
     

       
   

          

     

    

  

     

   
    
   
     

    

    

          

   

  

   
   

   

    
   

   
   

    

     

    

    

   

    

  

    

    
         
     
      
     

    

   

“pemerintah, untuk 2 atau 3 bu- 
“Ian "telah berangkat ke Paris: 

Untuk mempeladjari. soal ke- | 
“sehatan rakjat, dan kemudian ia 
“'gkan pergi Djerman. Si 

t 

“at pada Fakultet Hukum di 

Aman oleh seorang Kuasa Usaha 

Ketahui siap i a jang mendjadi tja- 

| “lon duta besar itu, akan tetapi | 
E “sudah pasti bukan S. Mangun- | 
“"sarkoro sebagaimana pernah di- | 
“sebut sebut beberapa mesh ig 

eterangan persia- 
Mn seorang 

r esia di Peking 
“selesai dan achir bu- 

eperti diketahui sekarang ai 
ing, pemerintah masih 

   

“lalu. — Ant. 

DR. PICAULY KE PARIS 
Dr. Picauly, seorang dokter 

— Mr. Usman akan me- 

-nemp (udjian @olsto- 
: “ral di Sorbonne. 

Mr. Usman Saatmmiikiojo, 
“dulu wakil Indonesia di Austra- | 

an adik dari Duta Besar 
nesia di Amerika Serikat, 

enempuh udjian doktoral 
mu Hukum Internatio- 

    

    
Kini ia. at me- 

  

1 aa 

uu 

(dapat memberi sesuatu 

  

  

Tenggara. Pada waktu ini 
Bandung dan Lembang. 

penggantian kerugian perang, 
tjaraan informil : 

4 Kalangan: pemerintah ditanja 
mengenai djalan “ pembitjaraan 
jang telah diadakan dengan Wa. 
jima itu  menjatakan bahwa 
sampai sekarang belum diper- 
dapat sesuatu perkembangan 
baru . mengenai soal penggan- | 
tian kerugian perang. tsb. 

“Wajima disatu pihak didalam 
pembitjaraan2 jang lalu baru 
Prana feeling disana-sini 
dan belum sampai kepada se- 
suatu usul konkrit. Indonesia 
dipihak lainnja djuga belum 

usul 
dan pendirian jang baru, selagi 
soal perdjandjian ' perdamaian 
dengan Djepanag oleh peme- 

  

|rintah sendiri belum ditetap- 
kan penjelesaiannj ja 'jaitu apa- 
kah hubungan diplomatik se- 
landjutnja akan diadakan de- 
ngan Djepang atas dasar per- 
.djandjian Frisco itu atauatas 
dasar jang teriepas sama sekali 

“dari padanja. 

Dikatakan selandjutnja: Kita 
memang telah.dapat tahu bagai- 
mana pendirian pemerintah In- 

tjana akan 

Wajima secang berkundjung ke 
Dikira dalam ming 

berangkat dari Djakarta akan meng ggu ini sebelum ia 

an informil dengan pihak Indo-nesia 

melandjutkan rentetan pembi- " 
jang telah dilakukannja baru-baru: ton 

  
      dia dan Burma dalam scoal 
membuka “kembali hubungan 
diplomatik - dengan Djepang 
itu maupun an enai soal | 

i perang 
leh Bur- 

  

TN ae ay 
"3 Rp. 880. 000, — diterima dari. Kemen- 

terian. 

& EPALA Djawatan. Agraria 

mag Kebai Tel ray Pe jang 
sUpbsa data aerah Jogja, baru? 

D.N. 
Daerah Istimewa Jogjakarta 

Hamas Wirobumj kepada ,, K.R.” menerangkan, bahwa utk 

lajak kepada para Pamong? 

ini K rian Dalam Negeri 

:telah memberikan uang sebanjak Rp. 880.000.— kepada Pe- 

- smerintah Daerah, serta Kepala Daerah diberi kuasa untuk 

“membagikan tundjangan sementara sebagai perbaikan nasib 

karta, jang kemudian 
3 

“kepada semua desa? 

“tan “Agraria. 

“ Telah diberikan kepa- | 
, da Kabupaten?. 

“Berhubung dengan itu, demi- 
(kian kata K.R.T. Wirobumi xe- 
“#terusnja, maka atas keputusan 

2 “bupaten, 
“Gunungkidul . Rp. 506.246,70. 

“Kulonprogo 261. 
“Sleman 

  “Kepala Daerah jang dikeiuar 

“kan pada tanggal 8-12-1952 
oleh Djawatan Agraria 2! 
“diberikan kepada masing2 Ka- 

ialah sbb.: : 

Rp. 
Rp: “22.914 

“Kabupaten Bantul Rp. 67. 093,85. 
Selain itu, djuga bagi daerah2 | 

Enclave mendapat pula AA 
ngan tsb., jakni di. Kapanewon | 

    

5 “Ngawen sebesar Rp. 8.569,10 
“dan Kapanewon Imogiri (Kota- 

“gede) Rp. 11.806,10. 
4901 Orang "menerima 

Td | tundjangan. L 

Atas | pertanjaan mengenai 
- tjara2 pembagiannja dan djum-, 
lah orang jang berh: 
'tundjangan tersebut diterang- 
kan, jaitu  semuanja. berdjum- 

    

lah 4901 orang terdiri dari se- 
Jakni, mua Pamong2 - Desa. 

tiap2 bulan untuk 5 
rah mendapat Rp .- , 
meng 5 orang & Rp. T5,— serta 
-Pembantu2 Pamong Kan, 
Dukuh) & Rp.60,—. Ini ber 
untuk djumlah 288 
semua dalam Daerah, Tutimiewa, 
“Jogjakarta, jang dintaranja | 

    

   

  

   

     

       

  

   

  

ada 16 Pan Pan En. | 

   
   
    

clave.: 

| Diajetaskan 1 Lena ang 
an ini mulai 21 a | sedjak 

bulan Agustus sampai bulan | 
Desember 1952, 
'rupakan suatu t 

# ximum dengan dik angi dari 
pendapatan 'batsil2 5 ang san | 

“Sptasinja, 1 salah s . 
bei) Jaena t 

  

kenirnja dinjatbkan Tebih lan- 
djut, bahwa kesemuanja itu 

"4 adalah hatsil perdjoangan Pe-r 

tg NN) 

  

merintah Daerah dengan bebe: | 
-rapa fihak jang berkepenting- | 
an selama 20 bulan jang telah 
“lalu. 1 Siobami demikian, Saus | 

  

  

  

aa aan mereka 
lam LO 3 

“id ean-dosa. 

  

dalam wilajah Daerah Istimewa 

Pe an didjalankan oleh Diana” 

28,95. 

- Dar 

| dato penerimaan 

“Ida fakultet 

'menerim a 

   

   

      

   

  

   

Jogja- 

  

.PROF. MR. SUDIMAN 
GURU BESAR 

3 Pidato penerimaan 
20 djabatan. 

“Dengan dihadiri oleh Ketua 
Fakultet Hukum dan Pengeta- 

huan Masjarakat Wrof. Mr. 
Djokosutono, para maha - guru 

Universitet Indonesia, tamu2 

“dan para mahasiswa fakultet 

tersebut, digedung Fakuitet Ke- 

dokteran. Prof. ' Mk. Sudiman 
Kartohadiprodjo mangutjap Pi- 

djabatannja . 

jang sudah dipangkunja sedjak 

dua bulan jang lalu sebagai gu- 

yu - besar dalam mata - pela- 

djaran pengantar ilmu hukum 

dan hukum antjara perdata pa- 
tersebut dari Uni- 

versitet Indonesia. Sebelum di- 

angkat sebagaj guru . besar bi- 

asa, sudah hampir satu tahun 

| Prof. Sudiman melakukan pe- 

kerdjaan tersebut sebagai guru 

besar luar biasa, 
Prof. Mr. Sudiman mengu- 

pas soal ,,negara hukum” dim 

'hubungannja dengan usaha ig 

'kiny sedang dilakukan di Indo- 

nesia TAN hesare muda. — 

Ant. 

| KONPERENSI: DAERAH 

—. JOGJAKARTA PPSG 
KE 

Tanggal: 20-21 Djanuari jad., 

akan dilangsungkan' konperensi 

PPSG (Persatuan Peladjar Se- 

    

| ke-V. Sebagai malam, penutupan 

“dari konperensi tsb. akan di- 

'langsungkan pula malam kese- 

'Hian, dimana antara lain akan 

. | muntjul kedepan tjabang Ta- 

2 man - Guru dengan tari Serim- | 

Konperensi tsb. akan 'pinja. 
. diikuti oleh Pengurus Pusat. 

Perlu pula diketahui, bahwa kini 
P.P.S.G. Daerah Jogjakarta te- 

'|iah mempunjai 40 tjabang Se- 
kolah Guru Menengah dan Atas 

| Pemerintah dan Partikulir. 

OLEH2 DARI PAKISTAN 
“Sar, Mh. Mawardi anggota 

'DpD Jogjakarta jang baru sa- 

  

| tanggal 1-2-53 jad akan me- 
ngadakan tjeramah di Gedung 

| Negara, Tjeramahnja tersebut 
. |adalan oleh2nja - darj Pakistan 
dan diselenggarakan olah GPTI   

: 

: , kan lis na 
.seten 
Jogja 

   

kolah Guru) Daerah Jogjakarta | 

dja datang dari Pakistan, pada | 

— Djepang belum ada, 
Hanin — Djepang inginkan kabuAdun 

an diplomatik biasa : 
TUSAN resmi pemerintah Diapang FE 
akan datang ini menurut re TI pang Eiji Wajima Sabtu jang 

Pjakarta untuk meneruskan kundjungannja 
berangkat dari 

keliling Asia 

adakan Tagi pembitjara- 
mengenai soal pembajaran 

3 

ma, dan hal? ini dengan sendiri. 
nja tentu dapat merupakan ba- 
.han-bahan bagi pemerintah In- 
donesia. 

Tapi pendirian Indonesia me- 
ingenai soal pembajaran peng- 
| gantian kerugian perang itu 
pada waktu ini tetap seperti 
jang sudah? sebagaimana djuga 
pokok2-nja jang  diperdjuang- 
Tt oleh delegasi Djuanda | 
itu” 

Atas pertanjaan diterangkan- 
nja lagi bahwa jang njata ter- 
kesan dari pembitjaraan2 jang | 
telah dilakukan itu jalah bahwa 
baik pihak Djepanag maupun 
pihak Indonesia berhasrat un- 
tuk. dapat segera membuka 
kembali hubungan diplomatik | 
biasa,” hanja tentang , tjara2 
jang harus menjertai langkah2 | 
itu rupanja belum terdapat 
persamaan2 pandangan maupun 
pendirian. Demikian kalangan” 
tersebut. z 

Sebagai ' telah. “dikabarkan 
mengenai tuntutan Indonesia | 
disebut-sebut rjumlah 8 miljard 
tapi ini "belum disampaikan 
setjara resmi kepada delegasi 
Djepang ..— Ant, 

  

1/3 DJAM JOGSJA- 
KARTA SELAP - 

Berhubung dengan kerusa- 
maka kira2 satu ' 

Nana 
Menurut keterangan, kerusa- 

kan tersebut, disebabkan kare- 
na terputusnja kawat aliran 
tinggi, antara Tempel dan Ma- 
gelang. 

Tetapi, sebelum “ kerusakan 
tersebut dapat diperbaiki, (ha- 
Yi inj diperbaiki 2), tadi malam 
kota Jogjakarta - telah menda- 

pat sambungan aliran Istrik 
dari Surakarta. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan. bahwa - dengan putusnja 

aliran listrik tersebut diatas, 
maka pertundjukan2 bioskop 

terhenti. Rex hanja main 2 
kali, Indra, Seni . Sono dan 
Sobo Harsone main sekali, se- 
dang Luxor 3 “kali, begitu" pu- 
la Rahaju sebab Rahaju mempu- | 
njai mesin diesel. Indra, Sobo 
Harsono dan Seni- Sono hanja 
main sekali, karena hingga te- 
ngah malam aliran listrik ke- 
djurusan gedung2 bioskop tsb. 

belum  djalan, sebab gerdu2 
listriknja. belum dipasang kem- 
bali, meski djalan2 dan bagian 
kota lain telah mendapat-aliran 

SARBINI MENERUSKAN 
PELADJARANNJA 

Ke Cornelt Men 

di Amerika. 

  

  

| njatakan berachirnja keadaan 

"8 tjing 
tahun jang lalu Keadaan aa- 

1. njaan apakah perkara ini tidak 

setatpj katanja tidak berhasil. 

  ' Sarbini ' Sumawinata, se- 
orang pedjabat pada Kemente- 
rian Perekonomian Indonesia, 
jang telah setahun  bekerdja 
dibawah penilikan Prof. Tin 
bergens pada Central Planning 
Bureau dj Amsterdam, dengan 
menumpang kapal ,,/Rijndam” 
kemarin berangkat ke Ameri- 
ka. 
Sumawinata | pergi ke Ame- 

rika ini untuk studi selama se- 
tahun pula pada Cornell Uni- 
versity tentang perkembangan 
ekonomi dari daeah2 jang ter- 

3 

  

   KEADAAN “DARURAT 
SERAWAK BERACHIR | 
Gupernup Serawak, telah me- 

darurat jang diumumkan di Ku- 
sedjak  'bulan Agustus 

rurat tersebut, diumumkan ses 
telah terdjadi peristiwa pem- 
'bunuhan “atas dirinja seorang. 
anggauta pulisi dan dua «rang 
pulisi lainnja mendapat' luka2. 
Pada aktu itu dikatakan, bah ' 

Wa pembunuhan tersebut di- 

lakukan oleh orang2 komims 
jang mulai mendjalankan aksi-. 
nja di Serawak. Kemudian, je- 
'bih dari 30 orang Tionghoa di- 
tangkap dan banjak-lagi jang . 
dikirim kembali Ke Tiongkok. 
— BBC. 

        

pagi jang lali mengadakan si- 

“lis rendah Kashani dengan P.M. 
“ “IMossalegh telah timpul perten- 

“MI tangan paham. f 

“didalam gedung sebagai protes 

“| terhadap sikap ketua madjehs 

7 dan ia masih tetap menjokong- 

:nja sebagai Perdana Menteri. 

| Mossadegh datang kembali ke- 

.njatakan kesanggupannja untuk 

.dju apabila djangka waktu ber- 

Sean aa 

TJUMA SELESAIKAN 
MINJAK. 

Mossadegh minta tempo. 

Madjelis rendah Iran Senin 

dang luar biasa. Seperti telah di- 

kabarkan, antara ketua madje- 

Minggu petang jang Iaiu. te- 
lah terdjadi suatu insiden dalam 

ruangan sidang madjelis rendan, 
26 anggauta jang menjokong | 

Mossadegh menjatakan bahwa 

mereka hendak menutup diri 

dikemudian hari dapat diharap 

keras dari pemerintah Naguib 

Inggeris. 

Hanja satu djalan? 

Menurut pendapat penindjau2 

tersebut,  pertjobaan Coup di 

Mesir itu telah  menundjukkan 

kelemahan terbesar dari peme- 

rintahan djenderal Naguib, jaitu 

tidak adanja program politik da- 

lam ,,junta militer” jang dipim- 

pinnja itu. Dikatakan, bahwa 

tidak adanja program politik ini 

sedjak lama dichawatirkan kare- 

na dianggap memberi kelelua- 

saan kepada kaum  opportunis 
utk bertindak, dan bhw pada su- 

atu waktu djenderal Naguid 

mungkin dapat mendjadi seo- 
rang ,,tawanan” dari kaum na- 
sionalis ,,extreem” jang berada 

disekitarnja. 

