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. Simpang siur, kalau tidak boleh 

  

  

SULTAN HAMID 
Perkara Sultan Hamid sudah 

    
mulai diperiksa kemkrin dan 
akan dilandjutkan hari Saptu. 
Dim baniak hal jg dituduhkan | 
kepadanj ja ia telah mengadakan. | 
Dalam keadaan normal, dima- | 

na alat2 rpgara sudah kompak, 
maka hakuman bagi orang jang 
mendjalankan usaha untuk me- 
robohkan negara, adalah berat. 

“Berar karena melanggar hu- 
kum dan undang2. - 2 
Keadaan negara dan peme- 

rintah kita waktu Sultan Hamid | 
mendjalankan rentjamanja pada 
permulaan tahun 1950 masih 

dikatakan ruwet. Ini debagai | 
akibat dari pada penjerahan. 
kedaulatan dari jangan Belanda 
kepada pemerintah kita. 

Di beberapa tempat dan da- 
erah masih ada sadja vacuum. 
Pemerintahan nasional belum di- 
rasakan betul. Di Bandung mi- 
salnja timbul penjerbuan pasu- | 
kan2 Westerling jang memakan 
banjak korban, : 2 
Diwaktu jang demikian itu 

lah Sultan Hamid mendjalan- 
kan rolnja untuk membunuh 
Menteri . Pertahanan, Sekdjen 
kementerian tersebur dan Kypa- 
lx Staf Angkatan Perang. Ini 
memang dimaksudkannja, supa- 
ja dapat menguasai seluruh ke- 
tentgraan. Djika itu tertjapai, 
maka tidak ketjil artinja buat 
Hamid untuk merobohkan ne- 
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. Or 4 SE aren na daki 

erlalu mengingat keadaan jang 
sudah2, dapat 
ngan “pengrangkatan " Hamid: 

mendjadi “menteri negara. Suar | 
tu kedudukan jang lebih besar ! 
dari pada kedudukannja diza- 

   

nyan Hindia Belanga atau pre | 
Federal tempo hari. K 

Tapi karena kebodohanmja, ia 
bisa dipakai pion oleh sesuatu 
kekuatan, jaitu segolongan Be- 

larida, maka-a mempermainkan 
kedudukan jang dipertjajakan 
kepadanja tadi... £ 

Karena salah hitung akan ke- 

kuatan bangsa Jendiri dan ka- 
rena terlalu pertjaja kepada 
golongan tadi, maka hasil jang 

digambarkan kepadanja tidak 
padat ditjapai. Malanan seba- 
liknja ia dapat tertaujan. T 

Berlaiman halnja dengan pe- 
mimpin2 bekas. BFO, misalnja 
Anak Agung Gde Ayung jang. 

bisa menjesuaikan diri dan me- 
ngabdikan dirinja spria tend- 
ganja kepada megara. 

3 2 

Dalam memutuskan perkara 

imi jang nantinja mendjadi sua- 
“tu bab dalam sedjarah penga- 
Silan Indonesia, hakim dan djak. 

sa serta pembesar2 lainnja jang 
bersangkutan  kiranja djangan 
melupakan keadaan dan waktu, 
ketika Hamid  mendjalankan 

“benar telah berdiri 

“| jono 2 dana 

atmodjo dengan anggota2 Mah- 

Kartanegara 
Tirtaatmadja. Terdarwa Sultan 
Hamid dibela oleh Mr. Surjadi | 

dari Surabaja. Pada pemeriksa- 

dibuktikan d2- | kamah Agung Mr. 

TAHUN 1950 DIRENT 

INDONESIA : 
DIKEM 

    

KU BUWONO - SIMATUPANG — 
AUBUDIARDJO 

ntuk kabinet dan hantj 
Handjutkan Saptu : 

PERISTIWA PERTJOBAAN PEREBUTAN KEKUASAAN JG. GAGAL DALAM. 
JANAKAN OLEH SULTAN HAMID II DAN WES- EMARIN MULAI 

Nisan 'UNGNJA DI 
DIKEMUKAKAN SEBAGAI TERDAKWA. 
PASAL? 108, AJAT I NO. 2 
163 BIS AJAT 1 KITAB UNDANG? HUKUM PIDANA. 
1945 NO. 135. 

. HAMID TELAH ME 

DITERBITKAN OLEH 
Pn Na aman 

  

BADAN PENERBIT ,,KE 
Tk aa 31 $ 

  

    

  

   

terling 

urkan TNI. Ta 

DIPERIKSA OLEH MAHKAMAH AGUNG 
DJAKARTA DENGAN SULTAN HAMID H 

IA DITUNTUT . BERDASARKAN 
JUNCTO, 108 AJAT 2, 110 AJAT II NO. 1, 110 AJAT 2, 

SEMUA JUNCTO STBLD. 

NGAKU MEMBUDJUK WESTERLING UNTUK ME. |inet dan ia bersjukur bahwa - LAKUKAN PENJERBUAN TERHADAP DEWAN MENTERI SERTA MEMBU- DJUK WESTERLING MEMBUNUH SULTAN HAMENGKU BUWONO, MR. DJENDRAI, MA JOR SIMATUPANG (WAKTU ITU MA- 1 E SANG KAL TURUT TJAMPUR TANGAN DA- | LAM PERKARA PENJERBUAN WEST “BA : 

ALI BUDIARDJO, DAN 
SIH KOLONEL: RED), 

ERLING DI BANDUNG, ARTINJA IA 
SANGKAL TUNTUTAN TERSEBUT SEBAGAI PRIMAIR, SUBSIDAIR DAN — MEER SUBSIDAIR. 
Pemeriksaan ditunda Sampai | 

hari Saptu jang akan" datang. 
Perhatian sidang tsb./ sangat 
besar, antaranja tampak ketua | 
Parlemen Mr. Sartono, dan se- 
djumlah anggota Parlemen lain- 
nja, Walikota Djakarta Raya, 
duta besar Ceylon di Indonesia, 
kalangan dagang serta undang- 
an: Diluar halaman - gedung 
Mahkamah Agung sedjak pagi2 

ratusan 
orang sebagian besar peladjar2 
jang ingin melihat wadjah Sul- 
tan Hamid. : 
Pendjagaan keamanan dilaku | 

kan oleh Polisi dan CPM dise- | 
kitar gedung Mahkamah Agung 
serta diruangan pemeriksaan. 

Mahkamah Agung jang msla- 
'kukan pemeriksaan peristiwa 
ini terdiri atas ketua Mr. Wir- 

sebagaj “hakim, Djaksa   g Suprapto selaku Pemun- 
- Sh iura “R. pa SAN 

   
Satochid- 

dan Mr. Husin 

an perkara tampak hadlir isteri 
Sultan Hamid. Pers - lengkap,   jang ka- 
barnja tidak diundang. 

: Sultan Hamid sendiri tampak. 
nja tidak berubah sebagai se- 
diakala, gemuk dan -sebentar2 
bersenjum. Sidang ditunda sam- 
pai Savtu untuk mendengarkan 
keterangan saksi2 Jusuf  Bar- 
nas, dan Frans Najoan. Saksi 
lainnja kalau perlu Hamengku 

ketjuali persc asing j 

matupang. 

Seaenap anggota Ka- 
binet akan ditawan, 

Selandjutnja dapat kita ka- 
barkan bahwa Sultan Hamid 
mengakui “djuga memberikan 
perintah untuk menawan ang- 
gota kabinet jang hadlir dalam 
sidang tgl. 24 Djanuari 1950. 
Serta mengakui benar ja telah 
merentjanakan akan mengu- 
tjapkan pidato singkat didepan 
anggota kabinet waktu itu 
bahwa gedung Dewan Menteri 
sudah dikelilingi pasukan APRA 
dan supaja semua menteri diam   rentjananja serta motif apa jg | 

mendorongnja untuk itu, 
  

ditempat duduk masing2. 

Beberapa Perwira MBAD minta 
overste Moh. Bachrun diganti 

'Mempengaruhi keutuhan T.T. IV 
Jersiarnga berita jg menjatakan bahwa beberapa orang 

perwira dari Markas Besar Angkatan Darat telah mengi- 
rimkan/ surat kepada Perdana Menteri jang antara lain me- 
njebut2 agar Panglima TT IV Overste Moh. Bachrun diganti, 
menggelisahkan kalangan Angkatan Darat dalam TT IV chu- 
susnja dan mungkin sekali dapat 
utuhan dalam Angkatan Darat. 

Mengenai peristiwa itu, dalam- 
pertjakapan  chusus “Panglima 
TT IV Overste Bachrun dengan 
wartawan kita.kemarin dinjata- 
kan, bahwa hingga saat ini ke- 
adaan Angkatan Darat dalam | 
TT IV tetap dalam keutuhan se4 
bagaimana keadaan dalam wak- 
tu2 belakangan ini,” Th 
Atas 5 

pendapatnja mengenai adanja 
surat: dari beberapa perwira | 
M.B.A.D. kepada Pertiana Men- | 
teri itu, Overste Moh. Bachrun | 
mendjawab : Saja tidak tahu- | 
menahu adanja surat tersebut. 
Dan boleh2 sadja orang berbuat , 
sedemikian itu. 2 yeh 

Dapat mempengaruhi 
keutuha: 

pan kita dengar kapten Harso- 
:no djurubitjara TT IV dinjata- 
kan, bahwa 
beberapa orang perwira kepad 
Perdana Menteri itu sangat me- 
njesalkan, Karena njata2, bah- 
wa tindakannja jang demikian | 
itu mereka tidak memperhitung. 
kan factor? psychologis. Dan   

'nimbulkan pelbagai 

'rit kelas II atau 

Sa dengan 
adanja surat dari | 

aja sesalkan, 

mengakibatkan — ketidak- 

malahan sebenirnja dapat me- 
Ik: tafsiran, 

sehingga besar kemungkinannja 
dapat mempengaruhi keutuhan 

“Sikap saja jang demikian itu 
— Gemikian kata kapten Harso- 
no selandjutnja — bukan mak- 

an z | sudnja untuk menghidup-hidup- 
pertanjaan, bagaimana | ka: N kan ,,bapa-isme”, Melainkan sa- 

ja mentitik-beratkan soalnja 
kepada keutuhan TT IV. 
'Tiap2 putusan Pemerintah, 

jang mengenai , mutasi mitsal- 
nja, pasti akan didjalani dengan 
taat oleh tiap2 peradjurit, tidak 
perduli ia itu seorang peradju- 

seorang Pa- 
nglima. Ini terhadap suatu ke: 

£ 1 1 an. . Iputusan Pemerintah. 
Selandjutnja dalam pertjaka- | Tetapi terhadap tjara mengi- 

rimkan surat jang demikian, 
tidak memperhatikan 

factor2 psyechologis, sangat sa- 
Demikian kapten 

Tarsono. 
Komandan Ex. Bat. 426 

| masih dalam taraf pe- 
5 periksaan, y 
Dari kalangan jang sangat 

r 

Buwono, Ali Budiardjo dan Si- 

   
Ia kenal Westerling 
sedjak 1948. 

Atas pertanjaan Ketua sidang 
"Hamid berkata bahwa ia kenal 
Westerling mulai Djapuari 1948 |   

Sidang Kabinet bubar 
30 menit sebelum di- 
serbu. 5 

Ditanja ketua mengapa ma- 
rah2, Hamid mendjawab bahwa 
Westerling mengadakan 53 anak : 

HARIAN UMUM 
DAU LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S.) 

Be 23 

5 «Pa di Band: 

diri mendjadi menteri perta- | 
| hanan. | 

: Ia selandjutnja mengakui 

| karena sebagai anggota kabinet 

' Fperintah untuk penjerbuan ka- 

'#memimpin pasukan APRA utk. 

1g sebelum, beres 
Soal pengoperan komando A.P. 

(RA. “Hari itu'ia perintahkan 
“untuk menjerbu sidang kabinet 
|djam 7 tapi gagal karena kabi- 
"net selesai djam 6,30. 

'“ Ditanja apa rentjananja kalau 
-rentjana penjerbuan gagal, Ha- 
mid mendjawab bahwa ia akan 

“minta Presiden dan Wakil Pre- 
siden supaja diperbolehkannja 

membentuk kabinet dan ia sen-   “waktu itu moril ia bersalah, 

tidak memberitahukan akan 
maksud penjerbuan. Hamid me. 
nerangkan ketika ia memberi 

'binet sedang didalam pikiran 
siang gelap, 

Waktu ditanja mengapa tju- 
“ma memerintahkan membunuh 

8 orang, Hamid mendjawab 

bahwa ia bermaksud untuk me- 
"megang kementerian pertahan- 

an dan menguasai tentara. Ha- 
mid menerangkan djuga bahwa 

“Sebelum pergj kesidang kabinet 
“hari itu, ia bermaksud akan 
'mentjegah  penjerbuan oleh 
 Westerling terhadap sidang ka- 

"penjerbuan gagal. 

Tidak terdjadi insiden, 
Atas suatu pertanjaan jang 

'dimadjukan oleh salah seorang 
anggota Mahkamah Agung jang 

diberikan kesempatan oleh Ha- 
kim Mr. Wirjono, Hamid men- 

"djawab bahwa 'ia menjanggupi 

7. 

membaiki. hal2 jang ' menurut 
| pendapatnja tidak baik al. ka- 

“ tanja adanja tendens utk meng. 
hapuskan negara2 bagian. 

Selama persidangan itu me- 
nurut keterangan, tidak terdja-   dj sesuatu insiden. — Ant. 
  

Amerika peringatkan Sailan 
Tak boleh berdagang dengan RRT 

    

   
    

  

ALANGAN jang mengetal 
wa pemerintah Amerika € 

Kolombo telah memperingatk 
ngan adanja perdjandjian 
RRT, pemerintah Sailan 
haja jang dapat menirabulkan & 

  

  -Gikabaret :,Black Cat” Djakar- 
1 Sewaktu 

     
     

   

    

nah ia bi- 
tjarakan dengan mengemuka- 
kan pernjataan pada Westerling 
bahwa ia tidak setudju 'pe- 
ngangkatan Sukarno mendjadi 
Presiden R.I. : : 

Westerling memberikan tahu 
pada Hamid waktu itu tentang 
maksudnja untuk membentak 
pasukan APRA dengan keku- 
atan 15.000 orang. Westerling 
menawarkan terdakwa me- 
ngambil oper pimpinan APRA, 
tapi menurut Hamid, ia telah 
menolaknja. : : 

Hamid mengatakan waktu ia 
sama P.M. Hatta dalam kapal 
terbang ke “Nederland, ia me- 
ngatakan pada Hatta bahwa 
Westerling orang berbahaja. 
Sekembalinja dari Nederland: 
menurut Hamid, Hatta berhu- 
bungan dengan komisaris tinggi | 
Belanda untuk Indonesia ten- 
tang kelakuan Westerling. Me- 
nurut Hamid komisaris tinggi 
Belanda minta bukti, tidak da- 
pat diberikan. : 

Hamid sanggup pegang 
pimpinan APRA. ” 

Beberapa waktu sebelum: pes 
njerbuan Bandung, Hamid bi- 
tjara dengan Westerling. Hamid 
memadjukan 3 buah sjarat utk. 
mau mengambil oper pimpinan 

harus terdiri atas melulu bang- 
sa Indonesia, dua harus menge- 
tahui segala gegevens tentang 
APRA mengenai persendjataan. ' 
nja, djumlah pasukan-pasukan 
serta pusat tentara dan ke-' 

tugasan sumber keuangan 
jang membeajai A P R A. 
Ia terima pimpinan APRA ka- 
lau sjarat2nja diterima Wester- 
ling karena setelah penjerahan 
kedaulatan menurut keterangan 
ada tenden2 menghapuskan ne- 
gara bagian jang menurut pen- 
dapatnja bertentangan dengan 
U.U.D. waktu itu. 3 

Pertanjaan ketua mengapa 
untuk menjelesaikan kegandji- 
lan itu dipakaj pasukan dan ke- 
kerasan sendjata, Hamid men- 
djawab: 
Pasukan saja bisa pakai dji- 

ka terdjadi pasukan lain (jang 
dimaksud, TNI) jang bermak- 
sud menghapuskan negara ba- 
gian”. Tgl. 23 Danjuwari Wes- 
terling menjerbu Bandung dan 
sehari sesudah penjerbuan wak- 
tu ketemu dengan Westerling 

  

ia marah2 kepadanja. 

mengetahui wartawan ,,Sin 
Min” mendapat keterangan, 
bahwa major Munawar 
jang semula selaku komandan 
Bat. 426 jang kemudian batal- 
jon ita memberontak di Kudus, 
sekarang masih dalam peperik- 
saan pihak jang berwadjib. 
Keterangan itu selandjutnja 

mengatakan, djika nanti pepe- 
riksaan sudah selesai dan djuga 
saksi2 sudah diperiksa, maka 
perkaranja akan segera diadju- 
kan kepada pengadilan, Adapun 
jang memeriksa kelak, apakah 
pengadilan tentera ataukah pe- 
ngadilan sipil, akan tergantung 
pada jang berwadjib, — (SM),     

diadakan sidang | 

ME PON OS April j.a.d. akan | 
tiba di Indonesia serombongan 
professor ahli kedokteran - dari 
luar 

oleh Organisasi Kesehatan  Se- 

APRA. pertama pasukan APRA | 

Pada tg. 5 

negeri jang dikirimkan 

dunia. : 5 
Rombongan professor jitu akan 

terdiri 13 orang dari perguru- 

an2 tinggi Inggeris, Swedan, 
Swis, India, Amerika dan nega- 

ra? lainnja jang mempunjai na- 
ma baik di dunia. : 

Di Indonesia para professor 
tersebut akan memberikan tje- 
ramah? dan demonstrasi? dalam 
lapangan ilmu pengetahuan me- 
reka masing2. Dari rombongan 
tersebut djuga diharapkan para 
ahli dokter di Indonesia ada jg. 
memberikan tjeramah menge- 
nai pengetahuan dan pengla- 
man? ilmu kedokteran di Indo- 
nesia, 

- Selain - Djakarta rombongan 
professor tadi akan memberikan 
tjeramah?2 pula di Jogja dan Su- 
rabaja, ialah dikota? jang mem- 
punjai fakultit kedokteran. Me- 
reka akan berada di Indonesia 

| 2 bulan, — (R.D.). 
  

