
   

   

                    

siapa sadja 
: bahwa Sultan Hamid 3 ida 

ditahan dalam 

YP 

     
    

  

    

ret jang 2 ah datang. : | 

   

—bidpaksama 

  

  

  

Soma hidup 
istana 

Saja tetap .mentjela. Tah - 
   

     

  

publik Indonesia, 
Soal ini tak Na 

tangkan : 
ja hanja ingin meng 1 
bahwa sateafaa dolan a 

  

mempunjai pengarua yribas ha 
kalangannja. 

2. Ia adalah seorang Jodha: 
djuga, hanja mungkin mMempu- 
njak pandangan djalan lain jg di- 
dorong oleh kesanggupan pri- 
badinja. Hak ini dapat kita ba- 
jangkan ? Bagaimana putusan 
hakim bila Amir Sijarifudin ma 
sih hidup? 

3. Pendapat kami, lebih baik 
dalam istananja: sadja 

seumur hidup. dada 
T, PAWIROKAMIDJO. 

Jogja. 

RESIDEN SALAMUN 
KE HUTAN 

Dengan diantar oleh para pem. 
besar di Mo Res Surakar- 

ta, Salamun, pada hari Se- 
lasa mengadakan penindjauan 
kebeberapa tempat di Kabupa- 
ten Wonogiri. All, akan dikun:- | 
djungi hutan Gunolojo dimana 
terdapat kaju2 djati jang telah 
ratusan tahun umurnja dan pem 

buatan djembatan di Biting jang 
terletak diperbatasan Surakar- 
ta . Madiun. 

TERBANG 
Untuk membantu kor- 

1 ban bandjir Atjeh. 
Untuk membantu korban ban 

djir di Atjeh, 6 hari ber-turut2 
sub panitia AURI ,.Penolong 
Korban Bandjir Atjeh” akan 

mengadakan. kesempatan ter- 
bang keliling diatas Kota Dja- 

karta dan  sekitarnja bagi 
umum: lamanja masing2 pener- 
bangan 15 djam, dengan pemba- 
jaran Rp. 30.— satu kartjis. Ha- 
silnja 100”2 akan diberikan ke- 
pada rakjat Atjeh. Penerba- 

  

  

9 lebi mel ar sa 

emukakan, | 

  ngan itu akan dilakukan nuil- 
lai tanggai 8 Maret s/d 13 Ma- 

ahui, kaptaa 

djuta. Ha rumah 
hanjut. 1532 Ha sawah rusak, 
2 sekolah dan 5 mesdjid rusak, 
661 ekor ternak mati. — Ant. 

: p. 12 ajuta, - kerugi an “pemer 6 
rintah Rp. 3 d 

oh be K Dan dihadtiri oleh Menteri Perekonomian 
Gea nang dan pembesar? lainnja kemarin telah dilangsungkan 

$ | pembukaan Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Lu- 
Car eka di Djakarta, Maksud didirikannja Akademi sebagaima 

na seperti jang diuraikan oleh direktur direktorat hubungan 
ekonomi 
didik tenaga? dalam lapangan 
kelak akan ditempatkan pada 

  

'Pentudikan akan berlangsung 

sekurang2nja 2 tahun dan para 

siswa diangkat sebagai pegawai 

bulanan dengan ikatan dinas se- 

lama 5 tahun, Akademi tersebut 

dipimpin oleh direktur Hadinoto 

dan diikuti oleh 37 orang. 

Mr, Sumanang dalam pada itu 
menerangkan al. betapa penting- | 

nja kewadjiban kita dilapang 

perekonomian dan pembangun- 

an karena djika dibandingkan 

dengan usaha2 dilapangan pOo- 

litik lebih sukar dan minta ke- 

sabaran. 
Terutama kepada para siswa 

Menteri minta hendaknja Aka- 

demi tersebut dianggap sebagai 
tempat untuk melaksanakan ke- 
wadjiban terhadap pembangun- | 
an. Dengan segala kekurangan | 
Akademi 

akan de jang mende- 
sak. — Ant. 

