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5 Ate di Indonesia. 

rin telah mengadakan sidang 
:dan merundingkan soal sekitar 

7 pidatonja Presiden Sukarno di 

   

      

nja itu tida djauh 

Bika buat Sultan Ha- an - 

mid an perba tadi terang  akt- 
- perangkap kaum reaksi- 
oner asiAg, maka baeknja hu- 

| kuman jg. didjatuhkan padanja 
mempunjai sifat peladjurn 

dengan mengasinykan 18 
sekeluarga : ke salah satu tem 

pengasingan orang2 po- 

Tetapi @jika betul2 perbuat- 
annja ini dengan  disenghadja 
dan dipikir terlebih dulu, tethe. 
keberuntungan dan kekajaan | 
kaum Pera Ope DN 

    

   
» 

ragu2 lagi akan n endjatuhi $ 
kuman padanja jang seberat- | 
beratnja, setimpal dengan per- 
buatannja itu. jatulah 7” 

1. Dutsingakan Seumur nt- 
dup. : 

2. Kerdja paksa. ' 
3. Keluarganya dikeluarkan 

dari Indonesia. — 
3. Di-tiadakan hubungan de- 

ngan — keluarganja, mau- 

pun surat menjurat, 

PERNJATAAN PSIT : # 

PIDATO PRESIDEN DI 
43 AMUNTAI 

Sai | Adalah soal ummat 
I Islam sendiri. 

Putjuk Pimpinan- PSII kema- 

  

Amuntai baru? ini, tentang ne- 

gara Islam dan negara Nasional. 

yg seorang pengikanat : aing 

  

Pengumuman psi Tenan per- | 
temuan tersebut sbb. : 

ini jang menimbulkan hagsihs 
an dikalangan. ummat Islam, 
maka Putjuk Pimpinan PSI 
Indonesia didalam sidangnja pa- 
da Kemis jang lalu memutuskan : 
soal tersebut adalah soal 2 
Islam sendiri. 

Putjuk Pimpinan PSI sen 
djutnja akan mengusulkan soal | 
tersebut dimasukkan dalam Sta 
ra konggres Islam jang akan 

diselenggarakan oleh Liga Pu 
slimin Indonesia. 

Sementera itu diandjurkan su- 
paja ummat Islam semak tinggal 
tenang. — Ant. 

jang dihadliri 136 anggota. 

Pokok2 djawaban Menteri 
Kehakiman  sbb.: - Pemilihan 
'konstituante dan: parlemen ber- 
barengan atau setidak2nja se- 
gera berturut2, artinja pemilih- 
an kedua tidak us menunggu 

selesainja “pemilihan jang ke- 
satu, djika terdapat perbedaan 
besar dalam tjorak konstituante 
dan parlemen maka kabinet Su- 
sunan: Pen nan dengan ke- 
kuatan liran2 dalam parlemen. 

5 Djumlah djabatan jang tidak 
| boleh “dirangkap dengan konsti- 

  

  

in |tuante tidak perlu ditambah, 
“tapi, jang tidak boleh dirangkap 
dengan keanggotaan parlemen 
bisa ditambah, pemerintah ti- 
dak dapat menerima usul supaja 

Presiden Jan Wakil Presiden ti- 
dak boleh ditjalonkan. Pemerin- 
tah tetap berpendirian supaja 
tjalon boleh anggota partai, or- 
ganisasi jhaupun perseorangan. 
Pemerintah tetap memperta- 

hankan pendirian RUU menge- 

nai pemberian suara dan sisa 

suara dan pendirian dalam dja- 
waban atas pemandangan umum 

tentang hak pilih aktip, hak pi- 
lih pasip, menolak sjarat hak 

pilih pasip tamatan SMP seper- 
ti jang diusulkan . pihak par- 
'lemen, 

' Pokok? Ajawaban Menteri 
. Dalam Negeri. 

Menteri Moh. Rum memberi- 

mentingkan djuga juitvoerbaar- | 
heid” , pemeriritah menjanggupi 
mengadakan -tempat pemungu- 
'tan suara: santan mungkin, 
serta akan memberi: an “instruk- | 

Si kepada alat2 negara supaja 
sejama pemilihan djangan me- 

ngadakan Bak sanak 
E, 

Di sem    

   

2, lalu lintas Hs 
ra itu pemerintah tidak menje- 

tudjui usu2 imengenai pengang- 
katan golongan brganisatoris, 
dan . pengangkatan “tambahan 

itu diserahkan Kepada kebidjak-   sanaan pemerintah sepenuhnja, 

2 ini tidak berarti Dengan aa 
  

30.000 Orang? an per- 
mintaan untuk naik hadii 

Ouotum hadji tahun ini 14.000 orang dan 

4 

kapal pertama berangkat achir 
. bulan 

S 
Mei 1953? 

AMPAT : dengan KEL 15 Pebruari 1953 jang baru lalu, jaitu 
waktu pendaftaran terachir untuk memadjukan permintaan 

naik hadji ketanah: sutji tahun ini, telah tertjatat dan terdaftar 
30.000 orang dari si 
tahun ini — sebagai aiketahoi — 

Dari djumlah 30.000 pelamar 
untuk naik hadji itu, oleh suatu 
panitia jang ditundjuk dan ter- 
diri dari pamongpradja, kantor j 
urusan agama, alim ulama, Pa- | 
nitia Hadji Indonesia, Jawatan 
kesehatan dan lai dila- 
kukan saringan dan Te ian di- 
tiap daerah atau kota besar. 
Mereka jang lulus dari sa- 
ringan dan udjian jang di- 
adakan itu, misalnja diudji 
tentang kesehatannja, soal2 ke- 
agamaan, sjarat2 untuk naik ha- 
dji dan sebagainja, dimasukkan | 
kedalam daftar tjalon djemaah 
hadji. Apabila sesudah dilaku- 
kam saringan dan udjian itu 
ternjata djumlah tjalon djema- 
ah hadji masih melebihi guotum 

    

    

jang telah ditel » jaitu | 
14.000 orang, baru a cakan | di- 
lakukan undian, sampai djumlah | 

— tjalon itu sesuai Hut bni guotum |: 
tersebut. Demikian Kepala Ba- 
hagian Urusan Hz Adji Penyonke 
rian Agama, 1 

Dalam pertemua 
rakan hal2 jang r 

   

     

    

  

perongkosani, pasr r, Pan 
katan ke-kota2 pelabuhan sam- 
pai naik kekapal, soal2 tempat | 
pemondokan sebelum erangk 

   
  

      

    

para 
maah hadji kelak pulang. k 
bali ketempat 
'sing2. 

Petui ada ketetapan | 
| 'soal perongkosan, 

Oleh R. Suriadilaga lebih dja- 
uh diterangkan, bahwa sampai 
sekarang belum ada ketetapan 
resmi kengenai perongkosan 
ketanah sutji tahun ini, karena | 
masih harus menunggu dahulu 

ketentuan dari pemerintahan 
Saudj Arabia. Tetapi menurut | 
keterangan itu selandjutnja, 
perongkosan 

ru 5 memenuhi sjarat 
kan, dan agar maskapai2 per- 

Hinggainja” “mal 5 

  
  

ter sebut ditaksir 

Indonesia, sedangkan guotum hadji 

—. ditetapkan 14.000 orang. 

Lk. Rp.7.000.— tiap orang un- 
tuk tarif terendah. 

Achir Mei direntjana- 

kan berangkat TN 
pertama. 

Diterangkan, bahwa Kabekaky 
katan para tjalon djemaah ha- 
dji Na ini, direntjanakan da- 
pat dilakukan dengan kapal per- 
tama pada achir bulan Mei jad. 
Tentang soal kapal2 jang 

akan menjelenggarakan peng- 
angkutan dari Indonesia keta- 
inah sufji diterangkan, bahwa 
soal penetapan kapal2 oleh pi- / 
hak Kementerian Agama dise- 
rahkan kepada Kementerian Per 
hubungan untuk menetapkannja, 
termasuk djumlah kapal jang 
akan dipakai, Tetapi sementara | 
itu, menurut Suriadilaga, dari 
ihak Kementerian Agama te- 
h dimadjukan permintaan ke- 

pada Kementerian Perhubungan, 
agar kapal2 akan diserahi tugas 
menjelenggarakan  pengangku- 
tan djemaah hadji itu, benar2 

    

kapalan dapat mengadakan per- 
baikan2, smisalnja tentang soal 
air didalana kapal, tempat pe- 
mondokan, :kebersihan, tempat | 

bahjang berdjemaah, hibu- 
'|ran2 didalam kapal, dsb.-nja. 

  

- Penjelenggaraan hadji 

dilakukan oleh P.H.I. 
Tes demisioner, 
Menurut keterangan Kepala 

Bagian Urusan Hadji Kemente- 
rian Agama selandjutnja,- pe- 
njelenggaraan dan soal pengan, g- 
'kutan djemaah hadji tahun ini, 
seperti blasa tetap dilakukan 
oleh Panitia Hadji Indonesia 
Pusat (jang kini dalam keada- 
an demisioner) dengan diawasi 
oleh instansi pemerintah jang 
bersangkutan, dan dalam hal 

Lini adalah Kementerian Agama, 

San pewean Tak: 

jang diperlu- 

  

mengenai RUU pemilihan 

  

akan 'melaksanakan 3 tugasrja 
zonder pedoman bagi pemerintah   
senliri. Perhubungan organisa- 
toris antara badan penjelengga- 
raan pemilihan akan Mag Jebih 
djauh. — ST 

  

KORBAN DAN KERUGI- 
AN .DI ATJEH . 

: Angka? resmi : di 
Prana jati 

Berkenaan « dengan bentjana 
alam jang menimpa . daerah: 

Atjeh ndjelang achir “bulan 
Dimana jang lalu, (Inspeksi So. 

-sial- Sumatera Utara-Sumatera 

  

   
| dung sekolah dan 3 mesdjid ha- 
njut- dan beberapa pi luh Ha ta- 
naman ' Dena: ti Jak, dapat 
Aipetik hasilnya. v 

Kerugian. Pa. “rakjat 
selain. tsb. | diatas: menurut. pe- 

Rp. 12.000.000,— 

sekolah dan pelabuhan2. ditak- 
sir lebih dari pada Rp. 3.000,000. 
Dinjatakan, - bahwa daerah2 

jang ditimpa bentjana alam itu 
ialah kabupaten Atjeh Besar, 
Atjeh Barat, . Atjeh Selatan, 
Atjeh. Tengah dan Atjeh Pidie. 

Berapa kerugian? jang dideri- 
ta oleh penduduk akibat mala- 
petaka ini masih belum diterima 
lagi dari Kotatjane Ka. Blang 
Kedjeren. 
“Diterangkan pula, bahwa ber- 

  
ri rakjat Atjeh, hampir seluruh 

kerusakan? sudah dapat diper- 

baiki kembali. 

Perhubungan kereta api antara 

“Sigli-dan Kotaradja akan seba- 
gai sediakala kembali mulai tg. 
25 April jang akan datang. Dja- 
lan raya” jang masih belum di- 

perbaiki ialah, djalan.raya jang 

menghubungkan Meulaboh de- 
ngan Betong di Atjeh Barat. 

Kabarnja untuk membantu 
korban bandjir di Atjeh itu 

Avros telah menjumbangkan 

derma Rp. 100.000, — Ant. 
  

KETJELAKAAN — NGERI 
DI MERTOJUDAN 

Ketjelakaan di“ Mertojudan, 

Magelang, pada tg. 19-2 djam 

16.40 didjalan kereta-api .telah 

membawa 2 orang mati dan se- 

orang” selamat, Pada waktu itu 

3 orang jang akan pulang dari 
paberik penggilingan beras se- 

tibanja didepan pasar hewan 
Mertojudan datanglah kereta-api 

menudju ke Jogja. Ketiga orang 
tersebut jang berdjalan ditepi 

djalan rel k.a, melihat ala kere- 
ta api datang dan sebuah bis 
DAMRI dari djurusan Utara 

kedua diantaranja djadi bingung, 

sedang jang seorang tetap te- 

nang. 
Kedua orang tersebut seor ang 

diantaranja melontjat kearah 
re dan terus disambut oleh ke- 
reta api hingga badannja “djadi 
dua, sedang seorang lagi kepala- 
nja petjah. — (Kor). 

  

  

Rombongan kesehatan 
tetap dikirim, 

Diterangkan, 
tahun jang sudah2, maka djuga 
dalam tahun ini akan dikirim 
rombongan ' kesehatan, tapi 
djumlah orang dalam rombo- 
ngan kesehatan jang akan turut 
serta tahun ini, belum diketahui, 
Tahun ja Tatu, menurut Suria- 
dilaga, r ngan kesehatan ke 
tanah sutji terdiri dari 2 orang 
dokter dan 20 orang djurura- 
wat. — Ant,   

  

ngumuman: itu dit ksir sebesar. 
. Kerugian-ipe- | 

merintah akibat “rusaknja dja- |. 
lan? raya, “@jembatan2, :rel2 ke- | 

reta api, tenaga? listrik, rumah2 

kat semangat gotong rojong da- 

    

2 “Finlak boleh mala" Bayan 1 rapat 1 dan lalu lintas 
Mesra Kekatins Mr, bekal Wiriadinata dan Menteri PN Mr. Moh. Rum, kemarin memberikan djawaban atas pe- 
mandangan umum babak kedua, 
umum konstituante dan parlemen dalam sidang pleno terbuka 

bahwa seperti 

    

ah A R IAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,.KEDAULATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S.J 

    

  

Hesidan enbata ai 
p diundang USA ? 

Andjuran organisasi. 
buruh Tae: 

| Nisatangan pemerintah mene- 
gkan bahwa andjuran A.F.L. 

(American - Federation of La- 

mengadakan kundjungan resmi 
ke Amerika Serikat, dipandang 
“Sebagai tindakan jang sangat   

    

  

MISSI PERDAGANGAN 
— DJERMAN 

Tiba di Djakarta. 

Missi perdagangan Djerman 
Kurt Daniel tanggal 19-2 tiba di 
Djakarta dan didjemput  dila- 

pangan udara oleh Duta Besar 
Djerman Barat di Djakarta Dr. 
Otto Werner von Hentig dan 
anggauta-anggauta kedutaan 
tersebut, anggauta delegasi In- 

| donesia jang akan berunding de: 
ngan delegasi Djerman 
but, Anwar : Sonda 
orang dari dunia per dagangan 
dan pengusaha Indonesia. 
Dr. Kurt Daniel kepada pers 

menjatakan, bahwa dalam pe- 
rundingan jang akan datang de- 
ngan pihak Indonesia, akan Ji- 
rundingkan tentang perdjadjian 
perdagangan jang baru antara 

terse- 

| Pn dan Djerman: — Ant. 

'berbagai | 

1 simpatik. 1 
“ Diterangkan selandjutnja bah 

, Wa sebelum kundjungan Presi- 
den Sukarno mendjadi persoalan 
dikalangan pemerintah Indone- 
Sia, maka terlebih dahulu hen- 
dak diketahui bagaimana reaksi 
kalangan kongres Amerika 

#atas andjuran itu. Djuga mendja 
di pertanjaan apakah didalam 
keadaan seperti sekarang ini di- 
mana negara sedang: menghada- 

i soal2 sangat penting, keadaan 
Pensi amnan 3 Presiden Sukarno 
melawat keluar negeri. 

4 Sebagai telah dikabarkan an- 
puan tersebut termaktub da- 
lam statement AFL jang me- 
gusulkan  supaja pemerintah 

Amerika mengundang Presiien 
Sukarno serta PM Tiongkok Na- 
Sionalis, djenderal Nadjib dari 
Mesir, radja Ethiopia, presiden 
Liberia, Bey Tuinisia dan Sultan 
Marokko untuk mengdakan kun- 
Ujungan resmi ke Amerika Se- 
rikat guna memperkembangkan 
perhubungan “baik antara ne- 
gara2 tersebut den 
Serikat. 

  

bour) supaja Presiden Sukarne | 

memesan 2 

  

  

     
LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan. .......« Rp. 11-— 
TAP AN Oa aa 0.60 ” 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

- 

Amerika chawat'rkan: 
  

Pertahanan Amerika kini 

pertimbangkan 

dan kapal? perang Sovjet. 

Dalam hubungan ini sumber2 

di Washington mengemukakan, 
bahwa Sovjet Rusia telah mem- 
bentuk daerah pertahanan jang 

kuat disekitar pelabuhan2 Port 
Arthur dan Dairen jang berada 
dibawah pengawasan Sovjet di- 
'wilajah Manchuria. Daerah tsb. 
akan termasuk djauh didalam 
garis blokade, andaikata tinda- 
kan ini nanti benar didjalankan 

oleh pihak Amerika. 

Bagaimana reaksi Sovjet? 

Sumber2 di Washington se- 
landjutnja mengemukakan, bah- 
Wa pada waktu ini tak seorang- 
pun tahu apakah jang akan di- 
perbuat “ oleh - Rusia . djika   blokade jang didjalankan Ame- 

gan Amerika tahan akan mengurangi pengiri- 
man, alat2 sendjata untuk pa- 

Sultan Hamid sudah mengaku 
Aksi direntjanakan dgn persetudjuan 

1. seorang anggota kabinet 
wenek di Djakarta dimulai 

“tidak bersedia memberi ketera 
'kin ,supaja tidak mempengar 
Meskipun demikian, 

Hamid ditangkap pada “tgl. 5 
Apri! 1950 sampai . sekarang, 

Ikan djawaban antara lain sbb. : | Tengah mengumumkan, bahwa | Wadi selama hampir .3 tahun | Pemerintah tetap berpendirian | kerugian jang diderita ialah :43 ana Ja dikeluarkan || 
adanja 15 daerah pemilihan jg | orang mati, 170. rumah hanjut | eri aa Drag neni aa sn n 

e- (boleh ditambah den san satu lagi, atau » 582... i i 
&-hjaita Djakarta 'kaenatnes | Ia au s r ter aa Pena eh pihak Pa AI 

| mati, “50 ton padi rusak, 3 ge- tah sebagar:dasar- dilakukannja i 

Hager2 jade iterasi ketika itu, 
dasar2 ja Kemuk n yioleh 
Djaksa nina unt La 
kan Hamid kepadi 
Agung dan keter 
bahwa Hamid te 
Me eeAnAgaNnaa, 3 

   
   

  

“Tuduhan2: pemerintah. 