PANITIA PENGANGKU- 
“TAN DJATENG DI. 

LANTIK 
Tg. 26-2-1953 oleh Gupernur 

Djawa Tengah, Budiono, menu- 
rut rentjana dilantik dengan 
resmi . Panitia “Pengangkutan 
Propinsi Djawa Tengah jang di- 
ketuai oleh sdr. Subakti Puspo- 
noto, Anggauta2nja terdiri da- 
ri kepala2 djawatan Kereta Api, 
Perindustrian, Lalu-lintas, Per- 
ekonomian, Transport, SBKB, 
dll. jang bersangkutan, . 

Panitia Pengangkutan Propin. 
si Djawa Tengah tersebut anta- 
ra lain tudjuannja ialah mem- 
peladjari hal2 jang bersangku- 
tan dengan pengangkutan ba- 
rang2 dan orang, mendjadi ba- 
dan perantara djika timbul per- 

selisihan antara  pihak2 jang 
berhubungan, mengusahakan se- 
gala izin baru guna trajek2 di- 
seluruh Djawa Tengah dll. — 
R. Sg. : 

WAKIL INDIA DALAM 
PANITYA SUDAN 

Sukamarsen, jang pada tahun 
1951 telah mengorganisir pemi- 
lihan?2 umum di India, telah di- 
angkat untuk mewakili India 
dalam panitya gabungan untuk 
pemilihan? jang akan datang 
di Sudan. Bira 
Sukamarsen akan mendjadi 

ketua dari panitya ini. 
Menteri luar negeri Pakistan, 

Sir Zafrulah Khan telah melan- 
djutkan pembitjaraannja dgn 
perdana menteri Mesir, djende- 
ral Naguib. 
Kepada harian ,,Al Ahram, 

Zafrulah mengatakan bahwa 
putusan terachir mengenai pe- 
nentuan wakil Pakistan dalam 
panitya gubernur djenderal 
Sudan akan diambil pada hari 
Sabtu j.a.d, djika ia ni Ta 
kembali ke Karachi, — AFP, 

Tg 

     

  

i di Washirgton katakan, bah- 

  

il 

      

  

LANGGANAN : | 

Dalam dan Luar Kota, 

  

Sebulan .......... Rp: 11.— 
Bj eran Aa Ken 0.60 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 | 

  

TAHUN IX — NOMOR 47. 

22 sana 
enakan Aaarat unaa esai MENAN —-, 

Kerdjasama ekonomi 
00. Sovjet & RRT. 

Perdjandjian baru tertjapai 
  

DARI SIDANG KABINET 
Dalam sidangnja pada sore 

Selasa jl Dewan Menteri telah 
melandjutkan pembitjaraan2nja 
mengenai pengangkatan dan 
mutasi kepala? perwakilan R.I. 
diluar negerj dan soal M.M.B. 

Pembitjaraan mengenai ke- 
pala? perwakilan R.I. diluar ne- 
geri ini masih akan dilandjut- 
kan oleh kabinet didalam si- 
danagnja jang akan datang, se- 
dang tentang soal M.M.B. telah 
disiapkan pedoman untuk di- 
rpkar dalam perundingan jang 
akan datang piiantara Indonesia 
dengan Belanda didalam bulan 
Maret tahun 'ini. 

Se'andjutnja Dewan Menteri 
djuga telah menerima baik ran- 
tjangan untuk membentuk Pa- 
nitia Negara jang anggota?nja 
terdiri darj wakil? pemerintah 
Gan D.P.R. dengan maksud me- 
rentjanakan penjusunan rantija- 
ngan undang? pertarhanan ne- 
gara. 

Demikian menurut keterang- 
an? djurubitjara. kabinet. 

Pembitjarsan soal  pengang- 
katan dan mutasi kepala? per- 
wakilan R.I. diluar negeri itu 
menurut dugaan adalah menge- 
nai pengangkatan? baru, antara 
lainnja untuk menetapkan ke- 

pala perwakilan di Manilla se- 
bagai Mr. A. A. Maramis jang 
akan dipindahkan ke Bonn itu. 

— Ant. : 

GUBERNUR KALIMAN-   ngan melalui . kedutaannja di 
pemerintah Sailan, bahwa de- | 

Sailan dan | 
jang berba- 

kibat2 jang menjukarkan. 

Dikatakan, “bahwa langkah 
'selandjatnja jang akan diambil 
(oleh RRT. jalahduntutan dari 

i BAN ntuk..membuka. ke- 
dutaan besarnja di Sailan, jang 
katanja akan mendjadi pusat 
propaganda Komunis dan mung- 
'kin akan dapat  mendjadikan 
Kolombo pusat besar bagi kaum 
Komunis di Asia Tenggara. 

Kalangan tadi menjatakan de- 
mikian dalam komentarnja me- 
ngenai statement menteri bahan 
makan Sailan, Sir Oliver Goone- 
tilleke, tg. 22 Pebruari jl., bah- | 
wa RRT telah menjelamatkan 
Sailan dari kelaparan. — UP. 

g 5 tahun antara 
“menempuh djalan 

  

PISSAREV DIKELUARKAN 
Putusan pemerintah 
Belanda. 

Pemerintah Belanda telah 

memutuskan, mengeluarkan ko- 
responden Sovjet Uni Lev Con- 
stantinovich Pissarev dari Den 

kegaitan2 spionase. 

| Pissarev telah ditahan sedjak 
| tanggal 23 Desember — AFP. 

  

ANAK BUAH HADJI 
MAT ITEM 

Sudah: tertangkap dam: 
sisanja masih ada tapi 
ta” begitu mengchawa- | 

tirkan, | 
Kepala Roserse Kriminil Ke- , 

polisian Djakarta Raya, Ko- 
misaris  Sudjono menerangkan 
bahwa ketjuali Hadji Mat Item 
jang sudah tertembak mati, dju- 

ga pihak berwadjib telah ber- 
hasil menangkap  sedjumlah 

anak buah gerombolan Mat 
Item, dan kini berada dalam ta- 

hanan menunggu waktu utk. di 

minta pertanggungan djawab- 

nja dihadapan sidang penga- 

  
dilan. . 

Diterangkan, bahwa sisa ge- 

rombolan tersebut sampai se- 
karang masih ada, tapi tidak be- 

gitu mengchawatirkan lagi. Wa- 
laaupun demikian, menurut Su- 

djono, kita harus tetap bersikap 

waspada dan sama sekali tidak 
boleh lengah sedikitpun, sedang 
kan rakjat diharapkan agar te- 

tap terus pula memberikan ban- 

tuannja kepada alat2 kekuasa- 

an negara jang bertugas menga- 

mankan daerah Djakarta Ra- 

ya. Sis 
Sudjono menaruh pengharga- 

an dan pudjian atas berhasilnja 
usaha bataljon ,,Kala Hitam” jg 
dalam tempo singkat telah da- 
pat mentjapai hasil gilang-gemi. 
lang dengan memuasnakan ke- 
pala gerombolan Mat Item, jang 
sudah terkenal kedjahatannja 
dan sedjak lama belum berhasil 

ditangkap. 

. »Bagi saja, demikian Sudjono, 
tidak mendjadi soal apakah jang 
dapat menangkap atau memus- 

nakan kepala gerombolan itu 
adalah pihak tentera atau polisi: 
jang terpenting ialah kembalinja 
lagi keamanan seperti sediakala, 
sehingga rakjat bisa hidup ten- 
teram”, -— Ant, 

    
   

berapa. waktu jang lalu di 
laga langsat gerombolan pernah 
membakar 63 rumah dan 1 mes- 

djid, 

Haag, karena ia terlibat dalam | 

TAN 
Tindjau tempat? jang 

tidak aman. 

Rombongan Gubernur Kali- 

mantan telah menindjau tem- 

pat2 jang kerapkali dikatjau ge- 
rombolan setjara besar disekitar 

Kandangan dan Barbai antara 

lain Padangbatung, Telagalang- 

sat.dan Muara Angkinang. 
Patut diterangkan, bahwa be- 

Te- 

Tadi malam ditempat itu pi- 

hak polisi telah melakukan ke- 

pungan pula terhadap pemim- 

pin2 gerombolan jg sedang bera- 
da dihutan Umbai. Dlm pertem- 
puran itu dipihak gerombolan 

mati 3 orang, sedangkan di- 
pihak polisi tidak ada korban 
jang djatuh. 

Pada seorang anggota gerim- 
bolan jang tewas jang dikata- 

kan berpangkat kapten, dikete- 

mukan “surat dengan tulisan 

Arab jang berbunji : ,,Bapak sa- 

ja Hadji Mahfuz meninggal du- 
nia tanggal 16 Pebruari 1953 
djam 13.00”. Ini makin membe- 

narkan berita bahwa Hadji Mah- 
fuz wakil Ibnu Hadjar telah ma- 

ti karena perebutan kekuasaan 

dengan Dardi adik Ibnu Hadjar 

dan dibunuh oleh Dardi sendiri. 

Kini polisi sedang mentjari ku- 

buran Hadji Mahfuz. — Ant. 
  

GEDUNG PENJELIDIKAN 
PERTANIAN 

Didirikan di Ngawi. 
Dari kalangan resmi di Djawa 

Timur didapat keterangan, bah- 
wa dalam tahun ini direntjana- 
kan oleh Balai Penjelidikan 
Tehnik Pertanian di Bogor utk 
mendirikan sebuah gedung di- 
desa Ngale, daerah Ngawi, jang 
akan dipergunakan untuk me- 
njelidiki pertanian di Djawa 
Timur. 2 

Biaja pendirian gedung ter- 
sebut ditaksir Rp. 600.000,—. 

RRT ke Port Arthur. 

Para diplomat tadi katakan, 
bahwa kundjungan Chou En Laj 
Port Arthur jang dikuasai oleh 
Sovjet Uni untuk ikut meraja- 
kan hari ulang tahun ke-35 dari 

angkatan perang Sovjet adalah 
hanja salah satu kedjadian2 
baru2 ini, jang menandakan 
adanja hubungan persahabatan 
baru antara Sovjet Uni dan 

RRT, 
Rundingan ekonomi 

berhasil. 
Rundingan2 ekonomi jang te- 

lah lama diadakan antara RRT 
dan Sovjet Uni kini telah men- 
tjapai hasil jang memuaskan. 
Dikatakan seterusnja, bahwa 

waktu peringatan tgl. 14 Pebru. 
ari di, Moskow kedutaan besar 
RRT di Moskow telah mengada- 

serta da- 

jang 
RRT jang telah ikut 
lam rundingan2 ekonomi, 

jl. Dalam daftar tamu2 jg me- 
ngundjungi resepsj tsb. jang di- 
umurAkan oleh harian2 di Mos- 
kow dan sampai di London hari 

teri perdagangan luar .ne- 
geri RRT, Ye Chj Chuang, wa- 
kil ketua Dewan Ekonomi dan 
Keuangan RRT, Li Fu Chun, ke- 
pala sekretariat Dewan Ekono- 
mi dan Keuangan RRT, Sun 
Shao Ven dan berbagai2 pena- 
sehat2 ekonomi dan keuangan   

  

RRT lainnja. 
Pihak Sovjet didakili oleh 

marskal Nikolai Bulganin, men- 
teri luar negerj Andrei Vishins- 
ky, menteri perdagangan luar 
negeri P.N. Kumikin dengan 7 
“wakil menterinja, menteri per- 
tahanan-maseka! A. M. Vassi- 
levski, menteri angkatan laut 
laksamana Kuznezov dan 12 

Sovjet — R.R.T. telah | 

kan resepsi, jang dikundjungi | 
oleh pembesar2 Sovjet, maupun | 

dimulai sedjak bulan September | 

Selasa tertjantum nama2: men- ' 

OVJET Uni dan RRT kema rin dulu rupanja hampir selesai 

untuk mengadakan pengwm uman telah tertjapai suatu per- 

djandjian kerdjasama dalam la pangan ekonomi dan keuangan 

djangka pandjang jang baru an tara Sovjet Unj dan RRP. der 

mikian interpretasi jang diberi kan oleh para diplomat di Lon 

don mengena, kabar jang disiarkan oleh rad:o Peking tentang 

kepergian perdana menteri mer angkap menteri 

RRT, Chow En Lai dan pembesar? angkatan laut seria darat 
luar negeri 

| anggota2 lainnja dari pemerin- 

| tah Sovjet Uni, terutama kepa- 

la2kementerian2 urusan @KOnNO- 

mi dan tehnik. — UP. 
| 
| 

LASINGKAN 
: Dalam. sedjarah (riwajat) Iri- 

| dupnja pribadi Sultan Hamid II 

| tiada djasanja sama sekali ter- 
| hadap masiarakat baik politis, 

| economis maupun culturis. 

Dia akan menerima hukuman 
bukan so'ainja sebagai colabo- 

| rateur, separatisme, setelit ko- 

| loniaal Belanda. Co, pelopor B. 

F.O. maupun bonekanja koloni- 
aal Belanda. 

| 
! 

| Sultan Hamid II telah ada ni- 

l 

| 

Latan untuk membunuh dirinja 
| Sri Sultan Hamengku Buwono 
IX selaku Menteri Pertahanan 
dari Negara Republik Indone- 

| sia. 
|. Dapat kami upamakan tinda- 
kan coup terhadap Negara de- 

ngan tjara membunuh pemim- 

Din demi pemimpin Negara, 
Sultan Hamid II merasa da- 

pat saingan dri Sry Sultan Ha- 
mengku Buwono IX berhubung 

dalam. Negara Indonesia hanja 

ada 2 (dua) orang Sultan jang 

berpengaruh besar. Sebaliknja 
Sultan sendiri tiada sama 

sekali . merasa. mempersaingi 
(berconcuren). 

Adanja Sultan Hamid IL se- 
laku" anggauta  B.F.O. dari 
utusan Indonesia  tertjiptalah 
K.M.B. penghalang Kemerdeka- 
an Indonesia Sultan Hamid II 

supaja dihukum dengan £jara 
pengasingan ditempat rahasia 
berserta keluarganja dalam se- 
umur hidun. 

SATRIJOPIDEKSOS 

Gamping 

Sri 

  
Bao Dai bentuk 54 batalion 

Penduduk akan dikerahkan 

Sidang panitya tinggi militer 

Vietnam jang dipimpin bersama 

oleh Kaisar Bao Dai dan Menteri 
Negara Perantjis urusan Indo 

china Jean @torneau di Dalat 

! (tempat kediaman Bao Dai di- 
musim panas) tih mengambil ke- 

putusan utk membentuk 54 ba- 

taljon dlm tahun ini jang semua 
,akan ada dibawah pimpinan op. 

  

“sir2 Vietnam Bao Dai. 

Suatu komunike jang dikeluar 

kan sesudah sidang menjatakan, 

bahwa akan diadakan panggil- 

an kepada sedjumlah besar pen- 

duduk untuk dinas tentara. De- 

ngan tambahan kekuatan ten- 

tara itu komando tinggi Vietnam 
Bao Dai akan mendapat tang- 

gungdjawab lebih besar, teruta. 

ma di Vietnam Selatan. 

Panitya tinggi militer dengan 

keputusan tadi telah menjem- 

purnakan rentjana jang bertu- 

djuan makin lama makin banjak 

menjerahkan keamanan dan per. 

tahanan wilajah Vietnam  ke- 

pada para pembesar Vietnam 
Bao Dai. 4 

Kalangan militer di Saigon 
menegaskan, bahwa pembentuk- 

an bataljon2 tadi tidak akan 

merobah prinsip2 satu komando 
bagi perang Indo China tapi ko- 

  

Djepang sedia berdagang 
dgn Asia Tenggara, : 

“4 Ka 

FP MEWARTAKAN dari Manila, bahwa dalam keterang- 
annja pada hari Selasa dimuka konperensi ECAFE di 

Manila, delegasi Sov jet Vas.sily Kamensky menjatakan, bah- 

wa pemerintah Sovjet bersedia mengadakan persetudjuan? per- 
dagangan dan membantu usaha industrialisasi negara? jg. terbe. 
lakang jang mendjadianggauta ECAFE. 23 

Dikatakannja, bahwa produk- 

Si alat2 mesin jang dibutuhkan 
oleh Asia kini adalah 3 kali da- 

ripada sebelum perang dan ia 

diberi kekuasaan untuk menan- 
da-tangani persetudjuan2 per- 
dagangan -pada setiap waktu, 
djika  negara2. Asia menghen- 
dakinja. 