Tetapi sekarang rupanja Na- 
guib telah menginsjafi bahaja 
ini, dan dengan tjepat telah ber- 

tindak untuk menindas anasir2 
tersebut dengan maksud supaja 

ia dapat kembali kepada politik 

rendah Kashani tadi. 
Kashani menjatakan, bahwa 

ia tidak membentji Mossadegh 

Sementara itu suatu delegasi 

anggauta parlemen jang telah 

mengadakan pembitjaraan dgn 

madjelis rendah dan melaporkan 

hasil2 tanja djawab mereka, 
Diduga Mossadegh telah me- 

memberi konsesi, ia akan setu- 

lakunja kekuasaan penuh itu 
bukannja diperpandjang.dengan 

satu tahun lagi, melainkan hanja 

tjukup sadja untuk “memberi 

kesempatan kepadanja guna me- 
njelesaikan masalah minjak, — 

Ant. - AFP. 

  

Iskandar contra B.P.H. Sur- 
jodin 

. Pemeriksa 

Kepala Kantor Te 
perlu didengar 

EMARIN dihawaik pimpinan hakin Mr. R.S.T. Gandasu- 
| Kei telah dilangsungkan 
dar terhadap B.P.H. Surj 
Pengadilan Negeri. Per ara 
ngan pihak Pengadilan Negeri 

- sedjarah Kraton Jogjakarta. 

sBokena pemeriksaan dimu- 
eh hakim kepada penge : 

Iskandar“Giadjakan- per" 

  

   

lebih baik diselesaikan setjara 
damai sadja.- Oleh penggugat 
pertanjaan itu didjawab, bah- 
wa usaha kearah djalan damai 
itu sudah ditjoba beberapa kali, 

Oleh karena pemeriksaan tetap 

diteruskan. .. . 
Sebagai saksi jang diadjukan 

oleh sir. Iskandar jalah, 1. Ibu- 
nja jang bernama Rr. Isbandi- 
jah al. R. Ngt. Noto, R.A. Pu- 
Gjoasmoro bekas - klangenan 
B.P.H. Surjodiningrat dan Gan- 
Gung alias Tondomargono, be- 
kas abdi BPH Surjodiningrat, 
sedang pihak tergugat menga- 

djukan saksi Tarunopradono 
dan Sastrosedjono. : 

Menurut penggugat sdr. Is- 
kandar, asal mulanja ja menga- 
djukan soal ini kehadapan hakim, | 
karena ia sebagai machluk sam 
pai berusia 50 tahun tidak me- 
ngetahuj siapakah sebetulnja 
ajahnja itu. Menurut keterang- 
an orang2 jang berdekatan de- 
ngan dia, ia adalah putera dari 
BP. Surjodiningrat. Berhu- 

bung. dengan itu datanglah sdr. 
Iskandar ke Kantor Tepas Da- 
rah Dalem untuk memberi ke- 
terangan soal itu dan minta surat 
kekantjingan (surat asal usul) 
jang memperkuat bahwa ia pu- 
tera dari BPH Surjodiningrat. 
Tetapi permintaan itu ditolak 

in grat, 
L jang uniek 

  

Ai tahun 1918. Djadi: 

melarang partai2 sebagai jang 
telah didjalankannja sesudah ia 

memimpin coup-nja jg berachir 

dengan diusirnja radja Farouk 

dari tachta. Kini djenderal Na- 

guib rupanja harus berusaha 
mendapatkan sokongan rakjat 

Mesir dengan tiada bantuan po- 

litik, maksud mana menurut 

penindjau2 tersebut hanja dapat 

ditjapainja dengan djalan  me- 
ngambil sikap jang lebih tegas 

dalam perundingan2 lebih lan- 
djut dengan Inggeris nanti. 

rp. 

Ingrat 
an ditunda 

pas Darah Dhalem 

»Tindakan?2 keamanan”. 

Sementara itu AFP dari Kai- 

ro metvartakan, bahwa dalam 

keterangannja kepada pers PM 
djenderal 'Naguih telah mene- 
gaskan, bahwa tindakan2nja jg 

diumumkan pada malam Sabtu 

mengenai pembubaran  partai2 
'Fdan “penangkap "“sedjumlah 

opsir angkatan darat Mesir 

itu adalah tindakan2 keamanan. 

Dikatakannja, bahwa peme- 
rintahnja wadjib mengambil tin- 

dakan2 Pendjagaan itu, setelah 
pihak tentara mendapat bukti? 
bahwa sedjumlah orang politici 
jang ,,ketjewa dan hanja me- 
mentingkan diri sendiri” telah 
mentjoba menghasut kerusuhan2 

pada tanggal 12 Djanuari jang 

lalu, jaitu hari peringatan pah- 
lawan2 Mesir jang tewas dalam 

pertempuran2 didaerah Terusan 
Suez, 

Menurut - djenderal Naguib 

usaha2 untuk menimbulkan ke- 

rusuhan2 itu telah diadakan di-' 
antara kaum buruh -dan para 
mahasiswa Mesir. 

Markas partai diduduki 
polisi. 

Djenderal Naguib, pada hari 
Minggu menempatkan pasukan? 

polisi digedung - gedung markas 

besar partai2 politik jang telah 

dibubarkan dan menutup semua 

Imadjallah jang berhaiuan pro- 

komunis. 
Semua kantor pusat partai2 

didjaga keras dan setjarik ker- 

taspun tidak boleh dipindahkan 
dari markas2 tersebut. 

Beberapa kalangan politik se- 
mentara itu berpendapat, bahwa 

pemeriksaan atas gugat Iskan- 
ber tempat diruang sidang 

ini menurut ketera- 
i adalah jang pertama? dalam 

dikawin sesudah..ia (Iskandar) 
Pen 10. tahun jaitu dalam 

nurut Pengeran Surjodiningrat 
Iskandar adalah anak bawaan 
(Djawa : gawan). Pernjataan 
ini dibuktikan dengan surat2 
tertulis jang resmi. Oleh kare- 
na itu Pengeran Surjodiningrat 
tetap tidak mau mengakui Is- 
kandar sebagai anaknja. 

Dari keterangan saksj R. Aj. 
Pudjoasmoro kita sukar mena- 
rik kesimpulan jang tepat, ka- 
rena keterangan2 itu diberikan 
serba tidak tegas dan tidak | 
pasti. Menurut R. Aj. Pudjoas- 
moro ia telah 14 tahun  men- 
djadi klangenan Pengeran Sur- 
jodiningrat. Oleh karena itu ia 
tahu betul, bahwa sdr. iskandar 
itu putera dari Pengeran terse- 
but. Dinjatakan selandjutnja, 
bahwa waktu ibunja. Iskandar 
jang dulu bernama 18:r. Isbandi- 
jah itu, masih peras van, sering 
dipanggil oleh Pengeran Surjo- | 
diningrat dan sesudah mengan- 
dung iak dititipkan kepada pa- 

mannja- jaitu R. W. Notowiro- 

no. Sesudah baji umur kira2 

selapan hari (35 hari) lalu ber- 

sama2 ibunja dipanggil oleh 

Pengeran Surjodiningrat dan 
selandjutnja Iskandar Gipeliha- 
ra sebagai anaknja. : 

Keterangan ini oleh Penge- 
ran dibantah dengan menjata- 
kan, bahwa ia menikah R. Ngt. 
Noto sebagai djanda dari R.W. 

  

Topnanan tegas jang telah diambil oleh perdana menteri 

Mesir djenderal Mohammad Naguib untuk menindas pertjo- 

baan coup militer di Mesir baru? ini, oleh para penindjau masa- 

lah2 Timur Djanuh di London dianggap sebagai 

masalah2 daerah Terusan Suez dan Sudan dengan pemerintah 

    

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 
  

Sebulan , ......« Rp. Il.— 

Etjeran ......... 0.60 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

Dalam soal2 Terusan Suez 

tanda bahwa 

akan adanja pendirian jang lebih 

dalam perundingan? disekitar 

Naguib nampak makin kuat 
kedudukannja setelah ia me- 

nangkap 25 orang opsir jang dJi- 

tjurigainja. — UP. 
  

Pengangkatan Wilson 
harus dibatalkan 

Djika dia tetap memi- | 
liki saham? G.M. 

Senator George Aiken, repu- 

blikan dari Vermont menerang- 
kan, bahwa djenderal Eisenho- 
wer harus membatalkan peng- 

angkatan Charles E, Wilson se- 

bagai menteri pertahanan djika 
Wilson tetap tidak mau mendju- 
al saham2 General Motors jang 

dimilikinja. 
Dikatakan, 

Amerika sekarang ini, men- 
tjegah senat  menjetudjui pe- 
ngangkatan Wilson, ketjuali dia 
mendjual saham2 tadi kepada 
orang lain. 

Wilson sudah meletakkan dja- 

batannja selaku, direktur Ge- 

TAHUN IX — 

bahwa undang? !   Nani Motors jang memperoleh 

NOMOR 16. 

barengan 
& 

( Naguib akan lebih keras 
& Sudan 

kontrak 
tetapi 

dari pemerintah 
masih memiliki 

         

  

sebanjak $ 2.500.000.-— AF 

PERUTUSAN DJEPANG 
KE RRT 

Suatu perutusan  Djepans     

   
jang terdiri dari 13 orang 
tanggal 26 Djanuari jang : 
datang akan bertolak ke Hi 
kong dalam perdjalanannja 

Canton "utk mengatur pengem 
balian orang2 Djepang dari 

RRT. 
Pengiriman delegasi ini al 

lah bertalian dengan tawarar 
pihak RRT. untuk mat 

kan warga negara Djepang ! 
masih ada di Tiongkok, . UP. 

    

   

  

TUBRUKAN KAPAL 
“Disungai Hooshly. 

Sebuah kapal jang mc 
kut kaum berziarah, tel 

brukan dengan kapal 

Sungai Hooghly de 
Ketjelakaan ini ter 

na gelombang air pa kh 

jang mengangkut kaum “be rai 

rah itu, sama sekali 

rena tubrukan tadi. 
29 Orang dichawatirkan 

mati tenggelam, di 

njak wanita dan an 

    

   

  

hantjur ka- 

      

  

Hubungan Israel & Rusia 
tak diputus 

ENTERI luar negeri Israel, 
di Calcutta, bahnya dipihak 

untuk memutuskan perhubungan diplomatik denga 
Sharrett memberikan pernja-an ini waktu ditanj 

olehiIsrael bertalian de 
komunis ba-ru2 ini. 

diputuskannja perhubungan itu tidak akan baik ba 

apakah akan dilakukan 
dian2 di negara2 

ngan perdamaian. 

Pertahanan Timur 
Tengah. 

Waktu ditanja tentang ren- 
tjana organisasi periahanan Ti- 
mur. Tengah Sharrett mengata- 

(kan, bahwa dalam hal ini tidak 
terdapat kemadjuan dan kemu- 
dian menjatakan tidak setudju 
dengan pengiriman soendjata 
kepada negara2 Arab, karena 
menurut perdapatnja pengiri- 
man itu akan mendjadikan ne- 
kara2 Arab militer lebih ung- 

gul daripada Israel. 
Sharrett mengatakan bahwa 

Israel sudah siap untuk mema- 
suki setiap organisasi sema- 
tjam itu, dan mengemukakan 
bahwa ia tidak pernah dengar 
suatu negara Arab sedia untuk 
mempertahankan demokrasi. 
Dan mengingat hai ini maka 
tidak mungkin bahwa Pakis- 
tan akan dapat ditarik kedalam 
organisasi pro negara2 Arab. 

Demikian Sharrett. 
Kesan? tentang konpc- 
rensi Sosialis Asia. 

Sharrett kini ada di Calcutta 
dalam perdjalanan kembali ke 
Darussalam setelah mengun- 
djungi Konperensi Sosialis A- 
sia, jang telah diadakan di Ra- 

ngoon. : 
Ia menjebut konperensi itu 

sebagai "suatu pengalaman ro- 
chani, jang luar biasa” dan me- 
ngatakan bahwa ia kagum 
akan ketjakapan nemimpis 

sosialis Burma dan partai me- 
reka. Istimewa ia memudji per- 
dana menteri Burma, U Saw. 
Shirrett mengambil kesimpulan 

    oleh Kantor Tepas tersebut de- 
ngan alasan tidak ada persetu- 
djuan dari BPH Surjodining- 
rat. Dengan demikian kedudu- 
kan sdr. Iskandar sampai se- 
karang masih belum tetap. 

Pengeran Surjodiningrat: 
”bukan anak saja”. 

Sebaliknja dalam keterang- 
annja BPH Surjodiningrat de- 
ngan tegas tidak mau mero- 
bah pernjataannja, bahwa ia 
bukan anaknja sendiri, Diakui-     belakang. — BEnt. 

£ 

Disamping ini kebiskdi ang: 

gauta - Parlemen, Mr. Djodi 

akan mentjari pula synthese 

keseimbangan antara kepent'- 

ngan2 daerah dan Pusat dalam 

“penjusunan anggaran belandja 

Negara. situ. 
Memurut Mr. Djodj haruslah 

dibatasi pengiriman penghasi- 

lan daerah ke Pusat untuk ti- 

dak menimbulkan tafsiran2 ra'- 

jat, seakan2 Pusat Jewasa ini 

mendjalankan suatu drainase   
politik, 

KETUA Partai Rakjat Nasional Mr. 
jang telak tiba di Makasar dari Bandjarmasin, dalam se- 

buah konperensi pers pagi kemarin menerangkan, bahwa pe- 

nindjauannja kepelbagai daerah ini dimaksudkan untuk me- 

ngumpulkan bahan2 dalam menghadapi pembitijaraan rentjatia 1 ? 

anggaran belandja tahun 1953 dalam Tn jaud. 

nja, bahwa ibunja Iskandar itu | 

Noto. Keterangan ini dibukti- 
kan dengan surat2 resmi ter- 
tanggal 26 Sjawal, Alp 1331- 
atau tahun Masehi 1913. 

Keterangan saksi ke-II jaitu 
Gandung al.  Tondomargono 
hampir serupa dengan ketera- 

ngan R. Aj. Pudjoasmoro ter- 
sebut diatas. Tetapi pun kete- 
rangannja itu tidak begitu te- 
gas dan pasti. Menurut ketera- j 
ngannja sendiri, Tondomargo- | 

no ini adalah adik dari R. Ngt. 

Noto dan djuga sudah jama 

mendjadi abdi Pengeran Surjo- 

diningrat. 

  
Pemerintah Propinsi   

Mr. “Dah Gondokusumo : 

Pengiriman penghasilan daerah | 
ke pusat supaja dibatasi 

Rakjat Makassar usaha atasi kesultan 

Djodi  Gondokusumo, 

Karenanja  diperdjoangkan- 
nja, supaja 5075 dari penghasi- 

lan daerah diangkut kepusat 

dan selebihnja dipergunakan 
oleh daerah sendiri untuk pem- 
bangunan daerahnja. 