“Sultan Pontianak, Hamid RI 
-kadri UH (ketika 'itu "Menteri Ne- 
gara dalam 'kabinet:RIS) di- 
tangkap di Djakarta pada tgl. 
5 April 1950, bersamaan harinja 
dengan terdjadinja keributan2 
di Makassar jang disebabkan 
oleh penjerbuan pasukan2 polisi 
dan KNIL terhadap markas 
TNI “dikota itu, dan kira2 10 
minggu sesudah oleh gerom- 
bolan Westerling dilakukan aksi 
jang disertai pembunuhan2 ang- 
gauta TNI di Bandung “ pada 
tanggal 23 Djanuarj 1950, jang 
diikuti oleh berbagai peristiwa 
kekatjauan lainnja diberbagai 

tempat “dj Indonesia, terutama 
di Djawa Barat. 
Dalam pengumumannja pada 

tanggal 5 April 1950, pemerin- 
tah RIS a.l. menjatakan sbb.: 

Setelah petjahnja aksi Wes- 
terling di Bandung pada tgl. 23 
“Djanuari j.l., maka telah timbul 
sangkaan, bahwa aksi itu di- 
rentjanakan dengan setahu dan 
malahan dengan  persetudjuan 

| salah Nang anggauta kabi- 
Te) 

.Bukti2 jang timbul pada pe- 
meriksaan selandjutnja dari 

“orang2 -jang ditahan berhubung 
dengan aksi Westerling terse- 
but, menjatakan dengan tidak 
dapat disangkal lagi, bahwa 
anggauta pemerintah itu tidak 
hanja “tersangkut dalam aksi 
jang bertudjuan menggulingkan 
negara itu, tetapi malahan 
memberj pimpinan pada aksi 
tersebut”. & 
Demikian a.l. pengumuman 

itu, jang selain ' menjatakan 
pula bahwa Hamid pada hari 
itu ditangkap, menerangkan 
pula, bahwa ia dipetjat sebagai 
anggauta pemerintah. 

Hamid mengaku. 

Daiam pengumuman  peme- 
rintah pada tanggal 19 April di- 
katakan a.l. sbb.: 

»Dalam pemeriksaan" jang 
telah dilakukan sesudah ja di- 
tangkap, Sultan Hamid telah 
mengakui, bahwa ia telah me- 
merintahkan kepada Westerling 
untuk menjerbu sidang Dewan 
Menteri jang ' diadakan ' pada   

  

tanggal 24 Djanuarj jang lalu 
| (djadi sehari sesudah - pembu- 

| nuhan2 di Bandung, Red.), me- 
nangkap semua Menteri jang 
hadlir, menembak mati Menteri 
Pertahanan dan pada ketika itu 
djuga Sekretaris Djenderal Ke- 
menterian Pertahanan Mr. Ali 
Budiardjo dan fg. Kepala Staf 
A. P. . Kolonel Simatupang”. 
.Selandj utnja membentuk suatu 
pemerintahan dengan Sultan 
Hamid sebagai Menteri Perta- 
hanan”. 

Patut ditjatat, bahwa sehari 
sesudah ditangkap, Sultan Ha- 

   
   

  

sedjak " 

“bih ane jaitu ke Toga Gan 
'(iditahan disana,-dan baru kira2 

(lalu dibawa ke Diakarta dan di- 

n?2 sekitar perkara ini, mung- 
1 djalannja peradilan”. 

h 

  

pada pertengahan:tahun jang 

:tahan di Tiipinang.. 

Tuntutan? 2 nekat. 
Setelah pemeriksaan Kedjak- 

saan Agung selesai, perkara 
Hamid diserahkan kepada Mah- 
kamah Agung pada tanggai 16 
Djanuari 1953. Menurut kete- 
rangan resmj dari pihak Ke- 
djaksaan Agung ketika itu, tun- 
tutan terhadap Sultan Hamid 
berdasarkan: 
Primair, pasal 108, ajat I 

No.'2 juncto ajat II jang ikut- 
serta atau menggabungkan diri 
dengan gerombolan jang me- 
ngangkat sendjata terhadap pe- 
merintah, dapat. dihukum dgn 
hukuman pendjara paling lama 
15 tahun: pemimpin2 dan pe- 
njelenggara pemberontakan da- 
pat dihukum .pendjara selama 
hidup atau paling lama 20 th.). 
Subsidair, pasal 110, ajat | 

1 No.:1: (Membudjuk 
lain supaja mela ra, menju- ' 

  
“Ho Chi Minh. 

Daerah2 tersebut ialah pro- 

pinsi2 Yunnan, Kwangsi dan 

Kwangtung oleh karena daer ah2 

itu menurut Mao Tse Tung da- 

hulu adalah termasuk daerah 

Indo - China. 

Penjerahan ini ditandatangani 

beberapa waktu sebelum Presi- 

den Eisenhower  mendenetrali- 

sasikan Taiwan. , 

Demikian : menurut sumber 

tersebut, jang mendapatkan ka- 

bar itu dari Pham Le Bong, 

nam Ho jang telah menjeberang 

kepihak Vietnam Baodai.. UP. 
  

II3 RUMAH DIBAKAR, 
& ORANG DIBUNUH 

Kota Garut diserbu 
# 400 orang gerombo- 

lan »D.I.2, 

“Gebuah gerombolan bersen- 

djata sebanjak Ik, 400 - orang 
tgl. 18. 2 jang lalu telah me- 
njerang kota Garut. Dalam «e- 
rangan itu gerombolan memba- 
kar 113 buah rumah, membunuh 

6 orang dan melukai 4 orang 
penduduk, 
Menurut berita itu, gerombo- 

lan datangnja dari djurusan 
Ienggara' Garut kira2 pukul 
23.30. Pertempuran sengit de- 
ngan pihak tentara dan polisi   mic dibawa kedaerah ,,j 

nKon 

maknae: 

     

  

   
Lembar 

yan Kunster an Welantehanyan" 

na, tapi perlawanan itu 
e gah ge- | 

  

   
   

ebudsiaan Indasasia 
dat: “sasch Genootschap 

Hang an mermaaaNN 

seorang pembesar tinggi Viet-j 

IMA hari sebelum peradilan Sultan Hamid oleh Mahkamah |ruh melakukan atau turut me- 
|pihak resmj jang bersangkutan | | lakukan kedjahatan atau mem- 

| beri bantuan atau kesempatan, 
| ichtiar atau keterangan “untuk 
| melakukan kedjahatan). 
Atauilebih subsi- 

dair, pasal 110, ajat II No. 2: 
(Berusaha untuk mendapat atau 
mendapatkan bagi orang lain 
kesempatan, ichtiar atau kete- 
rangan untuk melakukan ke- 

| djahatan). 
. Atau Tebih tari Subs 
“sidair, pasal 163 bis. — Ani. 

  

138 HARIMAU DITEM- 
BAK MATI 

Dalam setengah tahun. 
Menurut statistik dari Djawa: 

tan Sosial Sumatera' Utara: dai 
pat diketahui bahwa sedjak bu- 

lan Djuni 1952 hingga kini telah 
dapat ditembak ' mati “didaerah 
“ini 138 ekor harimau. ' 

Pembasmian binatang? buas 
di Sumatera. Utara, jang pada 

awal th. jl, basjak mengganas 

didaerah ini, diperhebat setelah 

keluarnja bantuan dari Pemerin- 

tah Pusat chusus untuk mem- 
basmi binatang2 buas ini , ban- 

tuan ini oleh Djawatan Sosial 

Sumatera Utara telah dibagi2- 

kan kepada kabupaten2. 

Seperti diberitakan, bantuan: 

jang diberikan Pemerintah Pu- 

sat untuk membasmi binatang2 

buas itu seluruhnja berdjumlah 

Rp. 30.000,—. Menurut tjatatan 
Djawatan Sosial, harimau2 jang 

banjak dapat tertembak ialah 

dikabupaten Labuhan Batu di 

| Sumatera Timur, jaitu 29 ekor. 

| Sesudah itu, dikabupaten Asahan 
orang | | di Sumatera Timur, sebanjak 23 

Lekor. — Ant. 

Mao serahkan Tiongkok Selatan 
Kepada Ho Chi Minh 

ARI sumber? Vietnam Baodai didapat berita bahwa perda- 

na menteri Republik Rakjat Tiongkok, Mao Tse Tung, 

lah memberikan kekuasaan pemerintahan atas propinsi? Ti- 

orngkok Selatan jang ber batasan dengan 

te- 

Indo - China kepada 

rombolan jang melakukan peng- 
garongan setjara Kosar2an dan 

membakar rumah2 sebanjak 

itu. 
Baru kira2 pukul 01.30 ge- 

rombolan itu mundur, 
Dapat ditambahkan, 

tanggal 18 Gubernur Djawa 

Barat, Residen Priangan, jang 

mengantar Menteri Sosial telah 
mengundjungi Garut untuk te- 

ruskan perdjalanannja ke Pa- 

meungpeuk. Demikian berita 
dari Garut. 

Ketjamatan  Tjisewu 

diduduki oleh gerom- 
bolan. 

Sampai tgl..19 - 2 nasib tja- 
mat Tjisewu (Garut) dan para 

pegawainja, jang pada malam 
tanggal 17 — 18 mengundurkan 

diri dari ibukota ketjamatan 
Tjisewu, belum diketahui. 
Pada tanggal 17 — 18 ibu- 

kota ketjamatan Tjisewu telah 
diserang Oleh gerombolan se- 
banjak Ik. 250 orang, jang ke- 
mudian menduduki Tjigewu itu. 

bahwa 

  ternjata bahwa Tjisewu tidak 
bisa dipertahankan lagi, mak 
ka tjamat bersama pegawai2- 
nja mundur dari Tjisewu. Ka- 
rena kawat2 telpon djuga di- 
putuskan Oleh gerombolan, mia- 
ka laporan tentang tjamat cs   itu hingga kini belum. diterima 
lagi, — Ant, 

Insiden 

kemungkinan? 

gara? Sekutu Barat terhadap 
siden?2 jang berbahaja dalam 

Pada waktu serangan, setelah | 

di Port Arthur 

dengan berhati2 sedang mem- 
apakah suatu blokade oleh ne- 
RRT dapat menudju kearah in- 
mana akan terlibat 

sukan2 Utara di Korea. Akan 
tetapi para ahli Amerika dalam 
pada itu mengakui, bahwa tiap garis blokade jang ditarik ter- 
lampau dekat dengan pelabuhan 
“Arthur oleh kapal2 perang dan 
pesawat2. Serikat dapat  se- 
gera dibalas oleh tindakan2 dari 
pihak Sovjet. 

Port Arthur dan Dairen pada 
waktu ini digunakan sebagai 
pusat pengiriman bahan2 pe- 
rang jang diangkut melalui da- 
rat ke Korea. Berita2 dari Ti- 
mur Djauh jang baru2 ini di- 
terima di Washington menun- 
djukkan bahwa kekuatan pasu- 
kan2 Sovjet. di Port Arthur kini 
terdiri dari lebih 36.000 orang 
serdadu, disamping lapangan? 
terbang dengan pesawat2 ter- 
bang-tjepat, kapal2 perang dan   aan kekuatan militer Sovjet itu 
berada ditempat2 tersebut ber- 
Iasarkan perdjandjian dengan 

| RR. namun Wwilajahnja tetap | 

pesawat? 
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dengan Rusia 
' Pesawat2 dan kapal2 perang Soviet 

Dapat menjerang kembali 

DUTA H, RASJIDI TIBA 
DI INDONESIA 

Duta Indonesia di Teheran H. 

Rasjidi bersama keluarganja Ke- 

mis jl. tiba di Djakarta dari     
Teheran dengan 
pesawat K.L.M. 

Data SAN Ba WN, bi ih» 

menumpang 

adalah atas Oa aa snt 

Luar Negeri dan Ba pe 

bitjara dengan Menteri Luar : 
geri ia tidak bersedia membe: 

kan keterangan kepada pers. 
— Ant, 

    

DUTA BESAR MR ALI : 

MODAL ASING, DISAM- 
BUT DNG GEMBIRA 

Asal tunduk peraturan2. 

Duta besar di - Washington   
sedjumlah kapal2 silam. Walau- | 

| menjatakan bahwa bagi 

| mungkinan - kemungkinan » 

| dianggap oleh Amerika sebagai | 
wilajah RRT. Akan tetapi seba- 
liknja, Sovjet Rusia dapat me- 
nundjuk kepada hak2 perdjan- 
djian itu dan menjatakan bahwa 
blokade dan insiden2 jang men- 
djadi 'akibatnja ialah tinda- 
kan2 .perang oleh Amerika Se- 
rikat” Demikian pendapat pa- 
ra ahli tersebut. 

Kemungkinan akan timbulnja 
insiden? dengan Rusia ini, soal 

diri untuk memblokir ' 9000 mil 
pantai daratan Tiongkok, serta 
penentangan pihak negara2 'se- 
kutu Amerika, semuanja adalah 
faktor2 jang menundjukkan 
bahwa. putusan terachir menge- 
hai akan-didjalankan tindaknja 
blokade terhadap RRT itu ma- 
“sih akan membutuhkan. waktus) 

tulis wartawan UP. Gonzales di | 
Washington. . 

jang merupakan kesulitan 'sen: | 
| 

Lasing tersebut tunduk 

! ' 

! 

Mr, Alj Sastroamidjojo dalam 
keterangannja di Dewan Per- 

niagaan kota San Francisco 

modal 
ke-    

asing partikelir terda 
be 

kerdja jang luas di Indone- 

Sia Dinjatakan Indonesia akan 

menjambut dengan gembira ma- 
suknja penanaman modal as 

di Indonesia asal sadja modal 
mepada 

peraturan2 pokok dari neg 

kita. 
Kepada siapa jang akan ikut 

dalam usaha pembangunan dan 
pembukaan sumber2 kekajaan 
Indonesia akan diberikan ke- 

sempatan jang leluasa. 
1Mernang, modal 2Ping sangat 

untuk 

  

   

     seri 

| membangun mean In- 

| 
| 
| 
| 
| 
! 

di- 

al 
Ai 

Tag 
tau 

nesia. Persoalan pokok jang 

hadapi Indonesia 

mempertinggi produksi Ka 

dinjatakan modal.asing “harus 
tunduk kepada peraturafi2 ne. 

Lgeri maka itu tidak boleh: “di- 

  
    

  

pyartikan bahwa Indonesia dengari 
Jang agak lama. Demikian a.l. demikian hendak 

halangan2 terhadap masukn 4 
| modal- asing. — Ant, 
  

Ditambahkannja bahwa tidak 
ada perobahan. dalam ketetapan 
hati pemerintah Inggeris untuk 
memperkuat pertahanan dari 
keradjaan Inggeris, NATO serta 
dunia merdeka. 

Pemerintah Inggeris memper- 
ingatkan adanja resiko jang di- 
timbulkan oleh politik Komunis 
jang mungkin memaksa .Ing- 
geris untuk mempertahankan 
diri sendiri terhadap sesuatu 
serangan langsung. Dinjata- 
kannja tidaklah mungkin bagi 

Inggeris untuk mendjadi ang- 
gauta dari EDC  (Masjarakat 
Pertahanan Eropa), tapi dite- 
gaskannja Inggeris bersedia 
mengadakan kerdja sama  de- 
ngan EDC. 

Pasukan2 Inggeris dikontinen 
akan mengadakan kerdja sama 
erat dengan kesatuan2 tentara 

Eropa dan akan dipersatukan 
dengan mereka dilapangan la- 
tihan, administrasi serta perbe- 
kalan. 

Kalangan2 politik . berpenda- 
pat bahwa buku putih itu kata 
demi kata hampir sesuai dengan 
pendapat pemimpin2 sajap kiri 

Partai Buruh Inggeris Aneurin 
Bevan jang dalam tahun 1950 
protes sesuatu rentjana persen- 
djataan kembali, jg akan mem- 
berikan beban besar kepada per. 
ekonomian Inggeris, 

Pengeluaran Inggeris untuk 
pertahanan tahun 1953 - 1954 

an jan pernah didjalankan 
Inggeris diwaktu damai jakni 
1.636.760.000 poundsterling. 