Delegasi Djepang menerang- 

kan, bhw, pemerintahnja meng- 
hendaki perdagangan dengan 
Asia Tenggara. Mengenai ren- 

dahnja eksport perdagangan ia 
mengemukakan sebagai. sebab 
tingginja harga2 bahan2 mentah 
jang dieksport, Demikian AFP. 

Menurut UP, dalam sidang tsb 
delegasi Djepang menawarkan 
barang2 modal serta barang? 
buatan paberik jang dibutuhkan 

pada AM WS 3 REA Ai AA by Rp 2 

| 

  

oleh pelbagai negara didaerah 
ECAFE guna perkembangan 
perekonomiannja. 
Ditambahkannja, bahwa Dje- 

pang bersedia memberikan kon- 

sesi2 bea tjukai, djika diberikan 
status anggauta oleh GATT, 
(General Agreement on Tariff 

and Trade), Berkenaan dengan 
kurangnja persediaan Djepang 
akan dollar, ia memberikan sa- 
ran supaja diadakan Suatu sis- 
tim pembajaran multilateral, 
guna menggantikan persetudju- 
an2 bilateral jang terdapat de- 
wasa, ini, 

Dinjatakan selandjutnja, bah. 
wa lebih dari 2075 import Dje- 
pang berasal dari negara2 da- 
erah ECAFE dan Djepang men. 

djual kepada negara2 itu 40 

dari djumlah seluruh eksportnja, 

mandan2 Vietnam  didaerah2 

akan mendapat lebih banjak ini- 

siatip untuk melakukan operasi 

Dikatakan tidak akan : 

sukaran2 dalam pengerahan 

naga2 bagi bataljon2 jang harus 

selesai dibentuk dalam tahun ini 

dan jang semuanja akan terdiri 

dari 40.000 orang. Afp. 

KERUGIAN SEDIKITNJA 
Rp. 2 DJUTA 

Karena penjakit "artona”, 
Lebih kurang 80.000 dari 

djumlah 2.500.000 pohon kelapa 
idaerah Kedu Selatan telah di- 
serang ulat "artona” sehingga 
tidak dapat berbuah, kerugian 
penduduk dalam tahun 1952 di- 

taksir sekurang - kurangnjna 
Rp.2.000.000.—. 

Setiap pohon kelapa setahun 
dapat berbuah 50 butir. Harga 
padi waktu sekarang tiap butir 
antara Rp.0,50 sampai dengan 

  

» 

ke- 

   

  
  

Rp. 0,75. 

Menurut keterangan  Djw. 
Pertanian, penjakit artona itu 
timbul sedjak bulan September 
1949. Memberantasnja  djika 

terbukti sudah ada gangguan, 
dilakukan dengan obat tepung 
akar tuba (derris  poeder) di- 
tjampur dengan kapur dan air, 
disemprotkan dengan alat -pom- 
pa. Daun jang sudah merah 
perlu dibakar supaja penjakit- 

nja djangan sampai dapat me- 
Inuar. 

Pemberantasan jang dilaku- 
kan oleh “Djawatan Pertanian 
pada tahun 1951 dilakukan ter- 
hadap J.k. 75.000 pohon, dengan 
beaja lebih kurang Rp.240.000... 
Didalam tahun 1952 Lk. baru 
50X jang dapat diberantas. Ke- 
sukaran sering2 mengenai soal 
keuangan, Setiap pohon memer- 
lukan beaja tidak kurang dari 
Rp.3,—. Ant, 

HARGA EMAS DI 
DJAKARTA 

Tanggal 25 - 2 kwalitit A 
Rp. 39.—, dan kwalitit B. Rp. 
88,50 per gram. / 

Sungguh2 terdjadi 
x Baru? imi 100 orang murid 

jang terdiri dari pegawai? me- 
geri, mulai djdm 5 sore telah 
siap disekolah Keputran di Alo- 
on2 utara untuk mengikuti kurs 
sus CPU bg. C. Diantaranja 

ada jang datang dengam sepeda 
dari Prambanan dan Elaten dt. 
Untuk memundjukkan semangat 
beladjar, mereka dengan sabar 
menunggu kedatangan gurunja. 

  

    Tapi sampai djam 19.06 sang 
guru tidak “muntjul dan aohirs 

nja mereka terpaksa nulang. 

 



     

   

   

  

    
   

    
     

              

   

  

    

     
   
   
    

   
   

  

   
   
    
   

  

      

  

         orang dari pegawai Jajasan Ko-. 
pra di Toli-toli - telah ditahan | 5 
oleh pihak Na berwadjib ka- | 

Le 2 rena ditudi 

  

          

        
      
      

  

   

       
        

        
    

    
      

    
     

uh melakukan korupsi. 5: Kap 
e 2  MENADO — Delegasi DPR - n@sional 
LI | daerah Minahasa jang diketuai i 

“ oleh M. Sondakh, telah berada di 
3. Djakarta, untuk bertemua de- 

ngan - Pemerintah Pusat (Ke- 
menterian Dalam Negeri) perlu | z 
memetjahkan soal2 sekitar soal2 | 

| kepala daerah otonomi dan an 

Mina 
        

      

   

      

  

  

  

begitu djuga un- | 
kredit setjara | 

sehat berdasarkan azasd" 'kebi- 
Gjaksanaan 

K sebagai-alat 
“jang sjah sampai se 
, uang Kertas : itun   

  

t 

  

   

   

    
    
    
    
      

   

En? tidak: Selalu « dapat men 
Mi kekuatan2 apa jang “bek 

1 aja alam -“masjarakat rt 
: a tidak dapat Tn 

Ki rangannja mengenai 
perletakan djab: 
Merle . -Cochra 
bahwa sekarang 

untuk, Indones 

  

keinginan bangsa Indonesia. 
   

      
Serikat, dj Indonesia. 

apa jang akan didjalk 
Sudah barang tentu, 

»Pedoman”, untuk pe 1 

Hiaat dengan 

    

   

      
   
    
    
      
      

        
   

   
   

   
    

  

   

  

   

  

   

   
   

   

    

   
   

   
      

   
    
    

   

    

   
   
   

   

  

    

  

    
   

   

  

       

        

   

  

    

  

   
   

5 ja sendiri | jang hanja sesuai 
dengan "gapan2-nja sendiri 

ta jang Ga Beban de 

nan, Tridake akan Pa 

  kita tidak begitu kuat 
ona oleh. Cochran. “Demik: ai 

rintiskan 
bangsa2   

  

Dena kami. 
bertjektio. an “dengan 

o- | pagar Dekan dng 

Ki asa atau bankir Pemerintah 'pa- 

beri hantuan tehnis: pada per- 

“bank 

'atas tanggungan jang 
1 | dalam: kertas 

2 

  

      

    

    

    

  

    

  

    

    

    

   

      

    

  

   
   

  

   
   

        

    

      

| dalam .memperkembang 
s| kredit nasional dan bank nasio- 
“'nal chususnja, dalam: pengawas: 
Tan terhadap urusan kredit. da- 

| lam mengurus dan menjelengga- 
. Irakan administrasi. 

if tukan pekerdjaan2 lain 
Bank jang tidak disebutkan da- 

dan menilai apa. keperluan dan | 

a | Keputusan Dewan diambil de- 

kalau sebagian para . pemimpin |. waktu 

Pe | paja pokok pertikaian diadjukan : 

     

   

      

   
     

     

  

   

    
     

. nja. 
dadi dari F ja hak2 dalam 

Rona moneter, misalnja pe- 
mindahan 'dan penerimaan uang, 

mendiskonto surat2 wesel, surat? 
hutang, mandat? dil, djual-beli 
wesel, | 5 kertas-perbendaraan, Su- 

utang, dll. maka bank pun 
| bertindak. sebagai pemegang ku- 

  
   

da transaksi2 keuangan, mem- 

@jandjian2 engan negara2 a asing 
i2 luar negeri . atas 

permintaan “Pemerintah. Pun    

an alat2 pembajaran | luar negeri 
(RI Selandjutnja bank tidak 
memberi. kredit atau nang muka 

  

. blanko kepada siapapun, begitu 
djuga tidak ikut serta dalam pe- 
rusahaan dagang dan keradjinan 

atau "perusahaan jang manapun 
djuga, : 

- Bank berkewadjiban, setiap 
Menteri Keuangan menganggap 

perlu guna : menguatkan kas-ne- 
gara, memberikan uang “ muka 
dalam rekening-courant Kepada 
Rep. Indonesia, jang diadakan 

tjukup 

perbendaharaan 

dan jang pengeluaran atau peng 

. "| gadaiannja akan diizinkan ber- 
dasar undang2. Dari seluruh 
uang muka itu sedjumlah 50. 
Te rupiah tidak berbunga. 

Dewan Menteri Direksi 
: Gan Dewan Penasehat. 

Bank Indonesia mempunjai | De- 

. (wan Moneter, Direksi dan De- 
ca. kawan. Penasehat. Tugas Dewan 

Mente menetapkan. kebidjaksa 
naan moneter umum dari Bank. 
memberi petundjuk2 Fonada: Di- 

| reksi tentang kebidjaksaan Bank 
dalam urusan2nja jang lam, da- 

lam mengatur nilai satuan- -uang, 
an 

persediaan ' 
alat2 pembajaran Juar negeri 

| Rep Indonesia, dalam menentu- 
kan persimpangan | peraturan ten 

tang djaminan emas dalam kea- 
daan luar biasa, dalam menen- 

bagi 

lam rentjana- undang2 ini dan 
penetapan ena: asa “dari 
Bank. 

Dewan Ananeten terdiri dari 3 
: anggauta, jaitu Menteri Keuang | 
jan (Ketua), Menteri Perekono- | 
mian dan Gubernur Bank, djika | 
Menteri Keuangan tidak ada Gu- 

Ibernur Bank menggantikannja. 

ngan suara terbanjak. Anggauta 

jang kalah suara berhak dalam ' 
seminggu . meminta sus 
  

kepada Dewan Menteri untuk di 
« Iputuskan. Putusan Dewan Mo- 

.neter itu bisa ditunda, tapi kalau 
keadaan mendesak bisa tidak. 
Dewan Moneter  sekurang2nja 

bersidang sekali 14 hari, ang- 

» |gautanja tidak boleh berdagang 

atau mempunjai kepentingan da 
lam salah satu usaha dagang. 
Tanpa idjin Pemerintah, tidak 

boleh ada pertalian darah atau 
| periparan dalam deradjat ketiga 
antara para, nggauta Dewan Me 

noter dan para Direktur satu sa 
ma lain. h 

(Bersambung hal. 4) 

| rangg. akn Talia jang Kes 

keluarkan dari rumahnja, dinaik 
kan. kedalam gerobak: karena 

seki angkut Bata selesai, ter- 
paksa “dua kali gerobak “bolak- 

  

| balik, tergesa-gesa, seperti evd- 
kuasi dizaman perang. f 

Orang jang melintas didjalan 
raja berlanja-tanya Get “dibawa 

banjak orang jang tuhu. Hanja 
beberapa tetangga disebelah- 
menjebelah rumah itu, sedikit 
mengerti duduknjo, perkara ma- 

rumah | ka terdj srEyolusi. 
tangga”. Merekw, , onton dari 

    

92, sambil “A 

| tana ketnargd ia E 
Searang pemuda jang kebe- 

uban gann unangannja di- 
it 

jat barang? jang adi- 
erobak itu, lalu ber- 

1 1 Kg Aa, 

3 (ANGGARAN BELAN- 

kementerian, jaitu Kementerian 

“djuta. — Ant.) 

mengurus dan menjeleng- : 
| garakan administrasi persedia- F 

Idjojo atas atjara2 Parlemen ia- 

  

| kemada barang2 itu? Dilelang? 
Didjual? Pindah rumah? Tidak 

ai Gen Th 
ari ini ada diibu 

u Bachrun, Atb- 
dan Achalik 

. n. Mereka telah diutus 

| oleh Dawan. tersebut menemui | 

.seor ang athrter un- ' 
daan (Batanghari) 

   Bear. 1 Soga 
sr. untuk Soro- 

F penduduk kabupa- 
hari 200.000  djiwa, 

: pula penduduk 
Untuk 

kini 
di 

rangin. 

itu sampai 
3 dokter, jaitu 

— Ant, 

DJA PEMILIHAN 

UMUM 

Tea Aka 335.000.000 
es Grupiah, 

Menteri Dalam Negeri Mr, 
Moh, Rum mengatakan, bahwa 
anggaran  belandja dari pemi- 
lihan umum seluruhnja ber djum- 
lah 3385 djuta, dipikul oleh tiga 

Kehakiman 225 Gjuta, Kemente- 
rian Dalam Negeri 100 djuta dan   Kementerian Penerangan 19 

Balak kemungkinan 

langan Parlemen, bahwa usul 

— Oleh kalangan tsb penolakan | 
usul amendemen Trunodjojo cs. 
hakekatnja adalah suatu kr acht: 
proef kekuatan perimbangan jg. 
ada dalam Parlemen utk meng-. 
hadapi usul mosi Rondonuwu 
itu, djustru karena latar-bela 
kang usul amendemen 'Truno- 

lah untuk mengelakkan pem- | 
bitjaraan usul mosi - Rondonu- 
wu cs. Menurut keterangan me- 
reka dalam sidang tertautup itu: 

| jang menjokong usul. amende-: 
men Trunodjojo es, ialah Iraksy 
'si2 Masjumi, NU, Katalik, Par.f 
Kkindo, PSI, -Parindra dan De- 
mokrat. Kesan? kalangan Par- 

| lemen itu terhddap kemungki: 
nan diterimanja “usul  mosi 
Rondonuwu didasarkan pula 
pada 'ikesan mereka,” bahwa 
fraksi P.N.I. jang kemarin dju- 
'ga menolak usul amendemen 
Trunodjojo es. akan menjetudjui 
usul mosj Rondonuwu es. 

Fraksi PNI tidak akan 
menjetudjui mosi? : 

Tetapi dalam pada itu dida- 
pat keterangan dari kalangan 
“fraksi PNI sendiri, bahwa pe- 
nolakan fraksi PNI terhadap 
usul amendemen Trunodjojo ti. 

dak boleh. diartikan, bahwa 
fraksi PNI A priorj sudah akan 
-menjetudjui usul mosj Rondo- 
nuwu tentang pembukaan per- 
wakilan di Moskow tahun ini 

djuga. Penolakan itu menurut 
keterangannja ialah didasarkan 
atas hak-hak Parlemen “untuk 
'membitjarakan usul2  mosi, 
maupun interpelasi, maka de- 
ngan begitu us amendemen 

| Trunodjojo cs. atas atjara2 si- 
Gang Parlemen oleh fraksi PNI 
 dipandangnja sebagai pengura- 
ngan atas hak2 Parlemen itu. 

R3 pena usul mosi Rondonu- 
wu Mn oleh kalangan 
Da ga ., bahwa oleh fraksi 
| PNI' pembukaan perwakilan di 
Moskow dalam tahun ini djuga” 
'tu bukanlah merupakan suatu 
soal prinsipil utk me-,riskeer” 
suatu krisis-kabinet. Oleh ka- 
rena itu fraksi PNI masih me- 
merlukan penindjauan dan pe- 
rundingan2 dengan pihak2 lain 
guna menghadapi 

apakah penerimaan usul mosi 
'itu oleh Parlemen akan menje- 
bahkan terdjadinja krisis kabi- 
net karena penarikan Menteri2 
dari Masjumi ataupun tidak, 
Djika hal itu memang akan me- 

  

Tangga, akam Begitu ajadi ina?! 
»Tjoba terangkan, - bagimana 

duduknja perkara? 2 tanja .gn 
dis. 

