung itu, bertalian rapat 

dengan : 

Anggur obat ini dibuat dari 
Anggur jang paling baik dengan 
bahan2 obat Barat dan Timur 
saling bertemu dengan meru- 
pakan satu kombinasi jang 
harmonis hingga dapat dilaksa- 
nakan ini matjam Anggur obat 
sebagai Tonicum. 
Terdapat pada Toko Obat dan 
P. & D. diseluruh Indonesia. 
“Agen di Jogja: Tek An Tong 
Petjinan 81, Solo: Djie Seng 

(S. Pb. 

hari . kerdja Djam 08.00 — 

(S- Pb. 
Djl. Ga 

Keterangan2: dan sebagainja 

Akan dibuka oleh : 

13 Jogja. 
Jang diterima: mereka jang 
keatas. 

Keterangan2 dan sebagainja. 
pada tiap2 hari kerdja djam   

    

K.L.M, bersikap buta | 

mepmd jadi kepentingan lajak ba- | 

jang : memusatkan perhatiannja | 

Symphony Gioachino Rossini, 

2. FIDELLIO". 

»Gerakkerdja” 
Mulai menerima murid bar 

'& PEGAWAI NEGERI 

Pengadilan Negeri Bandung 
dalam sidangnja telah mendja- 
tuhkan hukuman pendjara 2 ta- 
hun 9 bulan atas diri Suharjono, 
'jang dipersalahkan telah men- 
tjuri wang dari Kementerian Pe 
'kerdjaan Umum, Bagian Lialu- 

| lintas Djalan dan Konstruksi, : 

k Djaksa, jang menuntut huku- 

man pendjara 3 tahun, mengemu 
#kakan, bahwa walaupun ada hal2 

jang mengentengkan bagi ter- 

dakwa, jaitu adanja kesempatan 

'Gjadi pentjuri, tapi terdakwa te 
Jah melarikan diri dan membu- 

| ang kuntji brandkast dihalaman 
rumah rekannja. 

Terdakwa - Suharjono telah 

213.192.— dari brandkast kantor 
dimana ia bekerdja sebagai klerk 
— Ant. 

  

Radio 
SENIN 11 MEI 1953. 

| Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
07.15 Gamelan Priangan 
12.30 Hidangan siang oleh Ork. 

studio Djakarta 
Dari Overture ,,Othello” 
tjipt. Dvorak dll. 
Dongengan untuk kanak2 
Hiasan ,sore oleh Suara 
Putra 
Mendjelang sendja 
Ruangan Djapen 
pradja Jogja 
Peladjaran njanji kanak2 

Tindjauan luar Negeri 

Hidangar nonstop oleh 
O.K. Mustika Warna 
Bintang malam 
Tindjawan tanah air bhs. 
Djawa 

Ujon2 Monosuko oleh Kel 
Kes. Djawa studio Jogja- 

karta langsung dari 
dalem Ngabean, 

13.45 

17.00 
17.15 

18.00 
18.15 Kota- 

13.30 
19.15 
19.40 

20.15 
21.15 

21.30   
“ MULAI MALAM INI. 

IS O'KEEFE 

— “ONE BIG AFFAIR" 
Teks INDONESIA . Bid. 

2 lagu merdu: 

IN ALGIERS" 

tg Beethoven, 

: 128-5. 

Sekolah Perkebunan Menengah Atas 
M.A) 

u.untuk Kilas I., Pada tiap? 
13.00. . 

“Tempat pendaftaran: Kanior Sek. Perkebunan Men. Atas, 
M.A.). 
ndamanan No. 13 Jogja. 

dapat diberikan dikantor tsb. 

»SGERAKKERDJA? 
»S.M.P. — Keahlian” (Djurusan kedjuruan) 
sebagai bagian-bawah dari Sekolah? Vak Men. Atas ,/Gerak- . 
kerdja”. Mulaj menerima mur 
Tempat pendaftaran: Kantar S. Pb. M.A. Djl. Gandamanan 

id2 untuk Klas I. 

lulus S.R. VI dan umur 13 th. 

dapat diberikan dikantor tsb. 
08.00 — 13.00. 

Kepala $. Pb. M.A. 

Kepala S. M. P. Kedjr. 

121-5 5 »GERAKKERDJA” 

Aa En An ERA MERE AI 

  

  

BARU TRIMA: 

x TONFUNK PICK UP untuk | 
x TESLA 10 plaat automatis 
Xx AEG bisa buat 10 inc -- 
& ROYAL 12inc plaat, 
Xx ZENITH Rp. 1400— dengan 
Xx RCA di. peti kaju. 

126-5. 