Untuk pertahanan tahun 
1952-1953 Inggeris mengeluar- 
kan 1.513.005.000 sterlirig  ter- 
masuk pengeluaran2 “tambahan 

  

KEGIATAN GEROM 
BOLAN DIDAERAH 

SEMARANG 
— Tgl, 13-2 malam djam 19.30 

5 orang berpakaian seragam jg, 
bersendjata stengun dan karas 
bijn telah merampok rumah 
Hardjoutomo dan Liem Hok 
Tjioe penduduk Mritjan, Salati- 
ga. Kerugian karena perampo- 
kan tersebut ditaksir Rp.2.500.-, 
— Tgl, 15-2 tengah malam rus 

mah Bok Marijah Ian Pasijem 

-   jang dimintakan pada. 'bulafi 
Januari jang lalu. Demikian: 
buku putih Inggeris itus! #!/AFP. 

akan lebih besar dari pengeluar- 4 

| Mlati, 

  
  

Inggeris tolak djadi Nae 

Pertahanan Eropah 
ALAM ,,buku putih” jang dikeluarkan malam Sabtu, pe- 
merintah Inggeris mengumumkan, bahwa Inggeris kini se- 

dang mengadakan perobahan setjara besar-besaran 
rentjana persendjataan kembali 3 tahun dari pemerintah buruh 
jang lampau dan memusatkan usahanja pada sesuatu politik 

« mempertahankan untuk djangka pandjang, jang akan memper- 
hatikan kemungkinan? Inggeris dilapang perekonomian 
perkembangan pembuatan sendjata2 baru dan tehnik. 

tentang 

serta 

didukuh Pondok wilajah Bringin 
telah didatangi 16 orang gerom- 
bolan bersendjata. Njonja rumah 

Urusan barang2nja seharga 
F3 2 100, 

ag vijam 22.00 se- 
waktt serombongama:: polisi dan 
MB: berpatroli disalah - satu: da- 
erahn kabupaten (Semarang, ter 
lah berteniw dengan seorang jg. 
ditjurigainja. Sebelum pihak po- 

lisi berhasil menangkapnja, ia 
melarikan diri. Peringatan de- 
ngan tembakan tidak dihirau- 
kannja, dan karena itu ix  di- 
tembak mati. Ternjata ja ada- 
lah Saimin alias Parmo, salah 

seorang pemimpin dari MMK. 
Dalam pemeriksaan, pada ma- 
jat tersebut : didapatkan sepu- 
tjuk surat pemberitahuan dari 
atasannja jang ditandatangani 
"Komandan Sub sektor -1001 
SSS/PM” dan menjatakan ada- 
nja penangkapan2 oleh alat2 ne. 

gara terhadap kawan2nja. Ant, 

SUTARDI KEMBALI 
Anak berumur 9 tahun Sutar- 

di dari desa Ambarukmo jang 

pergi dari 'rumahnja dengan 
naik sepeda telah diketemukan 
kembajj -didesa Kutuwates kap. 

Sleman, dan kini telah 
diserahkan kepada orang tua- 
nja. Dia dg. sepedanja diketemu 
kan sedang bermain kelereng, 

  

  

“HARGA MAS DI DJA- 
KARTA 

Tanggal 20 Pebruari kwaliteit 
A Rp.39,50, dan B Rp. 39, — per 
gram, 

  

Di kepatihan Jogya kemarin 
Jang ditulisnja dalam daftar 
derma buat korban, bandijir Sus 
materg & Utara hanja Rp, 5- 

Tetapi serta dompet ternjata 
berisikan 4 lembar ad Rp. 1. 
serta 1. lembar ad, Rp. 10.— 
dan apabila berhadapan dengan 
mahasiswi tentw pantang muna 

dur, Si. penderma achifnja mx 
ngtehlaskan lembaran jeng 
Rp 19 mw, 1 RI Berg .—£ 

mengadekanini



   

  

      

Giat per- 
. sembunjian 'anggauta? gerombo- | 
Ian di Pare- B, dimana kertu- | 

ian lalu Jalu terdjadi “tembak-me-. 

an nana Tinggi - Su- 
lawesi bagian Utara. dengan ax- 
tenotaris, diketuai oleh Pareng- 

kuan. 

AMBON — Gubernur. Tatan 
si Sudiro dan pd. Panglima T.T. 
VII telah bertolak ke Ambon, | 
untuk 

"| mendjadi daad jang o 

AS 

| 15 menit. 3 | 

ju- bu jakni jang nomor 3 telah 
: Rn ditangan Pemerintah. 

(hadapi ini, karena unsur provo- 

Unsur revolusioner, jakni te- 

sampai kepada pertum- 

. Ke SN, 

 mantjing dan memprovosir | 
-unsur2 revolusioner didalam 
“rongga “Angkatan Perang, 

| Chususnja Angkatan Darat 
sehingga . dapat meletus 

YO- 
|.  duktif sebagai peristiwa 47 

... Oktober San P Ai 
5 jataan jang ering, jakni 

Pi Kon dari peristiwa 
3 itu sendiri, se- 

re bagai kenjataan jang dapat 
dilihat oleh mata, dengan 
tidak perlu melihat latar be- 
lakangnja, sebagai jang se- 
karang dipegang oleh Pe- 

  

  

   

Dari 3 kenjataan itu jang se- 

iDemikian djuga jang nomor. 2 
|ini adalah unsur kesaksian jang 
|akan membantu kepada Peme- 
rintah didalam ia berusaha me- 

Injelesaikan persoalan jang kita 

katif inilah jang menjebabkan 
meletusnja peristiwa 17 Okto- 
ber itu. 

- Jang terpenting. 

Bat kita jang penting adalah 
unsur pokok jang kesatu, ialah   Saman Bi PA 

  

    
n Hamid II itu akan 

: alabaa : melbst, 

Aha hn, Tae 

   ini dan sampai kini mendapat Tana besar dari 
k menjaksikann 

unsur Knangampan pai01e un- | 

sh
 

Aa F3 

Hee Ilitan2' iang 

| aktif didalam Angka- tif, kita 

| ve En 

Angkatan Perang pada umum-: 

nja, Angkatan Darat pada chu- 

 Lsusnja, sebenarnja adalah unsur. | 

Ikan untuk tiap2 “usaha pembang 

'bagai bukti kenjataan dari pe- 

merintah. kita dapat menempatkan kem- 

| rang, -chususnja 

'tentangan didalam Angkatan 

ang 1 
t tangan golongan patriot dgn. go. 

1 Darat, karena, Ataktaan ini se-. 

2 (dah itu soal memulihkan kemba- |   
ja. Ini terbukti dgn adanja 

maa diharapkan su- 

  

Tag apanlenja ajar 2 pai 

Na Moga oleh panda- | 
   ngan : atau pertimba 

:—- Dalam pada itu S0: 

yasin mendapat perhatian be- 
“Pada umumnja menghen- 

Pn soal itu supaja segera di- 
selesaikan. Dan gantinja 

diharapkan supaja Pemerintah 
tidak akan mengambil instruk- 

tur2 lebih dari 1 negara. Untuk 

mengikuti pendapat2 itu -diba- 

wah ini Lea: muatkan 3 harian: 

ht 

djuk rentjananja a mengenai akan 

diperiksanja Sultan Hamid eh , 

“ menge 
sbb : 

Meskipun yaa mendjadi ke- 

muka Mahkama omrakap opera 3 

biasaan untuk membitjarakan | 

  

sesuatu perkara “belum di-     
“ putuskan oleh hakim didalam su. 

rat kabar, akan tetapi sekali ini | 
kita ingin sekali me uukakan 
pendapat agar sewaktu eenga 1 
dili perkara 
hakim2 kita dalam - am 
Agung tidak Mensaangen 
oleh pertimbanga spa Naa er- 
hadap Sultan j 
nah mendj 

Belanda itu), tetapi akan « sema- j- 

   

  
      

    

  

    

  

   

    

ta-mata dibimbing .oleh pertim- 
bangan2 keadil dalam mem- 
berikan 'huki tab nanti, dji- 
ka sudah Derafnja Mubin ulta 
dibuktikan : ahan2: 
hadap negara kit 

Dan hal at an d0 
ngan an sem 

“dr M Nodanang 

nangkapan 2 
Peng pe . 

  

  

    

     

  

   

    

   
    

    

   
   
   
       

    

    
   
   
    

   
   

  

    
    

  

   
   
    
    

      

x masuk ruangan sidang. |Diluar ruangan dapat“ ai 
| diikuti Kam baneiUaNin Map an aBPa 1 Su3 

: Dago sidang benar2 meneliti dan | 

£- abangkan .semasak2- 

p 
| Missi Mi. $ 

liter Belanda hingga kini djuga | 

Kita. 
»AB ADI” di Djakarta dalam ta- 

Itjari 

| dari satu negara sadja. : 
djangan buat masing? angkatan, 

Cg WASPADA | di Medan dalam 

membitjarakan. soal Misi Militer 
| Belanda, antara - lain 
“seperti berikut». 

: Memperhatikan: terita jang: 
“bersumber darj Amsterdam ini 
maka dapat dipahami bah- 
wa sikap pemerintah 

| seperti Ta disebutkan diatas se- 
'tidak2nja tlh diberitahukan ke- 
pada kuasa usaha kita dinegeri 

    

    
    

  
dak mungkin sudah menindjau 
pula kesulitan2 untuk memakai 
instruktir2 bangsa lain, selain 
'Belanda dan Djerman. 
Ada pula nampak tanda2 'bah- 
wa Belanda sendiripun sedang 
Aa BS Ma j Ta 

ja. I-nja kita hadapi nge 
nai pengganti MMB tersebut. 
Dalam keadaan sei jini 

tentunja akan mem: ke- 
inginan dari pihak kita untuk. 
 menjambung tugasnja 1 

.nja dua atau empat tahun 1 
- Achirnja Waspada” menulis 

bahwa soal MMB ini tidak da- 
Ipat kita biarkan u sadja 
melulu karena kita menghadapi 
kesulitan2 utk mentjari peng- 

gantinja. Masaalah keamanan 

   

“lebih mendesak supaja tugas 

pion dari politik itu dalam tempo selekas2- 
nja diachiri, 

Gantinja MMB 
Bt. ,MIMBAR INDONESIA” 
(Djakarta dalam tadjuk rentja- 
nanja tentang MMB itu membe- 
rikan pandangannja a.l. sbb.: 

M.M.B. harus kita pikir- 
kan bahwa misi militer jang 
baru “nanti, harus seluruhnja 

Djadi 

| lain-lain negara. Misalnja buat 
Angkatan Darat kita mengam: 
“bil misi militer dari Djerman, 
buat Angkatan Laut dari Ing- 
geris dan buat Angkatan Udara 
darj Swedia. Djika kita berbuat 
Gemikian, maka ada bahajanja    

i. | bahwa masing2 Angkatan men- 
dapat didikan jang sangat ber- 

- |dainan, sehingga dikemudian ha 
gi- hri timbul saingan besar. antara 
“ketiga Angkatan dan ini mung- 

ba akan memperlemah. 
ih Angkatan Perang kita. 

iagan keras jan terdjadi. 
3 Angkatan Darat dan 
katan Laut Djepang dulu, 

ealaabahisan karena asal-mulanja 
| Angkatan Darat Djepang men- 
tan t didikan militer Djerman, 
Sa dang. Angkatan Lautnja men-/ 

1 | dapat didikan militer Feed han 
'Kita harus menarik pe 
dari pertumbuhan Thogkatan | 

| Perang Djepang jang  merugi- 
ikan negara itu. Harus didjaga 

Jajangan sampai kita djatuh ke- 
dim kesalahan jang tih dibuat 
leh Djepang, karena akan me- 

: .mandang tiap p er 

     
» | dapat diketemukan antara jang 

  

i 5 daklah Jain dari sebuah artja: 
| mati. 

Belanda , jg seterusnja 'bukan 2th 

di | 

Dalam usaha kita untuk men- 

  

          

      

   
    

   

    

      

  

   

  

    
    

  

   
     

    
   

   
      

      

     

  

Unsur sa didalam- 

unsur konstruktif jang dibutuh- 
  

unan, dan demikian djuga dlm. 
usaha membangun Angkatan 
Perang | Angkatan Darat 
pada chusu yja. Djadj tegasnja, - 
unsur revolusioner itu kita per- 

Jukan, dan haruslah kita pupuk 

dan pelihara agar dengan demi- 
kian dapat. dibangun tenaga 
raksaksa untuk mewudjudkan 
suatu usaha dan pekerdjaan se-. 

ngabdian kita kepada yaepara 
dan na 

' Perbedaan, anak per- 
| tentangan. : 

Hendaklah terlepin dahulu 

'kenjataan2 jang banjak di- ' 
siarkan tentang adanja ta 
tangan didalam Angkatan Pe- | 

gidalam Ang- 
katan Darat kita, mengenai 

pada technis militer dan ideologi 
nasional sebagai kenjataan per- 

Perang, Angkatan Darat chusus 
aja, kepada tempatnja jang be- 
nar, jakni bahwa pada hakekat- 
nja adalah hanja perbedaan, jg. 
merupakan perpisahan memulai 
djalan (starting point) untuk 
mentjapai sebuah titik pertemu- 

an 2 sekali2 bukan perten- 

“Setia hendaklah kita 
dapat melepaskan dirj dari peng- 
aruh unsur provokasi itu, jakni' 

| akan adanja perten- 

    katan Pe. 
Angkatan : 

henarnjatidak ada, Sesu- 

i- keutuhan didalam, Angkatan 

an Darat, 1 nokia. soal jang 
| mustahil. ar eat 

Mengenai “soal Lea pin- 

|| dangan dan-pikiran sekitar pem. | 
bangunan. potensi, ' pertahanan 
nasional kita, hendaklah kita 
djangan. berpikiran. sempit, .me- 

sebagai 
pertentangan jang seolah2 tidak 

  

satu dengan. .jang. lain. Sebab 
1. kodrat alamnja telah, menentu-: 

kan, sebuah . “perwudjudan Ie 
Iditjiptakan oleh 
“nik semata2 pada. hakekatnja ti- 

Ia. harus. berdjiwa, sebab: 
itu kedalamnja harus dituang 
roch dan sukma, agar perwu- 
djudan jang. kita tjiptakan itu 

adalah sebuah tjiptaan jang hi-' 
dup. 

Perkawinan jechpik dan 

7 ideologi. 
Dengan demikian njatalah 

sekarang. bahwa soal jang se- 
benarnja, bukannja apakah teh- 
nik atau ideologi sebagai unsur2- 
pembangunan jang berpisah an- 
tara jang satu dengan jang lain, 
melainkan technik dan ideologi 

| untuk mewudjudkan perwudjud- 
an tunggal jang hidup, sebagai 
unsur perkawinan jang harus 
mendjadi dasar 

Angkatam Darat pada chususnja 

.umumnja..., 
Sekarang, 'setelah kita mem- 

peladjari persoalan ini dari ke- 
njataan2 jang pernah dihidang- 
kan kepada sidang umum dgn. 
melalui persurat kabaran kita 
sebagai tjermin masjarakat ki- 
ta. maka tibalah kita kepada 
pokok pikiran bahwa pada hake.' 

ta Mengambil manfaat dari pe 

konsepsi jang menekankan ke- ' 

Perang. kita, chususnja Angkat- | 

Ijajaan tech- |: 

pembangunan : 

dan Angkatan Perang kita pada. 

“Ng 

: Ba sepenuhtnja 
kepada pemerintah peristirea 
“17 Oktober itu sendiri, jak- 
ni peristiwa 17 Oktober se- 

. bagai kenjataannja jang tlh. 
““terdjadi,. Ini berarti, bahwa 

Inja anggota Angkatan Da- 
pada chususnja harus dat 

“pat melepaskan diri dari so: 
@l2 peristiwa 1? Oktober itu, 

soal jang lepas dari neker- 
. djaan routine sehari2. 

ladjaran jang diberikan oleh 
peristiwa 17 Oktober itu, ter- 
'utama tentang unsur? pro- 
vokatif didalam dan diluar 

| Angkatan Perang dan Ang- 
“ katan Darat kita, sebuyar 

pegangan untuk mentjegah 

terulangnja  perletusan se- 
metjam itu lagi. 

3. Mengusahakan  Sertemunja 

"dan. memandangnja ssebagar | 

  “dua Jdbuah unsur konstruktif 
jang berupa pandangan po- 
kok dalam usaha  menubat- 
ngun Angkatan Darat jakni 
pandangan technis dan ideo- 
logis, sebagai usur revolusi- 
ondr dari pembangunan Ang 
katan Perang kita pada 
umumnja, dan Angkatan Da- 

"rat kita pada chusuSnja. 

Diatas dasar 8 pokok pikiran 
inilah kita membina kembali 
keutuhan Angkatan Perang 
kita “ini pada umumnja dan 
Angkatan Darat kita pada 

Chususnja, — Ant. 

Pertama amat disajangkan, 

bahwa Dr. Sumitro seakan-akan 
mengabaikan pertumbuhan mo-: 
dal nasional partikelir Gan funksi. 
dari pada 'inisiatief partikelir 
nasional. Dinegeri2 jang telah 
atau Sedang merombak susun-, 

an perekonomian kolonial :selaiu- 
diadakan paduan tenaga an 

modal -pemerintah ' dan m 

| partikelir- nasional dan teuapal, 

partikelir nasional Sagapan dgni 
tegas - tegas. ' 
Pada 'masa peralihan segenap 

Pemerintah pada dewasa ini, ma    

sa Indonesia dahan banjak | 
tenaga2 jang bertjita2 dan ber- 
kesanggupan besar. Dalam tin- 
dakan2 Pemerintah sekarang, ' 

| bahkan terrjata, | bahwa modal ' 
partikelir. nasional disama-rata- 

kan harus merasakan tindakan? | 
seperti dengan modal asing. 

Kedua, hal jang dilupakan Dr, 
Sumitro: adalah tidak adanja 
'aparatuur dikalangan. Pemerin- 
tah jang akan dapat mengerdja- 

kan peraturan2 Pemerintah pu- 
sat. Aparatuur Pemerintah bu- 

kan sadja praktis tidak kapa- 
bel, akan tetapi sering subjectief 
dalam menghadapi pelaksanaan 
berbagai aturan itu. Dan jang 
lebih tjelaka lagi, oleh karena 
Pemerintah Pusat sendiri' se- 
'akan2 mengasingkan dunia par- 
tikelir nasional, maka aparatuur 
nja pun tidak suka mendengar- 
kan pendapat2 jang berpengala- 
man dan jang praktis dari dunia 
partikelir nasioal ini: 

Mengenai agraria 
kurang tegas. 