Mereka" telah Berbiorai, Bus 

  

minja sang suami menumpang 
dirumah isterinja. Dulunja m » 
reka melarat, isterinja tak pu- 
.nja barang2 berharga ketjuali 
hamja rumah. serta pekarngan- 
nja itu. Dari sedikit kesedikir su 
aminja ig radiin bekerdja bisa 
membeli perabot? rumah tang- 
ga, hingga lama kelamaan Tu- 
mahnja djadi agak bagus, pera- 
botnja Ta Mereka punja 

- | empat anak. Suatu hari     materi itu kalau Hen 
dbije Kk pertjektjokam rumah 

    

  

dam ibu anak2 itu bertjektjokan, 
karena urusan prive. Tilektjok 

punja tjektjok, dorernja jatpad 

pembukaan perwakilan d Moskow 
ma oleh Parlemen djika atjara itu 

   

1 persergan: 1953 ig 

usul mosi” 
|Rondonuwu cs itu, konkreetnja, 

' Konperensi tersebut jang un- 
tuk pertama kalinja diadakan 
dikundjungi oleh 70 berbagai or- 
ganisasi wanita Islam dari selu- 

ruh Indonesia, dan diselenggara- 
kan oleh Lembaga Wanita dari 
Badan Kongres Muslimin Indo- 

nesia, sedangkan atjara terpen- 

ting jang akan diperbintjangkan, 
ialah soal- undang? perkawinan. 
Ketua Umum Lembaga Wani- 

ta Islam Indonesia, Nj. Sjamsu- 
ridjal, dalam mentjelaskan mak- 
sud daripada konperensi ini, an- 
tara lain menerangkan, bahwa 

Lembaga Wanita Islam dibentuk 
115 tahun jang lalu, jakni pada 
tanggal 23 Agustus 1951, dan 
adalah merupakan suatu badan 
kontak dalam Sekretariat Badan 

| Kongres Muslimin Indonesia jg 
berkedudukan di Djakarta. 

Diterangkan, bahwa tugas da- 

ripada Lembaga Wanita Islam 
tidak berdjauhan dengan tugas 

Badan Kongres "Muslimin Indo- 

nesia, jang mempunjai pedoman 
azasi perdjuangan, politik dalam 
dan luar: negeri, ekonomi, sosial, 
pendidikan, dll, ketjuali hanja 
lebih dalam lagi mempersoalkan 

Pembukaan perwakilan RI. di 
Moskow mungkin diterima? 

usui mosi Rondonuwu 
Daorarn JA usul amendemen Trunodj jojo cs. utk menang- 

guhkan pembitjaraan usul2 mosi a 
sesudah pembitjaraan Rentjana 
dengan suara 51 lawan 66 telah menimbulkan kesan? pada ka- 

dan interpelasi sampai 
Anggaran Belandja Negara 

mosi Rondonuawu cs. tentang 

th. ini djuga mungkin diteri- 
diadjukan pada tgl. 13-3 jad. 

nimbulkan krisis, maka fraksi 
PNI tidak akan menjetudjui 
mosi Rondonuwu £S.,  tetapipun 
tidak akan menolaknja, ar tinja 
fraksi PNI akan bersikap ab- 
stain. 

    Sikap fraksi PNI ter- 
hadap R.U.U. padjak 
N.V. 

| “Ditanja mengapa fraksi PNI. 

. fidak menjetudjui pendirian2 

beberapa pihak dalam sidang 
“tertutup kemarin jang meng- 
hendaki supaja R.U.U. padjak 

jangu:belah 
diamen ecer. —. Oleh Djaswadi 

(PNI) ditarik kembali oleh Pe- 
merintah atau diteruskan pem- 
bitjaraannja, “kalangan fraksi 
PNI tsb menerangkan, bahwa 
fraksinja - dapat menjetudjui 
permintaan Pemerintah - untuk. 

menangguhkan pembitjaraan- 
nja ituxbersama2 dengan pem- 
bitjaraan Anggaran Belandja 
Negara, karena dasar - dari 
pada R.U.U, itu ialah terdapat 
pada rentjana Anggaran Belan- 
dja itu. Pelaksanaan amende- 
men Djaswadi, berartilah ber- 
kurangnja 200 djuta rupiah darj 
penerimaan negara tahun ini, 
maka menurut kalangan tsb. so. 

alnja ialah mentjari sumber2 
lain guna dapat menutup keku- 
rangan 200 djuta itu, dan djika 
R.U.U. itu di-,forceer” sekarang 

ini, menurut kalangan tsb. da- 
pat mengguntjangkan keduduk- 
an kabinet. 

Perbandingan kekuatan 
fraksi?. 

Perbandingan kekuatan frak- 
si2 dalam Parlemen kini adalah 
sbb.: 5 
Masjumi 39, PNI 37, PIR 15, 

PSI 14, PKI 16, Demokrat 13, 
P.R.N, 8 Katolik 8, N.U. 8, Par- 
tai Buruh 5, PSII 3, Parkindo 5, 

Parindra-4, Partai Murba 4, SOB 

Tidak berfraksi 16. — Ant. 

MR: AHMAD ENAN 
2. DARI KAIRO 

Mr, Ahmad Enan, Pemimpin 
Umum "Misr Insurance Compa- 
ny”, dari Kairo “telah tiba di 
Djakarta dengan maksud hen- 
dak berunding dengan pihak In- 
donesia tentang kemungkinan 
bagi  terbentuknja ' Maskapai 

  

Assuram si   Indonesia — Mesir. 
— Ant, 

  

TJERAIAN 
talak djatuh .. Tn 

»Seterusnja Se skmoboli 22 ha 

mja sigadis. 

»Tentu sang suami jang harus 

pergi dari rumah itu, karena is- 
terinja jang punja rumah. Tapi 
sang suama wunja' hak milik 
barang? perabot rumah. Perem- 
puan itu tidak keberatan barang2 
milik bekas. suaminja dibawa 
pergi, malah dia bantu melem- 
par-lemparkan bantal-kasur dan 
medja korsi keluar rumah, ber- 

| serakam dipelataran, hingga 1g 
laki? djadi ribut, buru2 tjari 
gerobak untuk mengangkut ba 
rang2 itu, Demikiantah perang 
dinoin itu buburan, milik? prve 
sudah dselesaikan. Jang perem- 
puan sudah berdaulat penuh di- 
rumah, tapi tuk ada perabotnja 

  
  Pagpaieetjuati hanja sebuth am 

1 Son “Telak perkawinan 
Dikupas oleh Konperensi Wanita Islam 

Seluruh Indonesia 
? PBAG: AT pendahuluan daripada Konperensi 

Seluruh Indonesia jang ber fangsung dari tanggal 25/2 sam- 
pai dengan tanggal 26/2 di Djakarta, digedung Adhuc Stat, Djl. 
Iman Bondjol, telah dilangsungkan malam resepsi, jang antara 

“ lain dihadiri oleh Menteri Agama Fakih Usman, 
sjumi seperti Dr. Sukiman, Moh. Natsir dan Mr. Sjafruddin Pra- 
wiranegara serta undangan? lainnja. 

"wanita Islam, 

masih merasakan akan kekura- 

'akibatnja, maka dari pihak me- 

SI 3, SKI 3, BTI 3, Propresip 8,   

Wanita Islam 

pemuka? Ma- 

urusan2 jang mengenai dunia 

Tentang renijana undang? per- 
kawinan jang mendjadi salah 
satu atjara terpenting dari kon- 
perensi ini diterangkan, bahwa 
perkawinan adalah sumber ke- 
bahagiaan dan keadaan, tetapi 

sebaliknja dapat pula mendjadi 

Sumber kesusahan dan penderi- 

taan, Pada saat ini, masjarakat 

ngan? dalam melaksanakan hu- 
kum? perkawinan setjara tertib, 
dan karenanja tidak mengheran- 

kan apabila soal itu selalu men- 
djadi. buah perundingan jang 

hangat. $ 
Oleh Nj. Sjamsuridjal lebih, 

djauh diterangkan, bahwa sebe- 
narnja soal perkawinan adalah 

mendjadi soal masjarakat umum, 
tetapi karena pada umumnja 

persengketaan2 jang timbul da- 

lam perkawinan itu seakan2 wa- 
nitalah jang selalu menderita 

rekalah jang keras bermaksud 

mentjari pendjelasan jang akan 

dapat membawa lebih tertibnja 
penglaksanaan hukum2 perka- 
winan. 

Menteri Agama Xjai Hadji 
Fakih Usman jang - kemudian 
mengutjapkan kata sambutan, 

antaranja menguraikan betapa 

pentingnja adanja suatu un- 

dang2 perkawinan bagi kaum 

wanita umumnja dan wanita2 

Islam chususnja. Dikatakan, 

bahwa setelah kita mentjapai 
kemerdekaan, maka sudah se- 

harusnja terdapat suatu un- 
dang2 perkawinan jang dapat 
mendjamin dan benar2 dapat 
memperlindungi hak wanita di- 

dalam perkawinan. — Ant. 

BOSOR — SUKABUMI 
MASIH BELUM AMAN 
Gerombolan terdiri “ dari 4 

orang dengan pakaian jang me- 
njerupai pakaian anggota2 CPM 
baru2 ini djam 06.30 telah me- 
ngehentikan Ootobis ,/Erlangga” 
di “Tjiherangpondok, sebuah 

tempat diantara Bogor dan Su- 

kabumi. Semua barang2 penum- 
pang telah dirampasnja tapi 
penganiajaan terhadap penum- 
pang2 tersebut Aa ee indie 

derita. Berapa kerugian 
para penumpang belum lagi 

dikietahui. : 
Selandjutnja pada harj  jtu 

djuga kira2 djam 08.45 seorang 
Belanda bermana Welden yang. 
mengendarai mobilnja dari dju- 
rusan Sukabumi menudju Bo- 
gor, sesampainja di Tjikretek 
dekat Tiiherangpondok telah 
ditjegat oleh segerombolan 
'pembegal dan dirampas barang2 
nja. Kerugiannja dikabarkan 

  

  Rp. 12.500—, — Ant. 

  

Bazaar amal 
Untuk meringankan derita 

korihan alam di negara kita, 
maka atas inisiatif Senaat Ma- 
hasiswa Fak. H.E.S.P. GADJAH 

MADA, ta' lama lagi akan dia- 

dakan suatu bazaar, dimana ke- / 

pada chalajak ramai akan di- 

hidangkan masakan2 Indonesia, 

pendjualan  barang2 keperluan 

sehari2 dengan harga biasa, dll, 
' Djika keadaan memungkin. 

kan, maka untuk maksud 

akan diadakan suatu ,,garden- 
party” jang akan diselingi de- 

ngan lelang beberapa ara 

barang. 
Malam bazaar tetas akan 

diramaikan dengan musik Sler- | 
ta pertundjukkan2 lain jang di! 

| pandang tjukup attr actief, hing- 

ga para pengundjung akan 

mendapat kepuasan. 
Kepada para dermawan jang 

ingin menjumbangkan barang2- 
nja untuk dilelang, dapat me- 
njerahkannja kepada Redaksi 
Madjalah "Gadjah Mada” di 
Djl. Merapi 16 Jogja. 

MINTA DIRIKAN LOSJ| 
KIOSK 

Dalam rapatnja antara S.B.- 
K.B. Ranting Standplaats dgn. 
Peraturan Bakul Standplaats 

Bis.di Jogja pada tg. 21-2 jang 
lalu telah mengambil putusan 
menjampaikan resolusi kepada 
jang berwadjib. 

Rapat gabungan itu mendesak 
kepada Pemerintah, agar mengi. 

Zinkan kepada para bakul untuk 

berdjualan sebagaimana biasa, 
dan supaja Pem.  mengusa- 
hakan berdirinja 1082 atau kiosk 
chusus guna kepentingan para 
bakul tsb. meskj sifat sementa- 

ra seperti halnja dng stand- 
plaats jang sementara pula 
sifatnja. 

Selain daripada itu mengutus 
sdr2 Sp. Gunardi, Dirdjo sukar 
to, Martono, S. Fardjono, Kar- 

topawiro dan Suprapto untuk 
merunidingkan atau membitjara- 
kan masalah ini dengan Pemre- 
rintah Kota Pradja Jogja. 

HADIAH- MENEMUKAN 
BARANG2 KUNO 

Pada hari Rebo tg. 18-2 jang 
lalu djam 10.00 orang bernama 
Rabingun desa Pandowan, KI. 
Brosot. Kp. Galur / Adikarto. 
dengan diantar oleh Kepala Du- 
kuh Brosot Kromowihardjo te- 
lah menerima hadiah uang Rp. 
500.—, dari Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta. 
Pada hari Saptu 1g. 21-2 djam 

10.00 orang bernama Karijjouto- 
mo desa Bajangan, Kp. Mlati / 
Sleman dengan diantar oleh Ke- 
pala Dukuh Tlagahadi Wongso- 
redjo telah menerima hadiah 
Rp. 50.- dari Pemerintah Daej 
rah, Istimewa Jogjakanta, seba... 
gai pengganti barang2 kuna 'g 
mereka ketemukan berupa tjin- 
fjin emas dalam gotji ketjil dan 
2 tembor (nampan). Semua ba- 

rang2 tsb. sekarang disimpan di 
Museum Sono - Budojo. 

LULUS UDJIAN SAMA 
LUlus “udjian Propaedeuse 

Kandidat Fakultit Sastera, Pe- 
dagogik dan Filsafat pada tg. 
22-2 djurusan Sastera Barat 

(Inggeris) sdr. Subiantoro. 
  

Di Aloon-Aloon Utara diadakan 

. monsterkamer dan kebun 
bibit pertanian 

NTUK berusaha membangkitkan semangat bertjotjok ta- 

nam dikalangan masjarakat, Djawatan Pertanian Ra'jat 

Daerah Istimewa Jogjakarta, sedjak beberapa waktu ini telah 

memperbaiki 2 buah bangunan 

belah Barat jang akan didjadikan monsterkamer 

hb dalam bentuk jang ketjil. 

"Didalam bangunan rumah 

perkapalan akan disediakan bu- 
ku? tentang bertjotjok tanam, 

tjontoh2 pelbagai tanaman dan 

pengetahuan? tentang tanaman, 

sedang dihalaman perkapalan 

akan ditanami beberapa ing 
tanaman, g 

Monsterkamer itu djuga di- 
maksudkan akan permanent dan 

djika di Aloon2 Utara diadakan 

perajaan Sekaten ata" 17 Agus- 

tus, Djawatan Pertanian sudah 

tidak perlu Jagi membuka stand 
nja ditengah2 Aloon2. 

Beaja untuk memperbaiki 2 
perkapalan dan pengolahan ta- 
nah telah dikeluarkan Rp. 56.000 

bin, sebuah almari ' antik dan 
alat2 dapur tidak lengkap. Jg. 
laki2 sudah mendapat kembali 
barang- -barangnja, dua kali Sg 
anffkut dengan gerobak, . 

»Dibawa kemana?” 

»Kerumah ibunja! Kabarnja 

konon, bunja nembira karena 
angknja. bersikap radikal revo- 
bisioner. Ibunja sudah lama. ti- 

dak berbaik dengan menantunja 
jang banjak tjerewet itu. ,,Ka- 
winlah saja dengan wanita lain 

jg lebih aju”, kata ibunja mer 
mamas hati anjakenja, Demikian- 
lah gerobak itu dua kali bolak- 
balik dari rumah menantu ke- 
rumah mertua. Empat anaknja 
dibagi rata, jang dua ikut ibu, 
jang dug lagi ikut ajah. Anak2 

jang malang! Mereka harus ber 
tjerai kasih, karena gara2 ibu 
nja memdaklumkan perang sabil 
pada ajahnja 

Gadis itu mengangguk ang 
guk mendengar keterangan 
dari tunangannja K.issah "ang 
benar? terdjadi dan dilihatnja 
itu dianggapnja lutju. Diawasi: 
nja gerobak: jang kedua, sarat   muatan, diantaranja ada Olik   

  

perkapalan di Aloon?2 Utara se- 
dan kebun 

Seperti diketahui. Pemerintah 

Daerah memang merentjanakan. 

agar bangunan2 perkapalan di- 

sekeliling Aloon2 dipergunakan 

urituk objek2 jang berguna bagi 

masjarakat. 
Dihagian Timur Aloon2, per- 

kapalan2 serta halamannja se- 

djak 2 tahun. jang lalu sudah di- 

gunakan untuk peternakan Dja- 

watan Kehewanan, sedang diba- 

gian barat, selain untuk Djawa- 

tan Pertanian, Djawatan Agama 

akan membuka perpustakaan- 

nja. 
Untuk bagian Utara belum 

ditentukan, Djawatan mana jg 

akan menempatkan perwakilan- 

nja disana. 

TEE ARPA 

bekas mimnjak tanah jang @isi 
air, dan didalamnja meng Xelar 

par-menggelapar ikan Jurami ig 
baru diamibil dari kulah, Menw- 
Tut keterangan pihak laki2, ber- 
dasarkan historish recht, “ikzim 
gurami itu dulunja ia jang beli. 
Makanja ikan ibu ikut bojongkan! 

Terlalu terlalu”, kata gadis 

itu sambil merapatkan badanja 

pada tunangannja. Kalau Ieanda 

tidak mengchianati pertjntaan 

kita, tidak akan mungkin kelak 

kula akan mengalami demikian”. 

Pemuda itu tersenjum. Utjap- 

Gi SUM- | an gadis itu dirasa seoa 
tu peringatan. . Pertjektjokam, 
merembet kepada sgal& lain ig. 
prinsip mengenli 
keuangan dan hak milik mere- 
ka, atau menjangkut. soal. ke- 

hormatan, siapa. jang  sebenar- 

nja berdaulat dirumgh itu, Pe- 

rabot rumah kontra, runuuh. pu- 
saka! Kalau sentimuem kebenda- 
an sudah dibawa bearlarat-larat, 
menerdjang ikatan. perkawinan, 
begitu djadimja, sampai ikan 

gurami dikolah. ikat dibawa hi- 

dirah bersama burung kenari da 
lam. kurungan?” 