Achirnja Mr. Djodi Gondoku- 
sumo ' mengatakan kegembira- 
annja, melihat ada activiteit 
rakjat di Makasar guna me- 
ngatasi persoalan2 serta kesu- 
litan2-nja sendiri, dengan tidak 
terlampau tergantung wpada. 
Pusat, —« R.M, 

Keterangan lain lagi.   
Beriainan dengan keterangan 

saksi2 tersebut diatas, saksi ke- sintah: 

III sdr. Tarunopradjono me- 

njatakan, bahwa sesudah Rr. Dalam hubungan ini Peme- 

Isbandijah dikawin oleh . ka- | rintah segera akan membentuk 
kaknja, jaitu R.W. Notowirono, 
baru satu setengah tahun ke- 
mudian ia melahirkan Iskandar 

tersebut, ' Selain “itu menurut 
Tarunopradjono itu baji baru 

sebuah panitya jang akan ter- 

diri atas anggauta2 dari fakul- 

tit ' Kedokteran ' di Djakarta, 

wakil2 dari Kementerian Kese- 

hatan serta Ikatan Dokter In- 

sesudah umur 100 hari diminta 
Pengeran dan dalam waktu sa- 
tu setengah tahun puia R. Ngt. 
Noto''/tadi turut Suami Ja, Rt 

Ditunda sampai 2 Pe- 
bruari j.a.d. 

Dengan keterangan2 jang "i- 
dak tegas itu, hakim belum da- 
pat ambil sesuatu keputusan 
“dan pemeriksaan ditunda sam- 
pai tg. 2 Pebruari j.a:d. Untuk 
menjempurnakan. pemeriksaan 
selandjutnja hakim perlu me- 
ngetahui tugas dari Kantor Te- 
pas Darah Dalem. Oleh kare- 
na itu diputuskan djuga, bahwa 
dalam peperiksaan 'j.a.d. nanti 
Kepala Kantor tersebut akan 
didengar,     

  

Kom. 

  

Lembaga Kebudajaan Indoresia | 
atav'satch Genostichap| 

“ank nstan en Wetanya barmgan”   
  

   di NE Akan At Sae Sak ob 

$ PN 

  
ayal uk na 2 laa 1, Kj, ub. MA KU UR aga 

donesia, dengan tugas menjeli- 

diki tjara2 penglaksanaan dari 

pada maksud itu. Dan bagaima- 

na bentuk serta tjorak itu, hal 

ini bergantung dari hatsil pe- 

jelidikan panitya tehnik tsb. 

Ditambahkan djuga oleh Men 

teri bahwa dengan pembukaan 

fakultit Kedokteran di Makasar 

itu, hal ini akan  mempermu- 

dah penampungan para Maha- j 

siswa dari bagian2 tertinggi 

fakultit Kedokteran di Djawa 

dalam . mendjalankan praktijk, 

dengan mana terbuka pula dja- 

lan bagi para mahasiswa terse- 

but guna menempuh - udjian 

achir, 

Atas sebuah pertanjaan Men ' 
teri Bahder Djohan . menjata- 

Menteri Dr. Bahder Diohan : 

Fakultit Kedokteran di Makasar 

selaras dgn maksud Pemerintah 
panitianja segera dibentuk 

ETIBANJA di Makasar, Menteri Bahder Djohan telah me- 

ngadakan pembitjaraan?2 dengan Gupernur Sulawesi 

diro serta pihak2 jang bersang kutan dikota ini, 

Sulawesi tentang kemungkinan pembuka- 

an fakultit Kedokteran di Makasar. 

Mengenaj soal ini Menteri Bahder 

keterangan antara lain menjatakan, 

Propinsi Sulawesi itu adalah selaras dengan rentjana Peme- 

su- 

mengenai usul 

Djohan dalam sebuah 
bahwa usul Pemerintah 

kan, bahwa dalam tahun peng- 

hematan ini, pada prinsipnja 

tidak akan ditambah pembuka- 

an sekolah2 baru, selain. na- 

tuurlijke uitgroeit dari pada 

apa jang ada sekarang. Djadi 

dengan demikian tahun peng- 
hematan itu berarti konsulidasi 
darj pada apa jang ada. 

Dapat diberitakan selandjut- 

nja, bahwa Menteri Bahder 

Djohan telah mengadakan pu- 

la pertemuan dengan para In- 

spektur sekolah dikota ini, da- 

lam mana diperbintjangkan s0- 

al-soal tehnik serta kesulitan2 

jang dihadapi sekarang, demi- 

Lkian djuga tindakan2 jang 

Y akan diambil selandjutnja. 

Kemarin ia mengadakan pula 

sebuah pertemuan dengan para 

anggauta panitya corps suka- 

rela wanita di Makasar, ses 

dangkan disamping ini telah 

dikundjungi pula kantor PMI 

tjabang Makasar, pelbagai ru- 

mah sakit dan Pa kapai   di Kelo, -« R,M, 

   

    

       

Moshe Sharrett, menj: 
Israel tidak akan ada 

in 

      

   in 

kepenti- 
Ia ber Na 

  bahwa ia kembali ke Israel de- 

ngan penuh pengharapan akan 
harj kemudian Asia. 

Sharrett mengatak: 

Asia jang. pernah 
sumber tjita2 umat 1 
mungkin ditakdirkan 
menggerakkan dunia 
dapat menghilangkan 
jang menghinggapi: 
zaman modern ini, dan 
membuka djalan?2 baru. / 

    

    

   
   

    

  

Eisenhower dilantik 

  

Hari ini Gjenderal 
Eisenhower  disumpah « 

lantik mendjadj presiden 

Amerika . Serikat, men 

kan Harry S, Truman 

dah 8 tahun mendiami Gedung 

Putih di Washington, 
Dalam pemilihan tanggal 

4 Nopembey jang lalu, dju 

orang jang memberikan suara- 

nja 62.042.777. Dari djumlah 
ini 494.916 suara tidak sah, 

tinggal 61547861 HKisenhowei 
mendapat 55, 145, sedang Adlai 

Stevenson menerima 44414. 
Partai2 ketjil mendapat 0,54. 

Di Washington telah tiba se- 
djumlah besar. tamu2 jang 
akan menghadiri pelantikannja, 
rumah2 penginapan dan hotel 
penuh “semua, hingga tidak 
sedikit ' jang terpaksa tiduk 
digerbong2 ke reta api, 
Sebuah pawai akan berarak, 

dalam mana turut 20.000 per- 
djurit, 3000 orang Indian, Pa- 
wai ini jang kira2 satu setengah 

km  pandjangnja akan mema- 
kan waktu 2 djam lebih melaiti 
panggung kebesaran, 

      

   

  

  

x Sidang -DPRDS: kabupaten 
Karanganjar, Surakarta, baru2 

ni membitjarakan peringatan 
2 tahun terbentuknja DPRDS 

jang akan diadakan tanggal 
2-1 jad. Salah seorang ang: 
gauta berbitjara dengan penuh 
semangat :& 

»Resepsi hendaknja dibuat de. 

ngan sederhana. Ingattah kas 
wan2 jang menderita hongey- 
oedeem. Tidak perlu paka gam- 
bjongang, Gareng Petruk, mis 
kanam jang enak2, djika perbu 
MET Ui Tau hanja pakai UANG 

(Jamg ' dimaksud ialah : On   
mentah), 

   



   

     

                

    

       
        

        
          

  

   

    

   

   
   
    

  

       
   

  

   

    

   
   

  

   
     

    
   
     

    

  

     
    

    
   
    

    

    

   

    

   
   

  

    

      

   
    

    

     
    
    

    

     

   

     

    
    

     

   

    

    

    

     
   
   

     

      

    

    
   

     

      

    
   

  

Ha 

   

   

2 Ox 

£ aja: 

Sy 

Te 
“madjallah terbesar di Skandina- 

: Mena Da 

|. tan seluruh daerah 
| ngah. “Balai tersebu 

“di Maluku 

$ Mehabharata, 
dan laim2 mja. 

Overste A. 

BALI — Setelah Nak eror, Sudiman katakan, bahwa pala daerah Lombok, acting 
“bernur Sunda Ketjil E3 “Re jenon 
dihardjo. menjatakan, sekalipun 
terdapat kekurangan beras se- 
besar 4000 ton, tak berapa arti- 

“dibandingkan. dengan kea- 
“2anh daan Tahun jang. sudah2. 

MAKASSAR — . Oleh anggau- 
“ta DPRD telah dibentuk suatu 

| fraksi baru dgn nama ,,Fraksi 
| Kerakjatan”, diketuai oleh ML. : 
Manusama. DPRD Makassar se- 
“karang -mempunjai 
aka E 0 3 & 

“Agama 2 pi Raha Kab. 
“Sulawesi Tenggara telah dibuka 

2. dengan resmi sebuah perusaha- 
an listrik kepunjaan Maskapai 
Perusahaan Papa jang ber- : 
pusat-di Makassar 

. MAKASSAR - LL Pada tanggal 
24 Djanuari ditunggukan keda- 

| tangannja di Makassar beberapa 
wartawan 
rangkaian penindjauannja Ai- 

| Gaerah2 Indonesia, 'antaranja 

. dengan  njonja dan wartawan 
bangsa Denmark Kes Keluna 
dengan njonja. Wartawan Den- 

“mark Kes Kelund “bekerdja pada 

     »Hjolmet” sedangkan iste- 
“tinja pada madjallah wani 
wa, for Gamerne”. Ka, 

AMBON — Kini 

EN 

menambah se- | 
jumlah 13 buah balai pengoba- 

ah Maluku ,' De-, 
er 

         

     
   

    

  

   
    

    
    

1 bagi pulau2 Buru 5, Seram 
|4, Saparua 1 dan Ambon 3.” 

Oleh gubernur Latuharhary 
telah diadakan pembitjaraan | 
mengenai soal pemilihan umum 

-jang kini ang AN 
. pemainnya “sedikit La TN 

Mm enurup Pikiran 
15-151958 datam SI. » 
an - Rakjat, 

diharuskannja materi 
bg: Sastra. m 

— Alasamnja  jalah” bapak B 
djanegara telah ana ang- 
gonta Badan P-4. Seka J 
bul pertanjaan, tak: ugkir 

seseorang jang telah memas 
suatu badan atau 

“menjahgkut . sex 
hal2 diluar itu 2 

      

           

         
   

    
    

    

  

   

  

    
    
    

   
   
   
   
   

                

   

    

   

   
    

   
   

   
   
    
   

  

segala djurusi 
Mgamubil Jinti | 
Umpama ia « 

Tg ush. 

luar negeri dalam | | 

AA 

Jatat Territorium 1, $ Sultan Deli, | 

| negara dimana nasib dan kemer 

“japakah or 
demikian : sehingga dapat dikata 

xi itu ? 

- wartawan Perantjis Tibor Mona pakan Ierpannata Dinen. Oosee, 

| mempunjai “kekuasaan mendja- 

ema ana alat2 perlengkapan ne- 

sl apakah djiwa bangsa Indonesia 

: psen -negara- hukum, ja tebih | 

.. 'an ini sesungguhnja tidak ter- | 
masuk lingkungan hukum, ma- 

4 | untuk | (menerima tjorak: organi- 

 Fajiwa. bangsa Indonesia dapat 

Senen: | an. ara kita 

1 nampak me i sjarat2 | 
: hendaki Nan suatu 
i negara hukum.- 

ma
ng
 

.keb 

: muatnja 'ketentuan2 mengenai 
'adanja badan perundang - un- 

| dangan tersendiri terlepas dari 

| dibadan tersendiri pula, 

@kan lebih sempurnalah kedu- 

“adilan jang seadil -adilnja apa- 
“bila aturan2 tentang pengang- 
-katan dan pelepasan hakim2 
Jagung dari Mahkamah Agung, | 
jang dimuat dalam pasal 79 

' dan dilakukan pula pada semua 

.jang hendak atau telah didja- 

| tidak atau adanja 

pada kita sendiri. ' 

- kan, Gapat diraba - raba herapa 

| dapat kesan, seolah - olah djiwa 
“4 bangsa kita 'itu tidak dapat me- 
-5 Anca djiwa negara .hukum. 

| bhw. bangsa kita berabad-abad 

  

rama n djabatannja sebagai 
n 3 Dwtaepi Tn Ian, 

  

    Pn 2 Aa ig. satu- 
minta “djawaban. Perta-: 

Em pakah dasar2 organisasi | 
negara kita memenuhi sjarat2 
“untuk mentjapai suatu negara | 
hukum, artinja mentjapai suatu | 

ap isinja dapat | dekaan ser 
. . tjukupnja ? Kedua, | 

rganisasi tadi bekerdja 

ikan memenuhi maksud organi- 
tadi? Dan ketiga, apakah 

menerima or ganisasi. sematjam 

TS Pertama. 

"Nae pertanjaan pertama 

Ia sebut dimuatnja hak2 dan 
12 dasar manusia dlm 
mentara kita, dan di- 

    

  

UUD : 

badan. penjelenggara, sedang ke 
kuasaan mengadili perkara ada 

Hanja, menurut pendapatnja, 

dukan bebas dari badan per- | 
adilan itu dan lebih. sempurna 
lah usaha untuk memperoleh ke. 

UUD Sementara itu, diperluas | 

hakim2. , 

Kedua. 

Mengenai pertanjaan kedua, | 

dja sebagaimana mestinja, Prof. 
Sudiman katakan, bahwa menu- 
rut penglihatannja, ,dalam hal 
itu masih terlampau banjak pe- 
kerdjaan jang termasuk tugas 
badan pemerintahan jang satu 

Jankan oleh badan jang tidak 

lankannja » masih terlampau 

gara bertindak diluar kekuasa- 
annja, masih banjak tindakan? 

alat? perlengkapan negara jang 

sesungguhnja tidak sesuai dgn 
“suatu negara hukum”. 

Dikatakannja, “bahwa akan 
“sangat mudah untuk mentjari, 
menemui dan menentukan ada-. 
nja kesalahan2 pada sesuatu, 
apalagi kalau ditudjukan senat 
da. negara kita jang masih se- 
muda ini. 

Jang mendjadi soal bukanlah | 
kesalahan, 

akan tetapj apakah kesalahan 
itu dilakukan dengan sengadja. 
Tetapi menurut - 

2 

-sebagai 
alasan untuk bertindak semau-. 
mau .kita sendiri, bertentangan 
dengan pengetahuan PPn ! 

Ke t i # B3 

Atas pertanjaan ketiga, jaita 

dapat menerima organisasi ' se- 

dulu.tegaskan, bahwa pertanja- 

ka tidak termasuk “kemungkinan 
kesanggupan. nak, Ne 

kalipun “demikian ia Katak 

  

Gjauh kesanggupan bangsa kita | 

.sasi seperti negara hukum itu. 
Dalam pengalamanaja ia men 

engenai ini ia kemukakan be- 

berapa tjontoh. Dalam pada itu 
'ia katakan, tak boleh dilupakan,   

F3 : m engu $ .hegari a hukur an, dalam 

| jang Nag ng Sabtu jig lalu berhubung 

| Hlamanja  mengalam ke: 

$ Sudiman, ke- | 
“ok adaan muda negara kita itupun 

. Htidak dapat dipakai 

guru -besar dalam mata - 
dan Daan atjara 

  

Jethargie, dan djikalau ja mula 
bangun, maka ia m djumpai 
pemerintahan kolonial, pa Yak | 
aan aan $ 

    

  

kam Nan Aan a kita pagi 
menerima negara hukum itu, ' 
Sudiman berpendapat, tidak per 
lu kita menunggu sampai -diten | 
tukan oleh mereka jg sanggup | 
dan ahli apakah djiwa bangsa 

| kita memang mempunjai sifat2 
jang 'dikehendakinja. Sedjarah 
membuktikan, bhw. pemimpin- 
pemimpin bangsa kita mempu: 
njai kesanggupan untuk mem- 
bawa bangun  bangsanja dan 

  

'membawanja dari keadaan dja- | 
djahan kekemerdekaan, “dan ta | 

| dapat disangkal, bahwa' gerakan 
bangsa: kita jang mentjapai ke- 
merdekaan itu tidak dilakukan 
oleh: pemimpin2 sadja, melain- 
kan 

bangsa. Indonesia. -- 

Dapatkah? 