Berhubung dengan kenjataan 
ini, bahwa Pemerintah (Dr. Su- 

mitro) duduk ,,djauh” dari pada 

dunia usaha nasional, maka 
sikapnja terhadap modal asing 

jang dianggap tidak produktief 
itu pun tetap ragu?. Dr. Sumitro 
kelihatannja belum berani dan 
belum pertjaja benar, bahwa ia 
harus memperketjilkan setjara 
langsung usaha2 modal asing   | katnja, mengembalikan keutuh- 

an Angkatan Ne pada. 
dalam lapangan tidak Pn 

1 sat. tadi. 
  

Isa 'Anshary : 

pelihara lambang 

"3 iong menjing: 
Mana . Wilaja 

pilato Presiden 

tidaklah “tjara clegant. 

itu kepada pemerintah sama se- 
kali bukan karena bentji dan 
merasa antipathie kepada Presi- 
“den, akan tetapi adalah karena 
ingin memelihara kedudukan 
Presiden sebagai ,lambang per- 
satuan nasiona?”, demikian Isa 
Anshary selandjutnja. Djikalau 
pidato Presiden itu dibiarkan, 
maka bahaja ,,separatisme” 
akan mengantjam kita. 
Logika Presiden dalam pida- 

tonja itu (Kalau kita dirikan ne 
gara jang berdasar Islam, maka 
banjak daerah jang penduduknja 
Itidak beragama Islam akan me- 
misahkan diri) tidak dapat di- 
terima ole orang jang masih 
mampu berfikir menurut Tn     Irugikan kekuatan Angkatan Pe- 

  

I biasa, 

Saja memadjukan nota protes 1 

- Djika nidstn Presiden ibiaikin 
separatisme mengantjam kita 

Bukan antipati terhadap Presiden tapi Ingin 
versatuan nasions! 

TAS pertanjaan mengenai pidato Presiden di Kalimantan 

Ka perasaan umat Islam, Isa Anshary ketua 
jabar, msenerangkan, bahwa ia sangat me- . 

njesal kerena nota Nb on kepada Pemerintah berkenaa dgn. 
tersebut ada orang jang menafsirkan setjara 

nnilateral sadia. Tjara jang Map akan itu memuirut Isa Anshary 

"Kalau logika Presiden itu di- 
pakai, bagaimana kalau sebalik- 
nja, karena negara ini tidak 
berdasar Islam, maka orang 
Islam akan menarik diri dari 
NAK Indonesia? , 

Baiklah tjara berfikir jang 
setjara itu tidak kita pakai, 
karena-njata bertentangan dgn. 
falsafah demokrasi. Selain dari 
pada itu, demikian: Isa Anshary 
saja djuga memandang pidato 
Presiden itu ditindjau dari sudut 
“keamanan tidak dapat diper- 
tanggung-djawabkan, djustru. di 
dalam masjarakat kita sekarang 
ada segolongan kaum Muslimin 
jang memperdjuangkan ideologi. 
nja tidak dengan djalan parle-   menter, ( NN “ 

& 
“4 

tenaga nasional diperlukan, dan: 
mengingat kelemahan aparatutr :      

dunia partikelir bang- 

takan bantuan 
kepada Pemerintah Pusat 
Daerah hanja sediakan Rp.198.000 
ALURAN air raksasa Kalibawang dikabupaten 
Progo jang akan mengalirkan sebagian air dari Kali Progo 

Wika Kali Bogowonto diperbatasan daerah Jogjakarta dan karesi- 
denan Kedu dibagian Selatan jang dimaksudkan untuk: keper- 
luan pengairan tanah? didaerah Kulon Progo dan pandjangnja 
“kira? 70 KM, tahun ini oleh Pemerintah Daerah hanja disedia- | 
kan beaja Rp. 198.900.- pada hal menurut rentjana beaja selu- 
“uhnja diperlukan Rp. 10.000.000, jang diharapkan dalam waktu 

S 

5 tahun akan sudah selesai, 

Minta bantuan uang ke 
Pemerintah Pusat i 

“Dalam hubungan ini, Kepala 
Djawatan Pengairan, Djalan2 
“dan Gedung2 daerah Jog gjakarta 
'KRT Mertosono menerangkan 
kepada KR, bahwa kini telah 
diadjukan bantuan uang kepada 
Pemerintah Pusat (Kementerian 
Pekerdjaan Umum dan Tenaga 

.di Djakarta), uang sebesar Rp, 
'1.506.000.— 

Uang ini terutama akan diper 
gunakan untuk mengerdjakan 
bagian jang terberat daripada 
pembuatan saluran air raksasa 
itu, jaitu membuat terowongan2 
air dibawah pegunungan, dima- 
na saluran itu harus melaluinja. 
Pernah ditjoba akan mentjari 
djalan jang merata, tetapi dja- 
raknja akan lebih djauh, demi- 
kian djuga beajanja hampir: sa- 
ma mahalnja, 

Reaksi Suchiar itak Ban Or. Slime 

. Aparatuur pemerintah tidak 
kapabel dan subjektief 

Pemerintah mengasingkan dunia partikelir? 
UCHJAR TEDJASUKMANA, ketua harian Dewan Ekonomi 

Indonesia Pusat dalam komentarnja atas uraian Prof. Dr. 
Sumitro Djojohadikusumo di Bandung dgn berkepala ',,Makro- 
ekonomi dan kebidjaksanaan negara untuk daerah2 jang kurang 

tumbuh dalam lapangan ekonomi”, menjatakan, bahwa Boots 

Dr. Sumitro jang pada azasnja dapat diterimanja sbg. djalan 

jang tepat, mengandung beberapa kelemahan djika dilihat oleh 
orang jang berkatjamata praktis. 

Hal jang terachir jang kita 
|lihat kurang tegas, padahal itu- 

liteit masjarakat ialah soal 
agraria. Dr./ Sumitro seperti 
sediakala terlalu menitik- berat- 
kan soal kearah industrialisasi 
dan seakan-akan tidak tjukup 
memperhatikan pertanian dan 
peternakan. 'Tjonto Argentinia 
kiranja bisa mendjadi tauladan. 
Keadaan ini, menjebabkan kita 

mendjadi sangsi apakah tjita2 
produksi nasional akan sungguh 
Sungguh dapat berkembang, 
“Oleh karena Pemerintah hanja 
menjandarkan ' diri | kepada 
'staats-dan “semi staatSirives 

ties, sedangkan: aktiviteit ma- 
Bafarakat nasional ramai seakan 
akan Pe — Ant, 

2m En 

LAGI PERWIRA2 KIRIM 
SURAT PADA P.M. 
Mengenai pimpinan A.D. 

Beberapa orang perwira dari 
rkas Besar Angkatan Darat 

telah mengirimkan surat kepada 
PM. Wilopo untuk meminta su- 
paja diadakan perobahan dalam 
beberapa pos2 pentmg didalam 
Pimpinan Angkatan Darat. 

Usul2 jang telah dimadjukan 
adalah sebagai berikut: Untuk 
Kepala Bagian I jang dulu dipe- 
gang oleh Lt. Kol. Sutoko jang 
kemudian Sdibebaskan pemerin- 
tah dari djabatannja karena ka- 
tanja tersangkut dalam perisu- 
Wa ,,17 Oktober”, akan dipegang 
oleh Lt. Kol: Lubis 

Bagian II dipegang olen Lt. 
Kol. Suprapto (tetap sebagai se- 
karang). Bagian III Lt. Kot. 
Ter Bagian IV Lt. Kol: Pir- 
ngadi, sedangkan bagian V 
Lt. Kol, Bustomi, ae 

Untuk bagian VI tidak disebut 
kam siapa jang diusulkan. Utuk. 
Panglima TT VI pengganti Lt. 
Kol, Bachrum (Djawa Tengah) 
diusulkan Lt. Kol. Prodjo, se- 
dangkan untuk Dir, Dinas Ad- 
mimistrasi Angkatan Darat jg. 
sekarang dipegang oleh Kol. Su- 
hud dipggang oleh Lt. Kol. Har- 
Yono dari. Bagian pensiun Ten- 
tara, Kol. Suhud 
djabatan baru, “tetapi belum 

| diketahui djabatan mana jang 
| akan diserahkan kepadanja. 

Bagaimana sikap Wilopo ter- 
hadap usul tadi Masih belum di- 
ketahui, sedangkan fihak kabi- 
net: kemaren udak mau mem- 
berikan keterangan. tentang be- 
nar atau tidaknja berita? tadi. 

peradangan). 

PRODUKSI IKAN LAUT 
Dipantai Djawa Tengah 
Utara selama tahun '52. 

  

  

Menurut tjatatan pihak resmi, 
dalam tahun 1952 jang lalu hasil 
penangkapan ikan disepandjang 

“ partai Djawa Tengah Utara ada 
22.584.240,10 kg. jang “ didjual 
Galam pelelangan2 dengan harga 

Rp. 38.495.281,16. 
| Dibanding dengan hasi! pe- 

nangkapan tahun 1951, penang- 
kapan ikan tahun 1952 tersebut 

dikatakan mentjapai kemadjuan 

Ik, 3.000.000 kg. Dalam tahun 
1953 ini diharapkan hasil sebe- 
sar Ik. 25.000.000 kg. 
Djumlah tersebut terdiri se- 

bagian besar dari ikan lajang 
dan teri jang masing2 beratnja 
4.691.989 kg. idan 3.800.779,80 kg. 

Dari hasil ikan tersebut di- 
asin seberat 3.868.862 kg. sedang 
sebagian ketjil dimasak untuk 
dapat tahan sedikit lama ialah 
,dipindang” di Sarang” dekat 
Rembang. 
Untuk mengasin dan memit- 

dang itu, selama tahun 1952 itu 
dipergunakan garam sebanjak 
DT. 588 1 -— Arit, 

    
      

$ Sikian air Kalibawang dimin- 

an itu adakan terowongan air. 

“mula mempunjai perasaan tidak 

dipergunakan 

Jah jang mendjadi kuntji stabi- ' 

akan diberi | 

  

  

  

   

  

   

      

   

          

   

   

Rp.1.506.000,- 

Kulon 

Terowongan air ini diperlukan 
bahan2 dynamiet untuk penghan 
tjuran tanah dan telah diperiksa 
djuga oleh Djawatan Pertam- 
bangan di Bandung jang kesim- 
pulannnja tidak akan berbahaja 
djika dibawah tanah pegunung- 

Sudah 4 KM jang mulai 
berdjasa. 

' Satu hal jang perlu diperhati- 
kan dalam pekerdjaan membuat 
saluran air itu, jalah tentang 
keinsjafan penduduk sekarang 
ini didaerah kapanewon Kaliba- 
wang sendiri, setelah mengeta- 
hui faedahnja saluran air. Me- 

reka sudah merasakan sebagian 
air dari Kali Progo untuk peng- 
airan tanah2nja, karena saluran 
raksasa jang baru 4 KM pan- 
djangnja kini telah menundjuk- 
kan djasanja. Mereka lalu tidak 

segan2 untuk melandjutkan pe- 
kerdjaan gotong rojong itu, sa- 

tu pekerdjaan jang mereka se- 

akan miungkin dapat berhasil. 
Pekerdjaan jang  sebenarnja 

terberat dari pembuatan saluran 
air itu, menurut KRT Mertosono 
hanja pada bagian - permulaan 
sadja, kira kira 5 sampai 6 KM 
Sebabnja karena memang tanah 
jang digali 
pegunungan jang didalammnja pe 
nuh dengan batu2 besar. 

Tetapi djika bagian ini sudah 

merupakan tanah |   selesai, pekerdjaan akan men- 
djadi ringan. Ketjuali tanahnja 
datar, banjak sungai2 ketjil jg. 

djuga untuk sa- 
luran air Kalibawang ini, 

DELEGASI NASIONAL 
PEMUDA 

Berangkat 
Maret. 

Panitya Nasional. "pembelaan 

  

permulaan 

Hak2., Pemuda mengaharkan, 
bahwa, delegasi nasional Pemuda 

kekonperensi internasional Pem 
belaan Hak2 "Pemuda di Wina 

terdiri dari D, Suparta dan Su- 
bardi dari Pemuda "Demokrat, 
Hamzah Surjono dari pemuda 

Rakjat, Walujo dari APPI, Ba 
-bang Singgih dari PRRI, Utarjo 
"dari Persatuan Bekas Pedjuang 
Seluruh Iridonesia, Kabnang da- 
ri kalangan" pendidikan dan 
Umar Said“dari kalagan warta-"' 
“Wani. muda. ie 
“Delegasi 'Nasional . Pemuda 

akan berangkat permulaan bu- 
lan Maret jangakan datang da” 
ri Indonesia. : Konperensi tsb. 
akan dilangsungkan di Wina da. 
ri 22-hingga:27: Maret j.a.d: 

Dalam konperensi ini akan di 
bahas: dan -didiskusikan "persor | 
alan2 mengenai hak2.pemuda- 
terutama dalam lapangan :sosial 

“bruari 

  

JUNUS ANIS UNDUR- 
KAN DIRI DARI DPRD 
Anggauta, DPRD Istimewa Jo. 

gjakarta . Junus Anis dari “dari 

fraksi Masjumi telah mengirim- 

kan surat kepada Ketua DPRD, 
bahwa ia tidak dapat melandjut- 

kan  keanggautaannja.. dalam 

DPRD, karena banjaknja jpeker- 
djaan jang dihadapilisehari2nja 

untuk keperluan organisasi. 
Menurut kalangan ' Masjumi 

dalam DPRD, kemungkinan be- 
sar ia akan diganti oleh Hadji 

Hasjim. 

KONPERENSI P.M.I. DAE- 
RAH DIUNDUR 

Palang Merah Indonesia dae- 
rah Jogjakarta jg. semula mMe- 
rentjanakan wkonperensi pada 
tgl 14 dan 15 Pebruarj jang lalu 
di Jogjakarta, berhubung dgn. 

sesuatu hal diundur sampai tgl 
28 Pebruari dan 1 Maret jad. 

Konperensi daerah itu teruta 
ma akan membitjarakan soal 
pembaharuan Palang Merah 
daerah pada umumnja disesuai 
kan dengan keadaan masjara- 
kat. daerah Jogjakarta seka- 

rang ini. 
Sementara Itu dikabarkan 

djuga, bahwa pada tgl. 28 Pe- 
jad, di Gondokusuman 

14 jaitu di Kantor Palang Me- 
rah Indonesia daerah Jogjakar- 

ta akan diadakan penarikan un- 

dian yang Palag Merah Indone” | Kigk ada. Perintah? kepamong 
sia daerah jang didjual untuk 

umum sedjak bulan jang lalu. 
Seperti diketahui, pendapatan 

pendjualan undian itu diguna- 
kan untuk fonds Palang Merah 
Indonesia. 

SUSUNAN KONSULAT 
N:U JOGJA 

Belum lama ini N.U. seluruh 
Daerah Jogja telah mengada- 
kan rapat plenonja untuk me- 
njusun pengurus Konsulat leng- 
kap dengan disesuaikan dengan 
keputusan konperensi kilat pa- 

da tanggal 9-2 jang lalu ja'ni 
memperkuat kedudukan pengu- 

rus konsulat. 
Ketua Sjurijah Kyai Ali Ma'- 

sum, wakil Kyai Cholil Ketua 

Kyai Abdullah Affandi, wakil I 
Kyai Nafe' wakil II R.H, Mufti 
Hisjam, Sekretaris umum Fa- 
dan A.G.N./ sekretaris II Son- 

hadji, “keuangan “Kyai Abdul 
@odir dan H. Mansjur. 

Bagian penerangan (Da'wah) 
diketuai sdr Hasan, "Dieng wa- 
Kili Kyai Sjahlan. 
Bagian- Maarif (Beng zadjar- 

an) diketuai “sdr ' Djamhari, 

dan Wakilnja, Kyai Ma'sim. 
Bagian ' Ekonomi sdr2. Bu- 

chorj H. Mansjur dan Kyai Sja"- 
roni. 

Bagian Sosial sdr2. Marmo 

dan ayat! Djiadi NU 
'Anggauta2 Urusan 

sdr2. Kyai Nafe” Kyai Sja'roni, 
R.H, Mufti Hisjam, Djamhari 
dan Sjonhadji. 

Sebagai anggauta DPR. Da- 

erah Jogjakarta sdr2 Kyai Ab- 

“dullah Affandi, H, Mansjur dan 
Sjonhadji. 
Kantor 

| ngan Kantor N.U. Tjabang Ko-   
  

pendidikan dan kebudajaan, — | ta Jogjakarta di Djalan 'Tu-. 
Ant. kangan No : 30 Jogja. 

en mmm Pan Hara Da ana MANA PER MAMA H 

menebaknja. 
tebakan jang betul. 

jaran ja: 

10. bidji. 

Peminat dipersilahkan 

perkataan. 

v9
 

per satu 

&
 

undian, 

l &   
Keterangan gambar : 

#evavengenkeaka seen pakan ana enana nang nacuaaan pesnsenanaa pe ococoyannanananan 

    

membuat 
sehrift) gambar tsb., tidak . melebihi 

Djangan mengirimkan gambar dan keterangannja satu 
kepada Redaksi, 

sampai sepuluh, barulah dikirimkan semuanja. 