: 

RESEPSI KONPERENSI 
PARINDRA 

Konperensi Parindra Kalimant 
tan Selatan baru2 ini telah di- 

  

'achiri dengan sebuah resepsi 
dihadiri oleh Gubernur, Noni 

Bahder. an yan dan aa 
a Dara     

     

  

   

  

   

Nnabican mnkoka 'tu- 
Na Parindra, pemilihan umum: 
dan otonomi Kalimantan. Ten- 

tang pemilihan umum diterang- 
kannja kira2 tak bisa selesai 

  

Kem. Pekerdiaan Umum 

3 

& Tenaga 

Kebebasan diberikan ng ma- 
sing2 kepala djawatan 

ENTANG pengiriman keluar negeri untuk »Studie- 
opdracht” menurut pendirian Pemerintah sedapat2-8ja di- 

tundjuk pegawai bangsa Indonesia, demikian pendjelasan Ke- 
menterian Pekerdjsian Umum Umum dan Tenaga kepada K.R. 

Dalam pada itu ,.efficiency” tidak dapat ditinggalkan se- Po
 

hingga djika belum ada tenaga bangsa Indonesia jang dipan- 
dang pada sa'at itu dapat memenuhi sefficiency” itu. (dengan 
menegaskan dan membuktikan alasan?-nja) pegawaj bangsa 
asing dapat diberikan »Studie-opdracht” itu. 

Pertimbangan? jang tertjan- 
tum dalam surat putusan Des 
merintah, bukan sadja putusan | 
Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga atau Sekdjen Ir. Putu- 
hena, untuk memberi 'dienst- 
opdracht” kepada pega te- 
tap bangsa asing itu, “adalah 

a.l. sbb: untuk melantjarkan 
pelaksanaan planning djalan2 | 

dan djembatan di Indonesia, ter- 
utama untuk propinsi Sumatera 
Utara dan Kalimantan serta 
Sulawesi dirasa amat-perlu utk 
mengadakan hubungan. lang- 

    

2
 

sung dengan paberik2 dinegeri2 
Eropa Barat 'guna pembelian 
mesin2, alat2 besar mekanis dan | 
lain2 alat perkakas jang di- 
butuhkan dan jang 
kebutuhan dirasa perlu djuga 
untuk menarik tenaga2 ahli 
bangsa asing dan pemborong- 
an2 besai jahg ternama dj Ero- 
pa guna pelaksanaan  pembi- 
kinan djalan2 dan djembatan 
di Indonesia setjara modern, 

dan untuk mendjalankan tugas 
itu dianggap 

kan hoofdingenieur Ir. N. Evan 

Beem' darj kementerian tsb. jg | 

dipandang berpengalaman tju- 

kup dalam lapangan /djalang | 

dan djembatan. 

Selandjutnja diterangkan 

oleh Kementerian Pekerdjaan 

Umum dan Tenaga, Bahwa di-| 

antara pegawai2 bangsa Indo- 

nesia dewasa ini tidak @ 4 jang 

dapat diserahy tugas tsb. diatas. 
Selain dari pada itu didjelas- 

kanmja, bahwa djika kepala ma- | 
sing? djawatan dari kemente- 
rian tsb. atas alasan jang kuat, 

»zaKelijk serta effectief” 
1 g perlu 

seorang diantara pegawai?-nja 

  

keluar negeri untuk melaksana- | 

kan sesuatu tugas jang penting 
NN, maka tidak 

bila pihak kemente- 
rian membatasi kebebasannja, 

asal sadja dalam batas kemung- 
kinan. 
Achirnja didjelaskan, 

dalam bagian djalan2 belum| 

ada ditempatkan suatu tenaga | | 
Indonesia, 

Hal |: 
akademikus bangsa. 
selain Kepala Djawatan. 
itu karena tenaga2 tehnis aka- 

sesuai dgn | 

perlu mengirim- 

me-| 
mengirimkan 

bahwa, 

demikus bangsa Indonesia de- 
.wasa ini masih djuga sangat 
kurang djumlahnja. Mendjadi 
pendirian kementerian itu utk 
lambat laun mengisi kekurang- 
an2 itu dengan tenaga2. bangsa 
Indonesia. 

| PASAR EMAS DJA- 
KARTA RAMAI 

| Keadaan pasar emas di Djakar- 
ta kemarin ramai lagi sedang 
harganja pun naik, Harga kwali- 

at ae Ah 

keng didaerah Muntilan. 