K 

HALAMAN 2. 
ONE NE eeMe eka 

  

ini | 

Sang Hyang Wenang 
— Kalipentung 
Sudah sementara hari ini 

desa Kalipentung, Kel. Ka-- 

litirto kapanewon Berbah 
dibandjiri oleh | puluhari 
orang jang hendak minta 
berkah kepada seorang la- 
ki2 jang masih agak muda 
supaja terhindar dari ma- 
lapetaka, sembuh penjakit- 
nja. Terutama para wanita ' 
banjak jang datang agar 
dikaruniai anak. Selain itu 
djuga 'banjak bakul2 dan 
pedagang2 ketjil minta ber- 
kah, supaja mendapat ke- 
untungan dan redjeki. 

Seorang laki2 jang kera: 

mat dan sekonjong2 dapat 
menggemparkan penduduk 

'desa itu, Menamakan diri- 
nja Kangdjeng Romo,, 
Sang Hyang Wenang. Siak 

"pa sebetulnja orang itu, 
kini belum diketahui, tetapi 
jang njata, bahwa banjak 
diantaranja para pengun- 
djung jang sakit, sesudah 
diberi ,,perkah” oleh Romo 
Sang Hyang Wenang . itu. 
merasa sembuh . kembali.     
  

kadudukan 

PEROBAHAN ATJARA 
D.P-R.D, ' 

Atjara untuk  rapat2 Pieno 

D.P.R.D, Ist. Jogjakarta untuk 
bulan Pebruari 1953 telah di- 
putuskan dirubah sbb.: 

pat Terbuka untuk melandjut- 
kan resolusi sdr. Istiadjid Cs. S0- 
al penjakit pest di Gunungkidul. 
Sesudah ini selesai, akan dilan- 
djutkan dengan rapat tertutup. 

II. Tg. 26-2-1953 diadakan Ra- 
pat-Terbuka, untuk ,,Hari perta- 
njaan” a), Djawaban dari DPD 
mengenai pertanjaan2 jang be- 
lum didjawab. b). Pe ngga 
baru. 

Tentang soal S.R. Tionghoa u 
di Notojudan akan dibitjarakan 

pada tgl. 3 Maret 1953. 

PERUMAHAN P-P. BELUM 
DAPAT DIBANGUN 

Menurut rentjana Djawatan 
Pengairan, Djalan2 dan Gedung- 
gedung Daerah Istimewa Jogja- 
karta, karena sempitnja keuang 

an untuk dinas gedung2, dalam 
tahun 1953 hanja disediakan 

uang Rp. 1.300.000,—. 
Uang itu akan dipergunakan 

untuk membangun gedung seko- 
lahan ra'jat Rp. 800.000,— dan 

untuk pendirian sebuah rumah 
sakit dan 2 poliklinik Rp. 
500,000,—. 
Tentang pembangunan rumah2 

dinas Pamong Pradja hanja da- 
pat dilaksanakan, djika kelebih- 
an uang dalam dinas2 Djawatan 
Pengairan Djalan2 dan Gedung2. 

Pertengahan Maret “di- 
““resniikan, 3 23. ii 

san PERBEPBSI memulai memw 
buka usahanja bertempat “di- 
desa Mudja - mudju dengan 
setjara praktis. 

Hingga Kini usaha tersebut 
mengadakan / mendidik kaders 

agar mereka dikelak kemudian 
harj dapat hidup dengar tenaga 
dan usahanja sendiri dan' tidak 
tergantung lagi dari pertolos 
ngan Orang lain. Kaders jang 
telah dilatih sebanjak 20 orang 
dengan diasrama selama satu 
bulan. Dalam asrama mereka 
hanja menerima djaminan ma- 
kan. Selandjutnja setelah sebu- 
lan, mereka diberi pekerdjaan se 
tjara borongan dan rata2 bisa 
mendapat hasil tiap fa Rp. 4 
sehari. 

Ia harapkan selandjutnja, 

agar instansi2 / badan2 jang 
berkepentingan - suka memesan 
barang2 jang dihasilkan: dari 
Jajasan tersebut, jaitu  babut 

jan djuga. —n 

ritakan disini bahwa pertenga- 

tang. Jajasan tersebut akan 2 
resmikan, 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA... 

Telah kami terima sokongan 

untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari : 
Keluarga Peladjar S- 
SM/C . Negeri Djl. 

Pugung 2 Jogjakarta Rp. 415, 30 
Sdr, Wiknjosuhardjo : 

 Djetishardjo 20. 
Josja Huang 
KP. Kb. Sendangadi Ki. 
Kap. Mlati Jogja.» 25,— 
Kel. Staf. Detase- 
men  Subsistensi. " 
Sub.“ Tem. 3 20p 

: Rp. 535,30 
Djumlah “kemarin ,, .3188,85 

Djumlah S Dn 
hingga hari ini Rp. 3724,15 
  

Tontonan malam ini. 
INDRA :. ,,Rodrigo. de- Villa”, 

R. Mochtar, Netty Hera- 

waty. 
WETAN BETENG : ,Toma- 

ihawk”, Yvonne de Carlo, 
SOBOHARSONO : The Raging 

Tide”, Shelley Winters, Ri- 
chard' Conte. 

MURBA. : , Harum Manis”, 
(Netty Herawaty, Fifi Young. 

SENI SONO: lam a fugitive 
from 3. chain gang”, Paul 
Muni, Genda Farrel, 

LUXOR : ,,Fight.. for Peace”, 
film Dokumenter, 

REX: Tanah Airku Nan Be- 
bas”, Film R.R.T. 

RAHAJU: Women in War”, 
Elsie Janis, Wendy Barrie.   

Sa ea MAMA KN oa Bare SEE 

NGESTI PANDAWA : .Ngti- 
londoro obong”, (Gareng 
djadi ratu). : 

& 4 £ ta dia MN Me aa PAR 

I, Tg. 25-2-1953 diadakan Ra- 

JAJASAN PERBEPBSI 
assbso3 

Telah 2 bulan lamanja Jalja- 

dari sabut, kesiet dsb-nja, jang 
kwalitetnja boleh dikata luma- 

Selandjutnja dapat kamy 'be- ' 

han bulan Maret jang akan da- - 

Hg
 

 



     

  

# 

1 Tara 
Putri Narpo' Menata 
Wanita Katholiek 

ngambil Pa 
»X. Membentuk Pahitya 

Wanita, untuk melaksanakan 
rentjana Pendidikan Masjara- | 
kat. Panitya tersebut terdi ri 
dari: 1. Perwari, -2. Kesatuan ' 
Wanita Islam, 3 RP 4 San- | x 
tjojo Rini, 5 PW.K.I £5 

  
  

«II. Mengadakan ' Derobanan2 | mat 
dan .mengesjahkan An aran | 3 
Dasar M.P.W.S. jang baru: 

HI. Menentukan minimum Ba 
Pengen “untuk th. 1953. & 

Mengadakan perobahan 
s. Secretariaat. 

V. Membentuk, Panitya-Tetap 
jang diberi 'kewadjiban mengu- 
rusi: gp anteng Ikorban 

ala: . konperensi #habebuk di-| 
1 | djuga pandangan? dan " 

    

tindjauan2 sekitar Rentjana UUj: 
Perkawinan, dan oleh Dr. Sri- 

13 Hana pendjelasan2 ten- 
5 S3 £: Tib 

           
an: sedang dalam 

DIDYOSUKARTO 
“DISOLO 

Kursi 

Pn 
pengetahuan, 

  

  

   
      

    

. Untuk madrasah? di 
PN — Djawa Tengah. 

| Kepada 2.178 madrasah di 
Djawa Tengah, selama — tahun 
1952 jang lalu oleh Kemente- 

| rian Agama telah diberikan So- 
ngan r Rp. 1.232.989.50. 

| Dari madrasah y .sebanjak itu, 89 
magha, San .mene- 

| madrasah ber- 

  

     

    Pe Biro Rekon- 
struks: Nasional) Djawa Te- 
ngah, Kini sedang menghadapi 

|.rentjana ee untuk me- 

njelesaikan masalah bekas pe- 
ng Da melaksanakan 

1 tersebut mula2 akan 
diadakan pendaftaran terhadap 3 

para bekas pedjuang, jang di 

  

  

     
dibuka kursus2 | 
keahlian dan 

kursus2 kerdja disamping usa- 

akan   Iibiapar kabar” Saka pedia | 7 
Umum PNI Sidik Dag, 
akan. mengundjungi rapat2 
umum jang disel ikan oleh | 
Tjabang2 PNI didaerah Surakar 
ta, jalah pada tanggal 28-2 di 
Bojolali, tg. 1-3 di Sragen dan | 
Karanganjar, tg. 2-3 di Wonogi- | 
rir tg. 3-3 di Sukohardjo, tg. 43 
di Klaten dan tg. 5-3 dikota 
Solo. 

Dalam rapat2 | tersemaa ia 
akan memberi pendjelasan me- 

ngenai situasi dalam dan Juar 
negeri dewasa ini. Kabarnja ia 
akan disertai Sekdjen BP PNI, 
Manai Sean — (Kor). 5 

D.P.R. BITJARAKAN SO- | 
AL PELATJURAN 

“ Sidang DPRDS Kotabesar Su- 
rakarta pada tg. 2-3 
ra lain akan membitjaral 
tentang TEMA, re 
             

        

   
   

      
    

  

   

      

   

  

     

    

   

  

   
   

  

   
         

  

    

    

    
             

      
   
   

tjuran. Berhubung dengan. “itu 

pada hari Kebo tg. 25-2 ini : 
hak DPD Seksi Sosial t lah me- 
ngadakan pertemuan " 
maksud sebagai ,,hearing” 
ngan organisasi2 ita, 
watan Sosial dan 'instansi2 ang 
en Aa 

  

    

Rp. SIA DIUTA ng | | 
— KAKU" sa 

teng telah ag -ag 
untuk setia 

iran, pen 

Be sirerajukan 

  

dikabarkan, ana Te Ba 
teng telah bensin “instruksi | 
dari para pusat. Pan PT 

   

ban $ 

  

3g: selain Panitia “Reorganisasi PHI 

ha2 jang telah ada. 
Seperti diketahui, BRN telah 

mempunjaj . tempat2: kursus 
(latihan kerdja) seperti peng- 

“gergadjian, perbengkelan, per- 
tanian dilnja jang telah membe- 
ri latihan. angan ratusan be, 
kata pedjuang : 
'Rentjana - tersebut diatas 

- mempunjai dasar tempo 3 ta- 

hun, dan didu akan makan 
| beaja sebesar Ta aa 000.—. 

Api en 

MAGELANG 
AA PAMER LAN MA " 

RAPAT SBPU KONSU- 
“ LAT KEDU 

da 
£ 

|. Serekat Buruh Pekerdjaan U- 
mum baru2 ini telah 'mengada- |. 
.kan rapatnja dipimpin. oleh sdr. 

runo, dan dihadliri oleh sege- 
n aya dari tjabang2 dide- 
er | Kedu. Keputusan jang te- 
lah diambil Mg na men 

    

  

   
ranja mengenai jsoal 
pegawai2 DPU daerah 

dan soal pelaksanaan pem 

     

Aa Besar Bandung di Insp' 

kan reformasi € 
na Sudarnad En 

1 kan 
badan permusjaw 8 
kat2 .p ruh aon tah, disani- 

  

      

        

    

  

nan” on: soesI tja- | 5 

Gan 8 Maret j.a.d. Sebda- tjab: Na 
kota Magelang akan mempba : 

usaha untuk menggiatkan pe- | 
masukan TE DAan (K Oey      
2.8 Orang - garong: rt bian! 
melakukan kedjahatan didukuh 

| Gintung desa Djambewangi (Se- | 
tjang) belum lama ini, kini te- | 

kepolisian di Magelang. 2 Orang 
diantaranja ternjata adalah pe- 
gawaj dari suatu instansi peme- 
rintah di Magelang. - 

Perlu diketahui, bahwa keti-' 
ga orang - tersebut pada suatu 
malam telah melakukan pengga. ' 
rongan dirumah M.D. pengusa-' 
ha warung kopi didukuh -Gin- 
tung desa Djambewangi (Se- 
tjang) dan telah dapat berhasil 
mensita uang kontan Rp.200,— 

sepasang markis dari isteri 
M.D. — (Kor)... 

SALAT IGA 

PADA PENONTON 
BIOSKOP. 
Terdapat Te 

pitol. ! 
Minggu jang lalu pihak jang 

berwadjib di Salatiga — “telah 
dapat membeslah 5 putjuk pis- 
tol dari 5 orang jang berada 

1. 

  

bioskop dan pemberhentian ' bis 

dikota itu.. Dua putjuk dikete- 
mukan sewaktu diadakan peng- 

oskop, dan 3 putjuk lainnja dari 
tiga orang jang sedang berada 
ditempat pemberhentian bis. 
Kelima aa ah - Kini di 
tahan. 

ut. Mesh towai ketiga 
| akan melakukan 

5 satu tem-   
pat Ta Salatiga. - ant 

P URWOK ERTO - 

70. 000 EKOR “BIBIT IKAN 

  

  

9      

  

ja Disebak hi 
- Anakan. Ta 

Oleh Djawatan Perikanan Das 
rat Daerah Banjumas tanggal 

26-2 ini akan disebarkan bibit 

Mudjair di Segera Anakan . se- 

“di segera 

-banjak 70. 000 ekor. Bibit jang 

“diambilkan dari kolam Sidabowa 
Purwokerto akan diangkut de- 

. Lngan truck” dan dari Tjilatjap 
£ keneangkujan. akan dilandjut- 

n dengan motorhoot. Dengan 
|adanja penebaran jang ' tidak ke- 

tjil ini dalam djangka jang ti- 
dak lama dapat diharapkan ha- 

(si12 jang langsung: dapat dirasa- 

kan oleh rakjat. — (KR). 

— 100”, LULUS 
Menjambung “berita, “udjian 

L-1 dan L-4 (kondektur dan 
pegawaj setasiun) jang diberi- 
kan oleh Lembaga Udjian Ld 

  

    

   

    

IV ternjata hasilnja bukan 8 
seperti ditaksir: semula, tapi 
10075 Iulus- semua, jaitu 20 

orang untuk djabatan kondek- 
tur dan 32 orang untuk djaba-   uang djalan tetap b: 

3 ang rensan Kn tan pegawai setasiun, Sri . Ant. 
  

  

& AFI 
Afi 

1 anggal 23 I Pebruari 1953 
menerima rantjangan 

anitia Hadji jang baru 

  

  

Ha “keputusan itu ialah, bahwa 

liran masjarakat jang aa 
a hasil pekerdjaannja tidak | 
pakan pendapat2 jg dapat | 

mendjamin keselamatan djema- 

  

lakukan ibadah hadjinja. 
keselamatan djema'an 

ar mereka djangan . me- 
lami kesulitan sebagai pada 

ahun2 tan lalu, maka harus- 
diadakan perobahan2 jang 

orinsipil, baik dalam, susunan 
ngurus PHI dan maupun ga 

am funksinja. 

Untu 

  

     
  

“juga tidak ikut ata 

" Manan Alim . 2   
ar pikiran untuk mengam- 

Ne untuk masa datang da- | 

      
   

1 ain -tidak dapat 
“| kongres2 jang tidak diandjurkan   

  

Rentjana Un- 
jang. direntjanakan oleh Panitia 

r PHI, demikian keterangan H. Siradjuddin ?Abbas 
Keti djurubitjara Liga Muslimin kepada pera, 1 

djuga, baling Liba" Arakan D- 
“dak dapat mengikuti Kongres 
Alim-Ulama dan Muballigh Is- 
lam jang akan diadakan di Me- 

| dan tanggal 15 April 
| karena kongres itu tidak didu- 
kung oleh. partai2 atau organi- 
sasi2 Islam jang ada, melainkan 
'hanja oleh persoon2 sadja, 

Walaupun. nanti telah ada ke- 
putusan jang diambil oleh -kong- 
res dengan susah pajah dan de- 

ngan kerugian jang tidak sedi- 
kit, tetapi kalau jang akan .men- 
Pen tidak ada satu or- 

isasi, maka Putaran itu akan 
3 tersia-sia, 

“Umpamanja, kalau jang akan 
mendukungnja nanti ulama2 jg 

meng shadiri kongres itu dan pu-' 
bp dat di Medan, maka itu arti- 

nja menambah partai jang baru 
pula. Oleh karena itu Liga Mu- 

mengikuti 

dan didukung organisasi2 Islam 
jang telah ada. 
Demikian H. Naaah 'Ab- 

| has. - — Anf. 

   

lah dapat ditangkap oleh pihak | 

didalam gedung pertundjukan | 

geledahan pada penonton2 bi- | 

dimuka, 1 

   

gres 
bang Magelang” pada tg. 6, T| 

perluasan “kdanggeutaan dan! 

  

| dipergunakan- sebagai 

Pe 

| Clark bahwa 

| raga Muslimin tolak RUU! e 
P.H.I. jang baru 

A Sina Indonesia dalam 1 rapat: Dewan Pimpinannja 
tolah. mengambil keputusan, bah- 

(Yoorontwerp) . 