3 Semua tebakan sudah masuk paling lambat pada hari 
| KEMIS TGL. 26 MARET 1953, 

Djika banjak tebakan jang betul, maka akan diadakan 

  

—.. SAJEMBARA 
MKEDAULATAN RAKJAT” 

Pada harj KEMIS tanggal 5 MARET j.a.d., kami akan 
mengadakan sajembara. Semua orang boleh turut serta 

Direksi menjediakan Rp. 1500,. untuk hadiah 

Saban hari mulai tabeat 5 5 sampai 16 Maret kami muat 
sebuah gambar' sepertj tertera dibawah ini. Djadi semua 

keterangan 
50 

(onder- 

(lima puluh) 

tapi mengumpulkannja dulu 

-Pengumuman nama2 jang menang akan dilakukan pada 
hari KEMIS TGL. 9 APRIL 1953. 

Surat menjurat mengenai sajembara ini tidak diada- 
kan, dan putusan jury jang terdiri dari anggota2 Re- 
daksi ,KEDAULATAN RAKJAT" adalah sah. 

  
sasa... 

| peroleh KR, 

Politik 

konsulat Nahdilatut | 
| Ulama Kim bersama. sama de- 

£ Hwat, 

: 

PENINDJAUAN KE DAE- 
RAH NGAWEN OLEH: 

SEKSI | DPRD 
Pada tgl. 13” Pebruari 'jing 

lalu, seksi IT DPRD Istimewa Jo 
gjakarta jg, terdiri dari Pange- 
ran Purubojo, sdr, Brataningrat 
sdr. Brataharsaja, Istiadjid dan 
Prodjosuroto teiah mengadakan 
kundjungan kedaerah enclave 
kap, Ngawen di Kab, Gunung- 
kidul untuk  mentjari “bahan2 
tentang pemerintahan umum, 
dan agraria . untuk keperluan 
Panitya Otonomie DPRD. 
Menurut keterangan jang di- 

kapanewon Nga- 
wen. terdiri dari ' kalurahan2 
Djurangdjero, Kampung, Watu- 
sigar dan Bedji dengan pendi- 
duk seluruhnja 14.729 djiwa. 
DPR katurahan “belum ada, 

sedangkan jang membantu pe- 
kerdjaan Lurah sehari2nja fi- 
lah Prabot, Djuga disana sudah 
ada. Kepala Dukuh. 

Di, kapanewon Ngawen nk 

pir semua bagian dari, dja- 
watan2 didaerah Jogjakarta 

ada, hanja urusan kehewanan. 
Star kapanewon  terdapa 7 

orang, Detasemen Polisi 'Pa- 
mong Pradja 8 orang, sedang- 
kan pamong desanja di Kalu- 
rahan Djurangredjo 12 orang, 
Watusigar 17 orang, Bedji 19 
orang dan kampung 19 orang. 
Pembagian lungguh pamong 

desa dinjatakan bahwa untuk 
lurah 10 bau tanah, tjarik 5 bau, 
Kamitua, & bau dan Kebajan 2 
bau. 

Rapat, ,selapanan” desa ma- 

sih ada, tetapi ,,dewan desa” 

pradja diterima langsung .-dgri 
Bupati Gunungkidul dan sudah 
tidak ada hubungan lagi dgn. 
Mangkunegaraan (Surakarta) 
Demikian djuga tentang perbe 
landjaan diterimia dari Gunung 

kidul. e 
Dalam pada - itu dinjatakan, 

bahwa, kepanewon Ngawen me- 
rasa sekali kesukaran2 dalam 
kelantjaran pemerdiaan sehari2 

nja, karena triak adanja perhu 
bungan telepon, belum diperhai- 
ki djembatan Kalioja jg meng 
hubungkan Wonosarj dan Nga- 
wen, demikian djuga belum ada 

persamaan Susunan pemerintah 
an kaluarahan dengan pemerin- 
tahan kalurahan didaerah Jo- 

gjakarta pada umumnja. 

PIBI BANTU BANDJIR 
Persatuan Isterj Buruh Indo- 

yesia tjabang Jogjakarta, '' se- 
dang giat mengumpulkan pakai- 
an dan bermatjam sokongan 
lainnja, jang mantinja diserah- 
kan ' kepada Panitya--Korban 
Bandjir dj Sumatera Utama: 
Menurut keterangan, pengum- 

pulan pakaias,, tersebut, - kini 

telah selesai, Kemarin .diserah- 
kan kepada KR sebagai 1115 
potong. 

. ATJARA KEBAKTIAN 
“GREDJA KRISTEN” 

Tgl. 22 Pebruari 1953,: Gredja 
Kristen Gcondokusuman, Klitren 
Lor 34: 07.30: Dr.:D, C.:Mulder: 
09.00: Ds. Wjjoto: 16.30: Ds. Wi. 

joto, Wirobradjan 61: 09 20 KT, 
Padmosudirdjo. $ 

Gredja Kristen Danbicake, .Mer. 
gangsan: 09.00: Sdr. Mardiuto- 

| mo, 16.00: Ds. S. 'Dwidjdasmo- 
| ro! Kotagede: 09.00: Idemi:! 

Gredja - Tiong . Hoa:iKie Tok 
Kauw  Hwee,: Ngupasan'::21, 
09.00: Ds. Tan Hok Sing: 17.00: 
Idem, Kring Muntilan, 09.00: 
Sdr. Theng Djie Djie. 

Gredja Protestan Indonesia, 
Margomuljo 7, 09.00: Ds. S. A. 
R. “Hardin: 181001 DS. IA C. 
Rullmann, Permandian Sutji 
Kebaktian Oikumenis. 

Gredja “Pantekosta, .' Lempu- 
jangwangi Tugu Kulon 28: 
09.00: Pendeta The Kiem Koei: 
16.30: Sdr. Lie Pik Soen.” | 

Gredja Huria Kristen Batak 
Protestan (HKBP): Batanawar- 
sa 22: 09.30: Sdr. I. Hutauruk. 
“Tgl. 21 Pebruari: Gredja Ma- 

“se i Advent Hari Ketudjuh: Ma- 
liobore 6: 09.00: Sir. Tjia King 

0.00: Idem, 16.30: Sdr. 
Irene Pattikawa. 

Sidang Masehi Effatha, 'Saji- 
dan no. 7, 09: 00: Sdr. T. Una- 
wekla,: 10. '00: “Pendeta Joh. E. 
Jacob, 16.30: Kumpulan Ne 
Muda. 

BANDJIR SUMATERA 
L UTARA 

Telah kami terima sokohgan 
untuk korban bandjir di Syma- 

tera Utara dari : 
Sdr. Wirjoasmoro dja 

Balai Bahasa Bata- 
nawarsa ll Jogja. Rp. 
Gabungan Serikat 
Sekerdja Pemerintah 
Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta. Kepatihan 
Jordan ea 

Sdr.2 Sekerdja Bank 

Negara Indonesia Jo- 
gjakarta, Pengurak- 
an 2 

     

18, — 

30,— 

210. — » 

  

Djumlah ,. 

Kemarin 
Rp BI 

1368,05 Ta aa ur ” 

  

Djumlah seluruhnja Rp. 1683,05 
  

Tontonan malam ini 
RAHAJU: ' ,,/Neptune's Daugh- 

ter ”, Esther Williams, Red 
at Skelton. 2 
INDRA : ,Rodrigo de. Villa”, 

ag R. Mochtar, Netty MHera- 
' waty, 5 

WETAN BETENG: ,Guntigh- 
ter” #Randolf Scott, Barba- 
ra Britton. 

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

SENI SONO: 
Veil”, 
Todd. 

LUXOR : ,,/Blephant Stampede”, 
Johnny Sheffield, : 

REX: With A Song In My 
Tn RL ane Raat 
Rory Calhoun, 

,The Seyenth 
James Mason, : Ann  
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: but: ta ntuk Panitya jang ter- 

   
85 kete diadakan ampere: ma beta : 

tuk | Kepada para Bupati/Wali Kota. 

dk 

te pulan, bahwa hasil Asa Der 
tahun 1952 sangat |. 

Pa 

eh berdiri K.F RK. 2 
riaka: 

    

  

  

etahuan. — (KR). 

binsajon (Kabu aten ae 

Naa Benoa 

at Nagan perekonomian 
sa djalan mengadakan Per- 

ka 3 didapat dari 
02 . anggauta 

puluh rupiah), 

   

Rp. 
“dan Te Gn diangsur lima 

| Kali, selama lima bulan. 
Untuk menarik urunan terse- 

   

   

    

Snenan “oleh Sangat” Head f 
s anirjatang, dari Djwt Ko Ank 

  
— HASIL PRODUKSI B BERAS | 
Tx Ag an iE “Dog tnlar A NA Pa 

| meningkat. 
Di Benopsi Kabupaten Bojoati |” 

mengetahui langkah2 tiap 
Watan jang raah mkn akan “di: 

3gari arlu 
aa YA Ya ra smberikan 

ibantuannja. Ar eapa Epi 
“pin 'oleh Kepala Daerah. - 
"Dari uraian Kepala Daratan 

“Pertanian dapat diambil      

ras 

meningkat djika adbandingkan 
-dengah hasil panenan th. 1 

  

-Djika hasil padi sawah pa Taga th. | T 
1951 rata-rata tiap H.A.nja 18. sa 
kwintal, maka hasil dalam th. 

:€X1952 'ini adalah rata2 24. kwin- 
Lu fal. Demikian pula hasil padi go. 

dgo. Tanaman padi gogo dalam 
th. 1951 tiap Ha rata2 hasilnya 

“| hanja 9 kwintal, pada hal dalam 
thn. 1952 depan meningkat sam- 
pai 24 kwintal tiap Ha-nja. 

rss Kenaikan produksi padi tsb. 

disebabkan karena faktor2 sbb.. 

Lan) Memanah | 

  

    

  

       

      

    

  

san Djawatan 
Busa "mereka di- 

Dasa untuk mengadakan 

pompa sendiri disamping pema- 
i |kaian mistblower.$ Ini dapat di- 
|usahakan setjara- cobperatief 
: Maen Raan aa Ya membeli 

ini Koba 

| selalu mengg antungkan diy ke. 

    

  

penrerintal 
| mereka disuruh membajar da- 
$ lam Pa adalah sukar, ter-   

   

    

   

  

   

    

PATAKBANTENG MEM- 
BRANTAS TANAH 

KOSONG 
Belum lama berselang ini dgn. 

serentak, penduduk desa Patak- 
banteng Ketjamatan Kedjadjar 
telah mengadakan pembongkar- 
an tanah kosong seluas 6 Ha jg. 
Senin akan ditanami ka- 

rang kitri. 
Demikian: 'gerakan pembrantas 

an tanah kosong tsb. adalah sbg 
kenjataan &.p. program Panitia 

'Karang-kitri jang dibentuk pada 
igl. 21 December. 1952 di Ke- 

23 

  

r an Aga- 
jawa - Teng gah. 

dan “Kepala Kantor Urusan 

H8 

untuk tiap-tiap Kabupaten sbb.: 
Kota Besar Semarang 10, 'Ka- 
bupaten?: Semarang. 50, Kendal | 

    

  

      Kam 226: Pnb 170: .Pur- 
aa 30, Bandjarnegara 20: 

5 Maen 100, : 

  

    
  

  
, Na Rana 153 Naa 20: 

: Rembang 90: “Blora 60: 

ajo 9, Wonogiri nihil: ' Bojolali 
nihil. 
Kemudian ,Panitya Penjari- 

ngan” di masing2 Kabupaten 
dan Kota Besar segera menga-     

i- | sebesar Rp. 60. 055.- hasil pro- 

rah dengan hasil pendjualan Rp. 

Agama. Kabupaten/Kota Besar, Pe 
di seluruh Djawar Tengah, ma- 
'ka pembagian 'guotum, hadji| — 

Dikirimkan Fiat "Kantor “Urusan | 
Nama Menpan. ban ate 

  

   
jang “akan 1g 
bertempat dihak 
pat kediaman Ta di Ma- 
pelang, "Le : 

Menurut atjara jang telah di 

tetapkan, maka dlm upatjara 
tersebut akan diuraikan tentang 
rwajat dari Baden Powel serta 

atjara2 laimnja antaranja me- 
ngadakan peri rmainan2. . (Kor). 

HASIL X PE. 
.DJUANG " 

Beberap: perusahaan jang. di 

selenggar: san oleh Biro Rekon- 

struksi Nasional daerah Kedu, | 

dimana terdapat 123 orang tena- 

ga kerdja termasuk 104 orang | 

bekas pedjuang ternjata telah 

mentjapai hasil jg memuaskan. 

Sampai achir tahun jl. terhi- 

tung sedjak bulan Djuni 1952 

|perusahaan2 tsb. telah .mentja- 
pai hasil sbb.: 

Perusahaan: batu merah Kra- 

mat Magelang, mentjapai modal 

  

    

    

        — 

duksi 1.116.955 buah batu me- 

5.149.- Perusahaan peti Dekil 
Magelang telah mentjapai modal 
Rp. 186.520.35. hasil produksi. 
1,693 buah peti dengan hasil 
pendjualan Rp. 3.200.. Perusaha- 
an sepatu Karanggading Mage- 
lang mentjapai "modal Rp. 43,0u0 
hasil produksi 82 kodi sepatu 

dan hasil pendjualan Rp. 9.0000- 
Perusahaan -pendjaitan Djagoan ! ! 

Magelang mentjapai modal Rp. 
60:800-, hasil produksi 1.533 po-.| 
tong pakaian dengan hasil pen- 
djualan Rp. 2.885. 

Perusahaan? gamping di Ku-' 
waru Gombong, perusahaan gen. 
teng di Sruweng (Kebumen). pe 
rusahaan penjamakan kulit di 
Wonosobo masing2 sampai achir 
December 1952 telah mentjapai 
modal sebesar Rp. 20.00v:- Rp.” 
"84.000 109. 021,20,- hasil 

produksi mas sing2 52,5 M3 gam- 
ping 164.385 buah) £ anteng, 2415 

kg. kulit dan /hasil pendj 
masing2 , ada nihil, Rp. 
dan Rp..8 1 62. “(Kor). 

   

  

   

   , agi 
usiran | 

Ana ea 
- Pengetahuan kembali tanah2 

| supaja tertjapai hasil 

“Tadi 

  

119 

. Dengan sele 

Z. Baharuddin membahas 
| hal-hal jang mestinja di- 

pokok. 1 

12, Baharuddin (tidak berpar- 
'tai) berbitjara Ik. 114 djam la- 
manja. 
Menurut pembitjara undang2 

“pokok seharusnja mempunjai Vv 

“bagian sbb: bagian pertama me- 

ngatur sistim pertahanan nasio- 

nal, jakni jang pada dasarnja 

memberi 'djawaban2 atas per- 

tanjaan2: untuk mempertahan- 
kan kemerdekaan Republik In- 

| donesia dan membela daerahnja, 

maka potentie nasional mana- 

kah jang harus dipakai dan da- 

lam koordinasi 
sebaik2- 

'nja dan effesiensi sesempurna2- 

nja? 
'Bagian kedua menurut pembi- 

tjara harus mengatur segala se- 

suatu mengenai A. P. sebagai 

intj dari .pertemputan rakjat” 

sebagai sistim pertahanan jang 

sesuai dgn arti pasal 24 UUD 

Sementara, mengatur pembagi- 

an A.P. dalam 3 angkatan, me- 

ngatur tugas angkatan, perang 

dalam pertahanan negara dima- 

sa damai dan perang, mengatur 

kedudukan setiap angkatan ter- 

hadap angkatan lainnja dan 

terhadap alat2 perlengkapan 
mengatur pengertian negara, 

angkatan .perang tetap” dan 
bentuk .kewadjihan militer”, 

Kementerian Pertahanan, Susu- 

'nan A. P., batas2 tugas kewa- 

Pertahanan, Kepala2 staf. 

Bagian ke III menurut pem- 

gi, perhubungan antara Peme-: 

rintah | Menteri Pertahanan Ge- 

ngan Presiden | Panglima Ter- 

tinggi. 

“mentah | 

Pas ) dan 50Ya lainnja | ada 

En tanah milik Kakjat, hampir. 

seluruhnja merbpakan “tanah 

kei g Wak dapat "menghisap | 

pitardus lagi hanjut Cere- 

Meonk Disana ' 'nanja 

tumbuh rumpuf, 

  

  

   sed 

terdapat tanaman lain Dakar 
manfaat. Tanaman “pol 

(jang ditanam Bakat 
“tampak “kursus-kursus, sedang: |. 

" ONetaknja pun terpentjar-pentja & 
j1 ter |   

:Tanaman “alang-alang: 
dapat tumbuh ta isebelah Ba- 
rat kali Kodil hingga kali Pro- 
go sebelah Timur, Untuk psr- 
tanian tanah “tersebut jang Te- 

    “kehutanan jang ul dan ru-   
| Kota 

Besar Surakarta 40, (Kabupaten? |. 
Klaten 11: Sragen 3, Sukohar- 

Isak akibat penebangan? setjara | tidak baik. 
(ar jang terdjadi semasa pen- 

jib didaerah Kedu. : 
i tanah2 kehutan ter- 

sebut: jang baru2 iri telah ditin- 
djau oleh Residen. 
'ketup Panitya “Pembangunan 

   

setempat beserta anggauta2 pa- 
nitya tersebut, jalah tanah pe- 

gunungan MIenoreh terletak di- 

daerah kawedanan 

 mendjadi perhatian pihak jang | hak: 

taknja - sangat Kapan. Ternjana 

Setejan : 
tersebut : ri- 

panitya tadi bermak- 

“(sud | hendak 'mengadjukan 

usul. keatasan,. agar supaja. ta- 

nah kehutanan “dipegunungan 

Kedu selaku Menoren.dihutankan kempali jg 
nanti sangat penting artinja ba- 

wilajah - Hutan dan Pertanian! | gi daerah pengairan Progo- -Bo- 

gowoOnto' ., 
Perlu diketahui, bahwa di- 

sebelah Selatan, tanah jang ter- 

Salaman | masuk wilajah Jogjakarta dan 

(Magelang). Tanah tsb. Iuasnja | Purworedjo sudah tampak me- 

# tentukan dalam Undang? 1 

bagaimanakah, : 

djiban serta kekuasaan Mentrei ' 

SG Gonysrnements | d 

2d sekali sk 

   
“tenaga abi 

imengadakan penin- | 

dudukan Djepang, kini sedang, ,| djauan didaerah 

lagi? 
| Manai menjetudjui 6 RUU 

EM NANGA umum babak kedua mengenai 6 rentjana 
PF undang?: -ketentaraan dalam sidang pleno 

anggauta dan Menteri 
bitjara. dua anggauta, jaitu Z. Baharuddin dan Manai So- 

ujan “pem bitjaraan mereka itu, 

dangan umum babak .bedpapan. -selesai, 

Parlemen, di- 
“Pertahanan ad. interim. 