Berhubung dengan adanja la- 
poran mengenai hal tersebut, 

| maka kemarin pagi Wk. Kepala 
Daerah Paku Alam, beserta sdr. 

| Honggowongso, sdr. Sugijopra- 
noto (DPD) dan sekretaris DPD 
sdr. Labaningrat telah mengun- 
djungi aliurang, untuk menga- 

indjauan disana. Menu- 
ena Sekhasan 5 

sc adaan --di Kaliurang 
biasa. Kedatangan Wakil 

Kepala Daerah kemarin itu ia- 
lah pokoknja utk, mengandjur- 
kan kepada rakjat supaja setiap 
“waktubersiap2,  djika terdjadi 
sesuatu. . 
“Dalam hubungan ini Gubernur 

Djawa Tengah menerangkan, 

   

     

| bahwa keadaan Gunung Merapi 
“belakangan ini memang meng- 
 Chawatirkan. Terutama buat 
“penduduk disekitar kali Blong- 

ng agaknja keadaan sangat 
     ran itu, maka hari ini Guber- 
br akan mengadakan penin- 

  
| dibentuk menurut UU no. 

Akad itu didirikan tetapi | 

toch harus diadakan mengingat 

  

  
tit A Rp. 40,- dan B Rp. 39,50 per | 

sdr. Honggo-:.si 

| pat selesai dalam minggu. 

Pe Naa Berhubung de-   

s & HARIAN UMUM 

  menang menta en mna 

    

luar negeri Mr, Susanto Dojosugito, ialah untuk men- 
hubungan @konomi luarnegeri jg. 
perwakilan? diluarnegeri. 

- 

  

aChir tahun ini dan djika sele- 
Sai djuga tahim jang akan da- 
tang mungkin djuga stabiliteit 
politik akan berkurang. Otonomi 
Kalimantan biarpun sungguh? 
otonomi” sedjak. dari propinsi 
hingga susunan ,bawah, ' tetapi 
Parindra masih belum puas, ka- 
rena Kalimantan hanja satu 
propinsi sedangkan dikehendaki 
tiga. 

Gubernur dan walikota mem- 
berikan sambutannja djuga. — 

Ant. 

PELANTIKAN ANGGOTA 
MAHKAMAH AGUNG 

TENTARA 
Ketua Mahkamah) Agung 

Tentara Letnan Djenderal Mr. 
Wirjono Prodjodikoro kemarin 
telah melantik para anggota 

mahkamah tersebus jang terdiri 

atas Kolonel Sadikin, Kolonel 

Bambang Utojo, Kolonel Adam 
dari Alir dan Komodor Muda Su- 

djono dari Auri. Mahkamah itu | rentjana hari ini Wakil Presiden 
5 | Moh. Hatta mengadakan penin- 

tahun 1950. (RD). 

" PENDJBLASAN KEMLU : 1 

KETERANGAN DJER- 

1 nggeris tarik pasukan- 
nja dengan sjarat 

el disitu tanggung djawab Mesir Mr, Suma- 

2 

MAN BARAT TIDAK 
— BENAR 

Indonesia masih Balam ko! 
|adaan perang dengan 

: Djerman Barat. 
- Berhubung dengan tersiarnja 
kabar “dari pemerintah Fed. 
Djerman Barat di Bon jang me- 
njatakan tidak ada keadaan pe- 
rang antara Djerman Barat dan 
R.L, pihak : Kementerian LN 
memberikan pendjelasan jang 
pokoknja menjatakan bahwa ke. 
terangan diatas itu tidak benar. 
Pendjelasan itu sbb : 

: Waktu 10 Mei '40 negeri Be- 
landa diduduki Djerman dan pa- 
da Saat itu djuga Hindia Belan- 

da sebagai dari keradjaan Be- 
landa berada dalam keadaan pe- 
rang dengan negara Djerman, 
maka R.I. sebagai rechtsop vol- 
ger dari Hindia Belanda dulu 
dengan sendirinja djuga berada 
dalam keadaan perang dengan 
Djerman. — Ant. 

AKADEMI — PENER- 

inokato 

  

  

     

  

DITERBITKAN OLEH BA DAN PENERBIT EDAN LATAN RAKJAT" Ang GAUTA S.P. 1 

Terusan Suez:: 
  

  

mudian, 5 

Pembitjaraan2 mengenai soal 
tersebut mungkin akan diada- 
kan dalam minggu ini dengan 

perdana menteri djenderal Na- 
guib. 