Dikatakan antara ain isi pida- 
.to Prof. Sudiman jang langsung 
mengenai keadaan .masjarakat 

kita dewasa ini, jang ia tutup 
dengan pertanjaan : 
pengalaman jang diperoleh se- 
lama berpuluh2 tahun itu tidak 
sanggupkah pemimpin2 bangsa 
kita sekarang, besar dan ketjil, 
memberi ibukti bahwa djiwa 
bangsa kita terbuka untuk sja- | 
rat2 negara hukum, membawa | 
bangsa kita kearah tjita2 kita 
jg baru dan sutji itu ?” Dunia 
memes Pe Ant, : 

  

- PERPUSTAKAAN NE- 
GARA 

| Untuk Djawa Barat. 
. Dengan surat putusan Men- 

teri. PP. & K., terhitung mulai 
tgl. 1 Djanuari 1953 telah didi- 
rikan Perpustakaan Negara 
untuk daerah Djawa Barat ber- 
tempat di Bandung, jang bertu- ! 
gas. fmenjediakan kitab2, ma- 
Gjalah2 dsb. dan melajani ke- 
perluan 

tahan maupun untuk umum, 
Gilapangan perpustakaan dgn 
ketentuan, bahwa keperluan 

    
    

   n | pertemuannja 
| muan perkenalan. 

“oleh seluruh rakjat Jam 

'»Dengan | 

baik untuk pemerin- 

  

UKARTO MENERIMA 
ENI -WAJIMA 
an biro Asia dari Kemen- 

ian Luar Negeri . Djepang 
Biji Wajima jang kini setang 
ada di Djakarta, telah menemui 
| Menteri Luar Negeri Mukarto. 
Eji Wajima atas per tanjaan | 

pers hanja menjatakan, bahwa 
itu hanja perte- 

“Untuk menghormat kedatang- 

ter Pn, |annja Biji Wajima bertempat di 
1 Hotel des Indes diadakan resep- 

si oleh konsol. djenderal Djepang 
dan njonja Kai jang dikundjungi 
oleh: Menteri Perhubungan Dju- 
anda, kepala protokol Kemen- 

terian Luar Negeri Mr. Kusumo 
Utojo dan berbagai pembesar 
kementerian tersebut, berbagai 

anggauta parlemen dan pembe- 
sar2 lainja, Hanja beberapa 
orang dari korps diplomatik ha- 
dir dalam resepsi tersebut, dian- 

taranja dari Amerika Serikat, 
.Pilipina, Djerman dan Pakistan 
dan heberapa wakil, lainnja. 
Ant, 

MR. UTOJO DI- 
KANGEN 

'Duta- r Indonesia di 
Australia Mr. Utojo telah 
minta, untuk datang di Djakarta. 
Demikian keterangan kalangan 
Kementerian Luar : Negerj di 
Djakarta hari ini. 
Mr, Utojo ditunggu kedatang- 

annja di Djakarta pada bulan 
| Pebruari jang akan datang, utk 
maksud apa tidak didapat ke- 
terangan jang resmi. —Ant. 

MISSI . PERDAGANGAN 
“. DJERMAN 

Datang kira? tanggal 
15 Pebruari j.a.d. 

Dari pihak kedutaan Djerman 
di Djakarta didapat keterangan, 

di- 

  

'Ibahwa menurut kabar terachir 
jang diterima dari pemerintah 

Djerman Ji Bonn, maka kini su- 

dah ada ketetapan, bahwa ke- 
berangkatan missi perdagangan 

Djerman ke Indonesia dari Bonn 

.dan ditunggu kedatangannja di 

Djakarta kira2 tanggal 15 Pe- 
bruari. Belum didapat keterang- 
an pada waktu ini siapa jang 
akan mengetuai missi tersebut 

dan berapa djumlah anggauta 

missi itu. Demikian keterangan |   "pemerintahan iparus “Gidahulu- | di: 
“kan. — Ant. 7 

dafi pihak kedutaan Djerman'di 
. Djakarta, —— - Ant. 

Sidang DPR babak AS aan : 

Daerah: jang terbelakang 
ng an ditindas 

"Ta 

na Konstituante berarti 
| dandjutkan berdjuangan '45 

(SAMBUNGAN KEMARIN). 
PEMANDANGAN dibawah ini adalah sebagian besar mem- 
“perdebatkan dipilihnja dahulu konstituante atau parlemen, 

serta djumlah daerah pemilihan. Suara baru jalah dari Sumarto 
(Parkindo) jang menghendaki tjalon anggota konstituante 
supaja-serendahnja berpendidikan S.M.P. 
Pokok pemandangan selengkapnja adalah sebagai berikut : 

32 Orang Islam wadjib 

turut memilih. 

SURJANINGPRADJA (N.U,) | 
| berbitjara 40 menit, mengemu- 
'kakan: | bahwa orang Islam .wa- 

1 dj turut dim pemilihan umum. 
Eraksinja pada  prinsipnja da- 
pat menjetudjui rentjana un- 
dan “undang pemilihan, tetapi     

nja kelak tidak mendapat kesu- 
karan2. Ia minta supaja pendaf- 
taran pemilih dilakukan oleh | 
Panitia, sedang tempat pemu- 
ngutan suara djangan hanja di- 
ketjamatan2, tetapi (diberi ke- 
leluasaan menambah djumlah 
tempat itu, misalnja untuk tiap 
tiap 4 desa satu tempat pemu- 
at suara. Ruangan NAN 

  

. Bukan uang palsu ? 
0. ENTANG berita adanja uan: 

sepandjang djalan didesa 

| Uang kertas ja disebarkan 
| | adanja kesukaran2 jang menge- 

nai pemilih2 jang masih “buta 

3 kertas jang dihambur2kan di- 
angsri (Brebes) menurut lapo- 

Bob diterima pihak resmi.di Semarang menjatakan, bahwa 

jang dimaksud 

“ar :     “Rang jang disebarkan 

  
Isat Jain diantaranja : 

| uang seperti diatas dengan mak- | 
| sud mengatjaukan ekonomi. 

Ha "uang RI jang sjah dari 
| manakah mereka dapat, djustru 

i itu ber- warna abu? bernomor polisi 1601 
EPS ag (ari daerah mana tidak aa, datang dari Ajurusan "Tegal 

| menudju kearah Tjirebon. 
2 

. Selandjutnja @itetgsikaja bah- 
wa sedjak peristiwa ,,Tjipelem?” 

| beberapa bulan berselang jang 
mengakibatkan tiwasnja 285 
orang pengatjau, kini: “didaerah 
jang disebu »Brebes-datar” sa- 
dah bersih dari golongan mereka 
Kalau ada, ini hanja satu dua 
orang sadja sbg. infitran” jg. 

| karena bergerak sefjara ,,tehnis- | 
| militer” tidak kuat Jalu bersia- 

Soalnja sekarang, kalau itu! 

-! hingga kini belum tersiar kahar 
baik berita2 pers maupun lapor- 
an resmi jang menjatakan hi- | 
pe AA uang baru baik dari 
n pemerintah maupun 
partikelir/perseorangan: sehing- 
ga sedjumlah ' sebagaimana di- 

  

   
   

  

      
beritakan sedikitnja ada Tn 200, 
000, — itu. — Ant, 

sikan apakah praktek- 

sebarkan | 

gu dalam tempat2 pemungutan 
suara harus diadakan pemisah- 
an bagi pemilih2 wanita dan pe- 
milih2 laki2. Djika tidak dapat 
diadakan Panitia untuk menje- 
lenggarakan pendaftaran pemi- 
lih, seharusnja daftar2 pemilih 
itu -sebelum dikirimkan kepada 
tjamat: harus disetudjui dulu 
oleh rapat - desa. 

Minta disusulkan per- 
aturan? lain bagi Irian 

: Barat. 
ar, SUNARJO (P.NI.) ber- 

bitjara 30 menit minta pendje- 

lasan lebih Jandjut tentang di- 
masukannja Irian Barat men- 
jadi daerah pemilihan, dan 
menghendaki supaja utk Irian 
Barat disusul peraturan2 lain, 
misalnja pengangkatan guber- 
nur, dsb. 

Selandjutnja pembitjara me- 
madjukan pertimbangan, 'apa- 

dipilih dulu. Pun ia kemukakan 

Huruf, dan oleh karena itu min- 

bitjara tidak menjetudjui 
langnja hak pilih bagi orang-: 
orang tahanan, supaja ang- 
gauta tentara dan polisi 
'beri hak pilih seluas2nja, begitu 
pula warga regara jang diluar 
negeri. 

5 'Anggauta Konstituante: 
: paling rendah Pena 

an, M.P. 

bitjara 10 menit, 

'pemilihan Konstituante 
bertanja siapa nanti ja: 

nentukan, bahwa seseo: 
ah berumur 18 tahur 

Jum, supaja semua warga hega- 
ra jang ada diluar negeri dibo- 
lehkan memilih, supaja sjarat 
dalam rentjana undang2 jang 
-berbunji “dengan putusan pe- 
ngadilan dalam keadaan - dipe- 
tjat dari hak pilih, dihapuskan 
sadja, karena menurut pembi- 
tjara jang ditarik hak 'pilihnja 
itu mereka jang telah melaku- 
kan kesalahan dalam pemilihan 
umum, padahal Indonesia belum 
pernah mengadakan pemilihan 
umum, 

Bersambung hal, Ie 

Ta, 
    

       

Ikan mendjadi suatu , 

pada tanggal 12 Pebruari j.a.d. | 

kah tidak sebaiknja Parlemen 

ta supaja: pemerintah memberi 
penerangan sebanjak2-nja. Pem-: 

hi- 

di- | 

SUMARTO (Parkindo) ber- | 
menjetudjui | 

HALAMAN 2? 
  

. ISTANA TJIPANAS 

djadi ,,FARM” Indonesia. 

| Istana “Presiden Sukarno. di 
'Tjipanas kini sedang didjelma- 

farm In- 
| donesia, “demikian keterangan 
Barna Muhamad, pengurus 1s- 
.tana Tjipanas kepada para war- 

'tawan Djakarta dari surat2 ka- 
bar, kantor?'berita dan  madja- 

lah2 jim pada hari Sabtt jang 
baru Talu atas inisiatip Repors 
“ters Club Djakarta mengadakan 

darmawisata ke Patjet (Balai 

Istirahat Keng Po) dan pada 
hari Minggunja mengadakan 
kundjungan keistana. 

9 Diterangkan oleh B. Muham- 
mad, bahwa  sedjak beberapa 

(bulan jang lalu diistana Tjipahas 
jang luasnja Ik. 25 ha diadakan 

bangunan2 baru, dengan perse- 

tudjuan Presiden atas usul B. 

Muhammad  didirikih rumah 

untuk kandang sapi, ,,melkerij” 

dan kandang2 kambing serta 

ajam (raskippen) dan bebek. Ini 
adalah sesuai dengan usulnja 

untuk memberikag bentuk baru 
dari  ,,buitenverbljf” Presiden- 
mendjadi suatu "farm” Indone- 
Sia kompleet dgn usaha2 peter- 
nakan, perikanan, kebun sajur2- 
an, buah2an, dan kembang2. 

Untuk keperluan itu dalam 

bulan ini djuga akan didatang- 

kan 5 ekor sapi dari negeri Be- 

landa, biri2 dari Australia, ,,ras- 

kippen” dari negeri Belanda dll, 

£ Akan didjelmakan men- | 

  demikian B. Muhammad, — Ant. 

  

K anggi Perwari : 
Lt penuaan anta saya 

Sudah sanggupkah Perwari ma- 
dju dalam gelanggang politik? 
Rasuna Said: Perwari akan temui kesnlitan 

jang dilangsungkan tgl. 17-1 di 

Bandung, menurut keterangan ketua Pengurus Besar Per- 

wari njonja Sutarman antara lain akan membitjarakan per- 

' soalan sikap politik” dan soal2sekitar pemilihan umum, Dalam 

pada itu kongres akan membitjarakan pula preadvies njonja 

Rangkajo Rasuna Said tentang Perwari dan politik, disamping 

'beberapa preadvies lainnja diantaranja tentang koperasi, pendi- 

dikan, taman kanak? dan lain2. . 

Kovares kelima Perwari 

Njonja Sutarman, ketua P.B. 

Perwari dalam resepsi itu me- 

nguraikan  sepakterdjang dan 

lapangan kerdja Perwari sela-' 

ma lima tahun. 

Utusan2 jang menghadiri 

kongres ini datang dari berba-: 
gai tempat diseluruh Indonesia. 

Dalam politik, wanita 

djangan hanja turut - 
turutan sadja. 

Didalam  preadvies njonja 

Rangkajo Said antara lain di- 

.sebutkan, bahwa Perwari seka- 

rang sedang mengalami dan 

menghadapi proses perkembang 

an djiwa dan faham dan berhu- 

bung dengan itu sudah terasa 

mulai berat untuk memperta- 

hankan kesatuan dikalangan 

wanita pada umumnja dan dika- 

"langan Perwari chususnja. 

  

. Kol. Nasution: 
Tidak sedia 

diselidiki oleh Djaksa Agung. 

Kolonel Nasution mengata- 

kan bahwa dalam menempat- 

kan kembali pedjabat - pedja- 

bat jang telah dibebaskan 

dari djabatan mereka berhu- 
bung dengan peristiwa: 17 

Oktober harus didjalankan 

dengan hati-hati oleh karena 

) tindakan itu dapat menimbulkan 
sentimen jang berbahaja sebde- 
lum peristiwa 17 Oktober itu di- 

selesaikan dengan seberes - be- 
resnja. 

Mengenai dirinja sendiri, Ko- 
lonel Nasution mengatakan bhw 
sebelum perkarania beres dan 
sebelum diadakan ,,pembersih- 

adap -dirinja mengenai 
Ii jang didjalankannja da- 

lam peristiwa 4Y Oktober itu, 
ia tidak akan memikirkan utk 

menerima satu tugas jang baru 
oleh karena hal ini mungkin 
akan dipergunakan terhadap 
dirinja diwaktu jg akan datang. 

Terhadap diri mereka jang 

tersangkut dalam peristiwa 17 
Oktober itu perlu diadakan pe- 
meriksaan jang sesempurni - 
sempurnanja dan sesudah peme- 
riksaan ini, tergantung kepada 
kebidjaksanaan pemerintah un- 
tuk ,,membersihkan” mereka jg 
tersangkut itu atau menuntut 
mereka. $ 

   

Kolonel Nasution mengatakan 
djuga bahwa pada umumnja 

pemerintah memperlihatkan si- 
kap lemah dalam hal ini, sebab 
kalau tidak soal ini sudah ten- 

tu akan dapat dibereskan lebih 

tjepat sehingga perhatian dapat 
ditudjukan weh soal-soal jg 
lain. 