Bagian IV menurut pembitja- 
ra seharusnja memuat peratu- 
ran2 tentang kedudukan Pang- 
'llma Besar, penetapannja, 
'bungannja dengan Pemerin- 
tah dan dengan kepala2 staf 
lainnja, mengatur bagaimana 
produksi nasional dan bukan 
nasional berserta alat2-nja ha- 

:rus diperlakukan dlm, masa pe- 
nerangan, sedang Bagian V me- 
ngatur hal2 tentang keadaan 
“bahaja. 1 

Segala sesuatu jang “diatur 
dalam  Undang2 Pertahanan 
Nasional "itu menurut, pembi- 
tjara hanjalah mengenai garis2 
besarnja sadja, dan selain itu 

alihan jang “memberikan ke- 
“longgaran kepada Pemerintah 
mendjalankan beleidnja menge- 
nai segala sesuatu untuk  me- 
ngalihkan keadaan jang ada 
sekarang Kepada jang dikehen- 

daki. 

MANAI SOPHIAAN (EN.I) 
sebagai - pembitjara . terachir 

dalam pemandangan umum ba- 

bak kedua ini” memberi - saran 

kepada sidang, hendaknja ten-   
undang2 pokok itu diatur di- 

serahkan :sadja . kepada Panitia 

Bersama jang: sudah disanggup- 

kan oleh Pemerintah. .Pembi- 

tjara mengakui kebutuhan ke- 

pada undang2 pokok itu, jaitu 

jang mengatur »geestelijke dan 

technische waarden”,' karena 

peraturan2 jang kini ada menu- 

rut pembitjara semata2 -hanja 

mengenai soal2 technis sadja. 

Disamping desakannja kepada 

bitjara harus mengatur kedu- | Pemerintah supaja lekas mem- 

Iidukan hukum, keuangan ang- | bentuk  Panitya Bersama itu 

gauta2 A.P.. kedudukan Presi- | pembitjara dapat menjetudjui 

den selaku Panglima Terting- | ke 6 rentjana undang2 itu ka- 

rena mengarang urgensinja. 

— Ant. 

DALAM SOAL PENER- 
BANGAN 

Indonesia tidak 
terbelakang. 

  

1 

Ai Ketua aelegasi Indonesia Ima. 
invan jang baru2' ini mengundju- 

ngi konperensi penerbangan, si: 
"pil di Melbourne Australia . me- 
nerangkan bahwa menurut. per 
mandangan umum .dari 15 .ne- 

“gara, Indonesia sebagai negara 
Asia sama sekali tidak terbela- 
kang dalam soal penerbangan. 
“Meskipun demikian kata Ima- 
“wan selandjutnja kekurangan ' 

  

penghalang sehingga  merobah 
keadaan. 

| PANTJALOMBA SAPTU 
DIMULAI 

Pembukaan Pantjalomba Dae 
.rah VI Jogja/Surakarta akan 
diadakan dilapangan Kridosono 
Jogja pada hari Saptu tg..21-2 
djam 08:00 dengan . didahului 

perlombaan2 Volley, rounders 

'dahn bola-kerandjang. Jang akan 
bertanding ialah djuara Segi 
Lima Jogja dan djuara Gabung- 

an Olah-Raga “luar dan dim. 
kota Surakarta. untuk S.M.P. 

sederadjad di Setjodiningratan 
pada harj Djum'at tg. 20-2 djam 

  

peman- |: 

huh 

harus diadakan peraturan per- | 

tang hal bagaimana seharusnja 

“Gapat merupakan ' 

  

MATI KARENA DI- 
SERANG TIKUS? 

Baru2 ini seorang anak 

laki2 berumur sebelas bulan 
jang sedang dirawat diru- ' 
mah sakit Menado telah ma- 

ti karena diserang oleh se- 

djumlah tikus, Anak itu su- 
dah sepuluh hari dirawat di- 
rumah sakit. Pada suatu ha- 
ri sekonjong2 kedapatan le- 
ngan kanannja dan mukanja 
sudah rusak karena gigitan 

tikus. Kedjadian ini kemu- 
dian dilaporkan pada dokter 

Gan dalant .pengusutannja 

kedapatan diruangan tempat 

anak itu dirawat, lobang2 

| djalan tikus jang segera di- 
sumbat. — Ant. , «       
ACHIR ZAMAN" 

Sama pertumbuhannja 
dengan Protestant? 

Dalam interview dengan .pe- 
mimpin gerakan agama baru 

        

»Achir Zaman” jang menarik 
peri . masjarakat Besuki 
dan er en ean Agama 
serta: js erwadjib, jakni 
P.R.M.: Diociopr -awir Oo: di. Asera- 

bagus (dirumahnja), diterang- 
kan, bahwa agama .,,Achir Za- 
man” atau djuga ,,Agama Sutji” 
ini tidak hedanja dengan” apa 

.ngikuti Jatihan2 jang akan  di- 

Untuk dikirim ke 
dan 

ENJAMBUNG ber 
Suntuk mengadak: 

jang akan dikirim ke. 
pertengahan bulan April. jang 
dikabarkan, bahwa latihan? ita 

minggu, 

Oleh Sekretariaat PSSI telah 
disampaikan kepala anggota2- 

nja (Bonden) daftar dari nama 
pemain2 jang dipilih untuk me- 

adakan di Djakarta “dibawah 

pimpinan pelatih Choo Seng @ue 
dari Singapura, f 

Selain pemain2 jang dipilih 

dan djumlahnja 34 orang itu, di- 

beri djuga kesempatan pada dae- 

rah2 (Komisariaten PSSI) untuk 

mengirimkan 2? atau 3 orang da- 

ri daerah guna turut dilatih se- 

bagai kader-pelatih. Kesebelasan 

jang disusun nanti dari pemain2 

jang mengikuti latihan itu, se- 

belum berangkat ke Hongkong, 

akan dilatih sekali lagi selama   jang digerakkan  olen mereka 
dulu -didalam lingkungan aga- 
ma Nasrani di Eropah sehingga 
achirnja timbul agama ,,Protes- 
tant”. 
Menurut pandangan “pihak 

penganut . agama. ,,Sutji” itu 

agama Islam.jang dianut oleh 
orang Indonesia sekarang ini, 
karena mempergunakan bahasa 
Arab dan tertjampur, sudah ti- 
dak sutji, lagi. 
Bahasa jang dipergunakan ia- 

lah bahasa Arab, sedang bahasa 
kita sendiri tidak diperg gunakan. 
Oleh karena itu golongan agama ki 
,Sutji” itu Jalu menterdjemah- | 

kan peladjaran2 Islam didalam 

bahasa Djawa dan Madura. 
Diterangkan, bahwa penganut 

agama ,,Sutji” dalam segala se- 
suatunja tidak menjimpang dari 
adjaran2 agama Islam. Mereka 
tetap pertjaja kepada Al-@ur'an 

dan #ladits Nabi, djuga pertjaja | 
kepada adanja Nabi2. 
Mengenai diri. Ki Amat (Pak 

Muhammad) di: Djember, oleh 
penganut agama ,,Sutji” itu ia 

jang dianggapnja, sebagai Nabi 
terachir. — Ant. ., 2 
  

B- t . R3 

Dunia sana sini ' 
Lk Lester Pearson, ket. umum 

'PBB menjatakan bahwa :kegiat- 
“an anti Jahudi oleh:Sovjet Rusia 
akan mungkin dibitjarakan 'da- 
jam sidang ' umum. BB: jang 
akan 'datang. 

x Pres. ea mengirim- 
kam pesan sympatie Hpada |. 
Mohammad. Mossadegh,— P.M. 
“Iran, untuk diteruskan -kepada | 
'rakjat negerinja jang kena tim- 
pa bentjana gempa bumi. 

x Pemerintah Korea Selatan | 
mendjalankan pembagiah daru- | 
rat beras untuk usaha menutupi | 
Kekurangan bahan makanan, se- | 
lama didjalankan Manan Per- 
baikan Keuangan. 

KK Engend  Biack, easiden 
Bank Internasional untuk Pem- 
bangunam dan Perkembangan 
sedang mengadakan penindjau- 

(an, ke Timur Tengah selama 7 

    

      

minggu. 

Xx Nippon Yusen Kaisha, 
kongsi ' perkapalan  Djepang 
akan membuka kembali dinas- 

dam New Enja antara Djepang 
| 

l York sebagai sebelum perang 

  

  

  
  

1 minggu, Menurut .rentjana, 

perdjalanan akan melalui Ma- 

nila. Dalam rombongan PSSI itu 
mungkin djuga akan turut se- 
bagai supporter, Sultan Ha- 

mengku Buwono Ketua KOI. 

34 Pemain jang dipilih untuk 

mengikuti latihan2 di Djakarta 

pala pertengahan Maret nanti 
ialah : 

Dari Djakarta 9 orang : “v/d 
Vin, Chr. Ong, Chaerudin, Tan 

Liong Houw, Sudiro, Wim Pie, 

Muskita, Djamiat, dan Sugiono. 

Dari Bandung 7 orang : Sae- 
lan, Anas, Jachja, Treddy Timi- 

sela, Tanu, Amung dan Witarsa. 

Dari Semarang 1 orang : Han 
Siong. 

Dari Jogja 1 orang : Sardji- 

man, 
Dari Solo 1 orang : Darmadji. 

Dari Malang 1 orang: Ra- 
melan. 

Dari Makassar 1 orang: Sunar. 

Dari Medan 3 orang: Idris, 
Ramlan dan J, Siregar. 

Dari Surabaja 10 orang : Pas- 

gua, Sidhi, , Sidik, Sian Liong, 

Saderan, San Liong, Ing! Hien, 
Tiong Hoo, Tn aan dan 
Taihitu. 

Dari pemain2 fu bani Edipiun 

18 orang jang akan mengikuti 

perdjalanan PSSI ke Hongkong, 
Bangkok dan Rangoon,. — Ant. 

MAHASISWA BANDUNG 
«MUTINGKAN MAHA-., 

| SISWA DJAKARTA - 
DENGAN 1 —0 

Sebagai atjara terachir .dari 

“Rakjat” tertanggal : 

Ipar keinginan2 

€ HALAMAN 3. 

Pemain-pemain PSSI akan 
dilatih 

Mongkorig, Bangkok 
Rangoon 

tentang maksud pengurus besar PSS# 
slatihan? guna menetapkan kesebelasan 

ongkong, Bangkok dan Rangoon pada 

akan datarfg, lebih djauh dapat 
akan diadakan pada pertengah- 

an bulan Maret jang akan datang untuk waktu selama?2nja dua 

    

pertama Djakarta lebih dipihak 
penjerang, maka sesudah turun 

minum barisan penjerang Ban- 
dung berdaja upaja untuk mem- 
bobolkan gawang  lawannja. 
Satu2nja goal ditjetak oleh 
spil Nandang Lk. 10 menit se- 
sudah babak kedua dimulai, da- 
rj sebuah tendangan bebas lang- 
sung kegawang Djakarta jang 
tak dapat dihindarkan. lagi oleh 
keeper Siregar, Dipihak Djakar- 

ta adalah spil T, Anwar diban- 
tu back Sjamsu Harahap jang 
merupakan rintangan besar ba- 

gi barisan penjerang Bandung. 
Sebaliknja serangan2 jang tera- 
tur.dari barisan mahasiswa Dja- 
karta selalu tertumbhuk pada 
pendjagaan. jang rapat2 dari 
trio Nandang, Lateko, Siregar. 

Pertandingan jang sangat me. 
narik ini disaksikan djuga oleh 
para mahaguru dan supporters 
masing2, — Ant. 

(A Aa. Fan 
2. 
    

  

11
 

SOAL IRI "HATI 
Dengan gembira saja 

pernjatakan rasa hatiku, 
nja tulisan jang telah termuat 
dalam surat kabar ,.Kedaulatan 

Mmema 

ada- 

19 Pebru- 

ari 1958 jang berkepala ,,Iri Ha- 
ti? oleh Nj. Mudjono Probopra- 
nowa. 

Disini saja hanja hendak me- 
negaskan - melukiskan  lang- 
kah2 jang bersifat tri hati, mau. 
tidak mau past, menimbulkan 
atau mendatangkan  bentjana 
pada diri sendiri, jang mana 
pada achirnja ta' akan ada lang 
kah2 (hasil2) berfwedah didapat 
nja melainkan pertjeraian rasa 
perasaannja sendiri maupun 
pada fihak Jain, bila sifat "ri 
hati masih melekat dalam djwa. 
Kareng bagaimanakah dapat 

saja. katakan demikian, sebab 
dapat dinjatakan dgn. pernjata- 
an jg njata, setjara. physiologi 
atau sosiologi teniu ta akan 
menghendakinja adanja sifat 
tersebut. Djadi dapat disimpul- 
kan, djika-iri hati itu memper- 

lambar usaha-usaha (keinginan) 
sendiri, karena. adanja fikiran 
jang “dipestgunakan adanja fi 

kiran2 untuk mentjari-mentja- 
(usaha) jang 

dapat membawa manfwat Kke-   pada rentetan'pertandingan ber- 
kenaan dengan perajaan ulang 
tahun ke-1 dari Ikatan Olahra- 
ga Mahasiswa ' Bandung, hari 
Rebo jl. petang bertempat di- 
lapangan Sidolig “telah dilang- 
sungkan ' pertandingan sepak- 
bola antara kesebelasan maha- 

siswa Djakarta lawan mahasis- 
wa Bandung dengan kesudahan 
1—0 untuk kemenangan pihak 

tuan rumah, 

Sungguhpun kedua pasangan 
menurunkan beberapa pemain 
dari Persidja dan Persib perma- 

Liman lebih seru dari pada ber- 

pada diri sendiri hingga... ke- 

pada persamaan Sesama. 
Artinja, bekerdja, berusaha, 

mentjari, mentjapai, segala jg 
mendjadi tudjuan bahagia sen- 
diri, dari pada berfikirkan : ke- 
bahagiaan orang lain jang be- 
lum. tentu memitikt. 

Djadi djelasnja dan terang- 
nja : 

Pertjajalah pada diri sendiri 

dan bersembojan : ,Sebab apa- 

kah lain orang dapat bahagia, 
sedangkan saja tidak, pada, hal 
toh sama-sama Manusia”, 

R8. GOENARTO,   
  
  

  

    Se 8. 

8 1 at2 disertai prangko 
atau wissel Rp. 2,50 buat . 
balasan. 
amar —mearomno 

Bt NA 

— wat (djatuh dengan sendirinja). 

. Agen Indonesia, . kaga Hak — Tjirebon 
Lara p 

     

  

    
      

      

seluruh anggauta jakni : 

panas, kepala posing, 

apa sadja jang sering” tidak ku- 

Setelah diobati oleh Sdr. DJOCO. 
Occultist djl: Grogolan 21 JR. 
“Solo dari DJAUH dalam waktu 

rang sudah SEMBUH kembali, 

dan sudah dapat bekerdja. 

Hormat kami : 

(ES, UTAMA 

dah & 6 bulan menderita sakitk | 

badan) 
berasa letih dalam badan berasal |: 

pikirang 

tidak tetap, tidak nafsu,makan,| | 
pada sendi? tulang berasa pegel,f | 
tangan djika memegang 'bendal 

13 bulan penjakit mana seka-j: 

  
.p 

H INDONESIA 

  

1 2 'ebruari jad. SULTAN amin " 

se . perkaranja oleh 1np aga Agung, 

Tak usah kita djelaskan .se 

lemah, sebab beliau merasa 

NJA semingkin hari seming! 

dek temponja, lekas tjapai, 

4 (neurasthenie). 

matjam 

“sudah kosong dan tambah te 

kos kirim tambah 1079. 

- Harga per doos.a 3 8. Rp. 
R 

Atom 

» Kaliasin 19: Tabib 

Djin San Kembang 'Djepun 

- Wetan 11 di Surabaja, 

Bali. Toko Obat ,,HOK AN”, 

Masih tjari agen2 lagi. 

PUSAT: Dg. 'PHARMA”:. 

63-2.:   
PE 

  

PIL SEXANOL tanggung atasi 

KELEMAHAN LAKI, 

Rambut putih mendjadi 

: Hairdye 
Akwatitelt Istimewa Tanggung 

dih dan susah hatinja lelaki 
sendiri bahwa KEKUATAN- 
kin kurang, kurang puas, pen- 
djengkel hati dan 'zenuwen 

segala 

isi santar2 sjahwat jang 
naga Sepotol Rp. 20. Ong- 

hitam Pe: 

tidak LUNTUR. 
Ne 5 gr. Rp. 15,— 10 er. 