Dalam pembitjaraan dengan 

menteri luar . negeri Amerika,   BANGAN 
Dengan dihadliri menteri per. | 

hubungan Ir. Djuanda, kepala | 
djawatan penerbangan sipil kc- 
menterian perhubungan Ir. Su- 
goto, Ruslan Abdulgani dan pa- 
ra undangan kemarin dihangar 
baru lapangan terbang Kema- 
joran," Djakarta, ditangsungkan 
upatjara permulaan latihan ter. 
bang dari tjalon2 penerbang2 
Gari akademi penerbangan In- 
Gonesia jang untuk pertama ka- 
linja diadakan dan diusaha- 
kan sendiri oleh pemerintah. . 

Setelah pelbagai pidato di- 
utjapkan maka dimulai latihan 
terbang oleh para tjalon. Dapat 
ditambahkan: bahwa menurut     
djauan diakademi tsb. — At 

| John Foster Dulles minggu de- 
pan di Washington, menteri Juar 
negeri Inggeris Anthony Eden, 

akan berusaha memperoleh ban- 
tuan pemerintah Amerika bagi 

usaha Inggeris untuk mentjapai 

persetudjuan dengan Mesir tadi. 

Soal sulit bagi Inggeris. 

Dengan itu Inggeris mengha- 

dapi soft sulit, oleh karena Me- 
sir menuntut penarikan pasu- 

Kan2 Inggeris ,,tiada bersjarat'' 

dan di Inggeris sendiri terdapat 

tuntutan keras, supaja Inggeris 

tidak meninggalkan pangkalan 
Suez. 

Tetapi Eden 

dengan keras 

jang ditentang 
oleh sedjumlah 

anggota partainja sendiri (par- 
  

Siapa Sjarif Hamid Alkadrie 
kellitu? 

Sultan Fontianak jang ke VII 
JARIF HAMID ALKADRIF ke-II, Sultan Pontianak jang 
ke-VII, dilahirkan di Pontianak pada tanggal 12 Djuli 1913 

(menurut tjatatan 7 -Sja'ban 1331), 

Alkadrie, Sultan jap na Heran jang pada sara 1944 
ora) | Jeng da. 

U 

Jang menurunkan Sultan per- 
tama itu ialah seorang dari Ha- 
Gramaut, tanah Arab, bernama 

   
Sjarif Husin Alkadrie, jang 

mendarat di Sukadana (kabu- 
paten Ketapang) Kalimantan 
Barat pada tahun 1735, menga- 
djarkan agama Islam didaerah 
ini dan beristerikan seorang pu- 
tri Radja Ketapang. Sjarif Ha- 

-mid pada waktu berumur 40 ha- 
ri, karena suatu djandji orang2 
tuanja, diserahkan kepada  se- 
orang Inggeris bernama Miss 
Fox- jang membawa Hamid ke 
Singapura sampai ia berumur. 
6 bulan, kemudian kembali ke 
Pontianak, tetapi tetap dalam 
pemeliharaan Miss Fox tersebut, 
Age hn dari orang2 Na sen- 

Pelayan pengungsian pendu- 
— disekitar Gunung Merapi 

“Diharapkan selesai minggu Ini: 
|INGGu malam jang lalu penduduk Kaliurang dan Pakem 
'digemparkan oleh suara bergemuruh dan lahar berwarna 

“aseah jang keluar dari kawah Gunung Merapi 
kebarat, Menurut taksiran lahar itu mengalir kearah Ma Blong- 

dan bergerak 

djauan didaerah2 jang dianggap - 
langsung akan terantjam baha- 
ja, djika terdjadi sesuatu. Tem- 
pat2 itu jalah daerah Salam 
Muntilan, dan lain2. 

Mengenai persiapan2 “untuk 
mengungsikan penduduk didae- 
rah2 jang terantjam itu, me- 
nurut Gubernur Budiono sedang 
sibuk dikerdjakan.  Noodbrug- 
gen dari bambu telah didirikan, 
obat-obatan telah dikirimkan 
dls, Melihat pekerdjaan2 jang 
telah dilakukan sekarang ini, 
maka dapat diharapkan' persi- 
apan2 pengungsian itu akan da- 

Ti: 
dak lama lagi keadaan Gunung 
Merapi itu akan dilihat dari 
udara. 