Radio -radio merk : 

  

  

kepada : 
a 

& 
Daerah, djuga oleh N 

Pendjelasan dengan kenja 
dan2 jang telah mengadakan 
an langsung pada : 

292-4. 

Firma "MATARAM" 

. Tidak Mengherankan 
Djika banjak Badan2, Organisasi2. Perguruan2, Jaja- 

san2 jang menjerahkan penjelenggaraan 

UNDIAN UANG 
Firma ,MATARAM” Malang, karena : 

pelajanan selalu correct, 
b. netto provenue dibajar tepat pada waktunja, 

penarikan, selain disaksikan oleh Bapak? Kepala 
otaris, 

taan dapat diperoleh dari Ba- 

Undian Uang atau berhubung- 

Djl. Welirang 24 — Postbox 64 
Telp. 941 

MALANG. 

| 
| 

  

Djakatingkir 
berisi 20 buah gambar. 

mudah dimengerti oleh : 
Ongkos kirim satu buku Rp. 

10 sjd 25 potongan 107 
26 50 159 
51 “4 400 Ti 2070 

15 1   Hoo Djl. Ketandan, 
119 -5) 

s1   101 dan selandjutnja 2576 

Ongkos kirim 1075. 

Buku tierita bergambar 

Kissah pendudukan Jogja 
19 Desember 1948 sjd 29 P juni 1949 
berisi 30 buah gambar oleh : Abduls 

Suatu tjerita jang tiap orang telah pernah 
dengar, dan dalam buku ini dilukiskan. setjara 

A bdulsalam 

Beli banjak mendapat potongan : 

alam , ,.. Rp. 8,50 

. 

MR NG R P, 2, — 
0.30 (drukwerk biasa),   Toko Buku ,,K. R," 

Tugu 42, telp. 901 

Jogjakarta, 

Dihukum 2 tahun 9 bulan 

|jang membikin terdakwa men- | 

mengambil wang sedjumlah Rp. | 

SKEDAULATAN KAKJAT 

S 
Br 

  

C.L, Manusama dan S. Siwi. 

bagian theori: P.A. Byrnes, S.M. 
Hutagalung, 

Engel dan Habandi. —- Ant. 

MANA HA LN MENATA ME 

   
           

  

   

    

  

'DJAWATAN METEOROLOGI DAN 
GEOFISIK DJAKARTA. 

Membutuhkan: 

  

HASIL. UDJIAN 

Sekolah Theologia Ting 
gi — Djakarta, 

Lulus dalam udjian terachir 
ekolah Theologia Tinggi — Dja 
arta (deradjat B. Th): Nona | 

Lulus dalam udjian terachir 

A. J. Sahetapy 

2 anna 5 Beberapa orang untuk dididik miemdiadi Meteoroloog 

di Facultet Ilmu Pasti Alam di Bandung. 

Sjarat?.nja: 

Telah menikah tgi. 10-5-'53. | 

Lie Liet Tjong 

  

Sie D,oen Ling | 
| 

: a. Laki - laki, 

  

GOEI KIEM Giok b. Tamat S.M-A. /A.MS. /H.B.S. /Bagian B. 

|“ ACHLI BIKIN GIGI Cc. Umur tidak lebih dari 25 tahun. 

Tanggung baik dan kuat. d. Angka? udjian terachir untuk: 1. Ilmu. Alam, 2 Aldjabar dan  Goniometri, 
Mentjabut gigi tanggung j tidak merasa sakit, Dengan 3. Stereometri dan Ilmu Ukur Melukis, 4. Ilmu Pesawat rata? 7 (Tudjuh). 

har 2 : 
Arg3 pantas. Harus mempunjai surat keterangan kelakuan baik dari Lurah. 

Alamat : s | 

GANDEKAN No, 2 Aa Haa 
14-5 JOGJA. : Untuk mereka jang baru menempuh udjian S.M.A, tahun 1953, dapat djuga mendaftarkan' 

  
Giri, asal sadja angka? rapport terachir dari mata peladjaran tersebut diatas rata? 7 (Tu- 
djuh). Sesudah Tulus harus mengirimkan daftar angka udjian penghabisan pada alamat di- 
bawah ini. 

Lamaran tertulis disertai der$an salinan? surat jang diperlukan dialamatkan ke 

  

KURSUS BARU 
BOEKHOUDEN B 
BOEKHOUDEN A 
MENGETIK 
BAH. INGGRIS 

BAH, BELANDA. 

dimulai bulan Mei, 

Pendaftaran di ,,MITRA" 
Bintaran Wetan 11. - Jogja. 