25,— 

AON TEN : R. Obat (KARUHUN” 'Djokjakarta , Maison 
Ahdulhamid Baliwerti 29, Ie. 

75 dan Toko REDJO Ps. Besar 

Balinese Art Works Der Passar 
Dji. Raya 114, MERBE NS 

Djl. Ternate 'No. 12 Bandung. 

  

naa, 
Panai! 
Pel 

orang jang tidak tahan 
kena angin, kaki, ta 
ngan rasa dingin, dja- 
lan kurang kuat, tjaha- 

“ja muka putjat dan 
kurang nafsu makan. 
Bagi orang jang sudah 
landjut usianja, djamu 
ini sangat “berguna. 

Ti TA Ta 
Gizpi D NJONYA 

    
      
    
    
    
      
     

    

     
  

       
    

itu. Jones ! 
— Dimana Jo Winters, Tailwind ? Astaga, 

Malioboro 85 2 ima Jogja. — Sudah pergi, King! Katanja kita tidak nja telah 
Kana Barat 128, Semarang. Lakan bertemu lagi, pesawat 

2 2442, perimtahe 

Terba Hn ee 
HW IK MR LU NTAR 

Berhubung dengan kepindah 

karta, maka sebagai gantinj 

nistrasi 

— Surat lamaran disertai : 

  

253-2. 

  

Neha 
geri GADJAH MADA ke Kementerian 

seorang jang berpengalaman dalam pi inipinan admi- 
(sedapat mungkin 

untuk segera memangku djabatan tersebut. 

1. Riwajat hidup : 
2. Turunan idjazah2 -F surat2 keterangan jang dipan- 

dang perlu 
8. Misbaarkeidsveyklarin g (djika pelamar seorang 

funktionaris dari suatu “instansi  Pemerintah- 

segera disampaikan kepada, Presiden  Universitit Negeri 

GADJAH MADA Jogjakarta selambat?nja tg. 15 Maret 353, 

"UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

PROF. DR. M. SARDJITO. 

Jogjakarta, 20 Pebruari 1953. 

an Sekretaris Universitit Ne- 
Kehakiman di Dja- 

a kami butuhkan 

  

akademikus) sesrang 

Presiden : 

ttd.     

KING OF 

  

THE 

,KAWANKU" 

(3 bulan). 

TAN RAKJAT”, 

pertjuma. 

Tata Usaha 

  

  
  

,»Kawanku" 
adalah nama - sebuah 

Madjalah anak - anak. Terbit tiap hari 
SAPTU. Redaksinja ' 
seorang GURU jang berpengalaman. 
Harga langganan Rp. 

Para langganan Harian 

,SKAWANKU" tiap hari Saptu dengan 

Tugu 42 — Jogja. 

“2. Dalam th. 51 turunnja hu- dakan undian, dan Jana di Ta Ne. terdiri aa Sar ta- |rupakan -hutan2. — Pn: io.U, dunia ke-2. nilai tinggi. Djika dalam babak Jogja. 

dig : 1 Ga aa - Lana MaNNa — La Sana AN LN ANA ENANANAAN 

. UNIYERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

TERIMA. KASIH I Et s E xXx AN 6 na JOGJAKARTA. 
Bahwa ibu saja Nj. UTARI su- P ——09909 - 

dipimpin oleh 

3,-. sekwartal 

KEDAULA- 
menerima 'Madjalah 

uKAWANKU"   
  

  

ROYAL AL MOUNTED (61) 
  

3 TO KINTERS, 
Forcep Ii (an WIND”P ya 
PON Ina NS 5 
ACROSS THE 
"LAKE,KING IPK 
IKeRwes AT 
“Iranuead | 

AFTER JO 
WINTERS, 
THE BLEAK 

I MOunTAIN 
RACKETEER, 

HAS 

  

KHERES RP GONE KING. SHE 
SAID WE PD NEVER 
SEE HER Ag 2 

   
OLIS CRIMINAL 
DONT FORCET 

THAT, JONES, 

        .— Karena terpaksa mendarat diteldga, mar 
ka King sampainja Railhead kalah dulu 
dengan Jo Winters, jang melarikan diri 

  

770 WIN TERS 123 
BEAUTIKOL BLUT 

SHE'S A DANGER- 

   '5CUSE ME, CENTS...N 
BuUT THAT NI7RO" 
3 HE £ TEA 

SH ORDER, 
"TAIL KIND 4, 

  

    

   
   

  

teen     

  

INITRO YOL RE NOT / WAY NOT aa. CAS UP 
GONE 70 FLY THATAI| GUSIILL GRAB A 
STUFF IN TAS, TA 
KEATHER Fa 

  

VP OF COFFEE. 1    

    

— Jo Winters mpmamg tjantik, 
bata berbahaja dan dja- 

senewana 

— Nitro! 

membawa nitro itu dalam 
Kau kan tidare Ne mulasi utk. 

Iklim jang 
Me aw ingatlah itu, seburuk ini ? 

: — Mengapa tidak PercrncaKanana. Oh ja, Sta 
tjelaka “wi | Nitros ja mau minum kopi dulu 
dimuatkan dalam 

| terbang | Itu di 
an, . Failwind 1 

Ke absen LEG warn BED En G3 an  



   

   

    

    

   

    

   

    

          

Wi 

  

JOGJAKARTA : G3 
PARA PANDU Josua 
MEMPERINGATI wp, 

e DAY". 
Naa € hari lahir- 
nja Lord Baden Powell, Bapak 
Pan Pe annan, maka Ke- 
panduan I Indonesia Tja- 

—pasngs Jogja pada tgl. 22 - 2 
akan mengadakan. peringatan- 
nja aa. Ma on! Se- 

  

   

   
“aalain'' dari pada “it! para 
Pandu beserta pemimpin dan 
ena Kwartir serta pengu- 

Jogja akan ikut 
nu mengadakan ,dagkamp” 

sehirj dilapangan tersebut dia- 
tasidengan mengadakan demos- 

transi ketjakapan dan ketang- 
kasan Pandu. 
Sementara itu tiap organisasi 
Batu di Jogja akan me- 

peringatannja ma- 
tgl. 21 - 2 untuk 

ag pasa harj lahirnja Ba- 
pak Kepanduan tersebut, Ma- | 
lam harinja diadakan pertemu- 

| an pa a pemimpin Pandu Rak- 

jat. Ipindo dalam hal ini “selain 
men dakan atjaranja sendiri 
djuga ikut Pemkana panitya 
Korbar 
“Pada "hari Minggu pagi tgl 22-2 
eh, Pandu? Puterj darj Ipindo 
aran 'perlombaan2 ketjaka- 

pan Ai ta ketangkasan disehi- 
Tr: Jogja, sedang pusar 

enam tersebut  dilang- 
sungkan dihalaman Sedang: Ne- 

     

  

. Petang harinja mulai 
16.00 dihalaman Gedung Negara 

1 an perfemuan bemuta2. 

    uang “korban “bandjir kegedung 
Wali Kota. Jogja. Pawai kepan- 
Ha ega berangkat dari lapangan 

Setjodiningratan. 

| PGRI. TJABANG 
H KALASAN 

Baru2 inn PGRI. Tjabang 
Kalasan telah adakan rapat ta- 
hunan bertempat di SR. Kala- 
san jang dikundjungi Oleh se- 
'genap anggautanja. Dalam ra- 
pat tersebut selain menerima 
oleh2 dari Kongres, laporan, ta- 
hunan, djuga diadakan pergan- 
tian pengurus, jang terlaksana- 
nja diserahkin kepada, sebuah 

  

   

formateur jang diketuai oleh | 
sdr. (Praptoswasono, 

tahun 1950 - 1952 . 

Te Ikarbam2 Mangan | 
ebakaran dimana sadja 

djalan mengambil inisia- 
5 tief tan Gan .panitya dimana 

  

lada panitya untuk itu 
'atau menggabungkan diri pada 
panitya jang sudah ada ditempat 
Pajak 
"12 Memakai Pem jae PER 
mainan  (Spellregel) — Pandu 
»IPINDO” sebagai " pedoman 

| ,KAMI" dengan meninggalkan 
|atau merobah beberapa peratu- 

: ran/fatsal jang tidak sesuai ign | 
kejakinan Islam dan memakai 

pa istilah2 (termen) jang termak- 
— |tub dalam PPP itu dengan me- 
ninggalkan semua istilah2 jang 
dulu dipakai oleh ,,KAMI”, 

3. Selekas mungkin mengada- 
kan kursus Pemimpin untuk 
pandu2 dari dalam maupun luar 
»KAMI” dari seluruh Indonesia 
bertempat di Bandung, 

4. Mengangkat kembali KBU 
untuk tahun 

1953 - 1955, 
5. Mengadakan perkemahan 

berpindah2 (trekkamp) dari Me- 
rak ke Pandjang, Tandjungka- 
'rang, Metro dan ” Kotabumi 
(Lampung) antara tanggal 3-13 
Mei 1953 dan mengadakan Jam- 
'boree di Jogjakarta sesudahnja 
|kwartalan pertama tahun pela- 
djaran 1953/1954. — (KR). 

.NGESTI PANDAWA" 
.. MAIN UTK AMAL 

: Mulai tgl. Oli dan sete- 
rusnja Wajang orang ,.Ngesti 

Pandawa” akan mengadakan 
pertundjukan amal bertempat 
di Aloon2 Utara Fogja. Pertun- 
djukan tersbut diatas adalah 
atas usaha Panitya Pon sedang 
penjelenggaranja Panitya Ge- 
dung Lekra. 
Sebagai pembukaan akan 

dimainkan tjeritera: Endang 
Weerdiningsih”. $ 

KONGRES II ANSOR DI 
BANDUN & 

Berkenaan : (dengan ' akan di- 
langsungkannja kongres H Ge- 

rakan' Pemuda Ansor seluruh In- 
Gdonesia di Bandung, maka da-: 
lam konjf:rensi kilat G:P. Ansor 
seluruh daerah Jogja' tanggal 
18-2i telah memutuskan mengi- 

rimkan - Y:orangi- untuk. me- 
ngikut: K es tersebut “diatas.   

djam f 

'andu Perintis membawa | 

18 AN MAS PENDIDIK- 
ASARAKAT 

a NP AIANKAN 
WAKIL PM. 

1 “Didapat AN “entalma berhu- 
bung: dengan tidak dapatnja 
Klepala Inspeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat: Kab, Bantul mendja- 
lankan tugasnja karena sakit, 
maka selama 3 taliun itu semua 

pekerdjaan dirangkap (diper- 
djakan) oleh wakilnja. ialah sdr. 
Hadisutjipto. 

Selandjutnja” Siapa2 jg akan 
menggantinja atas terluangnja 
djabatan tersebut oleh jang ber- 
wadjib belum ada kepastian. 
Hanja jang sudah terang 18 
Panitya Pendidikan Masjarakat 

Kapanewon kabarnja solider ke- 
pada sdr. Hadisutjipto, - 
berpengharapan agar sdr. Ha- 
disutjipto tidak dipindah dari 
Bantul dan dapat Peduduk 
djabatan kal . ii 

  

   

  

   H- 

Mulai tgl. 23 Pebruari 1959 nanap saja ditjatat mendjadi 
Pn #K.I 5 

25 

Na ma 

Alamat seru, 

  

ialah | 

na 
b
e
n
n
i
 

/:23-2 jadi: 

F3
 

Mereka ita" ialah ser2 “Fadlan 
ASN, Edy Basuni, Zamroni, 
lan Herman. Utusan2 Jogja ini 

zan perang pada. ta 

  

       
Dikabartkan San bahwa. se- 

lain akan diadakan Kongres di- 
langsungkan Pa aa 

pandu Ansor: 
Kantor 'Komisar at! GP. ska 

sor'Daerah Jogja untuk semen- 
tara djadi' satu dengan kantor 
NU. " Gidjalan Mena 30, 

Jogia. 3 
| DJALAN “KE KAL 

URANG: (AKAN 
DIPINDAH 

Berhubung pembangunan kom. 
'plex gedung Universitet Negeri 
Jogjakarta di Djalan Pakem 
(Terban Taman) luas 'sekaii 
akan melewati djalan raja Jogja 

Pakem, maka menurut rentjana| 

djalan tersebut akan ditutup dan 
dipindah ke lain tempat. 
Menurut keterangan pihak Ko. 

tapradja Jogjakarta, djl. raya ke 
Pakem dan Kaliurang sbg gan- 

| tinja direntjanakan Gjalan Tugu 

    

dju Pakem, sedangkan djalan la- 

» 'limnja dari Balapan malalui De- 
| mangan menudju ke Gentan. ' 

Untuk  pengbangunan kedua 

djalan itu tidak.akan memerlu- 
kan beaja jang besar, karena si- 
fatnja hanja memperkeras dan   sadja. 
KEBAKTIAN — MAHASIS: 

WA KRISTEN 
“Tentang Kebaktian Mahasis- 

wa penjelenggaraan pada tang- 
gal 22-2 djam 18.30 digeredja 
Protestan Margomuljo 7 akan 

dipimpin oleh Ds. J.A.C. Rull- 
mam sedang atjaranja: "Aku- 
lah Tuhan dan Gurumu'”, 

  

£ Bertepatan pada hari ulang 
tahun ke-10 berdirinja Sekolah 
Tehnik Negeri Jogja, maka di   

ungkar inulai 1 Maret 1953. 
1 paj tgl. 28 Pebruari 1953 ini pengi- 

.R @ilakukan engan pertjuma. 

  

senuangananuraa panen enannann parananannaa 

Dan reny naa an nana nana naa 

C.H.T.H, akan diadakan malam 
(Sana ema mulai djam 19.00. 

  

Jth. Adm. Harian ,K.R” 

TUGV 2 — Jogja 

seal | 

ASRAMA S s BA K .Di BUKA 
Pada hari Kemis tgl. 19 - 2 2 

mulai djam 15:00 hingga djam 
17.00 telah dapat  dilangsung- 
kan pembukaan asrama Sare- 
kat Buruh Angkutan (S.B.AL) | 

|di Ledoktjode, jg dirawat oleh 
Djawatan Perburuhan Daerah 
Istimewa Jogjakarta IP. Re 

Upatjara tsb. dihadliri oleh 
| 200 orang, terdiri dari wakil2 

' Pemerintah, organisasy kam- 
| pung setempat dan seluruh ang- 
| gauta S.B:A., Peresmian pem- 
bukaan tersebut diadakan seke- 
dar selamatan, 

Dari djawatan diberikan tan- 
da mata berupa alat2 rumah, 

|tangga guna bekal (inventaris) 

S.B.A. 
“Upatjara tsb. dipimpin oleh 

pamong S.B.A: sdr. R. Ng, Tris- 
Nan 

— KLINIK PANTI WA- 
2 KUE. 

Menurut keterangan dari 
Mantri Djuru rawat klinik Pan- 

ti Walujo di Prambanan keada- 
'an kliniknja dapat perhatian 
“penduduk jang memuaskan. Da- 
lam bulan Djanuari jan: 
menurut perhitungan kl. 2000 

pasien jang membutuhkan obat, 
| dan bulan2 berikutnja rata2 ada 
1200 orang, Djumlah klinik. 
Panti Walujo ada 6 tempat ia- 

Margojudan (Solo), 
Adapun jang 3 buah terletak 

diluar kota ialah di Panggil, 
Manisrenggo dan Prambanan. 
Karena rakjat sangat mem- 

'butuhkan adanja pertolongan 
maka Panti Walujo selalu ber- 
usaha dan bersedia apa jang di- 
butuhkan mereka itu. 

KETJELAKAAN LALU 
— LINTAS DI KLITREN 
Kemarin siang sekira . djam 

16.15 didjalan Klitren Kidul se- 
belah selatan paberik paku te- 
lah terdjadi ketjelakaan lalu- 
lintas jang ' membawa korban 
2 orang luka2 berat. . 
Pada waktu itu sebuah pick 

up AB 1676 milik N.V. Expra 
dari Gjurusan Utara ketika 
akan mendahului dua orang 
djalan kaki melanggar. 2 3. 
tersebut hingga luka2 berat. 
Pick up tadi setelah melanggar | 
terus djalan dan melaporkan 

kepada pihak polisi. 
Kedua orang jang dilanggar 

tersebut ialah “saudara Sa- 
ri dari Keparakan Jogja. dan 
jang satunja memhawa: sepeda 
sdr, (Suharso dari Gendeng, Jo- 
gja. Kini kedua korban tersebut 
telah dirawat na sakit Be- 

thesda, 

DOKTER DJAGA 
5 "Hari Saptu tgl. 2-2, djam 

lalu 

  

' Memperlengkapi: obat2an. PAR 
13.45 

Ba na 

lah dj Nusukan, Purwosarj dan | 

  
  18.00 sampai hari :.Senan tgl. 

23-2 djam 6 pagi adalah dokter 
Purwohusodo-- “alamat Pakua- 
laman tilp. :no1 383 Jogjai 

. Kendaraan pada malam hari 
disediakan oleh PMI Tjb. Jogja. 
Gondokusuman 14 tilp. no.:206. 

HARI SOLIDARITIT IN- 
 TERNASIONAL DI 

Ma YOGA Sa 
“Untuk memperingati hari tgl. 

21-2, . sebagai Hari. Solidaritit 
Internasional. melawan. Koloni- 
alisme, maka oleh panitya di 
Jogja akan diadakan rapat 
umum bertempat. tigtdung Le- 
kra Alun? Utara Pes ana djam 
16.00. 
“Rapat “umum - tadi Saha me- 

ngambil “suatu resolosi2 dan 
selain organisasi2 pemuda dan 
peladjar akan mengikuti peri-   

ke Blunjah dan kemudian menu-. 

memperlebar Seata memperbaiki | 

ngatan. tersebut, organisasi2 
ikut massa diharapkan untuk 

serta merajakannja, 

| TA 
2273 Na 

SORE djam 16 #18, 
Minggu Buka — Djum'at Tutup 
  

Masih dapat beli dari per- 
sedia'an dengan harga lama. 
“STALEN KASTJE — AR- 
CHIEVEN KASTIE, etc dari 
fabriek AHREND - ATLAS. 