Mengenai uban aja ten- 
tang kedudukan Djenderal Ma- 
jor Simatupang ig masih ting- 
gal dalam kedudukamnja' jang 
Sekarang ini sedangkan “iwSon- 
diri (Kolonel Nasution) tjukup 

ksatria untuk terus terang me- 
ngatakan “bahwa ia bertang- 
gung djawab dan berani me- 
mikul tanggung djawab, Koto- 
nel Nasution mengatakan. bhw 

. tu adalah soal Simatupang 
sendiri dan bahwa ia tidak su- 

“tuh oleh karena 'ia 2m dja- 
tuh, 

Dalam bagian suratnja kepa- 
da Djaksa Agung dalam mana 
ternjata bahwa ia tidak menje- 

tudjui penangkapan Dr. Suki- 
man Wirjosandjojo, Wakil Ke- 
tua Satu Dewan Pimpinan Par- 
tai Masjumi ia mengatakan bhw 

pada waktu itu ia tidak mene- 

tapkan siapa jang harus ditang- 
kap dan siapa tidak, tetapi bali- 
wa ia hanja menjatakan tidak 
setudjunja terhadap penangi:- 

pan beberapa orang, diantaranja 
Dr, Sukiman. 

Kolonel Nasution menutup ke- 
terangannja itu dengan menga- 

“takan bahwa haruslah dihindar- 
kan dengan usaha jang sebesar- 

besarnja pertjampuran politik 

dalam soal ketenteraan. 

  
  

A 

OPSIR ANGKATAN 
Pa Sh PERANG 

Kembali dari menun- 
tut pengetahuan diluar 

negeri, 

Dengan kapal ,/Oranje” hari 
Sabtu jang lalu tiba kembali 

“di Tandjung Priok 13 orang op- 
sir Angkatan Perang kita jang 
telah menambah pengetahuan di- 
negeri asing, Lima orang opsir 
dari djumlah tersebut telah men- 
dapat . undangan. pemerintah 
Amerika Serikat untuk me- 
.ngikuti kuliah2 selama beberapa 
bulan di Armed Forces Informa- 

  

  
  

: Keterangan ini diberikannja atas 

bersedia untuk menerima tugas jang baru dalam 

Darat pada waktu ini, demikian ,,/Merdeka”. 

  
" RI) 

ka mengadjak orang laim Aja-i 

  
  

terima tugas 

tep dim Angkatan Darat 
Pemerintah bersikap lemah . 

OLONEL Nasution menerangkan kepada kita bahwa ia ti- 

Gak memikirkan untuk menerima tugas 

Angkatan Darat pada waktu ini sebelum perkaranja selesai 
jang baru dalam 

pertanjaan apakah ia 
Angkatan 

  

tion School di Fort Slocum dine- 

gara bagian New York (Ameri- 

ka Serikat) dan 8 orang lainnja 

menuntut peladjaran selama Ik. 
14» tahun di Nederland. Jang ke 

Amerika Serikat ialah Major 

Imam Sukarto (kepala bagian 
penerangan MBAD) dan Kapt. 

Budj jang mengikuti peladjaran 

Public Information dan Letnan 

Suhud, Kapten Salatun (kepala 
penerangan AURI) dan Kapten 

Iskak (kepala penerangan AL- 
jang menuntut peladjaran 

dalam lapangan penerangan dan 
pendidikan, 

Enam orang Gp an menun- 

tut pengetahuan dalam soal pe- 

nangkis serangan udara (lucht- 

doelartillerie) di Ede (Arnhem) 
Nederland ialah, Letnan2 II: S. 

Danukusomo, A. Amongpradja, 

Achir MM. Husni, Sunarjo dan 

Muhartono, sedang dua orang 

lainnja jang menuntut pengeta- 

huan dalam japang topografie 
di Delft (Nederland) ialah Let- 

nan I Utarjo Surodirono dan Let 

nan 1 A. de Jong, keduanja. da- 
ri.Djawatan ' Topografie Ang- 

katan Darat. 

Hari Senin ini di Markas Be- 

sar Angkatan Darat akan di- 

lakukan upatjarg penerimaan 

oleh K.S.A.D. Kolonel Bambang 

Sugeng. — Ant. 

| Karena Perwari tidak mendjun- 

  

Mengenai “duduknja  wakil2 
Perwari dalam dewan2 perwa. 
kilan, dalam preadvies itu di- 
katakan, bahwa sekarang bagi 
Perwari timbul suatu persoalan 
jang sampai sekarang belum 

tjukup diinsjafi atau dipikirkan 
semasak-masaknja, Jaitu soal 

konsekwensi dari pada perdjo- 
angan politik, 
Duduknja seorang wakil dim. 

dewan2 perwakilan, demikian 
Rangkajo Rasuna Said, tidak 

boleh 'bertindak semaunja sa- 
dja, lebih2 tidak boleh berlainan 

dengan pendirian atau kejakin- 
an organisasinja atau partainja, 
Bagi seorang anggauta dewan 
jang mendjadi wakil Perwari, 

ketika menghadapi persoalan 
politik internasional jang telah 
terbagi dua, maupun politik da- 
lam negeri “jang mengandung 
perbedaan dan pertentangan po- 
litik, adalah sulit untuk menen- 

tukan kemana akan berpedoman 

djung sesuatu 

jang tertentu, 
Rasuna Said bertanja : Da- 

patkah dikalangan Perwari di- 
tjapai suatu kebulatan pendirian 
politik? Kalau tidak, bagaimana 
sikap wakil Perwari atau harus- 
kah wakil Perwari dalam dewan 
itu tidak ' memberikan suara 
sadja ? 

Rasuna Said kemudian meng- 
gambarkan konsekwensi “dari 
pada perdjoangan politik Perwa. 
ri jang sudah dimulai sedjak 
kongresnja di Semarang. Dika- 
takan djuga, bahwa ,keadaan 
pahit” akan sangat terasa oleh 
Perwari didalam mempertahan- 
kan pendiriannja: mentjari per- 
samaan dan kesatuan usaha di- 
kalangan wanita jang maksud- 

nja hendak mempertinggi de- 
radjat kewanitaan chususnja 
dan deradjat bangsa serta ke- 
selamatan negara, dengan men- 
Gamaikan atau setidak-tidaknja 
tidak menondjolfkan perbedaan 
dan pertentangan jang ada dian- 
tara wanita Indonesia jang ter- 
masuk dalam satu aliran atau 
ideologi politik. 
Menurut Rasuna Said, Perwa- 

ri akan mengalami kesulitan di- 
5 dalam lingkungannja sendiri 
jang mungkin akan berarti satu 

kerugian. — Ant. 

'BARANG DISITA DI 
TANDJUNG PRIOK 

Lebih Rp. 1.000.000.— 
Dari Kedjaksaan Agung dibe- 

ritakan, bahwa pada harj Kemis 
tg. 15 Djanuarj 1953 oleh Dja- 
watan Reserse Pusat pada Ke- 
djaksaan Agung, didalam se- 
buah gudang di Tandjong Priok 
telah disita barang2 . berupa 
arlodji2 tangan, fototoestel, pi- 
ring2 gramofoon dan lain2 ba- 
rang, harga semuanja dikira 
lebih dari Rp. 1.000.000. Ba- 

rang2 tsb. adalah barang2 se- 
lundupan darj Singapura Kini 

perkaranja sedang dalam pengu 
sutan. 
Demikian pemberitaan dari 

ideologi politik 

  

  

Kurang 

Pendatang dari MM 
Komplex ? 

Dalam penjelidikan dan pe- 
meriksaan, umumnja mereka 
adalah orang baik2. Karena te- 
kanan2 ekonomj dan ganggu- 
an2 lain mereka meninggalkan 
tempat asalnja menudju ke Jo- 
gjakarta jang dipandangnja 
kota jang makmur dan aman. 
Mereka itu berasal dari tem- 
pat2 didaerah Klaten, Bojolali, 
Salatiga, Ambarawa, dan .Ma- 

gelang, — boleh dikatakan se- 
kitar MM Komplex — tetapi 
karena disana mereka merasa 
sudah tidak mempunjai lapang 
hidup lagi, harta benda diram- 
pok oleh gerombolan dan ka- 
dang2 hatinja bingung djika 
terdjadi perampokan, maka me- 
reka memutuskan meninggal- 
kan tempat asalnja. 

Setelah mereka tiba di Jogja- 
karta dengan tfidjuan ta” ten- 
tu, mereka hanja berfikir men- 
tjari pekerdjaan apa sadja asal 
kan mendapat sesuap nasi dan 
tempat untuk melepaskan lelah 
diwaktu malam, tidak memikir- | 
kan tempat tinggal tetap. 

Keadaan jang demikian ini 
tidak sedikit jang membawa 
perobahan2 dalam tjara berfi- 
kir jang berdasarkan susila. 
Mereka bertindak jang dapat 
mengganggu keamanan, 

Soal perumahan men- 
djadi penghambat. 

Sebenarnja tindakan2 penang 
kapan orang2 sematjam itu 
akan terus diadakan, agar ke- 
adaan kota bersih sama sekali, 
tetapi karena keadaan2 ru- 
mah2 penampungan dan tena- 
ga serta keuangan terbatas, 

lebih 200 orang 
gelandangan ,,digaruk” 

Soal perumahan mendjadi penghambat 
ELUM lama ini Kantor Urusan Sosial Kotapradja Jogja- 
karta bersama-sama dengan pihak polisi 

kan "garukan” diwaktu malam terhadap orang2 gelandangan 

dsn terlantar ditepi? djalan raya dan lapangan? dalam kota 
dan ternjata dapat menghasilkan 200 orang laki? dan perem- 
puan untuk dikumpulkan, Demikian diterangkan oleh Kepala 
Kantor tersebut KRT Judaning rat kepada "K.R.”. 

  
  

Kedjaksaan Agung, —Ant. 

  

telah mengada- 

maka terpaksa dilakukan  de- 
ngan perhitungan2 jang dise- 
suaikan dengan kemampuan- 
nja. 

Orang2 hasil "garukan” itu 
kini ditempatkan dirumah so- 
sial“Tungkak jang sebenarnja 
djuga sudah penuh dengan 
orang2 terlantar “hasil tahun2 
jang lalu. Dan diusahakan, 
agar mereka dapat dikembali- 
kan ketempat2 asalnja. Surat 
menjurat telah diadakan  de- 

ngan pihak pamongpradja tem- 

, Tenferkarta. 

SURAT TANDA KEWAR 
GA - NEGARAAN' 

TIDAK PERLU 
' Menurut keterangan Kantor 

Urusan Peranakan & Bangsa 

  

  

karta, sampai sekarang baru 
terdapat 29 orang Warga Nega- 
ra Indonesia keturunan bangsa 
'asing jang mengambil surat2 
tanda kewarga-negaraan Indo- 
nesia pada Kantor itu, padahal 
djumlah warga negara Indone- 
Sia keturunan asing kira2 ada 
6.000 orang lebih. 

babkan adanja anggapan dian- 
tara mereka bahwa mereka 
itu sungguh2 orang Indonesia, 

keturunan dari bangsa asing, 

maka sudah  selajaknja tidak 

perlu surat tanda keterangan 
tersebut diatas. 

DJAW. PENDIDIKAN 
AGAMA 

Bag. Inspeksi Umum nda 
kan konperensi. 

Djawatan Pendidikan Agama 
Bg. Inspeksi, Umum akan me- 
ngadakan konperensi dinas de- 
ngan Direktur2/Kepala2 SGHA 
dan PGA seluruh Indonesia, ber- 
tempat digedung SGHA, djl. Pa- 

kem, Jogjakarta: mulai tang- 
gal 20 sjd 22 Djanuari jad. un- 
tuk membhitjarakan hal2 rumah- 
tangga tentang sekolah SGHA 
dan PGA tersebut. 

Perlu diterangkan, bahwa se- 
kolah SGHA (Sekolah Guru 
dan Hakim Agama) mendidik 

peladjar2 mendjadi guru agama 
disekolah landjutan dan ha-. 
kim pada Pengadilan? Agama, 
sedang sekolah PGA (Pendidi- 
kan Guru Agama) mendidik pe 
ladjar2 mendjadi guru agama 

sekolah rendah. 

PELADJARAN 4 TAHUN 
S.T.M. DITOLAK 

Dalam rapatnja P.B.P.P.TI. 
di Jogjakarta tg. 17-1 jl, telah 
dibitjarakan lagi untuk kesekian 
kalinja, berhubung dengan ada: 

matan S.TM. jang penghargaan 
nja lebih katjau lagi karena 

adanja S.T.M. 3 th. dan 4th, 
Seperti diketahui PP.T.I. te- 

lah menolak S.T.M. 4 th. 
Selandjutnja rapat memutus- 

kan untuk menegaskan. penola-: 
kan STM 4 th., dan bagaimana 
ketegasan penghargaan tamatan 
S.T.M., kepada pemerintah, me- 

PI. 

KEPALA KANTOR PE- 
NERANGAN AGAMA 
PROP. SULAWESI DI 
JOGJAKARTA 

Kantor “Penerangan — Agama, 
Propinsi Sulawesi saudara Na- 
sirudin Rahmat berada di Jo- 

gjakarta dengan maksud untuk 
mengetahu daerah Jogjakar- 
ta dari dekat. 'Tempat2 jang 

telah dikundjungi ialah . ge- 
dung2 pemeliharaan anak jatim 
| miskin, madrasah2, pondok, 
bangunan 'bersedjarah, perusa- 
haan perak dan mesdjid Suha- 
dak. 

Lain dari pada itu dengan 
diantar oleh wakil Kantor Pe- 
nerangan Agama Daerah, 
mengundjungj konpepensi di- 
nas Penerangan Agama di Wo- 
nosarji dan Kulonprogo. ' 

Saudara Nasirudin - Rahmat 

ta pada tgl. 238 . 1 '53 dan 

Penerangan Agama di 
karta dan Surabaja. 

S.T.M. JOGJAKARTA. 
S.T.M. Jogjakarta telah mene- 

rima dari 
Tehnik Pusat ketentuan2 menge. 
nai udjian achir S.T.M. tahun 

but akan diadakan pada swal 
bulan April jang akan datang. 

S.T.M. Jogjakarta, jang seka- 
rang terdiri dari bagian2 Civiel, 
Mesin, Listrik, dan Kimia, pada 

tahun ini akan dapat mengudji 
201 orang peladjarnja. 

Mata peladjaran jang akan 
diudjikan meliputi vak2 exacta. 
Vak2 exacta sama untuk semua 

sial dan integral dan ilmu ukur 
analyt. Sedangkan vak2 tehnik 
untuk masing2 “bagian, berbe- 
daan djumlahnja : bag: Civiel 
dengan 15 vak, bagian Mesin 
dengan 12 vak, bagian Listrik 
dengan 10 vak dan bagian Kimia 
dengan 4 vak, 

Diharapkan   pat asal mereka itu untuk me- 
ngembalikan mereka, sebab me 
nambah perumahan-perumahan 
penapungan sematjam 'ini da- 
lam waktu jang pendek tidak 
mungkin, apalagi mengingat 
adanja penghematan keuangan 
negara. 

Ada jang bersedia 
keluar Djawa. 

Sementara itu dinjatakan le- 
' bih landjut, bahwa djika tidak 
mungkin dikembalikan ketem- 
pat asalnja, mereka akan  di- 
berj pendidikan mengerdjakan 
keradjinan tangan dan budi pe- 
kerti. seperti lain2 kaum ter- 
lantar dari tahun2 jang lalu, 
agar mereka dapat dikembali- 

kan ketengah2 masjarakat de- 
ngan sesuatu bekal  kepandai- 
an. Pada umumnja. diantara 
mereka tidak sedikit jang ber- 
sedia dikirimkan keluar Djawa. 