5 seluruh Ha Timur. -— “Ant. 

  

    

  

     

  

    
       

      

dan ibunja sampai. mati dengan 
sepotong besi. Sebab dari | per- 

'| buatannja itu ialah. Da “Gift 
obil 

    

ajah m 
'anak perempuan di tiba don, 

Miles. Kenang: be ar 2 | ta- 

    

   

     
    
   

Pertanian Rakjat Djawa Timur 
dagang 

Madiun, untuk memeriksa tana- 
man tjengkeh disana. 

5 iterangkan Oleh Heni 2 
a didesa tersebut ada 300 

pohon tjengkeh kepunjaan Kkte- 
luarga Kreefft, jang asalnja da- 

atu pohon ditanam dalam 
|tahun 1911: kemudian oleh ke- 
Iduarga tersebut tanaman 
Idiperluas hingga sekarang men- 

citu 

njadi 300 batang pohon dan su- 
Ngokeyubnphasiksan tjengkeh. 
dak diterangkan berapa na 
lah hasilnja. - Ketjuali buahnja 
daunnja jang kering pun dapat 

bahan 
untuk menggarap .rokok ke- 

retek. Eta 
egg itu Dania Per- 

tanian sendiri disana telah 
mempunjai 1200 'pohon tjeng- 

|keh diatas kebun pembibitan. 
Oleh Djawatan Pertanian ka- 

bupaten Surabaja, Madiun Be- 
suki dan Kediri djuga telah di- 
datangkan 1000 . batang pohon 
tjengkeh darj Banjumas, jang 
telah djuga Gitjoba ditanam di- 
tempatnja masing2. 
Diterangkan djuga oleh Koes- 

nawi, bahwa 'bibk  tjengkeh 

akan didatangkan dari luar 
Djawa dan akan disebarkan di 

Ke turut2 di Chicago 

(| TimurAmerika, 

“Oleh ae P3 Sbb 

“telah diadakan 
“| penindjauan didaerah Ngrambo, 

«Iran 

dari Balai Perniagaan Pjepang. 

“Ta sedang dalam perdjalanan 
nja mengadakan konperensi ber- 

dan pantai 
Diperingatkan- 

nja, bahwa perdagangan jang 
sekarang ini antara  Djepang 

dan Amerika tak tjukup untuk 
menjokong tingkatan minimum 
ekonomi di Djepang. Amerika 
melakukan pembelian2 di Dje- 

pang dengan mengadakan pe- 
sanun2 bar ang2 kebutuhan mili- 

ter jang akan digunakan di Ko- 

  

rea: Barang2 jang dieksport itu 

termasuk. meriam2 amunisi dan 
pakaian untuk para tawanan per 
rang Korea Utara, tapi kata Su- 
aya selandjutnja, pembajaran 

barang2 sematjam itu hanja tju- 
Ta untuk membangkrutkan fir 

ma2 di Djepang. Dan industri 
tekstil Djepang jang pada wak-   

    

#TEPANG akan terpaksa Menenlikioa perdagangan dengan 
RR. bia Djepang tak dapat ruemperpanjak djumlah jm- 

portnja ke Amerika Serikat, demikian Raido Sugzaya, anggota 

tu jang lampau 
bantu untuk “memperbesar ek- 
sport Djepang, kini dbatasi dlm 
produksinja untuk TEA TAU 
usaha2 perang. 
Perdagangan Djepang dengan 

RRT, jang telah dibatasi sampai 
Hongkong, sedjak perang Korea 
telah sangat merosot hingga tak 
ada artinja lagi. Karenarrja, Dje 
pang harus mengerahkan pan- 
Gangan kepada Amerika untuk 
mendapatkan pasar bagi barang 
barangnja jang dieksbort, 
Sugaya jang djuga mendjadi 

presiden dari Chiyoda' Packing 
Indusiri Company di Tokio Kata 
kan, bahwa ja adalah wakil dari 
rombogan industri sedang - dan 
ketjil jang pertama mengundju- 
ngi Amerika, sedjak achir pe- 
rang dunia ke-2. — UP, 
  

5 terj Iran, 

Mossadegh telah menolak un- 

tuk menjetudjui anggaran be- 

landja sebesar $ 1.800.000 bagi 
keperluan istana Shah. Menurut 

sumber2, jang dapat mengetahui, 

maka Mossadegh mengantjam 
dengan pengunduran diri, djika 
anggota2 kabinet Shah tidak 

menghentikan sekongkelan2nja 

"dengan anggota2 madjelis ren- 

dan Iran dari pihak oposisi, hing 
ga menjukarkan keadaan bagi- 
nja. 

Sekitar usul Inggeris-A.S. 

Sementara . “itu, Menteri LN 

Iran, Hossein Fatemi yengu- 

mumkan, bahwa A.S.. memberi 

tahu bersedia membeli minjak 
paling sedikit seharga 

$ 100.000.000 djika Iran meneri- 
ma baik salah satu dari 2 usul 

Inggeris mengenai pembajaran 

penggantian hak2 Inggeris atas 

perindustrian minjak, jang  te-   lah dinasionalisasikan oleh Iran. 
  

mentnja -Djend. Mark 
“ptidak berdasar sama | 

Seperti diketahui, “Radio Pe- 
king baru2 ini mengumumkan, 
bahwa 2 orang penerbang Ame- 
rika jang ditangkap setelah pe- 
sawat mereka ditembak djatuh 
oleh pihak Utara pada bulan 
Djuli jang lalu, katanja telah 

mengaku bahwa perintah untuk 
mendjalankan perang kuman di 
Korea telah diterima oleh ga- 
bungan kepala2 staf Amerika”. 

$ Djenderal Clark kemudian se- 
| fjara tidak langsung menantang 
pihak Utara supaja mereka me- 
njetudjui penjelidikan akan be- 
nar tidaknja-tuduhan2? tentang 
perang kuman itu oleh sardja- 
na2 dari negara2 bukan komu- 

nis, Mengenai ,,pengakuan” Ke- 
dua orang penerbang Amerika 

itu, dikatakan “oleh djenderal 
ia menjangsikan 

apakah mereka benar2 memberi 
iketerangan2 itu. Akan tetapi an- 
'daikata ini benar diutjapkan 
oleh mereka, kata Clark, ,,sudah 

» bukan rahasia lagi bagaimana 

orang2 komnunis dapat memak- 
sa orang mengeluarkan perkata- 
an? apa sadja jang mereka ke- 
hendaki dengan tjara2 -kedjam 

jang sudah tjukup dikenal pula. 
JP. S 

SIDANG ECAFE DI 
MANILA 

Dalam sidangnja,. pada - hari 
Selasa, konperensi “ECAFE me- 
ngenai usaha memadjukan per- 

dagangan jang Kini sedang di- 
adakan di Manila telah mem- 
bentuk 3 buah panitia, jakni: 
panitia jang akan membitjara- 
'kan soal2 penjelidikan pasar2, 
panitia urusan memadjukan 

perdagangan dan panitia jang 
mengurus kebutuhan2 “import 
serta apa jang dapat Ma 
untuk ekport. ' 
. Tentang panitia urusan me- 
.madjukan . perdagangan, lebih 
landjut dikabarkan, bahwa da- 
lama sidangnja pada hari Selasa 

sore para anggauta tampaknja 

menjetudjui, bahwa kurangn, 
stabilisasi dari harga2  adalai 

merupakan penghalang jang 
pokok bagi usaha untuk Mema- 
“djukan perdagangan diantara 
negaraZ2 didaerah EC. 
diantara mereka dengan negara 
Men Tania, Dk 4 

enasehar perdagangan Pe- 
rantjis, “Rene Miot memperingat- 
"kan usul Perantjis dalam kori- 
perensi ECAFA di Bandung 
bulan jang Jalu, jang menghen- 
daki supaja harga dari barang2 
modal didjamin selama 18 bu- 
lan, untuk , memberikan perlua- 
san jang tjukup bagi fasillitet2 
kredit. 
Delega Padia menjokong 
Plat Klan dengan me- 
ng: , bahwa kenaikan har- 

233 Hinpa import dengan 376 setahun       merusak perekonomian India. 

    

Clark bantah tuduhan2 

sukan?2 PBB melakukan Ta Ii 
   

"BE dani 

     2 PBB Gjenderal Mark Clark, 
| tuduhan? U: ara, bahwa pa- 

am state- 
“ di Korea. 

,. dan mengatakan bahwa maksud 
bantuannja ialah guna H enelloan »penafsiran? jang salah an- 
“daikata pihak PBB bersikap dlam terhadap tuduhan? itu”, 

, Delegasi Amerika berpenda- 
-pat sebaliknja, dengan menga- 
“takan, bahwa harga2 untuk ba- 
han2 mentah serta buruh tak 
dapat didjamin. Tetapi ia mem- 
beri saran kepada negara2 pen- 
Gjual, supaja djika mungkin 
membatasi kenaikan2 harga de- 
ngan tidak melebihi 7 hingga 
89o setahun. — AFP. 

PERDJANDJIAN INDIA & 
2 IRAD 
Anggota2 Madjelis Rendah Irag 
dengan suara bulat merati- 

fisir perdjandjian persahabatan 

India — Irag jang ditanda-ta- 
ngani pada tanggal 10 Nopem- 
ber jang 'lalu. 

Menteri Luar Negeri Irag me- 
njebut perdjandjian tersebut se- 
bagai langkah pertama kearah 

kerdja sama antara India — 
Irag — UP. 5 

  
' Utara itu sebagai |. 

  

'Sidang istimewa parlemen Iran 
Bitjarakan perselisihan Mossadeg Shah 
PARLEMEN Iran telah mengdakan sidang 

membitjarakan perselisihan :paham, antara perdana men- 

istimewa unt 

Mohammad Mossadegh dengan Shah Iran. 

Seperti telah diwartakan ha- 

rian setengah resmi ,,Bakhtar 

Emrouz”- mengatakan, bahwa 

usul Inggeris-Amerika, jang ba- 
"ru, tentang penjelesaikan perti- 
kaian nasionalisasi perindustrian 

minjak Iran, ialah tidak memu- 
askan. —. UP. a 

PERUNDINGAN KOMIN- 
FORM DI BUKAREST ? 
Dikabarkan dari Belgrado bah 

wa di Bukarest- telah. dimulai 
perundingan2 antara negara2 
Blok Sovjet dalam suasana ra- 
hasia. Tidak dapat diketahui 
siapa2 jang ikut dalam . perun- 
dingan2 itu dan (hal2 apa jang 
mendjadi pembitjaraan. 

Orang2 jang mengetahui ber- 
pendapat bahwa ahli2 dari ka- 
um Komunis Italia dan Peran- 

  

banjak mem- 

Gunung Iskandar, 

Indonesia Sadjarw 0. 

  

   

  

     

MALAMAN 3. 

5 samaan asam 

Karet rakjat dikupas 
iNGAN dilkund jung oleh Menteri Pertanian Mohammad 

Sandang Sekretaris Djenderal Kementerian Pertanian Ir. 

kepala Panitya Rubber Study Group untuk 
Walikota Bogor ig ajuga mewakili Residen, 

Ir. Saksono Prawirohardjo dari P.P.N, Ir. van: Heusden Direktur 

C.P,V., Dr. De Dekker, wakil kepala dari LN.LR.O, wakil? Gu- 

bernur Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Su- 

matera Selatan Inspektur? Karet Rakjat dari Kalimantan, Su- 

matera Utara, Sumatera Tengah dan Selatan.kepala? kantor ka- 

ret rakjat, beberapa kepala djawatan dari Kementerian Pertanian 

dap Perekonomian, bertempat digedung INIRO Bogor, dilangsu 

Pokok tudjuan ppap bntet 

Si adalah membitjarakan masa- 
lah2 peiaksanaan rentjana pem- 

bangunan perusahaan karet rak. 

jat jg akan didjalankan pada th. 
'53, dan penjempurnaan susunan 

pegawai pada Kantor Karet 
Rakjat, selandjutnja ' mengenai 
koordinasi dan pembagian pe- 

Rakjat, Jajasan Karet Rakjat, 

Balai Penjelidikan Karet Rakjat 

jg bekerdja pada lapangan usaha 
memadjukan produksi, serta 
Badan Penjelidikan Karet Indo- 
nesia (INIRO) jang mempunjai 

tugas berusaha memperluas 
penggunaan karet ditengah-te- 

ngah masjarakat. 

"Politik terhadap karet 
rakjat. 

Dalam kata pembukaannja, 
Suparman Kertosumo, kepala 
Kantor Karet Rakjat Pusat me- 

negaskan tentang langkah2 jang 
akan diambilnja untuk memadju 
kan perusahaan karet rakjat. 
Berdasarkan kenjataan bahwa 
kepentingan rakjat dari 7000000 

Gjiwa paling sedikitnja tersang- 
kut dalam penghasilan. karet 
rakjat, dan mengingat besarnja 
devisen jang didapat pemerintah 
sebesar 5 4 miljard.rupiah se- 
tahunnja, politik jang harus di- 
djalankan dan' tidak dapat di- 
tawarkan lagi adalah ,,mendja- 
lankan Konsolidasi dari potensi 

productie dan menaikkan muttu 

hasil serta menambah produksi 

dengan mempergunakan  tjara 

produksi dan mendjalankan pe- 

rusahaan sebaik-baiknja”. 
Mengenai tindakan pada la- 

pang pertanaman  dinjatakan. 
perlu didjalankan :   tjis djuga hadir. 

Djika perkiraan ini benar ma-- 
ka perundingan2 tersebut dapat 
dipandang sebagai rapat Komin- 
form pertama sesudah rapat jg 
diadakan pada bulan Nopember 

| tahun 1949. 
Selandjutnja sumber2 itu me- 

ngira bahwa perdjandjian 3 ne- 

gara (Turki — Yugoslavia — 
Junani) jang .dalam beberapa 
hari ini akan ditandatangani di 
Ankara  mendjadi soal utama 
dari pembitjaraan2 dalam per- 
rundingan tersebut. — UP. 

SIDANG UMUM PBB 
Korea dan Timur Djauh. 

Sidang bagian kedua Sidang 
Umum PBB untuk tahun 1952 
pada hari Selasa-ini djam 20.00 
GMT menurut rentjana akan di- 
buka dengan Korea dan Timur 
Djauh sebagai masalah2 terpen- 

ting. 
Delegasi Amerika, tidak seba- 

gai halnja diwaktu jang sudah2, 
hingga sekarang tidak bersedia 
memberi keterangan ' tentang 
langkah2 jang direntjanakan un 
tuk sidang kedua ini, suatu si- 

kap jang mungkin selaras dgn 
politik Eisenhower agar ,,pihak 

lainnja tetap hanja dapat me- 

nerka tentang langkah2 strategis 

jang akan diambil oleh negara2 

Barat”. 
Perdebatan2 sesungguhnja di- 

mulai hari Rebo dimana -djika 
Panitya Politik mengadakan si- 
dangnja jang pertama untuk 
menentukan agenda. Sidang Pa- 
nitya Politik ini menurut ren- 

tjana akan berlangsung kira2 8 
minggu. — UP. 

  

  

tempat untuk agressi Sovjet. 

Mansfiled selandjutnja Tuenga 
takan bahwa. Amerika Serikat 
harus "membantu Peranfjis un- 
tuk membentuk kekuatan mili- 
ter didaerah tersebut dengan 

djalan memberi perlengkapan2 
muliter, tetapi sekali2 tidak dgn 

djalan mengirimkan pasukan2. 
Seterusnja Mansfield  berpenda- 
pat bahwa Indo China harus di- 
beri prioriteit sebelum Eropa, 
karena di Eropa usaha2 persen- 
djataan kembali telah berdjalan 
sebaik dapat diharapkan. 

  
  

Indo China tempat agressi i Sovjet? 
ENATOR Mike Manfield dari Partai Demokrat jang djuga 
mendjadi anggota panitya hubungan luar regeri Senat pada 

malam Selasa kemarin menjatakan bhw Amerika Serikat harus 
mementingkan bantuan kepada Indo China segera sesudah Ko- 
rea. Menurut Mansfiled Indo China mungkin dapat mendjadi 

Dikatakan oleh Mansfield bah 
wa andaikata Indo China sampai 
djatuh, ,,seluruh Asia Tenggara 

akan  terantjam, sedangkan 
Rusia dan negara2  sekutunja 
akan mendapat minjak dan ti- 
mah serta bahan2 mentah lain- 
nja jang mempunjai- kepenting- 
an militer”, Selandjutnja ,,suatu 
rangkaian infiltrasi2 akan di- 
mulai jg akan mengenai Muang 
Thsi, Birma dan negara2 jang 
berdekatan lainnja”. Demikian 
senator Mansfield. — AFP. 