Perlu dikemukakan disini, 
bahwa keadaan jang demikian 
itu sudah pernah terdjadi  da- 
lam tahun 1932, jang tidak se- 
dikit menimbulkan kerugian ra'. 
jat dan korban manusia didae- 
rah2 tersebut diatas, 

  
anak Sjarif Moham 

tang Pontianak, . 

dengan memberikan 

  

Perhatian orang seluruh 
Indonesia kini tertarik oleh 
peradilan jang sedang dila- 
kukan oleh - Mahkamah 
Agung di Djakarta terha- 

dap diri Siarif Hamid Alka 

drie ke-II jang didakwa ki- 
ra2 tiga tahun jang lalu 
melakukan - komplotan. de- 
ngan “ gerombolan Wester- 
ling untuk  memmbulkan 

va. ketu bejah Sultan 
kel, Sjarif Abbuitbolusin Alka drie, jang pada tahun 1772 mem. 
buka negeri baru jang dinamainja Pontianak, dan pada tahun 
1779 membuat kontrak dengan V.O.C. 

. hak dagang monopoli sepenuhn ja. 

Hamid (Pebruari-Mei 1950, tapi 

dalam bulan April ia ditang- 
kap), ternjata bahwa Hamid II 
sedjak 1944 memang telah di- 
tundjuk oleh pemerintah Belan- 

“da sebagai Sultan, 

| Dengan demikian ia sesung- 

Iiguhnja orang baru bagi rakjat 
| Kalimantan Barat. Sedjak ka- 
'wim di Malang, bertempur di Ka- 

     
   

      

    

mantan Timur dan. kemudian 
ditawan di Djawa, baru pada 

: :. 22 Oktober Se Par kem- 
i ke Po anak. D aliman- 

tah Barat Har hrd aja 'seKali 
melakukan perdjalanan ke-dae- 
rah2, ketjuali dalam lingkungan 
kota Pontianak. Tetapi dalam 
lingkungan suku Daya, Hamid 

sangat dita'ati dan ditjintai se- 
bagai Sultan, sekalipun tidak 
sebagai persoon, karena memang 
tidak dikenal. 

i Sebelum peristiwa penangka- 
pan dan pengumuman Pemerin- 
tah atas kesalahan2 Hamid A- 
pril 1950, umumnja rakjat Kali- 
mantan Barat (terutama pen- 

duduk asli) merasa beruntung 
dengan adanja dia didaerah ini. 
Dalam - tindakannja ternjata, 
bahwa Hamid memang berusaha 

  

  
pemberantakan  bersendja- 
ta. Siapa dia? Lepas sama 
sekali dari perkara jang ki- 
ni sedang mendjadi urusan 
pengadilan, dibawah ini- Gi- 
sampaikan bahan2 menge- 
nai Hamid, jang diperoleh- 
nja dari kalangan2 jang de 
kat sekal: dengan keluarga 
“Hamid didaerah asalnja: 

Kalimantan Barat. Red.     
  

diri, dan ketika Hamid berumur 
7 tahun ia dibawa oleh Miss Fox 

|ke Betawi (Djakarta) - untuk 
masuk sekolah rendah, sesudah 
itu meneruskan peladjaran pada 
HBS-V di Malang. Satu tahun 
(lamanja ia menuntut peladjaran 
pada THS di Bandung, kemudi- 
an 4 tahun pada Militaire Aca- 

demie di Breda. Pada sa'at me- 
ninggalkan Indonesia menudju 
Nederland itulah Hamid lakukan 
perpisahan terachir dengan ibu- 
angkatnja jang memelihara dia 
sedjak ketjil : Miss Fox. Hamid 
beristerikan seorang Belanda, 
kawan-sekolahnja ketika di Ma- 
lang, Marie. van Delden, anak 
kapten van Delden jang kemu- 
“dian mendjadi overste .dan di- 
pensiun, Orang kenal njonja Ha- 
mid kini tidak sebagai Marie, 
:tetapi Didi Alkadrie, Anaknja 

| dua orang, keduanja di Neder- 
land, jaitu Sjarifah Zohrah (E- 
dith Hamid) 13 tahun, dan Sa- 

jid Jusuf (Max Hamid) 10 ta- 
hun. Hamid kembali bersama 
Nica ke Pontianak tidak lama 
sesudah Djepang menjerah, dan 
menggantikan Sjarif Taha Al- 
kadrie, jang oleh Djepang mula2 
diangkat sebagai wakil Sultan 

dengan gadji Rp.100,—, dan se- 
sudah Djepang menjerah diang- 
kat sebagai Sultan. Kedua dja- 
.batan ini dipegangnja hanja 
selama 1 bulan 24 hari. Hamid 
mendjadi Menterj Negara dalam 

pemerintah RIS “dan ditangkap 
5 April 1950. 