SEE RR RN NE IKU | 

PEMERINTAH KOTA PRADJA 
JOGJAKARTA. : | 

L Mikis ' 0g | 

Pengumuman 
No. 10 j Tahun 1953. 

DJAWATAN METEOROLOGI DAN GEOFISIK 

Djalan Geredja Inggris No. 3 

Djakarta.     Jonge   122-5. 
  

UNDIAN UANG 
SEBESAR Rp. 2.500.000.— 

terbagi atas 250.000 surat undian & Rp. 10.— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 260.000 dan selembar surat undian 

terbagi lagi atas surat? undian seperempat 4 Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

DANA BANTUAN" DI DJAKARTA 

  

st enta ng: 

PADJAK TONTONAN. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta No. 
6 /Tahun 1953, tanggal 31 Maret 1953, dergan ini diumum- 

“kan bahwa: 
Mulaj tanggal 15 Mei 1953 padjak tontonan dlm daerah 

Ke
na
 

  

Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.250.000,— jaitu : 

    
  

  

    

| | 
1 H | 1 hadiah dari Rp. 125.000,— Rp. 125.000,— | 
Kotapradja Jogjakarta ditetapkan mendjadi 25”, (dua- | | maa 2 ».” 15-000,— “,, 75.000,— 
puluh lima perseratus) dari djumlah biaja masuk jang di- | | 3 Ke 2 nnnog 50.000,— | 
terima dari penonton (harga kartjis inklusip padjak)”. | An aan 2000 et Dn ANOROO Oa — | 
Demikian hendaknja umum maklum adanja. | | KO an 101000,”— 1 LOO100O-— | 

: : 3 , | 20 Sa ON 00:000,— 
Jogjakarta, 9 Mei 1953. | 69 2 : ya TG Mt 

A,n. Dewan Pemerintah Daerah | 460 2 AA 500, — 3 230.000.— | 
Kotapradja Jogjakarta. | 1604 ,, 3 250,—.,, 401.0007— 

(Mr. S. Poerwokoesoemo) pe en —— ——————| 
| Djumlah 2170 hadiah Rp. 1.250.000,— | 
  

  

Surat? undian dapat diperoleh : 

1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, 

bajaran contant'dengan uang jang sah: 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di 
Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, 

Makassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 
tianak. : 

Setjara- ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja de- 
ngan pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. 
Djakarta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Me-.- 
dan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, 

Sibolga, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon, 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau 

dari satu surat undian penuh harus dibubuhi 
guna bea administrasi dan pengiriman. 
PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR2 | 
ESCOMPTOBANK N.V. 

Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk diki- 
rim telah habis terbagi semua, maka poswesel jang di- 
kirim sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang 
berikutnja, tetapi demikian ini dilakukan menurut per- 
timbangan Escomptobank NN. V. 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 29 dan 30 DJUNI '53. 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali 

djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka ha- 

diah-hadiah akan dikurangksan menurut perimbangan, k 
Diminta perhatian, bahwa daftar. penarikan dalam su- 

rat2 kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh 
Escomptobank N.V. dengan pertjuma atas permintaan. 

MULAI 

TARDJAMAH INDONESIA 

TARDJAMAH' DJAWA 

MUR'AN TARDJAMAH SUNDA 

Silahkan pilih diantara 3 matjam kitab tersebut! Agar kita 
selamat, bahagia didunia dan diachirat, hendaknja menger- 
djakan perintah Tuhan dan mendjauhi laranganNja dengan 

mengerti isi firmanNja. 
Sebelah kanan lafadhnja bahasa Arab huruf Arab. Sebelah 
kir, ma'nanja huruf Latin. Ga mpang dimengerti. Kertas ha- 
lus, tjelakan terang. Didjilid karton tebal, bagus, kuat, 
mendjadj 3 djilid chatam, Tiap djilid berisi 10 djuz, ukuran 
16x241, cM. Tebal ketiga djilid itu semuanja 1184 hala- 
man. Harga sedjilid isi 10 djuz Rp. 35—. 

pem- 

- 

  

2. 

bahagian 

. - 
Rp. 1, — 

Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad s.a.w. 
Agar dapat mentjontoh tauladan jang diberikan djundju- 

ngan Nabi s.a.w. orang perlu mengetahui rewajat dan ta- 

richnja. Dalam kitab ini segala kedjadian dan perdjoangan 

beliau ada tertjantum didalamnja. Tertib, komplit, — luas, 

puas, — lengkap, djangkap. Dan jang terpenting ialah di- 

terangkan pula sebab sesuatu ajat diturunkan. 
Sedia 4 djilid chatam. Ukuran 16x24”, cM. 
empat djilid itu semuanja 1436 halaman. 