Patut ditjatat, bahwa belum 
lama ini kira2 200 orang dari 
orang2 terlantar jang diasuh 
Djawatan Sosial lebih kurang 
satu tahun, telah ikut serta 

pindalr ke Sumatera untuk be- 
kerdja 
Umbilin, 

pada pertambangan 

oleh persatuan 
| keluargaf#sekolah tersebut, bah- 

) wa dari S:T.M, Jogjakarta pada 
tahun ini akan tjukup djumlan- 
nja peladjar jang akan lulus, se- 
hingga dapatlah mereka segera 
mengisi kekurangan ahii tehnik 
dewasa ini. Sedangkan sebaha- 
gian dari peladjar2nja jang te- 
lah mentjapai angka jg tjukup 
akan melandjutkan peladjaran- 
nja kefakultit Tehnik ata 
akademi tehnik lainnja. 
  

Tontonan malam ini: 

are coming”, Steve Coshran, 
Philip Carey, Mari Aldon, 

SENISONO: ,.Mystery Street”, 

Ricardo  Montalban, Sally 
Forrest, 3 

REX: Anne of the Indies”, 
Jean Petexs, Louis Jourdan, 

LUXOR.: Flight to Mars”,   

Keadaan sematjam itu dise- 

Sedjak tgl 10-1”53 Kepala 

akan meninggalkan Jogjakar- 

  

Asing Daerah Istimewa Jogja- . 

nja lapgran2 para pemuda ta-- 

lalui Vak Sentral Tehnisi B:- “ 

5 

Ia" 

akan menindjau djuga “Kantor ' 
Sura- 

UDJIAN PENGHABISAN . 

Inspeksi Pendidikan... 

adjaran 1952 / '53. Udjian terse- 

bagian, adalah hitung differen-. 

RAHAYU: Change of heart”, 
John  Carroli, Susan Hay. 
ward. 

INDRA : ,,Captive Gir?” Johnny : 
Weissmuller, 

SOBOHAKSONO : The tanks 

Margueret Chapman, Can 
meron Mitchell, : 

   



  

    

   

    

   

  

     

   
   

   

  

   
   

  

   
    

   
   

  

    

      

    
   
      

    
    

   

  

     

     

      
      

     
     
   
     

    
   
   

    

    

   

  

Kursus, PUBLIC ADM 
—NISTRATION" 

Bagi pegawai Kemen- 
. terian Pertanian. 

Digedung Adhue Stat 
Surapati, Djakarta telah d 
ikan pembukaan “kursus 3 

“lapang »Public Administrati n” 
bagi para pegawai Kementerian 
Pertanian, dan diberikan oleh 

MrE.T. Hagberg, Chief T. fe A.' 

Mission di Indonesi 

Kursus ini diadakan atam'per. 
 mintaan Kementerian Pertanian 

dan akan diberikan berupa 12 
kali tjeramah. 
Pn diikuti oleh 40 orang 
pegawai Kementerian Pertaman 

“ dan djawatan2 jang ada dalam 
| lingkungan Kementerian Naa 

3. Dn : 

iman 
jada-    

    

tenun! ata pihak 

tor Urusan Agama propinsi || 
mystiek di 

- 
15 Suara merdu: Bing 

2 Kwartet Taruna, 21.15 Dagelan 

Tang oleh ORJ, 17.00 “Taman ka- 

SAPTU 24 JANUARI 1953. 

2.15 Ratna meraju-raju, 13. 

  

13.45 Penawar lelah oleh O.K. 

19.15 | 

tjong aseli oleh O.K. Mekarsari, 
20.15 Pilihan pendengar oleh 

Mataram studio Jogjakarta. 

MINGGU 25 JANVARIL 1953. 

Gelm, 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

08.15 Saju meraju Suara Pu- 

tra, 09.00 Kebaktian pagi. dari: 

Ujon2 Hadiluhung dari Kraton 

Jogja, 13.45 Hiburan Minggu si- 

nak2, 17.30 Pengumuman dan 

Icht. Mingguan Ekonomie dae- 

rah, 17.45 Chotbah dan njanjian 
Katholik, 19.15 Pantjaran sas- 
tera oleh Tunas Muda, 19.40 
Warna-warni, Pandu Penuntun 
K.B.I, 20.05 Panggung Radio, 21, 
15 Djawaban surat2, 22, 15 Ba- 

tjaan buku. 
  

deal sedia: 

@ ARLODJI 

Gelm. 42,25 59,2 dan 122,4 m. | 

Crosby, . 

geredja Kristen Klitren,: 10.15 | 

| Persegam, 17.00 Sarang Burung | 

Kutilang, 1745 Pengantar mi-! 

Imum teh oleh Dendang “Kelana, 

118.30 Lagu2 mbbenoa, | 

ih | Bingkisan Penjiar, 19840 Kron- 

| 

Sa anda han sa. 0 2 
Mintalah Daftar Harga untuk 

: segala Ten Ne : 

  

Agen Magelang: Bidan. Tidar, 

Agen Solo: Tjojudan 141, 

  

    
e WEKKER 

BIN .@ LONTJENG 

jevereta | 

      

   

    

         

  

     

   

      

   

  

   

    

   

  

   

   
   

    

  

      

    

    

  

    

     

  

    
   

  

   

    

   

        

    

   

   

  

    
    

   
   

      

   

  

   

  

   

pendapat pihak kanto tersebut 
arena orang masih men- 

pesen dan hakekat Tu- 
adaan demikian biasanja 

iakan oleh orang2 jang ku- 
Pn "Tangeune dia 

| engan penerangan penger- 
n agama, baik Islam maupun 

: en. Dalam pada “itu perlu 
Giketahui, bahwa Negara Indo- 

ia ema Kebebasan me- 

jagama” 

1, 

Kawula Warga 
a pergikutnja 

“pasti akan . 
. men jadi ka- 2 

eat lg 

gi 3 - 

a ang Masih “tetap ada -pe-! 
1 - walaupun tidak ba- | 

ebut ,,agama Ma- 

: itu, 
jaknj Madraisnja sendi te- 

ah 1g tapi anaknja 

ang bernama Tedjabuwana dan 3 

-bernama Elang Sa- ||. 
agama” « 

aliran 
ni men- 

fatg ber- Minggu Buka — - Djum'at Tutup 

Pi £ Panama 

    

Jogjakarta Hnbsatga 

  

  

Dengan katjamata jang tjo- 

|tjok dan baik letaknja, Me- 

Te 

j 

HA. KASOE 
  

  

rasa seperti tidak pakai ka- | 
Yamata Tn 

IDITJARI — 
JOGJA - SOLO - BANDUNG. 1 

  

  

English by Post. 
Grammar — Composition. ' 

Commercial Correspondence 

- by" experignced Senior Cam- 

bridge University Grad. 
Further particulars : Na RN 

   

  

  
  Djaltan Sunda 2g Dinkarta.     

. Pa 
3 9 (P3)! 

PUS UU 32 Nee SAYA 

Berdiri sedjak tahun 1982. 
1 BUKA: 1 

11 SORE djam 16 

sansensasaaneanna nan enanaan 

dea! 2 Ke pa da. 

ain. Adm, Harian ,K.R” 

TUGU 42, — Jogja, 

3 

#uoveve sena eneenenan aan uan kana £ 

Karusunasakennennanana kan aaan 

Cg 
Td 

  

PAGI djam 8 sampai 13. 
18, 

Ea Lamaran 

  

  

“& PREMMRE — 17 TH. 
(1 MTeks: INDONESIA 

. WIN NERS . 

 HUMPM REY 

  

   

  

| sai 
Gi BARRYMORE - KIM HUNTER 

BAT Mena AWARD | 

  with PAUL SEN 

  

| ragi dj. 10 — Petang 5 - 7 - 9. 
£ TN COMMENT ! 

  

  

| Mobil Plymouth 
Patjinan 96 -- 13. Na 4 1 1 .. 1948 Kadi $ 

eman 15, Djalan Slamet k 
yadi 394, Djl. Pasar Nu- | 

“ana 4, Dil, Pasar Kliwon 
1 A2 Widuran 67, Djl: Mesen 

£ | 177 dan Djl. Gading Kd. 170. 

djalan 40 ribu K.M, Surat- 
menjurat dialamatkan kepa- 
da adv. no. 250-1. S.k. ini.        

#tap-tiap Hari kain 4 ban JS 

ani 14       
  

“Keadaan baik : baru ber- 41 

  

Baki ea adpertensi dari KANTOR LISTRIK Jo- 
gjakarta, dimuat kemarin, pada ajat VI, jang berbunji : 

SEBELUM TANGGAL 1 DJULI 1953, betulnja : 
SEBELUM TANGGAL 1 DJUNI 1953. 

  

  
  

“MAS INTEN BERLIANT. 
: Inilah 'adres jang selamanja boleh: dipertjaja untuk: MAS, 

INTEN, BERLIANT, HORLOGES, LONTJENG- TEMBOK, 

WEKKER, VULPENNEN, Ta Oa A ZILVER dan matjam? 

barang LUX untuk sumbanga 

Harga pantas dan Service Nan Been 

TOKO MAS INTEN BERLIANT. 

KING HORLOGER 

“' petjinan 80 — Tilp: 538 
- Jogjakarta 

JUWELIER 

  

  

  
277-1, 

    

  

SELALU MENJENANGKAN ! 1! 

SELAMANJA BERHARGA !! 

Perhiasan dari MAS 22 karat, kami senantiasa menjediakan, 

dan menerima segala pesanan, dengan pekerdjaan KILAT 

& HALUS. 
Harga dan ongkos direken pantas dan ringan ! 

Para langganan kundjungilah TOKO kami tentu memuas- 

| kan dan djanganlah tunggu sampai harga.naik. 

»TJONG GWAN" 
Toko Mas ,, TIONG TIK SIONG” 

Muka Pasar No. IA 

“Telp. 635 . Jogja. 
2G    

£ TELAH DATANG | 

— RADJANJA BROMFIETS - BISMARCK — 3pk. 

Bisa lihat di Toko IMEXKI “ 2 | 

  

  “Barang tersedia: 

SPEDA MOTOR — VICTORIA AERO.- 250CC. 

MESIN. DJAHIT — DUDUK DAN KABINET. 

SPEDA BERMOTOR si API NO. "AYO AVADA 

| MAGNEET. 

SPEDA? RUPA? MATJAM. CONTAN CREDIET 273-4.1 

  

  

  

  

  

— Pertjetakan ,,KEDAULATAN RAKJAT” 

3 erang pendjilid buku 

IS. boekbinder) 
Il jang TJAKAP dan BERPENGALAMAN. 

tertulis atau datang sendiri 

- tiap-tiap HARI kerdja diperfj jetakan 

aa RAKJAT” “. 
5 Ta 42 — Jogjakarta»   

  

       

    

BARU TERIMA LAGI 
Sepeda? merk: : 

GAZELLE — BATAVUS — : 
LOCOMOTIEF — HUMBER 
— VESTING — BHERCU- 
LES — JUNCKER dll.-nja. “AD AL NYA Harga melawan! Silahkan ber- 

K3 hubungan pada 
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| Datanglah pada : 

Djamu dan Obat2-an untuk menjembuhkan matjam2 Pe- 

njakit atau untuk mendjaga kesehatan badan. Djamu tjap 

Djago sudah berusia hampir 35 tahun. Pengalaman jang 

lama ini mendjadi djaminan akan kemandjurannja dan ke- 

sempurnaannja. Djamu tjap Djago mudah didapat, karena 

dimana-mana tempat ada Agennja. : Te 

  

    
  

| 

    

    

PIL SEXANOL 
Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 

lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN- 

NJA semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pen- 

dek temponja, lekas tjapai, djengkel hati dan zenuwen 

(neurasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi segala 

matjam KELEMAHAN LAKI, isi santar2 sjahwat jang 
sudah kosong dan tambah tenaga. Sebotol Eps 20,—: Ong- 

kos kirim tambah 1076 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM ! 
ATOM. HAIRDYE 

Kwaliteit Istimewa Tan ggung tidak LUNTUR, 

Harga per doos 4 3 gram Rp. 10,— 5 gram Rp. 15,— 10 
gram Rp. 25,—. " 
AGENTEN: R. Obat ,KARU HUN” Djokjakarta: Maison 

,»AROR” Kaliasin 19, Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: 
Ie Djin San Kembang Djepun 75 dan Toko REDJO Ps. 
Besar Wetan 1i di Surabaja. Balinese Art Works Den | 
Passar Bali. Masih tjari agen2 lagi. 

PUSAT: s»DC PHARMA” Djl. Ternate No, 12, Bandung. | 
19-1. | 

  

SEDIA MATJAM2 KAJU BA- 
HAN PEMBANGUNAN. 

TANGGUNG. MEMUASKAN. 
266-1. 
  

  

ICHSAN 

ADRES 

JANG 
TERTENTU 

BUAT | 
TUAN2 ! 

Perusahaan 
Pendjahit & 

Penatu 

Judonegaran 

18 Telp. Jk. 
853, 

Buka djam: 
8.30 - 13.00, 
16.30 - 20.00 

. Djuga 
menerima 

SPOED 
ORDER 
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VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 28 Pebruari 1958. 

VIIL. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil-un- 

: tuk mengikuti udjian : badan, pengetahuan umum 

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 

  

Perameemntan ADJUDAN DJENDERAL. 
an aa ia mma aan 

UXOR 1 Pengumuman 
MALAM INI , $ : 5 

“Nor 3/A. Djen/ Peng. /'53. 

NN TI. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi 

Pil | . kesempatan kepada PEMUDA2 INDONESIA untuk 

ilm mengikuti pendidikan pada: DJAWATAN KESEHAT: 

Na Ten AN Nor DARAT ' guna dididik mendjadi : 

. 

Indonesia 
| Bintara Perawat Hewan. 

17 Tahun 
TK SJARAT?2 PENERIMAAN TJALON PELADJAR : 

INI “4. Warga Negara Indonesia. 
” 9. Berumur 16 — 25 tahun. 

— Minggu — 3. Berbadan sehat (tinggi sekurang?-nja 1.55 m). 

MATINEE 4, Belum kawin. 
: 'Beridjazah S.M.P. bagian B, atau jang sedekhdiat 

dengan itu. 
. Bersedia untuk mengadakan IKATAN DINAS 

TENTARA, sekurang2?-nja 3 tahun, setelah selesai 

peladjaran. . g 5 « 
7. Sanggup ditempatkan dimana sadja, diseluruh Ke- 

-  pulauan Indomesia. 

8. Selama dalam pendidikan diharuskan herteprpat 

tinggal di asrama. 

pangkat Pradjurit Peladjar 

diberi tundjangan uang saku 
136/KSAD/ 

' Selama beladjar diberi 

— Kopral Peladjar dan 

menurut surat kenntnsan KS.A.D. No. 

Kpts/51. 

Setelah lulus udjian Aa habion diberi pangkat Ser- 

san - Perawat hewan. 

ATJARA PENDIDIKAN. Wi 

1. Lamanja pendidikan 212 tahun, untuk keachlian 

dan Ketentaraan. 

2. Peladjar2 harus tunduk kep 

tara. 