Sikapnja terhadap Jalak 

Rakjat Kalimantan Barat se- 

sungguhnja baru mengetahui 
bahwa Hamid II mendjadi Sul-   

| tan Pontianak jang ke-VII sete- 
lah Nica mendarat dalam  bu- 
lan2 terachir 1945. Menurut ka- 
langan Pemerintah Daerah Isti- 
mewa Kalimantan Barat, dalam 
kursusy jang diberikan kepada 
pengikut2 kursus pamongpradja 

| ke-3. jang diselenggarakan oleh 

sungguh2 untuk memadjukan 
daerah Kalimantan Barat, um- 

| pamanja dalam soal pendidikan, 
diusahakannja ' mendirikan se- 
kolah2 dengan biaja daerah sen- 

diri, memberikan bea-siswa ke- 
pada mereka jang akan melan- 
djutkan peladjarannja, dsb.nja. 

Tetapi dikalangan pergerakan 
pada umumnja ia tidak disukai, 
karena dianggap tindakan2nja 
hanja menguntungkan pihak Be. 
landa dan merugikan perdjuang- 
an nasional, Dalam pemerintah- 
an orang sebenarnja menghen- 
daki adanja dewan jang benar2 
mewakili rakjat disamping ba- 
dan2 kekuasaan, Tetapi Dewan 
Daerah - Istimewa Kalimantan 
Barat jang didirikan Hamid de- 
ngan bantuan Belanda (politik 
van Mook) anggauta2-nja  di- 
angkat atas petundjuk2 Belan- 

da, maka tidak disukai. 
Pada waktu2 belakangan ini 

ada terdengar desas-desus jang 
menghendaki agar Hamid di- 
kembalikan ke Kalimantan Ba- 
rat, tetapi suara2 ini tidak da- 
pat disalurkan dalam suatu ben- 
tuk jang njata. (Kabar ini per- 
nah tersiar dalam ' sementara 
Sk). Tetapi umumnja orang ma- 
sih menanti, sampai dimana 
akan terbukti kesalahan2 jang 
dilakukan oleh Hamid terhadap 
Negara, maka djalannja peme- 
riksaan Mahkamah Agung di- 
ikuti dengan teliti. Sementara 
itu rakjat banjak, dalam arus 
hidup jang memang sulit, tetap 
dingin, 

Sifat2 Hamid. Memang 

pro Belanda. 
Dari kalangan2 keluarga Ha- 

mid sendiri terdapat keterang- 
an, bahwa Hamid memang ter- 
lepas sama sekali dari lingku- 
ngan keluarga dan masjarakat 
bangS$anja sendiri. Ia hidup dan 
berfikir setjara lain. Dan banjak 
tindakan serta  perkataannja 
sendiri menundjukkan, bahwa 
memang ia pro Belanda. Semua 
ini mungkin sekali karena ling- 
kungan hidup serta pendidikan- 
nja sedjak ia baji berumur. 40 
hari, jang boleh dikatakan se- 
penuhnja bersifat Barat, ditam- 
bah lagi dengan pengalaman2- 
nja dimasa perang jang lampau, 

sebagai opsir KNIL. 
Apa sebabnja ia diserahkan 

kepada Miss Fox ? 
Dari 7. orang permaisuri ajah- 

nja, Sjarif -'Muhammad, . tiga 
orang jang mendapat anak, 'di-   

  

van Kunstenen Wete   

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
: .Koa. Bataviaaseh Gen 

Asi appen” 
otschap 

    

NGGERIS bersedia menarikkembali pasukan?nja dari daerah : 
''Terusan Suez setjara sebagaian demi sebagian untuk me- 

@ibaatan penjelesaian dengan Mesir mengenai soal pelaksana- 
an organisasi pertahanan Timur Tengah, demikian diberitakan 
oleh kalangan jang berkuasa di London. Tetapi Inggeris meng- ' 
hendaki, supaja daerah Terusan Suez itu tetap merupakan pang. 

kalan jang terutama bagi pertahanan Timur Tengah dihari ke- 

tai Konservatif) 
tudjuan tentang Sudan, sangat 
menghendaki menjapai penjele- 

saian terachir dengan Mesir jg 
dapat melaksanakan pembentu- 
kan organisasi pertahanan Ti- 
mur Tengah jang telah tertunda 

lama itu, 

Eden bersedia memberi kon- 

dalam perse- 

an paemaamamraman 

  

  

  

, 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan , . ...... Rp. 1l.— 

Etjbran .........« 0.60 ” 

  

ADPERTENSI: 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 51.. 