PHILIPS Autoradio 
harga E.Z. ' 

TOKO € 
Cr 

Tugu xiour 77-70 J000A TLP. 183, 

”280-2 
  

   

Manga 
SABTU 21 an 1953: H 
Geib. : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
1, 15 Tionghoa modern 
13.45 Penawar lelah oleh O.K.| 

Persegam 
1. 00. Penjegar Suasana Sore 

oleh Musik Tiup : 
Suara petaig oleh Irama 
Masa 
Sonata no. 2 op 31 an 
biola dan Piano 
Bingkisan penjiar. 
Merdu meraju oleh Suara 
Putra 
Krontjong/langgam 
O.K, Tjahja Muda 

PAN 15 Dagelan Mataram. 

MINGGU 22 PEBRUARI 1953 

17.45 

18.15 

19.15 
19.40 

20.15 oleh 

“Gelb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

07.15 Insirumental pagi olpb, 
Tiga Sekawan 
Suara Putra Purbaja 
Kebaktian pagi dari 

geredja Protestan Klitren 
Ujon2 Hadiluhung .dari 
Kraton Jogjakarta. : 
Darmawisata djhari 
Minggu dg. ORJ lengkap 
dbp. sdr. Suwandi 
Taman Ksatria . 
Ruangan Katholik oleh 
P.S.K/Chotbah - dan nja- 

njian. sutji 
Njanjian Tionghoa 
Hwa Chung. 
Hidangan ROS 
Panggung Radio Jog gja- 

08.15 
09.00 

10.15 

17.00 
17.45 

18.40 oleh 

19.40 
20.05 

karta. 1, Dagelan Mata- ! 
ram std. Jogjakarta, 2. 
Permainan piano oleh 
Hatik Sudjono, 3. Orkes 
Horas, 4. O.K, Mekar Sa- 
ri dbp. Sumedi Wibowo, 
5. Winata dengan kawan- 
kawannja, 6. Teruna 
@Owartet dbp. S. Harry 

22.15 Batjaan buku 
  

#7 

PERUSAHAAN SUSU. 
.. 

TELP.883 

  

—— BUKTIKANLAH —— 

TAILOR SINGAPURE 
Netjis Potongan tanggung 

dan Sempurna. 

H, SJAMHUDI 
'Djl. Nonongan No. 13, Solo 

Lor Tjojudan 

  

ini 
  

Ja Alamat tuan. 

  

    | KAUMAN 52 JOGJA Munas 
Be MR AB RE STEAK AA AKN 4 

Berdiri sedjak tahun 1932. 
BUKA: 

PAGI djam 8 sampai 13, 

TN
 

Buat. Kah tas 

Nat | 

Memperbaiki, 
Mesin? tulis —umg — re- | 
ke                   
Radio. versterker — Tape- 
recorder, dan alat2: lisirik 

lainnja: /, gp | 
Er N , 3 i 5 : 

At 

Tpgu use. TELP 566. La 
. 

Hu an P. TEnsn 
Hino 'Aldjabar KL. Rp. 5,50 
Ilmu Aldjabar KI. II 3 316 
Ilmu Aldjabar KI. III 3 O— 

Soal Aldj. KI. I-#- djb. ,, 4,50 
Soal? Aldj. Kl. Il -- djb. ,, 4,25 
Ilmu Ukur KI. I » S— 
Ilmu Ukur KI. II » “6, — 
Ilmu Ukur KI. III ID — 
Ilmu Tumbuh?an-KIl.I ,, 1,75 
Ilmu Tumbuh?an Kl.II ,, 2,50 
Ilmu Tumbuh?an KL. III ,, 2,25 
Ilmu Hewan KI. I stan DN 
Ilmi Hewan KI. ILIII aja 
Ilmu Manusia KI. LILIII ,, 2,50 

Sedjarah.Umum,KI.I ,, 1,75 
Sedjarah Umum KI. II ,, 2,— 

'Sedjarah. Umum. KI. III ,, 2,75 
Sedjarah Indosesia I 3, — 
Sedjarah Indonesia II, 3:— 
Sedjarah Indonesia III, 4,-— 
Tatabahasa Indon. KI.I ,, 3,— 

Tatabahasa Indon. KL II ,, 3,— 
Tatabahasa Indon. KI. HI, 2,— 
Tatabahasa SM/SMA 1 3,— 

Ilmu bumi Eropa Ie — 
Ilmu bumi Afrika/Amer. ,, 2,25 
Ilmu bumi Asia'Austr, .,, 2,50 

| Ilmu bumi Indonesia ne a00 

Ilmu bumi Pasti Alam ,, 2,50 
Hitung Dagang no — 
Penget. Hukum Dagang ,, 4,— 
Pramasastra Djawi 5 3,50 

Ongkos kirim tiap buka 75 sen. 

Guru? S.M.P 
atas tiap matjam/tjampuran po- 
tongan 10x ongkos kirim bebas. 

PUSAT TOKO BUKU 

, EKONOMI" 
Tugu Kidul 2-P muka Stasiun 

Jogjakar v2 a   
    

  

  

  dalam 3 (tiga) golongan : 

0 Beras. 

karta, . s   259-2   .v
en
co
rr
c 

Tanda tangan : 

En Borongan Bahan Makanan 
“DITJARI pemborong? 

| Pendjara2 daerah Jogjakarta (Wirogunan, Wates dan Wo-! 
snosari) bagian triwulan ke 111953 

(1 April 1953 sampai dengan 30 Djuni 1953), 

Surat2 penawaran buat tidp2 Peran dipisah-pisahkan 

bahan makanan untuk 

II. Daging, ikan asin, telur asin, 
“UI. Sajur-majur, kaju bakar dsb. . 

Penjerahan surat2 penawaran 

lelang ja'ni tanggal 27 Pebruari-1953 djam 9 pagi, bertem- 

pat di Pendjara Wirogunan Jogjakarta, 

Para peminat diharap lebih dulu 

pendjelasan-dan blanco2 surat penawaran 
/kerdja antara djam 9— 11 di Pendjara Wirogunan Jogja- 

dilakukan pada hari 

minta  keterangan/ 
pada tiap hari 

Direktur 'Kependjaraan Daerah 
Jogja karta 

(H. S. WINOTO ). 

    

   

  

ai 
| pada tgl. 20 Februari 1953 

di Sugapa, Tapanuli 

Muara Naipospos 
| Jogjakarta 

| 
| 

  

E. Sitiasa Siagian 
Tapanuli 

dengan persetudjuan orang 
tua dari kedua belah pihak. 

Keluarga 
NAIPOSPOS -—- SIAGIAN 

  

    

  

  
: 

Foto Service ,,TRIP'S" 
Kemetiran 39 — Jogja, 

Petjinan 65 — Jogja. 
Afdr.: past foto 3x4 Rp.0,30 
6x04 Rp045: 6x9 Rp:0,55 
Vergroot 1 : 

6x9. Rp.2— 9x12 Rp.3,75. 
Selalu memberi coupon untuk 

EXTRA 
Djumbl. coupon Rp. 30. EXTRA 
Meronibot. Tax Ie: 

    

ya
 

| LUXOR" 
MULAI MALAM INI: 

MONSTERS  REVOLT! 

stang 

KETUA 
PN baek 

  

NM: 

PICTURE 

AD MAT NO. 51/559-104 

Teks INDONESIA - Belanda 

13 Tahun Keatas. 
MINGGU MATINEE 

djam 10.00. 
254-2 
  

  

PELADJARAN DIMULAI 17 FEBRUARI 1953, 

  

  

M
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T
 

LT 

- James MASON dan Ann TODD 

dalam: 

nTHE SEVENTH VEIL" 
besar, Sedjak 

Kemudian 

RN 

Francesia, seniwati tjilik jang, berbakat 

masih kanak2 Sudan, kehilangan ajah dan ibu. 

diasuh oleh pamannja jang suka “hidup menjendiri, hanja 

memperhatikan bakat Francesia tetapi kurang mengerti 

akan kebutuhan anak jang diasuhnja. 

Beratnja tekanan batin dan keketjewaan2 

menjebabkan Francesia mentjoba bunuh diri 

djiwa achirnja Fran- 

jang dideritanja 

YA tetapi 

herkat tindakan seorang ahli ilmu 

'esia dapat tertolong, 

Bagaimana kesudahannja TE 

“Tjamkanlah, penonton pasti akan salah Akan ne 
255-2 
  

  

SENI SONG toderastana mm 

  

EFFENDIHARKASAP 
INSTITUTE & BOOKSTORE 

Jang terbesar di Semarang sedjak 1942 

1. AUTO MONTEUR KE I: Peladjaran THEORIE & 
PRAKTYK bermatjam? auto seperti CHEVROLET, 
FORD, AUSTIN, FIAT, DODGE, HUDSON, dll. Djuga 
ditambah lagi peladjaran INSTALATIE dan STROOM 
ACCU. Tanjalah keseluruh Indonesia, selama 16 tahun 
berdiri, telah melahirkan PULUHAN.RIBU MONTEUR, 
satu bukti bahwa sekolah kita bukan sekolah tiruan dan 
baru berdiri kemarin. Didjamin 3. bulan tammat dan 
mendapat Idjazah. Tidak berbuktj uang kembali ! 1! ! 
Setamatnja sanggup berdiri sendiri, 

perempuan). 

MENGEMUDI AUTO, untuk Rybewys A & C (buat laki/ 

MENGETIK & STENO: Guru puluhan tahun “praktyk 

  
  

2. Direktur/Pemilik : A. E. HARAHAP. 
INSTITUTE : Kursus2 tertulis untuk. udjian BOND : 

& Bahasa Indonesia x Stenografia 
Kk Bahasa Inggeris »k Korespondensi 
x Bahasa Belanda x Memegang Buku 
x mu Hitung/Aldjabar x 

BOOKSTORE : Penerbit buku2 

Kursus Dagang Menengah 

karangan A.E, Harahap : 

di Djadjahan Ing 
bukti uang kembali !   

aa 

  

BOEKHOUDEN "A': 

Praktyk Diploma”. 

Prospectus 4 Rp: 2,50, 

N.B. Ditjari beberapa auto 
adaan djalan atau tidak. 

gris, Garansi 15 hari tamat. Tidak ber- 

Dibawah pimpinan guru 

serta keterangan minta kepada 

Tjabang .,YACOUB'S COLLEGE" 
Djalan Ngabean 59. 

JOGJAKARTA. 

  

2 

SEDAN /TOURING dalam ke- 
249-2. 

     

   
     

  

1 

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 

1 7/DA NAPSU- 
H3 MAKAN D LL. 

TERBIKIN OLEH: 

JE KIM TIE 

'ikurang darah dan sebagainja. 

Tia     Solo R. Obat ,JUNON” Djil.   
Kawruh Basa 5 “00 
Ilmu Falak oleh P. Sima. | 

mora buat SMA ',, 7,50 | 

Diatas harga Rp.7,50 ongk. 1044. | 
. pesan 50 bk. ke- | 

  

GOE! KIEM GIOK 
| 
| ACHLI BIKIN GIGI 
| Tanggung baik dan kuat. 
II Mentjabut gigi tanggung 
| tidak merasa sakit. Dengan 

harga pantas. 

| Alamat : 

II GANDEKAN No. 2 1 
| 4-2 JOGJA. 
KN Se GEA 

1 t ES AN 

ADRES 
JANG 

TERTENTU 
BUAT 
TUAN?2 

Perusahaan 
Pendjahit & 

Penatu 

Judonegaran 
18 Telp. Jk. 

853. 

Buka djam : 
8.30 - 13.00 

16.30 - 20.00 

Djuga 

menerima 
SPOED 
ORDER 

  
HARI MINGGU TUTUP, 

0m' SEMBILANBLAS 
Dra 

| 

Anggur Obat, 19” udah suatu'pendapat dari tjampuran jg 

bahannja sukar didapat, dan mahal 
iberguna sekali. bagi.orang jang lemah badannja, lesu, dan 

a Bun ini taljingin karangan bunga baginja,' Hee 

Chemicalitn Handel 

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

Surabaja. 

Agent: KIAN GWAN Afd. Import. 

Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat TIONGHOA 
dan P. & D. di seluruh INDONESIA. 

  

f SA 

18 

  

  

        
    

MM
 

  

2” KIAT 

harganja.' Ini adalah 

Pudjian ta''berguna, karena 

Slamet Rijadi 462: 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

| 
| 61-2. 

1000 : PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 
Djamu Ngeres Linu terus mene- 
rus. membikin tiap Pempbelinja 
mendjadi Langganan jang tetap. 
Ini disebabkan oleh karena Dja- 
mu Ngeres Linu, dan djuga lain2 
djamu keluaran Njonja Meneer 
Semarang, dapat membuktikan 
kemandjurannja. Belilah seka- 
rang satu bungkus 

DJAMU NGERES LINU 
(No. 20) 

Satu nun us hanja Rp. 0.50, 
Mintalah Daftar Harga untuk 

segala keperluan djamu, 

LAN AU Nag 

UN ja 
BJL: DEMAK-129 TILP: 611 

BIN NU 

  

Agen /Djokja: Petjinan 78, Tugu 
Kidul 17, Ketandan 4, Lem- 

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

Agen Magelang: Djalan Tidar, 
Patjinan 96 -- 13. 

Agen Solo: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Djalan Slamet 
Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 
sukan 4, Djl. Pasar Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen 
177 dan Djl. Gading Kd. 170. 

Bei. 24-2.     

   

  

  
  

  

SEDIA : Matjam? kaju . djati, 

nongko, suren, glusu d.LI, 
SEDIA & menerima pesanan : 
gawang2 pintu, djendela,. kursi 
dll, segala pekerdjaan per- 
tukangan, 

KWALITEIT memuaskan harga 
MELAWAN 252-2. 
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MEMEGANG BUKU ”A”: HITUNG-DAGANG "Ar 

djilid Te Rp. .1810D djilid IL Rp, semu 
3 Pe ken 10 1 IT 875 
s II "an 380 : ITL aral Oet6 

“awan MAL Le 6,05 djawah TN -5330 
Ki IT/TII. Mar et ILIII Maret 

Buku Ulangan untuk tjalon udjian PA ea .Rp.1250 
Djawab Buku Ulangam untuk tjalon udjian "A” ,, Mi 

Soal-djawab Hukum/Peng. DagangA & B ...... “6,80 

Ongkos kirim buku 104. Untuk TOKO FIpU rabat 307, 

N:B. Buku? Memegang, Buku Bitung Dagang telah di 
sahkanm oleh Kementartan PPK. untuk mipakai di Seko- 

lah Menengah Ekonomi. 

Ditiari Agen? Pendjua) Bu 
PEKTOS dan DAFTAR HARGA BUKU 

    

  

TOKO SEPEDA — 
BAN TJHING LIONG 

Patjinan No. 141 — Jogjakarta. 

BK 

SEDIA RUPA? SEPEDA. PE- 
REMPUAN/LAKI2 DAN ON- 
DERDEL2? SEPEDA KOMPLET. 

HARGA MEMUASKAN. 
251-2. 

  

  

2 alur" Indonesia, PROS- 
dengan tjuma? 
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N, SU GUIOK — Bromfiets 100 cc. 
VIOTORIA : — BIFIX 'sepedamotor 125 cc. 

Barang baru - harga baru. 

masinbaidh VICTORIA — AVADA — AN nas dan lain?. 

Mesin 'djahit:” KABINET :5 latji. 1 OK 2 

£ , HUSGUARNA - BISMARCK 

  

TUKU 29 — TELF. 600 — JOGJA, 

3 
  

3 

' AHLI NUDJUM Ke ta ASTROLOOG  OCCULTISIT. 

'-TuanNona/Njonja: 
spergian,.- Promosi, 

: sebagainja. Consul Rp. 10,—. 

PROF. ALAHI 
SPEC, ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun. ber- 
praktek di INDOCHINA' MALAYA, BURMA, NEW DEL- 
Er. Mendjawab setiap: pertanjaan dari hati sanubari 

"Kesehatan,. kekajaan,. perusahaan,. .be-. 

pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
: Djuga ada sedia sepesial 

obatnja kurang tenaga'en linu :: Perempuan. datang bulan 
tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). 

Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie ), 
Djam bitjara 8 —1, 1 

1 : Hotel ,, GARUDA' 
Kamar No. 18 — Jogja. 201-2 

" » 
pe

rn
a 

Toko “IMEXI" 
  

  

  

      
ANGGUR? 
YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 

|.60-2, 

  

ANGGUR SOM YONG (Anggur Kuat untuk laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 
seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, 
badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk an laki2 

Jang dirinja ingin disebut Djantan. 

““ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 
at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 
tjok, dapat bulan perut sakit, kepala sering pusing, 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
kit, itu semua dapat disembuhkan. 

ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: tidak gumbirah 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan terutama bagai 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 
kaguguran. "Wi 
ANGGUR SENG HWA (Untuk #kPerpuan habis ber- 
salin): Chasiatnja Anggur ini) membikin bersih da- 
rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 
segala demam (meriang) jang sangdt dikuatirkan 
bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 

nan 1380 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 
'REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U, DAN PADA, 
“SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D, seluruh 
Indonesia. 

    Typ ,KEDAULA TAN KAKJAT” 1529528014 
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