1YJARA MELAMAR. 

ada Tata - tertib Ten- 

a FA VI. 2 

1 .. Toko Sepeda Pelamar harus mengajukan lamaran (ditulis. sendi 

N : ri), dialamatkan kepada : 

R Ka TJHING LIONG 1. Kepala Dinas Kedokteran Hewan Angkatan Darat, 

E 2 2 Nona aga - Djl. Dr, Abdurachman Saleh No. 24 A Djakarta, 

5 —— untuk daerah Djakartay Raya. 

Perlu untuk S.M.A. —B. 2. Kepala D.K. Terr. IL, Djl. Serdang 4 Medan, Late 

Dr. H. T. LIEM dan R. H. TJOKRODANOERDJO. daerah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. 
2 3. Kepala D.K. Terr, II, Benteng Palembang, untuk 

BATU UDJIAN KIM IA Naa 3. Nan ad Rp. 8. — daerah Sumatera Selatan. 

Pertanjaan2 Teori dan Soal2 Latihan Ilmu Kimia, 4. Kepala D.K. Terr. IYI, Djl. Ambon 5 Bandung, un- 

Sudah diterima baik oleh Kem. P.P.K. Bagian Naskah tuk daerah Djawa Barat. 

dan Madjallah, Djakarta tgl. 14-11-1952 No.: Nm/1181. 5. Kepala D.K. Terr. IV, Karang Asem 8 Semarang, 

Dapat dibeli pada semua toko2 buku. untuk Kana Tengah. 2 La 

: 1 6. Kepala D.K. Ter». V, Staf Di I ampa alang, 

260-1 Bb aa LERNAN ne untuk daerah Djawa Timur. 

260-1. rama (Kernolong) 11 — Djakarta. 7. Kepala D.K. Terr. VI, Djl. Djawa 9 Bandjarmasin, 

PEN aa untuk daerah Kalimantan. 

: 8. Kepala D.K. Terr. VII, Dji. Goa Utara 4 Makassar, 

. untuk daerah Indonesia Timur. 

ACHIRNJA Dae man 
, Ne ANA Lon 1. Daftar riwajat hidup. 

2. Salinan Idjazah dan salinan daftar angka. 

Disembuhkan djuga oleh DJAMU TJAP i DJAGO £ 3. NA dari Dok'ww, pernjataan “berba- 

jang sudah tersohor. Setelah berobat kesana-sini tida sem- : gi : i 2 

buh, tjobalah Djamu atau Obat tjap Djago. Tersedia rupa2 " na kana 

Surat idzin dari orang tua atau walinja. # 

2 pas photo. 

din s€Kolah dan penieriksaan' psychoteknik. 

Jang tidak memenuhi sjarat- sjarat tidak akan di- 

perhatikan. 

- BANDUNG, 12 Tg 1953. 

Kepala Staf Angkatan Darat 
ADJUDAN DJENDERAL. 

267-1 
Tenan 
Hmm ea mna 

  

LELANG KAJU 
Pada hari Kemis tg. 29-1-1953 bertempat 

di Gedung C.H.T.H. Jogjakarta, 

diadakan lelang kaju Pa dari daerah hutan 

Ngawi. 

Sabanjak 1000 M3 ai seo 

320 Sm. kaju bakar. 
Lelang dimulai pada DJAM 9 PAGI. 

265-1 

        

  

  
ui 

   

    

— Depot menyembuhkan: 
BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 

1 7194 WAPSU- 
|| MAKAN DLL. 

        

   

) 

  

TERBIKIN OLEH. 

IE KIM TIE 
Anggur obat'),19” adalah suatu yah at dar 

bahannja sukar didapat dan. Mahal dapat dasi ya pa 

berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dar 
kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta” berguna, Manar 

anggur ini ta' ingin karangan Ka baginja, ' 

Chemicalitn Handat 

JE KIM TIE» 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U, 1316 

Surabaja. 
Agent. KIAN GWAN Afd, Import, 
Solo R. Obat ,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162, 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat 'Hion 
dan P. & D, di seluruh Indonesia, 2 an 

Me 

Typ KKEDAULATAN RAKJAT" 1522/5980140 
  
   



    

  

   

  

    

  

sa jang pada dja- 
Ke bah” bertanding 

dengan Bandung, sewaktu Ban- 
| doeng bertapa disitu diganggu 

or | olehnja. 

WARTAWAN / PENULIS 
. TIBOR MENDE DI 

GE SOLO 
t “Sehabis kundjungannja ke Jo- 
gia, wartawan /penulis Peran- 
tjis 'Tibor Mende dengan-isteri 
“telah mengadakan penindjauan- 
aa Solo, Ka Lana 

Surakarta, 
App diketahui Tibor: Men- 

de terkenal dengan tulis m2nja 
mengenai Gerakan Keba igsaan 
Ne a2 Asia, buku2 mengenai 
£ merika Selatap dan Indonesia. 
Kakarnja sebelum mengunijungi 
Jogja, Tibor Mende dengan is- 
terj telah berada di Solo bebera- 
2 Tari setjara »tidak resmi”. 

cr) . 

 LAAT  MUHAMMA- 
“ DIJAH 

(3 aa 112 hingga 15 Febr. 
2 jad di Solo akan diadakan Kon- 

| perensi Madjelis Tanwir (Kon- | 
sulaat - Muhammadjjah, sebagai 
'kelandjutan dari Konperensi jg 

waktu jang lalu.   
   
  

— KONPERENSI KONSU: k 2 VA Rp. 316 

diadakan di Pang benarupk. et 

   
    

    

Na ne 
(dari Kem. Pekerdjaan Umum 

“Tenaga mengenai kenaikan 
'tarip listrik, maka tarip listrik 
buat Magelang dan sekitarnja 
pun mengalamj kenaikan, jang 

berlaku mulai tgl. 1-1- 1953. 

4 Menurut Pimpinan ANIEM | 
|N.V. di Magelang, maka tarip 
listrik buat Magelang dan seki- 
tarnja untuk th. 1953 dan diban 
dingkan dengan tahun2 jang su- 
dah, adalah sbb.: ne 

Untuk daerah Magelang, Pur- 
woredjo dan Kutoardjo. 

Untuk daerah Pena Eun 
dan Ma, 

1950. 2053-7 

Rp. 3,30 

? | DPRDS “KABUPATEN BA- 

    

     

  

1g 

NJUMAS. 

| sama dan adil. 

Dewan Perwakilan Rakjat | 
| Daerah Sementara Kabupaten | r 

| Banjumas telah mengambil ke- 
putusan untuk mengadjukan mo 
Si tuntutan kepada Pemerintah 
Pusat supaja ditetapkan pera- 
turan jang sama untuk mendja 
min keluarga pegawai SI 
jang gugur diwaktu mendjalan- 
kan kewadjiban, Pt 

ta-api jang meninggal dunia ka- 

terdjadi pada tgl, 12 Oktober 
1952 di Lapar telah menda 
pat tundjangan/kerugian seba- 
njak Rp. 10.000.— seorang, ' Se- 
dang Tjamat Pakis, Kabupaten 
Magelang, jang telah djadj kor 
ban keganasan pengatjau oleh 
Gubernur Djawa-Tengah hanja 
diberi tundjangan/kerugian sebe 
sar Rp. 2.000, —Ant, 

TJILATJAP 
na ag : 

| SARONG DEKAT KOTA 
Baru2 ini LIEM HOK LAY | 

didesa Gumilir, telah didatangi | 
.8 orang pendjahat, seorang di- 
antaranja bersendjata pistol: 
Dengan : antjaman dan paksa, 
pendjahat2 inj merampas harta | 
milik ialah: 5 ps. giwang, 1 ka- | 

Ng, 

dan ng kontant sebanjak Rp. 
2000,— at 

galkan rumah, mereka mengan- 
tjam akan menganiaja tuan ru- 

-mah, bila berani berteriak. 
Gumilir letaknja 8 Km diluar 

kota Tjilatjap. — (Kan : 

ORG ON IE ANDJING 
1950. 1953. £ aa GILA : ra 

Rp. 3,15 ih 1 

1 Aa haB Aa 2D — Diperpandjang. 
& hn 648 Oo 3 Perebaid Aibkrah Kab: Tji. 

EP dana 3 BR Kap 8.557) “latjap mengumumkan, bahwa 
an pan M3 : 13.50 | Ordonantie - 'andjing - gila“diper- 

IR 5 14,85 2519 Ia pandjang 4 bulan lagi ter- 

23 Ke ia 2 as! hitung muisj tg: 11-1953. Hal 
. —. bm Old, i berd 

Mo LA Pm oran dana Keeapa sanji aah Wa penjakit. andjing-gila ( abies 
hingga saat ini Gklaerah Kab: 

Tjilatjap belum terbasmi benar2 
dan dibuktikan oleh hasil peme- 
riksaan Laboratorium Bandung 
menerangkan, bahwa andjing jg      

    

Bana seorang nama Puri- 
desa Sidamulja Kedung- 
distrik 'Sidaredj 

tief gila” Pa     

  

39, 55 

. Bersamoing). Kg, 

: PURWOKERTO an. 

  

Tuntut peraturan jang | 

| Mosi tuntutan tsb. bisgjikan.. 
| berhubung dengan  kenjataan, | 
bahwa keluarga pegawai2 kere- | 

| rena ketjelakaan kereta-api jg. 

Jung, 1 tusuk konde 1 tjintjin | 

Sebelum. Sabun ini mening- | 

r rut dugaan mereka, sPlepang 

Prika, hingga didalam persekutu- |, 
an "dunia bebas” terhadap So- I- 

'San immigrasi Australia bilang, 

   

  

| Demik aa ad koresponden 

th ina Tn Ku 

       

    

ian, hingga nega- 
: aU | berun- 

Sh f 

gai Mena in monjeiaan 
2 sebanjak  20.000.000.000. 

n untuk keperluan pembaja- | 
“kerugian dalam 

  

'rang ini, maka 20. 000.000. 000. 
yen hanja lebih sedikit. dari | 
$57.000.000.——— “ 

| "Muka Djepang manis, 
» tapi. 

Para penindjau jang memper- 
hatikan- keterangan? Kuriyama 
tadi, melihat suatu negeri Dye- | 
-pang jang memperhitungkan se- 

tjara teliti: kata2nja serba ma- 

nis, tetapi 'hatinja-hati jang 
tak mengenal ampun dalam nal 
menuntut semurah2-nja. 
“Adalah suatu kenjataan, kata 

| kalangan tadi, bahwa hampir 
| semua pembesar Djepang — de- 
ngan mudahnja “pandai menja- | 
takan simpati dan merasa me- 

njesal kepada negara2 penun- 

tut, minta ampun dan berdjandji 
'akan bajar pengganti kerugian | 
“perang, setiap kali soal ini dike- | 
mukakan, , 

Djepang pegang 3 na | 

kaart”.. 

“Para matot tadi seterus-i 
nja mengatakan, bahwa menu- 

eta ata 

pegang & "troefkaart” 

1. Pasal 14 dari Susan dat 

perdamaian San Francisco, jang 

mewadjibkannja membajar peng 

ganti kerugian perang hanja 
dalam bentuk djasa2 sadja, te- 

tapi -hanja. dalam djumlah2. sa- 

dja jang tidak akan me uan 

ekonomi Djepang. 
2: Adanja sokongan Gari km 

vjet Uni itu Djepang mendjalan- 

kan peranan "anak ketjil jang | 
dimandja-mandjakan”. Djepang | 

sadar. bahwa 

artinja “bagi pertahanan Blok 
Barat di Asia, hingga Djepang: 
mengeruk . segala. keuntungan 
jang bisa diperolehnja dari Ke-' 
dudukan ini. 
“Tetapi. dalam -pada-itu agan   a Pe H 

nganlah dilupakan, bahwa Dje- 

  

  

1    

Komplit pepetangan 

Sampun ian KebalO bun ! Tangoai Djawi katah ing- 
“kang lepat tjubi meriksanono patokanipun ing Buku : 
“ALMENAK KEPEK PETANGAN ALMENAK DJAWI SE- 
Pena ane RON Ina ALMENAK MASEHI 100 TAHUN 

A3 (1953 — 2052).      

    

  

   
    

   

      

   

    

   

      

   

  

    
    
   
   

  

   

  

     

“ Mengikuti s 
ang dimulai pada hari Saptu tanggal 17 Januari 1953, de- 

Dn ini dipermaklumkan pada para pemakai be listrik 
di dalam Daerah Istimewa Togjakarta, bahwa: 

MA Deasak keputusan Menteri Pekerdjafin Umum & Te- 

tanggal 1 Januari 1953. — 

banana 

  

   
    . Terhadap #abinga 2 ti Ta Bab 

irit ggal 1 Januari 1988, ' 

ES | perobahan? jang dimaks 
1 P' Sega Men Galam rekening? bulan Tanyari 33, 

     “BE tb, Terhadap rekening? 

c. D. bali tanggal 1 Januari" 

wEY. Djikalau berkenatin an kenaikan Genta 
2 tadi, di-antara para jaka k i tenaga listrik ada jang 

.... “ingin mengurangi besarnja temaga/ kekuatan listrik, 
Pk Me aa ran (kesempatan untuk -merobah con- 

an a mu! ggal Pengumuman ini hingga 
: Lg al 15 Aa ab ni pada rekening? jang 2 

Pata kutan pe Pa 3 H saNkuaha Sana berlaku 
pada tanggal : 7 1953. ta 

istri 

      

si Dalam termiin Tina 1953 — — 15 Maret 1953 tuk 
men, urangi tenaga Bea tadi, tidak akan dipu- 

| beaja Pn asinja, ara 1 at 4 dari Ta 

“Rasa    
   

  

   

    

   diat “an Pagar tdirobah. angan sebelum tanggal 

PR
 

GR
OR
 
A3
 

s
a
n
g
a
r
 

tm
n 
a
n
n
a
 g
i
n
s
e
n
g
 

Yah
 

an ennnaabtaban via 1 Be Ha sea kak Ii 

S
u
r
e
n
:
 

naga mulailah berlaku kenaikan tarip listrik pada | sa 

Kenaikan tarip? listrik itu adalah menurut Pelan | 
nja tempat: masing - me dimana kelistrikan dise- | 

a
m
a
n
 

feak Ta penerangan | | 
Kari tarip indu: 2 kekuatan mulai berlaku pada 

“1m 'a. Terketjuali “untuk tarip industri belati listrik, | | 
n diatas akan mulai 

ustri ) PKekuatan dateik 'akan k 
| dapat perobahan mulai dengan” “rekening? bagian 
bulan Februari 1953, ai Pa aa, kem- | 

19. 4 

kakitatan' listrik jang dirasa : 

     

    
PG " 

u diberitahukan ema. | bahwa “tewbadap Bah B' 
1 Iistrik sebesar era ae 

Wi : Windu “5 Wuku — Pon- 

Es perhatian terhadap alota soal hn Snah lama. 

| membutuhkan 

| rang Mesir 

tjosudo — Pringkelan — Dewodino — Padangon — Isp. Ta- 

H
u
t
a
 

ra
in
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bel2 : Sridintenpekenan — Naptonipun — Wiludjenganipun 
tijang tilar donjo Isp. Ramalan? : 
wiludjengan kekadjatan — Ian Djedjodohan Isp. 

Regi Rp. 8,— ongkos kintun tambah Rp. 0,75. 
PUSTAKA - »MARFIAH” Maspati Luka Surabaja. 

Djawah — Ichtijar ka- 

  

  

x KURANG TENAL 
ts 
(Brp TJOTJOK, DK 

LE LA 

    

    

ka an et 
3 ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 

Ih salin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 
rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 
segala demam (meriang) jang . 
bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 

. PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN Av, 
nan 130 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 
REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U.. DAN PADA. 
“SEMUA 'TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D, seluruh 
Indonesia. 