  

    

sesi2 kepada djenderal Naguib, 
tetapi ia menolak dengan tjara 
tidak bersjarat seperti jang di- 
tuntut oleh Mesir, demikian di- 
katakan selandjutnja oleh kala- 
ngan Inggeris tadi. 

Kabarnja dalam perundingan 
jang akan diadakan itu, Ingge- 
ris akan mengambil pendirian 
sebagai berikut: Mesir harus 
menjetudjui prinsip, bahwa dae- 
rah Tertisan Suez itu harus tetap 

merupakan pangkalan jang teru. 

tama, sekalipun tidak jang satu2 
nja bagi seluruh pertahanan Ti- 

mur Tengah. Sebaiknja Inggeris 
akan menjetudjui, bahwa perta- 

tanan Terusan Suez akan men- 

Iran makin panas 
Partai Tudeh dibelakang Mossadegh 

lentara pro Shah 
Pasuran2 tentara dan polisi Iran telah menjerang kaum 

demonstran jang menjokong Perdana Menteri Mossadegh. 
Mossadegh. memetjat kepala staf umum tentara dan mengganti- 
nja dengan seorang jang menjokongnja. Opsir? tentara, telah 

memimpin demonstrasi pro Shah Muhammad Riza Pahlevi. 

. Menteri luar negeri Iran Hus- 

sein Fatemi sementara itu mene- 
rangkan kepada pers, bahwa ke- 

adaan di Iran pada waktu ini 
kritik. 

Penganut2 Shah kontra 
penganut2 Mossadegh. 

Didepan gedung parlemen, 
Minggu jl. terdjadi demonstrasi 
pernjataan pro-Mossadegh. Ser- 
dadu? dan polisi jang berdjaga 
disana, jang bersendjata leng- 
kap, melakukan serangan de- 
ngan bajonet dan tongkat terha- 
dap kaum demonstran tadi, 
hingga kira2 35 orang mendapat 

luka2, 
Tak lama sebelum terdjadi in- 

siden tadi, PM Mossadegh jang 
sedjak maa Minggu jl. ber- 
lindu gedung parlemen 
itu p# Ta ha etempat kediaman- 
nja. ' 

Menurut berita AFP., dimuka 
gedung parlemen terdjadi per- 
kelahian2 antara penganut2 PM 
Mossadegh dan anggota2  Ge- 

rakan Pan-Iran, hingga bebera- 
pa orang mendapat luka2. 

Penggantian kpl staf 

umum. 
Diperoleh keterangan oleh UP, 

bahwa Mossadegh telah menge- 
luarkan antjaman, bahwa ia 

akan meletakkan djabatannja, 
Gjika intrige2 kalangan istana 

terhadap dia tidak segara diber- 
hentikan. 

Mossadegh telah memetjat ke. 
pala staf umum tentara, djen- 

| deral Baharmast, dan menggan- 
tinja dengan Brigadir-djenderal 
Riahi, seorang penganut Mossa- 
degh. Tetapi tampaknja. tentara 

berdiri dibelakang Shah, 
Menurut berita AFP, djende- 

ral Riahi mempunjai hubungan 
darah dengan keluarga Shah. 
Djuga Mossadegh telah meme- 
tjat kepala polisi Mahmoud A- 
mini (Pro Shah), dan menggan- 

tinja dengan Afshartoos. 
Kekatjauan didalam 

gedung parlemen. 
AFP mengabarkan selandjut- 

nja, bahwa sidang parlemen 

jang” berlangsung pada hari 
Minggu jl. sangat katjau, Para 
anggota parlemen memberi taf- 
siran jang bermatjam2 terha- 
dap pidato jang diutjapkan PM 
Mossadegh ketika hari Saptu jl. 
dan mereka tampaknja ragu2 
untuk ambil keputusan jang se- 
harusnja mereka ambil untuk 
memuaskan Mossadegh. 

30 Orang anggota 'parle- 
men, dari Front Nasional, 'me- 
njampaikan seputjuk surat ke- 
pada Mossadegh, dengan per- 

mintaan supaja ia dengan sega- 
la daja upaja memelihara keter- 
tiban dan supaja ia melepaskan 
diri dari pegawai2 pemerintah- 
an dan militer, jang kegiatan2- 
nja bertentangan dengan ke- 
pentingan negara... Kepada rak- 
jat mereka berseru supaja te- 
tap menjokong Mossadegh dan 
djangan sampai ,,dihela oleh 
agen2 asing”. 