  

  

  

a. mengadakan penjelidikan jg 
sistimatis mengenai milik 
dan nilai produksi karet rak- 

jat dewasa ini, 
mengadakan tindakan untuk 
mengganti kebun dan mena- 
nam karet baru dalam hubu- 

ngan organisasi,. 
mengadakan tindakan? dan 
persediaan2 agar dapat di- 

tjukupi kebutuhan akan ta- 

naman jang bermutu. 
Mgenenai tindakan pada Ia- 

pang pengolahan hasil dinjata- 
kan perlu didjalankan : 

a. mengadakan tindakan supaja 
tani: karet .rakjat setjara 
organisatoris menjelesaikan 
pengoiahan karetnja sendiri, 

sehingga dengan demikian 
mendapat keuntungan jang 
setinggi2nja dari hasil karet- 

nja, 
mengadakan tindakan dan 
persediaan agar Kebutuhan 
Untuk melaksanakan usaha 

usaha tersebut dapat ditju- 
kupi, a.l. produksi materia- 
len, coagulanten dan lain2, 

Cc. mengadakan tindakan2 pada 
lapang sortasi dan packing 

jang sempurna. ' 
Mengenai tindakan pada la- 

pang pendjualan hasil karet rak 
jat perlu didjalankan tindakan 
dan persiapan untuk mentjapai 
tjara pendjualan, baik didalam 
negeri. maupun untuk diexport, 
Setjara teratur dan berorgani- 

sasi. 
Dengan telah terbentuknja 

Jajasan Karet Rakjat Pusat di- 
utarakan, bahwa kini dapat di- 
permudah tindakan2 jg urgent 
jang perlu didjalankan sebagai 
supplemen dari pada usaha2 
Kantor Karet Rakjat Pusat. 

Terhadap Jajasan Badan Pe- 
njelidikan Karet Indonesia (INI- 
RO) di Bogor dan Rubber Stich- 
ting di Delft, diutarakan bahwa 
karet rakjat turut memiliki ke- 
dua instituut imi jang dibiajai 
dengan pemungutan retribusi 
atas bea pengeluaran karet dari 
Indonesia, baik dari karet onder 
neming maupun dari Karet rak- 
jat. Badan2 itu mempunjai tugas 
untuk memperbaiki dan mem- 
perluas afzet karet. 

Mengenai pentingnja tjabang 

pertanian karet rakjat, dirasa 
sangat perlunja memiliki Balai 
Penjelidikan' Kret Rakjat sendiri 

untuk memberi bimbingan se- 
tjara ilmu dalam memperbaiki 
penanaman dan pengolahannja. 
Badan ini sekarang sedang da- 
lam penjelesaian," dan mantinja 
akan dimasukkan dalam koordi- | 
nasi. Balai Besar Penjelidikan 
Pertanian. 

kerdjaan antara “Kantor Karet | . 
| ban 'ini 

ngkan pembukaan konperensidinas karet rakjat jang pertama 

kali jang diadakan mulai tang-gal 23 sja 28 Pebruari 1953. 

Pekerdjaan jang berat 
dan sukar. 

Dalam amanatnja Menteri Per 

tanian Mohammad Sardjan me- 
negaskan kewadjiban korps pe- 
gawai "Kantor Karet Rakjat, ja- 

“itu membawa perusahaan karet 

rakjat kearah taraf semestinja, 
dari sifatnja sekarang jang me- 
rupai ,,padang gurun”, Kewadji- 

amat berat dan. sulit, 
mengingati taraf2 perusahaan 
karet rakjat pada masa jang 
lampau, jang tidak sadja tidak 
tjukup mendapat asuhan, tetapi 
dipandang sebagai saingan be- 
sar dari perusahaan2 karet bang 
Sa asing, ditambah kerusakan2 
akibat pendudukan Diepang dan 
revolusi. Sebagai sumber peng- 
hasilan rakjat dan sumber peng 
hasilan negeri jang besar sekali 
artinja, keadaan perusahaan ka- 
ret rakjat jang sedemikian itu- 
perlu lekas diperbaiki dan diba- 
ngun semestinja, dengan me- 
njusun organisasi Kantor Karet 
Rakjat dan Jajasan Karet Rak- 

jat serapi- rapinja. Penanaman 
baru perlu lekas diusahakan. 

Kedudukan ' karet 
dalam hubungan 
internasional, | 

Ketua Panitya Rubber Study 

Group Sadjarwo jang mengurai- 

kan tentang soal. kedudukan 
karet dalam hubungan 'interna- 
sonal, menjatakan bahwa karet 

merupaKan objek- paling penting 
dalam pertjaturan dunia. Karet 
hagi masing2 negeri mempunjai 
kedudukan jang berbedaz sifat- 
nja. Bagi Indonesia merupakan 
masalah ekonomis dan sosial - 
ekonomis, Bagi Malaya. begitu 
djuga. Bagi Amerika merupakan 
soai kepentingan peperangan, 
soal “strategi. Bagi Inggeris, 
Nederland dan Singapore meru- 
pakan terutama soal bahan per 
dagangan. Bagi Sailan. Siam 
dan Burma hanja merupakan 
penghasilan tambahan. — Ant. 

KONSUMPSI KARET ASLI 
Memuntjak dibulan 

Djanuari. 

Pemakaian karet asli di Ame- 
rika Serikat selama Djanuari 
1953 mentjapai djumlah jang 
paling tinggi sedjak tahun 1950 
dan hampir 4055 dari seluruh 
karet, demikian Financial 

Times menulis hari Saptu, 
Djumlah pemakatan karet asi 

seluruhnja adalah 120.742 ton, 
diperbandingkan dengan 114.340 
ton dibulan Desember 1952. 
Konsumpsi karet asli dibulan 

Djanuarj 1958 adalah 47.567 ton 
sedang karet sintetis 73.175 ton, 
diperbandingkan dengan kpn- 

sumpsi Desember 1952 jang ba- 
njaknja 44.447 ton karet asli 
dan 69. 893 ton karet sintetis. 

Ant, 

PRODUKSI TIMAH 
INDONESIA 

Berkurang dibulan 
Djanuari, 

Menurut statistik permulaan 
dari International - Tin Study 
Group,: produksj tambang ti- 
mah Indonesia jang berupa 

timah pada “bulan  Djanuari 

1953 hanja 2.544 ton, kurang 
Gari produksi Desember 1952 ' 
jang banjaknja 3.176 ton. De- 
mikian Reuter dari Den Haag. 
  

. . . 

Dunia sana sini 
k Palang Merah Djepang me- 

ngumumkan, bhw pemulangan 
30.000.0rang: Djepang jang ada 
di Tiongkok sedjak achir perang 
jang lalu akan dimulai bulan 

depan. 
x Shih Liang, Menteri Keha- 

kiman R.R.T. (seorang wanita) 
menjatakan, bahwa kaum wani- 
ta Tiongkok kini banjak beker- 
dja sebagai penerbang dan ser- 
dadu2 pajung. 

»& Mohammad Mossadeg, P.M. 
Iran, tidak setudju anggaran be- 
landja istana Shah Iran seba- 
njak 180.000 dollar. 

x Djenderal O.P, Weyland, 

panglima angkatan Udara USA 
di Timur 'Djauh menjatakan di 
Manila, bahwa Amerika sedang 
pertimbangkan kemampuan Phi. 

lipina sebagai anti komunis. 
x Djepang & Panama telah 

bersetudju untuk membuka kem   bali una Ne 

  

KING OF OF THE ROYAL MOUNTED (65) 
  

7 MA an 5 
HERE COME KING 
gn "TAM KIND 2, 

Gek tits tetareo,   »hadiah” bagi mereka, 

TT ET KMEN THEY PULL NG memn| ALONGSIPE Tll I 
HAVE A PRESENT, e 

— Saja sudah menaaa bhw ini akan ter- 
djadi. Itulah King dan Tailwind datang 
mengedjah saja! Kalau mereka sampai 
disampingku, saja sudah me njediakan 

din Shes, : 
ipa 1632 by King Ea tes Toni! Ine 

—& Jo, rembatit 
'dimuati d 

(JO TURN BACKTHAT PIANES 
ALOADED WITA N, Ni7RO 

ih! Pesawat itm 
igan mitra! 

SEL RE WASTING YON BREA TANI CAN TB 
HEAR SO BU MAYEE You CAN HEAR 

: TAS £ 

  

    

-— Kau hanja membuang waktu sadja ! 
Saja tidak dapat dengar KAM... 
tetapi barangkah kau dapat mende- 
ngarkan ui 4 

      



       
     

  

    

  

. bentuk Panitya Mliufunctie jang 

. jalah hari pertanjaan. 

“1. Menjatakan IPSI masuk ling 

1953 ini Ik 

    
Mepulai Pentjah dan Silat Indo- 

“turan, karena tidak memasang 

. dan-minta sokongan Djawa- 

6 orang pemilik 

| dal diperutik xaptu Ba dan | 
tidak beres factuurnja meliputi 
|ibeberapa orang — pemilik. toko | 
| pangan Tionghoa, 

5 « |aari: sedjumla | alat2 na tjat, 

    

rga Rp. 169, 
| berikut kartu 

Rp. 2.000.- 

3 sepeda     kuntji, 
    

ih ana buah perkara: menaikan 
Ps meliputi seorang penilik 
oko bangsa agiya dan se- | 

, jang dibeslah terdiri 
5 dasi beberapa buah djam ta- 
(ngan, berikut factuur dan kartu 

    

Rp. 15205. 15 harga, seharga 
'meter Shaskin berikut factuur- 
nja, seharga Rp. 540,- Penime 

ang2 oleh seorang pemi- 
tu netto Luna Tionghoa, dan 

dibestah terdiri 

blok tjita kain kembang, 
eharga Rp. 440,. 
Dengan tindakan? pengawas- 

an harga ini, diharapkan lantjar 
“| nja djalan perekonomian sehari- | 
hari, baik Ta Mereegng mau- 

Pt aa Ah 

  

TeaaaAtitan an “Da 
arta dalam atjara- 

nja -membitjarakan usul resolu- 
si Istiadjid cs., tentang pest di 
Gunung. Kidul setelah  mende- 

al djawaban Dr. Sahir Ni- 

  

   ihardjo selaku anggota DPD, 
telah dapat mengambil 2 kepu- 
uan, e 

. Pertama membentuk Papitya 
Redaksi “jang akan menjusun 
makaa keputusan DPDRD, ter- 
diri dari sdr. Istiadjid, Wazirnuri 
dan Dr. Sahir : dan kedua mem- 

  

terdiri dari Dr. Sahir, sdr. Achid 
Masduki, Wiraningrat, Abdullah 
Affandi dan H.J. Sumarto. 

Sebagai atjara unutk hari ini, 

IPSI MASUK DJAWATAN 
KEBUDAJAAN 

Kemarin dulu dari djam 5 sore 
sampai -djam 21.00 dengan di- 
hadiri oleh Ketua Umum P.B. 
IPSI Mr. Wongsonegoro, telah 
mengadakan rapatnja dan telah 
mengambil keputusan sbb : 

' kungan Djwt, Kebudajaan. 
2. Kongres IPSI bulan April '53 
akan diadakan di Bandung 

bernur bank dengan sekurang2 
nja dua direktur, djumlah ang, 
gauta Direksi paling banjak 5 

orang, harus warga negara, tata 
tertib dan tjara melakukan pe- 

"kerdjaan dimuat dalam suatu pe 
raturan jang akan 
oleh direksi, guber 

direktur diangkat “untuk sela- 
 ma2nja 5 tahun, tapi bisa diang- 
kat kembali, 
gang /lan mempunjai kepenting 

an pada usaha dagang jang ma- 
mapun. 

berj nasehat kepada Dewan Me- 

inoter atas permintaan atau ti- 

dak. Dewan berhak mengumum' 
kan nasehat2nja djika tidak di 
anggap bertentangan dengan ke 
pentingan negara. 

mumkan neratja singkat 

harus djuga dimuat dalam Be- 
rita Negara. Neratja dan perhi- 
tungan Ieba-rugi disusun 
Direksi dan dari laba jg telah di- 
sjahkan, pertama2 dapat disisih. 
kan dulu suatu djumlah bagi tja- 
dangan istimewa, sisa dari laba 

  

“Bank “ “Indonesia 
(Sambungan hal. 2) 

“Direksi Bank terdiri atas gu- 

e
p
 

a
n
a
 
P
a
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ditetapkan 
ur dan para 

tidak boleh berda- 

Tugas Dewan Penasehat mem 

Neratja dan pembagian 
laba. 

Sekali seminggu Bank mengu- 
jang 

oleh 

tan Kebudajaan sebesar Rp. ini disetor sebanjak 20X keda- 
..340.000,—. - 

3. Minta subsidi kepada Djawa- | 1 
tan Man nagTaan untuk tahun | 

. Rp. 100.000,—. 
ag Mendjual buku Pentjak dan 
“ Silat Indonesia dari P.B. 

IPSI kepada Djawatan. Ke- 
budajaan. 

5. Mengirimkan rombongan pen 
tjak keluar negeri pada ta- 
hun 1954 dan 1955, sedang 
persiapan2 diadakan dalam 
tahun 1953 ini. Beaja pengi- 
riman akan dimintakan ke- 

a D awatan Kebudajaan. 
Uuat 2e dru 

  
“sia sebanjak 1000 buah. 

“7. Mengadakan pengumuman, 
- bahwa IPSI masuk lingkung- 

an Djawatan  Kebudajaan 
oleh karena leburnja Seksi 
Pentjak dari Djawatan Ma- 

- sjarakat mendjadi- satu dgn 
Djawatan Kebudajaan. 

GERAKAN SERENTAK 
— TERHADAP PE- 

— NIMBUN 
Baru - baru ini dikota Jo- 

gjakarta oleh Kepolisian Sek- 
si 1 dan II telah dilaku- 

kan gerakan serentak terhadap 
pelanggaran2 Peraturan Peme- 
rintah mengenai Factuur dan 
Undang2 Pengendalian Harga. 

Hasil2 penangkapan pada itu 
hari dan djumlah banjaknja 
perkara jang dapat dituntut di- 
muka hakim adalah: sebagai 
berikut: 
Oleh Seksi I antara lain 7 per 

kara jang melanggar peraturan, 
karena tidak ada factuur, 5 per 
kara, sebab tidak memenuhi pe- 
naruhan kartu harga, 11 perka- 
ra, sebab menaikan harga, 2 
perkara, disebabkan penimbun- 
an, dan 5 perkara, karena tidak 
memenuhi factuur baru tahun 
1953. 

Oleh Seksi II antara lain 7 
Perkara jang melanggar pera-| 

ikartu harga dan tidak ber-fac- 
“tur jg semestinja, diantaranja | 

toko Bangsa 
“Tionghoa dan 1 orang pemilik 
toko bangsa Hindia. 
Barang2 jang dibeslah terdiri 

dari: 8 blok kain mori, blatjo, 
dan drill. seharga" Rp. 2.000,, 
“36 selongsong batu baterij Everi- | 
eady, Steamship,, Empire, sehar 
ga Rp. 217.— barang2 berupa 
piring, tjangkir dsb. sedijumlah 
harga Rp. 1.298, 12 sepeda laki2/ 
perempuan, 'berilkup 70 ban luar, 
20 ban dalam dan alat2 ea 
seharga Rp. 13,870.—. 

: Dua buah Dan, sebab tu:   
1 — Langganan Baru 

lam - dana-tjadangan 

djumlah dana itu mendjadi sa- 

ma-besar dengan modal perseo- 

ran Bank, maka sisanja djatuh 

ketangan Negara. 

ini berlaku 

dan direktur2 bank, jang bukan 
warga negara meletakkan dja- 

batannja, 

sampai 

Peraturan Peralihan. 

Presiden dan Direktur2 De Ja 

vasche Bank jang memangku 
Gjabatannja sebelum ' undang2 

mendjadi gubernur 

.bank pun meletakkan djabatan- 

da. karena tida 

misaris lagi. 

Pada waktu undang2 bikiat 

uang kertas. De Javasche Bank 
jang pada waktu itu mempu- 
njai sifat alat pembajaran sjah 
(jakni jang dikeluarkan berda- 
sar fasal 14 De Javasche Bank- 
wet 1922 dan jang dikeluarkan | 
menurut pasal 1 Ordonansi 14 
Djuli 1949 (Stbi 1949 no. 186), 

tetap sjah sampai uang kertas 
|itu ditjabut kembali dan ditarik 
dari peredaran. De Javasche 

'Bank-Wet 1922 dan undang? 
31-3-22. Stbl 1922 no. 181 ditja- 

but, saham2 Bank Indonesia jg . 

Gimiliki Pemerintah tidak boleh 

dipindahkan atau diserahkan ke- |$ 

pada pihak lain. semua perse- 

kot2 dalam rekening-courant jg 
diberikan oleh De Javasche Bank 
kepada Pemerintah sebelum un- 
dang2 ini berlaku akan disipah- 
kan mendjadi pindjaman dengar 

djangka waktu pandjang jang 

dapat dilunasi. — Ant. 

  

Telah Feantkah 

Martini Soebardjo 
dengan 

Gatot Sajogjo 

— PADA TGL. 24-2-1953, 
Di SOLO. 301-2 

BADAN RONGSOK 

am
e 
Na
Na
ma
ma
 

Misih muda tapi ke : 
lihatan sudah tua, 
laju dan lemah. 