2R0N, | Ia       

    
ra ap Ta 

Patas) Path AN 
re NA al R3 

KAKI 

  

ANGGUR om YONG Ka ddata Kuat untuk laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 
seorang Samurai. Dengan minum Anggur 
badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk 
jang dirinja ingin disebut Djantan. 
“ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 
at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 
tjok, dapat bulan perut sakit, kepala ' 

— mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
kit, itu semua dapat disembuhkan. 

- ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 

| dur, suka marah, kurang darah dan 
4 orang jang baru sembuh dari sakit, Anggurj Tonic ini 

merupakan satu penolong jang besar. 
ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): “Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat -me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 

. dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
. penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
“pat danga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 

AMPUAN 
2 DA 1p N MUDA 

    

    
   

    

       
    

    

ea 
  

' Merasa menang “dalam perang urat 
siarat" dengan AT. 1 

  

   

  

    AFP di Manila, Juan Domingo. 

pang membutuhkan Asia Tengi 
|gara pula. 

benar 

bahan2 mentah 
Asia Tenggara, akan tetapi A- 

3, Djepang memang 

sia Tenggara hanja dapat "ikut 
melindungi” perindustrian Dje- 

Ipang sadja, 
Demikian antara lain tulisan 

Juan Domingo itu. | AFP. 

PAKISTAN DAN PER- 
TAHANAN T.T. 

Tentang kemungkinan Pakis- 
tan Ikut 'Serta dalam organisa- 
“Si pertahanan 'Timup Tengah, 

Rebo jang lalu telah dikemu- 
|kakan lagi di London “Sebagai 
akibat berita jang mengatakan 
bahwa suatu missi angkatan pe 

akan mengundju- 
ngi Karachj pada achir 
ini. 

Missi Mesir itu akan terdiri 
dari 5 opsir tentara, 3 opsir 
angkatan laut dan seorang op- 
Sir. angkatan udara. Mereka 
akan berdiam di Pakistan sela- 
ma 2 minggu atas undangan 
pemerintah Pakistan. 

Tibanja missj Mesir itu di 
Karachi adalah bertepatan de- 
ngan laksamana Wright, pang- 

  

|lima angkatan laut Amerika di 
(Atlantik Tiny. dan Laut Te- 
ngah jang akan tiba di Karachi 
pada tanggal 26 Djanuari, 
TP: 

  

Dunia Sana Sini 
| xx Konrad Adenauer, PM Djer- 

man Barat akan mengundjungi 

Amerika Serikat dalam musim 

semi jad-untuk menemui presi- 

“den Eisenhower. 
x Dewan Keseh: atan Viet Nam 

menjatakan, - bahwa 

telah diadakan -aturan2 as 

menindas pemakaian tjandu, na- 

mun konsumsi ' tjandu' dinegei 1 

itu mentjap i djumlah 5 sampai 

8 ribu kg. tiap tahun. 

    

duduk Bangkok jang dituduh 

keluarkan dari sana. 
x Harold Holt, menteri uru- 

bahwa negerinja ingin hidup da- 
mai dengan hegara2 ASia, tapi 

ia penting sekali |tak bisa abaikan kemungkinan 

berkobarnja persengketaan di- 
masa datang. 

'&k Kongsi Perkapalan di Ham- 
burg "H.C. Stillcken und Sohu” 
telah mengadakan kontrak de- 
ngan Pakistan untuk bikin ga- 
langan2 kapal di Karachi, 

  
  

   

   

NN
 
“
Y
A
 

  

    

istimewa untuk wanita 
jang habis bersalin guna 
mendapatkan . kembali 
kesegaran serta kekuatan 
badan. 
IL stel untuk dipakai sam- 
pai 40 “hari terdiri dari: 

: 3 matjam djamu, 
'3 matjam tapel, 
2 matjam bobok, 

2 matjam pilis. 

DJAMU IBOE 

NN, 

            

        
kuat ini, 

ANA laki2 

“sering pusing, 

tidak gumbirah 

terutama bagai: 

.sangat . dikuatirkan 

—- Petji-   
     

Malioboro 35 — Jogja. 

258-1, 

bulan : 

meskir tmn | 

K Enam orang Tionghoa pen- | 
3 2 : bak djatuh sebuah pesawat pem 

» & | bom raK - turut tersangkut dalam komplo- | ksasa B-29 kepunjaan A 
'tan menggulingkan pemerintah 

Muang Thai baru2 ini, akan di- 

Kranggan Barat 128, Semarang. 

    
    

    

1 

  

7 
  
  

BUKU? NESFIELD. 
Terpakai di seluruh Kera 
djaan Inggris sebagai buk 
peladjaran, jang utama, 

LOgonge 

     

  

  

  

sawatz 

INGGERIS & AMERIKA 
BERSAINGAN 

Di Asia Tenggara. 

Harian ,,Kwangming” jang 
diterbitkan di Peking. meramal- 
kan, bahwa di Asia Tenggara 
akan timbul ketegangan jang 
lebih hebat antara Amerika Se- 
rikat dan Djepang disatu pihak 

dan Inggris lainnja. 

Kata harian tadi, Eisenhower 
mempertjepat usaha remiliteri- 
sasi Djepang dan akan lebih ku- 
at lagi usaha untuk memperkuat 
kedudukan " Djepang di Asia 

Tenggara. Maksudnja ialah utk 

membangkitkan militerisme Dje 

pang dengan djalan mematah- 

kan monopoli Inggris atas ba- 

han2 mentah dan pasar2 di Asia 

Tenggara: 3 

Menurut harian tadi, PM Dje- 
pang Yoshida mengatakan da- 
lam pidatonja dimuka parlemen 
tanggal 24 November jang lalu, 
bahwa 'Djepang akan mendja- 
lankan tindakan? ekonomi dan 
politik luar negeri, untuk mema- 
Gjukan ,,kerdja - sama ekonomi | 
antara Djepang dan negeri2 
Asia Tenggara”. : 

Pernjataan ini diutjapkannja 

Ftak lama sesudah John Allyson, 
pembantu menteri luar negeri 

Amerika urusan . Timur Djauh, 
mengundjungi Asia - Tenggara. 
Dikatakan bahwa kundjungan 

ini dengan langsung bertatian 
dengan usaha menghubungkan 
Djepang dengan pasar2 Asia 

Tenggara. Demikianlah antara 
lain harian tadi. — Hsin Hua. 

  

Naguib minta Warulan 
India ttg Sudan & Suez? 

Politik LN Nehru disokong 
URATKABAR "Times of India” memuat berita jang bera- 
'sal dari korespondennja di Kairo, jang mengatakan bahwa 

PM Mesir Mohammad Naguib telah berseru, supaja Iadia ”me- 
ngerti, menaruh simpati, bekerdja-bersama dan memberi bantu- 

an jang praktis” untuk menjelesaikan pertentangan antara Me 

Sir dan Inggeris, mengenai soaiSudan dan pengosongan daerah 
Terusan Suez. 

Menurut 'koresponden terse- 
but, Naguib mengarahkan seru- 

annja tadi, kepada "pemerintah 
Gan rakjat India dan. chususnja 
Nehru', 

Berita tadi mengatakan sete- 
rusnja, bahwa ' Naguib menjo- 

kong politik LN India sekarang, 

dan adalah suatu hal jang ba- 
ik, bahwa India mendjauhkan 

| diri dari kedua Blok kekuasaan, 
serta mendjalankan politik  be- 
Ibas dilapangan internasional. 

Dikatakan pula oleh Naguib,. 
kabar mengenai | bahwa segala 

akan ikut sertanja Mesir dalam 
MEDO (Organisasi Pertahanan 

Timur Tengah) jang diandjur2- 
kan oleh negara2 Barat itu, ada- 

lah prematur belaka, sebelum 
masalah2 azasii jang dihadapi 
oleh Mesir belum diselesaikan. 

Dikemukakannja, bahwa ma- 

salah2 azasi ini ialah : penarik- 
an kembali pasukan2 asing dari 
daerah Terusan Suez, soal Su- 

dan, usaha mempertinggi taraf 
  

fasi aa Dasaboin B. 29: 
  

Chou tuduh Amerika 
Perluas operasi militer di Mantjuria 

D M, merangkap menteri LN RRT, Chou En Lai, telah menu- 

     
“duh kor an. do Ai Ez 

    

ang tertangkap di 

Chou mengatakan bahwa pe- 
pemburu RRT ketika 

tgi, 12 Januari jl. telah menem- 

merika, jang sedang melakukan 
pengintaian, pada djarak 15 km 
sebelah barat-laut Antung. 

Protes Chou En Lai tadi ter- 
tanggal 21 Januari. 

A.U, Amerika "bantah. 

Komunike- jang dikeluarkan 
oleh komando angkatan udara 
Amerika di Timur Djauh, jang 

dikeluarkan di Tokyo, memban- 

tah tuduhan “radio Peking itu, 
bahwa pesawat B-29 tersebut 
tadi-ditembak djatuh oleh pesa- 
wat2 pihak Utara, ketika ter- 

'ai persiapan untuk 

  

AI Ka Ula Ani dilaku- 

“ memper tuas Piranti 

menurut siaran I bang diatas Mantjuria, 

Kata maklumat tadi, ada ' 'buk 
ti jang pasti” bahwa B-29 tadi 

ditembak djatuh diatas wilajah 

Korea Utara oleh pesawat2 ia- 

wan. 

Diterangkan, bahwa pesawat 

B-29 tadi sedang menjebar2kan 

surat2 selebaran diatas  kota2 
Korea Utara, selama pesawat 

tadi terbang, setasion2 radar pi- 
hak Serikat mengikutinja. 

Ketika B-29 tadi berada pada 

djarak kira2 12 sampai 15 mil 

disebelah selatan sungai Yalu, 
datanglah 12 buah pesawat pem 

buru-pembom pihak Utara: B-29 

menjiarkan tanda dalam bahaja 
dan diduga bahwa pada saat itu- 

lah pesawat Amerika tadi di- 
tembak djatuh. 

Achirnja diterangkan bahwa 

  

Tempat 

Waktu 

PENDJUALAN DIMUKA UMUM) 
: di djalan Meteseh No. 767, kota MAGELANG. 

: pada hari Rebo, tgl. 11 Pebruari 1953, dimulai 

pada djam 10 pagi: 

Jang didjual : barang bukti rampasan, putusan Pengadilan 

29 Drum Berisi 
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Negeri di Magelang, berupa : 

Minjak Tanah. 
Kantor Pengadilan Negeri 

di MAGELANG 

  

hidup rakjatnja, membina sis- 
tim parlementer jang sehat ser- 
ta demokratis. UP, 

Setudjui hukuman mati 
Damanhouri. 

Selandjutnja didapat kabar, 
bahwa Naguib telah menjetu- 
djui didjatuhkannja hukuman 
mati atas diri Letnan Kolonel 
Muhammad Husni ad-Daman- 
houri, oleh “mahkamah tinggi 

militer, 
Mahkamah militer mendjatuh- 

kan hukuman mati ketika ma- 

lam Senin jl, sesudah memu- 

tuskan bahwa Damanhouri ber- 

salah, karena ia telah mentjoba 

menimbulkan pemberontakan di 

kalangan serdadu2 Mesir, ter- 
hadap pemerintah. AFP. 

  

MESIR TERUS TANGKAPI 
ANASIR2 SUBVERSIF 
Letnan kolonel Djamal Abdul 

Nassir, tangan kanan Djenderal 
Muhammad Naguib menerang 

kan, bahwa pemerintah Mesir 
akan melandjutkan usaha2 me- 
nangkapi anasir2 subversif. 
Dikatakannja, bahwa menurut 

pandangannja, Komunisme me- 
rupakan bahaja di Mesir, dan 
beberapa mahasiswa dan Kaum 

buruh :,,jang diberi uang oleh 
partai2 jang tertentu” sibuk 
menjebar2kan adjaran2 Komu- 
nisme. Ia tak hendak mengata- 
kan, apakah kaum Komunis Me- 

sir menerima uang dari Moskow. 

Mengenai masih adanja pasu. 
kan2 Inggris didaerah Terusan 
Suez, dikatakannja bahwa sela- 

ma masih ada pasukan2 Inggris 
disana, selama itu pula seluruh 
rakjat Mesir akan bersikap anti 
Inggris. UP, 
  

B-29 tadi ”biasanja melakukan 

penerbangan pemotretarr”. AFP. 
State departemen bantah 

tuduhan Chou. 
Kementerian LN Amerika me- 

ngatakan, bahwa keterangan 
Chou En Lai jang menjatakan 
pesawat Amerika B-29 pada tgl. 
12 Djanuari ditembak djatuh di 

atas Manchuria adalah tidak 
benar dan bermaksud memper- 

hebat propaganda anti Amerika 
di RRT. 

Djurubitjara kementerian itu, 

Michael Mc Dermott, menegas- 

kan bahwa tuduhan itu tidak 

lebih hebat dari pada tuduhan2 

rjang lampau walaupun kali ini 
|diutjapkan oleh Chou En Lai 
sendiri, UP 

  
BNN Bea Ki ab SE 

  

  

Foto Service ,,TRIP' 
Kemutiran 30 — Jogja. 
Petjinan 65 — Jogja. 
Afdr.: past foto 3x4 Rp. 0.25 
6x6 Rp. 0.40: 6x9 Rp. 0.50 
Vergroot: 
6x9 Rp.2-—-, 9x12 Rp. 3.75. 
Selalu memberi coupon untuk 

| EXTRA. 
Djumbl. coupon Rp. 30,- EXTRA 

Da Te 13x 18. 272-1. 

Tgl. 25 DJANUARI 1953 
  

Apa danSiapa: Kortisaris Besar DJEN 

.MOHAMAD SURJOPRANOTO. 

“Suka Duka : SEORANG AKTIR. 

DJAKARTA MENARI. 

MARLIAH 'HARDY, Bintang Film tiantik ! 

'OVERSEAS HIGHWAY. 
KERTAS2 KONTRAK DI HOLLYWOOD. 
OMONG - OMONG TENTANG  SURABAJA. 

Dan lain2 lagi 

    
        

uM. P," No. 44: Apa dan Siapa: CHARLIE CHAPLIN. 
TUGU 42, — JOGJA. 

  

      

  

  

Eubiia 
CAPTURE 
VA AL. 
SuBTER — 

KAYERN,THE 
“BLEAK 

MOLNTAIN 
RACKETEER 
PARTS OUT 
INTO THE . 
Forest 
ONLY PACES. 

| AHEAD 
OF KING! 

  
  

      

  
  

   Pemimpin 
3 dengam 

Crystal Cavern, 

djarnja. 
— Ah, Uu apa,   Cdju ke hutang... 

peng atjau “jang telah menghilang 
melalui trowongam dibawah tanah dim. 

hendak bersembunji. 
“untuk “ menghin dari, King jang 

telapak kaki ,insinjur” 

rom bu | 

dihutan 

terus menge- 

MENU 

2 SL ata 

— Saja harus tjepat2 lari, ka, 
rena King tidak djauh lagi 
dibelakang saja ! 

  

       
    

kaian 

djuga 
rolku. 

La 

Penepe AD OF HE 
"ENSINEER “DISBLISE..— 
KOK TO GO INTO M4 ACTYL, 

PAN 

sinsinjur.. 
saja akan mudai mem 
Tolong tolong ! Sha 
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