HARGA SEDJILID-...... Rp. 35— 

Pesanan diharap sertakan harganja, tambah ongkos kirim 

54, dan Rp. 1— beaja tertjatat. Mintalah Daftar harga 

kitab? kepada: 

PENJIARAN ISLAM 
Karangkadjen 62 — Jogjakarta, 

Tebal ke- 

124-5.   
  

"PENDAFTARAN MURID BARU PADA SEKO-- PENDJUALAN PADA 1 DJUNI 1953. 
118-5. 

LAH GURU TAMAN KANAK? NEGERI mua 
  

JOGJA KARTA. 

Tempat pendaftaran : S.G.T.K. Negeri, Bintaran Tengah 

No. 3 Jogjakarta. 

Waktu: Tiap? harj kerdja djam 8.00-12.00. 

Sjarat: pendaftaran : Idjazah 'S.M.P. /S.K.P. Negeri. 

Surat keterangan kesehatan (kelakuan baik (dari Pa- 

mong Pradja). 
Batas umur terendah 16 tahun, paling tinggi 18 tahun. 
(Bagi peladjar S.M.P. Negeri, oleh karena belum men- 

  

S. M.A. ,,NUSANTARA” 
bag. B/C Sore di Jogjakarta 

  

  

| 

KE —mmaa 

dapat Idjazah, dpat menjatakan namanja lebih da- 
hulu). 

Y 4g : 

5 i Menerima murid baru, untuk kelas I, II dan III, mulai : 
" Kepala S.G.T.K. Negeri Jogjakarta, 
127-5. TANGGAL 15 Mei 19 53 

Te TEMPAT Dj. Dagen 179 Jogja 

Feng PENDAFTARAN MURID BARU WAKTU : Pagi dj.: 10 —14 2 

SKP / TAMAN IBU JOGJAKARTA (dil. Tandjung 28) 

  

pada Sore dj.: 16 —18 

KETERANGAN : Diberikan pada tempat pendaftaran, 

Kepala Sekolah. 
Berdirj sedjak. 1 Augustus 1933. 

WAKTU : pada tiap hari kerdja djam 9 — 12. 

SJARAT2 MASUK : lulus udjian masuk Sekolah Landjutan 
atau tamat S.R. 6 tahun dengan memenuhi sjarat2 
djumlah angka. 

KETERANGAN2 : Disertai uang pangkal (entre) Rp.15,— 
pada Tata Usaha S.K.P./T.I. (djl. Tandjung No. 28) 

99-5   
    

    | 
  

                
    

  

C3 aa PENGUMU Jogjakarta, 8 Mei 1953. $ 3. 

Kepala S.K.P. TAMAN IBU abu ba Tt ' 
94-5. (Nj. & Soetio) enerima pendaftaran murid baru Un TRALAN $ 

- II bagi S.G.B. - P.ILRI. Bersubsidi dgn. Ikatan dinas .. . 
P e n dg u m u m cd n | Mulai: Naa 2 Mei 1953 tiap hari ketjuali hari Sabtu 

g : Pena Bi j , $ i 12.00 (djam kerdja). 
Dengan ini diumumkan bahwa : LAN jam nana j $ 

) Sar. PADMOHADISARWOKO | Sjarat? : 1. NN Mn 5.6, 8) ha M. P. Negeri 

Maa 5 ak Ban en Jogja, dengan peneta- 2, Buku rapport Sekolah Rarjat (kelas VD. 

pan directie N.V. Usaha Bekas Pradjurit (Ubepra N.V.) 3. Surat keterangan “dari Kepala Sekolah Sk 

No. 131/Ps/IV/58 tg. 17 April 1953 sedjak 21 April 1953 "“Gata neto 8 & CPALA  MEKOIAN “Mt 
telah dibebaskan untuk PN dari tugasnja sebagai 4, Uang pendaftaran Rp. 6 (lima rupiah) 
Wakil Direeteur Ubepra N. V. merangkap ketua perwakilan | He ab Maa : : 
Ubepra N. V. di Djawa Timur dan Tengah. Sa An Ok 
Segala perbuatan Sdr. tersebut atas nama Ubepra N. V. J Bja. 
sesudah tanggal 21 April tidak dapat kami pertanggung . : 
djawabkan. | Pendaftaran ditutup pada 8 Djuni 1953. 

an Bandung, 30 April 1953. 

Pusat N.V. Usaha Bekas Pradjurit (UBEPRA N.V.) | Ti Pimpinan Sekolah Guru B.- PR. 
89-5. Directie ogja. na 

entar 

Iyp” UKEDAULATAN KAKJAL" 1522/52/8014 u 

 