Obat jang . terbaik 
jalah : 

ega MAHA alina 

-Bang 2 tablet tiap 3 hari “Lao ) 
kali, dengan lantas djadi sehat, 

  

  

|kuat dan gagah perkasa. 
Terdjual disemua toko obat. 

4 

Mulai tgi. 27 Pebruari 1953 ,,KEDAULATAN RAKJAT” 
menerima langganan baru. 
Haa . Pembajaran.. & diperhitungkan mulai 1 Maret 1953. 

: akta begit u sampaj tgl. 
riman R,” dilakukan Sengan 'pertjuma. 

(nee & u nting 

Permintaan mendjadi langgnat 

28 Pebruari 1953 ini pengi- 

Rs 

disini tis . Kere eng Kan nakaakana 

Kepada, 
Se Ga an 2 —. Ith. Adm. Harian Pa 

TUGU 42: Jogja. , : 
“ 

Mulai eat 27 Sean 1953 harap saja 'ditjatat mendjadi 
langganan Ii IA 5 

pe 

  

Na m Km 

    

“ipa 2G 

ta Sa Alamat: KAA Kai Ini vdenesn yaa : 
- 5 Fs) 8 na 

kanal 

#neeneangaanaganenanarp kuasa ha nakah 
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Tanda tangan : 

har- | 

     

    
    

  

   
   
   

  

   

  

   

   KES. MAESA AKAN ADA: | 

KAN PERTANDINGAN 
8h DI JOGJA xi 

Tiga hari berturut? jaitu tgl. 

27, 28 Februari dan 1 Meret 

jang akan datang ini kesebela- 

san Maesa dari Djakarta akan 
mengadakan pertandingan di 
Kridosono Jogjakarta. Harj per- 
tama kes. Maesa akan berha- 
dapan lengan kes. Sinar Mata- 
“ram “Xdjuara Kilat 1952) hari 
kedua dengan ORION dan hari | 
ketiga melawan PSIM, Pasa- 
ngan jang akan diadjukan oleh 
'kes, Maesa jalah: G.W. Pareng- 
kuan (keeper), A. Tr. Dotulong 

(back kanan), s. Harahap (back 
kiri) H. Lengeoan “(kanan 'te- 
ngah), G. Walengitang (spil), 
Subandi (Kiri tengah), Hasan 
Suhardi (kanan: luar) Suroso 
(kanan dalam, F. Najoan (cen- 
ter - voor), G.A, Sanger (kiri 

| menerima kekalahan, 

“dalam) dan Sugiono (kiri luar) 

    

N
a
 

- sedang | 

k diangkat ko- I 

  

| SPARTA SOLO UITeE: 
“SCHAKELD 

Dalam pertandingan dua hari 
berturut2 kesebelasan Sparta 

Dengan 

kekalahan: tsb. maka #Sparta 

dalam th ini tidak dapat turut 
dalam pertandingan Kompetisi 

PERSIS klas IL 
  

| REGU BASKET BALL SO: Sa 

' LOKEWONOSOBO 

Seperti telah dikabarkan pada 
tg. 21 Februari jang lalu regu 
basket: ball TNH Solo bagian 
putra dan putri melewat ke Pur- 
woredjo untuk mengadakan per 
tandingan disana dgn. regu bas- 

ket ball Purworedjo, Hasil per- 
tandingan ialah TNH Purwore- 
djo bagian putra melawan TNH 
Solo bagian putra dengan angka 

| 23121 untuk regu Purworedj ja. 
Perlu diketahui dengan keme- 
hangan regu Solo ini, maka pa- 
da tg 8 Maret regu basket ball 
TNH Solo akan bertemu dgn. 
regu Wonosobo di Wonosobo, 

  

TELAH 

Buku ini tjukup memberikan 
jang menuntut ilmu pada sek 

jang bersifat umum, baik bagi 
mentjeburkan diri kedalam m 

. tinggi.: 
Bahan2 peladjaran jang “tersi 

didjadikan pengantar, dipakai 
bagi mempeladjari buku2 jan 

. ra mendalam. 

Pesanan via pos ditambah 1074, 

TAMAN BAUSASRAN 9 

300-2 2   

ILMU BUMI EKONOMI SOSIAL 
| Oleh: S. SURJOTJAROKO dan L SUDIJAT 

Harga: Rp. 15,— 
Dihiasi dengan gambar? dan peta2. 

akan melangkahkan. skakinja keambang pintu perguruan 

1 U.P.P. SENAR 

TERBIT 

tjorak umum” bagi peladjar 

olah. landjutan tingkat atas 

mereka jang segera akan 

asjarakat maupun buat jang 

mpul, dalam buku ini dapat 
sebagai ,skKuntji pembuka” 

g membahas Ilmu Bumi setja- 

sedikitnja 15 sen, 

JAKARTA. 
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KERANA TR didi Kedai AA AAA Ti 

  

TN ea UNIB 

SUKAR 

Ia ba 

Agen Semarang : Toko Obat 

dan HWEE DJOEN. 

KAN DEBU, KABUR LAN 
TARAN BERUSIA TINGGI, 

d | MATA, ATAS BIDII MATA E£ 
TUMBUH BISU KET Al), 

SS , 
DIKELUARKAN:-OLEH PO AY DISPENSARY SHANGHAI 

BISA DAPAT BELI OI SEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO2 
AGENT DI SELURUH 'NOONESIA BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-22 

  

ENG THAN HO, JANSEN DISPENSARY, WENG LEN 

LTE   

BUAT BUKA KULIT 

KA MN 

HWAY AN .TONG, FTE MIN, 

£ 2917-2 

  

- "he dan Siapa » : DE 

2 Suka Duka: Sebrang 

. Minggu Pagi No. 47, 

E 

  

    

jang kematian anak. 

  

. NOMOR DATANG : 

x 
N 

GSASPERI 
Pernada Menteri italia. 

: 

di kantor Buk telah | 
habis ! ! 

  

Terbikin dari bahan-bahan 
terpilih dan 
obat-obat pentjegah penja- 
kit batak 

TRIPARS PRODUCTS 
Kotak pos 197 — Bandung. 
111-2 

SEMEL EN BANNER EN UAN 

COUGHDROPS 
PAI 

Kel TAM Nat 

  

mengandung 

  
  

  

  

  

Lekas ikal 

Sedj. Umum I/I. Garnida Rp.6.50 

Persediaan terbatas" 
dari: Hd -   

BI | 

    

  

  

IK ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin ' dari Tjampuran 
“Obat - obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 
taranja, Kolesom all, Obat 

jang sangat penting untuk 
tambah kekuatan 
dan darah. Ini Anggur pun 
tjampur dengan sarinia 
Buah Anggur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/pe- 
rempuan jang berbadan 

lemah. Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua pinggang sakit, 
tulang linu, kepala suka pu- 
sing, (bernapas pendek, urat 
kurang. Paras perempuan 

2. ANGGUR KOLESOM PO 

“sampai tjukup agar badan     
dipudjikan. 

Rheumatiek dibikin menurut 
turun - menurun. 

dll. Ini Anggur Obat melul 
rupa penjakit Rheumatiek ( 

nanti kelihatan mandjurnja, 
sekali, 

Terdapat di TOKO? OBAT da     Indonesia, 

Anggur - Anggur : 
(TJAP PORTRET. DAN 5 KOLESOM) 

tubuh | 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATINK. Ini 

KOLESOM 

. 

UMATIEK 
TJAP 

5 KOLESOM 

- UNTUK 

SAKIT ENTJOK 

HONG SIEP 

TULANG MASUK 

ANGIN DLL. 

    

     

    

     

  

KTT UNA tao 
AAA NA LAU ai 

SURABAIA 

sjaraf lemah, semangat laki2 
kelihatan tua, dll. Penjakit 

kelemahan. Minum ini Anggur dim sedikit tempo sudah 

, tentu lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan 

perempuan, tua atau muda, " 

THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

. dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 
ibu tinggal sehat dan baji 

dalam kandungan tinggal waras, 

3. ANGGUR KOLESOM “ SENG HWA. Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 
air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 
menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg - 
sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

Anggur Obat 
resep jang sudah termashur 

Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

Uu untuk sembuhkan - segala 
Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru, Sesudah minum 8 botol tentu 

dan 6 botol SEMBUH sama 

n TOKO? P. & D. diseluruh : 

  

3 5 Ij/Anwar: S. ,, 6.50 

2 Dag IT / Da ina gu NK 7.50 

$ So TEej er Teo 
st Inda Ian an RN BAU 

, 2 IT / y7. », 7.50 

Pee Dn KARO aa eta 
Lat, sedj. Ind. | Wasisto ,, 6.— 
Icht. sedj. Ind. I/Sasmedi ,, 2.50 
(idem) II /Gondoprawiro ,, 2.50 
Lat. udj. ke SMP) 

(idem) Berhit. (/A.Sunarjo ,, 7,50 

Pesanan tambah 1096, sedikitnja 

— TUGU KIDUL 105 JOGJA — ! BER BEAN AN na 

Sarwasih 

(idem) Bhs. Ind./ ee Ae 
(idem) Sedj. Ind./ Bea Sek DP) 
tidem) Il. mn Pa Ken DO 
Proklamasi/Konstituasi ,, 8,— 
Das. umum: tatanegara DD — 
T.neg. lengk./D. Mutiara ,," 7,25 

£ Ij I. Supomo ",, 5,— 
3 IT) Pe NN et bata 
». | Anwar Sanusi 3 — 

Teras tata negara '. 2 SU 
| Susunan Negara kita I4 15:50 

an “TE UT Sp 
UUD Sem. “R.I. /Supomo » 10, — 

- - jr. Sukarno: “3,— 
, fWongsonegoro ,, '3,— 

Pantjasila/K. Badjar 2,50 
Memeg. buku tunggal .,, 10,— 

3 berpasangan 14, — 
Hitung Sagang/Sudirajo ». 10,— 

Ilmu Bumi Ekon. Sosial/ 
S.Surjotjaroko/I.Sudijat 2 15,— 

Rp.1,— ongkos kirim. 

TOKO BUKU: 

"GARUDA"   

1 'erdapar dalam kaleng 

2sh-2 kg. 

  

iklanja Blue Band dengan bunga Matahari" 
jang dapat keninatah rasa jang 

gurih dan sedap! 

      )
 

   
        

  

     
    HN 

        

   

            

Pk orang dalam rumah 
Njonja dengan margarine jang segar ini. 

Berilah mereka 3 kali sehari ..Blue Band de- 
ngan bunga Matahari” jang warna,harum dan 
rasanja sangat mengagumkan. Oleh Njonja 
dan untuk rumah Nj jonjalah Blue Band ini 

” terpilih. Djangan hanja mengatakan minta 
, margarine” kepada toko langganan Nj onja, 

tetapi mintalah dengan pasti jang dikehendaki 
jaitu ,,Blue Band dengan bunga Matahari”, 

  

     1 (| 

sehingga Blue Band Ni 
mendjadi pilihan Njonja! 

kaja akan vitamin dan mempunjai warna sebagai sinar surja. 
| BB.52-Z-6-140-B 

    

  

  

SENI SONO 
Penang 

MALAM PERTAMA 

  

Teks INDONESIA 
17 Tahun keatas. 

PAUL MUNI dan GLENDA FARREL 

303-2 

DALAM 

"LAM A FOGITIVE FROM A CHAIN GANG” | 

  

  

BUKU BARU: 
PURWODARMINTO : Kamus Umum Bah. Ind. 
Dr. TEHUW : Sedjarah Melaju 
SURJOTJAROKO : Ilmu Bumi Ekonomi Sosial 
OEY KWIE TEK: Udjian Penghabisan SMP. A, B4 

Undang? R. LL 1945 Rp.17,50, Mr EH. Aa: 1946 
Luar kota tambah ongkos kirim 10 

Selalu sedia madjallah2 
Yen dan luar negeri. 
302 

No. 4 

Terbit Tanggal 15 Pebruari 1953 ini dengan isi : 

KAUM LEMAH MULAI BELADJAR JUDO 

PSSI DAN LATIHAN 

Pelatih dari luar Indonesia ? 
LARI DJARAK PENDEK 

Arie Muladie jang menguraikan. 
FOOTBALL 

Sepakbola matjam Amerika. 
MAUREEN DYSON 

Putri2 ingin pandai ,,self-defence”, 8 
PARA ANGGOTANJA, 

Akan ada trainingskamp di Djakarta, 

“Ibu jang penuh harapan dari Inggeris 
Pernah saingan terhebat Fanny Blankers-Koen, 

Rp. 

33 

3 

” 

” 

Setandunia berita2, lelutjon2 jang sportief : bisikan 
»,free-kicks” 

orisinil dan menarik! 

Tjatatkan segera nama Nona/Njonja/Tuan sebagai 

jang ,,€€tje” 

langganan ! ! !! 

Administrasi Madjalah ,, OLAH RAGA" 
Djl. Gondomanan 1-— Telp. 323 

JOGJAKARTA, 
2 anna NN ANU 

dan gambar2 jang (seperti biasa) 

40,— 

15,— 

15,— 

10,— 

31,— 

Toko Buku , MENARA” 
| Tugu Kidul 19 — Jogja. 

Madjalah ,,OLAH RAGA” 

dan 

  AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST. | 

ALAHI SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 4 praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, Ta Dg. 

“PROF. 

HI. Mendjawab 
Tuan/Nona/Njonja, 
pergian,: promosi, 
sebagainja. Consul Rp. 10,—, 
obatnja kurang tenaga en linu 

sedia 

tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). Tidak mengadakan Surat m e 
Djam Tag 3—1, : Ta 

217422 

(rae 

Hotel 

NEW DEL- 
setiap pertanjaan dari hati sanuhari 
Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
Djuga ada sepesial 
Perempuan datang bulan 

rat (correspondentie). 

» GARUDA" 
Kamar No, 18 — Jogja. 

        
x Berlari 
& Pandai Berenang 
« Pandai Main Bola 
Xx Pandai Main Bola Volley 
Pesanan lewat pos tambah 10 In 
ongkos kirim, 

“Buku Olah Raga 
yk mllifnpark Atletik 
x Melempar Atletik 

Atletik 

ny Teja a 

. 

Pd 

telp. 

” 

” 

” 

,, 

sedijihnfa Rp. 0, 15 'antuk 

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

NG   
1,50 

1,50 
1,80 - 
1,50 
1,50 
2,50 

sJogjakarta, — 

  

TELAH “ERBIT 

sLatihan Sedjarah Indonesia" 
Tjetakan Ke IV 

Bagi Sekolah Rakiat 
( Oleh Wasisto Dwidjowijoto ) 

Seizin Kem, P.P. & K. didjual kepada Umum. 

Harga: Rp. 6—. Ongk. Kirim tambah 107. 

PUSAT PENDJUAL : 

N.V, Badan Penerbit NASIONAL 
Bagian Toko Buku 

(Djl. Gondomanan 1 - Telp. 323) 

(persediaan terbatas) 

  
JOGJAKARTA. 

PENDJUAL2. 
JOGJAKARTA Toko Buku ,,Hien Hoo Sing”, Gang Lor 

Pasar, 
Penerbit Indonesia, Petjinan 9. 

Toko Buku Ganega, Djl. Margomuljo, 
Toko Buku Mercuur, Tugu Kidul. 

Toko Buku Pembangunan, Tugu Kidul. 

Toko Buku K.R, Tugu Kidul 42. . 

Toko Garuda, Tugu Kidul. . 

MAGELANG Toko Buku Santosa, Djl. Raya 3. 

PATI Toko Buku ,,Ana”. 

DPELANGGU Toko Buku Rias. 3 
. SOLO Toko Buku Lauw, Pasar Pon Solo, 

Toko Buku A.B.C.. 

Toko Buku Slamet. 

Pendjual Buku 1001, Djl. Kebalen TII/18. 

Toko Buku Merdeka, Wetan Pasar 
Pon. 137. 

KLATEN Toko Buku Naga. 
PURBOLINGGO Toko Buku Gan. 
PURWOREDJO Toko Buku Kartosentono. 

NGAWI Toko Buku Hono. 

TEMANGGUNG Toko Buku Ima Peni. , 

TJIREBON Toko Buku ,,Libra”, Djl. Kanduran 43. 

PURWOKERTO Toko Buku Pantjawarna, Djl, Raya 270A. 

SEMARANG Toko, Buku April, Djl. P. Djohar.   
  

  

Untuk Tuan dan 
anak Tuan 
Berlangganan Harian "Kedaulatan Ra'jat”, 
berarti Tuan memberi batjaan jang berharga 
pula bagi anak Tuan. Karena, para langga- 
nan Harian "Kedaulatan Ra'jat” menerima 
tiap Saptu madjalah “Kawanku” dengan 
pertjuma. 
Madjalah "Kawanku” adalah madjalah isti- 
mewa buat anak2. Redaksinja dipimpin oleh 
seorang guru jang berpengalaman. 

Berlangganan “Kawanku” sadja Rp. 3,— 
sekwartal (3 bulan), 

Tata Usaha "K.R,” 
Tugu 42 — Jogja.     | 

Typ »SKEDAULA TAN RAKJAT” 1522/52/8.014,