Partai Tudeh menjatakan ta- 

at kepada Mossadegh dan me- | 

  

“| djadi tanggung  djawab pasu- 

kan2 Mesir. 

Pendirian 4ersebut memung- 

kinkan Inggeris melepaskan tun. 

tutannja semula jang menghen- 

daki Mesir lebih dulu harus 

menggabungkan diri dalam or- 

ganisasi pertahanan Timur Te- 

ngah, 
Tetapi Inggeris tetap akan 

menuntut supaja Mesir ikut ser- 

ta dalam organisasi pertahanan 

itu seerat dan selekas mungkin 

sebagai anggota penuh dan atas 

sjarat2 jang sama seperti nega- 

ra2 pembentuk pertahanan itu. 

Sjarat Inggeris. 
Inggeris bermaksud tetap me. 

ngambil bagian dalam pertaha- 

nan pangkalan Terusan Suez. 

Pasukan2 Mesir bertanggung 
djawab bagi pertahanan pang- 

kalan ini dalam masa damai de 

ngan djaminan bahwa pasukanz 

Inggeris boleh kembali djika 

meletus peperangan. 

Dengan 'sjarat ini, 
kalangan tadi, Inggeris 
dia menarik pasukan2nja 
daerah Terusan Suez sebagian 
demi sebagian. 

Kini di daerah itu terdapat Ik. 

170.000 pasukan Tagana — VP. 

menurut 

berse- 

dari 

njatakan sanggup menjokongnja 
dalam “perdjoangan anti impe- 

rialis”, 

Mossadegh akan berhenti. 

Mobil2 lapis badjassementara 
itu mendjaga istana Shah dan 

rumah Mossadegh, Suasana ber- 

tambah panas, Tersiar kabar 
bahwa Mossadegh mungkin 
akan meletakkan djabat: annja. 

Madjlis rendah Iran, dengan 

segera mengadakan sidang isti- 
mewa terbuka, untuk memper- 

timbangkan mosi darurat, jang 
diadjukan oleh majoritet jang 
dikuasai oleh Mossadegh. Da- 
lam 'mosi tadi dinjatakan ke- 
taatan kepada Shah akan teta- 
pi menjokong djuga Mossadegh. 

Gagal rebut gedung 
Radio Teheran. 

Penganut2 Shah hari Minggu 

jl. berbaris menudju kegedung 
Radio Teheran dan djurubitjara 
mereka setjara prematur me- 
njatakan bahwa mereka “baru 

sadja menduduki gedung Radio” 
dan bahwa mereka "tidak akan 
membolehkan disiarkannja. pro- 

paganda2 chianat”. 
Tank? Sherman dan” reobilZ 

lapis badja gagalkan usaha ta- 
di: demonstran2 tadi mengun- 
durkan diri, sesudah mendapat 
peringatan bahwa mereka akan 
ditembaki kalau tidak mundur. 
— UP.   

ag 
  

Nak ntana CBP 5 

Vishinsky 

Ia menuduh, Sovjet Unie te- 

lah memperkuat dan memelihara 

agresi Korea Utara. Ia telah pu- 
la mendaftar 10 buah ketera- 
ngan2 sebagai bukti tanggung 
djawab Kremlin atas adanja pe- 

perangan di Korea. Sepuluh buk- 

ti2 itu sbb: 
  

antaranja Ratu Suri (Sjech Dja- 
millah) jang mendapat empat 
putera dan seorang puteri, se- 
muanja telah meninggal, ketju- 
ali Sjarif Hamid, Sebelum Ha- 
mid lahir, pernah ibunja menda- 
pat anak laki2 bernama Sjarif 
Abdulrachman, tetapi meninggal 
ketika berumur 25 hari. Dalam 
masa duka-tjita ini, ketika Sul- 
tan suami-isteri bertjakap2 de- 
ngan Miss Fox di Singapura, 

terdapatlah  permufakatan un- 
tuk menjerahkan puteranja ke- 
lak untuk dipelihara oleh Miss 
Fox, apabila Ratu Suri melahir- 

kan seorang putera lagi. 
Ia beristerikan orang Belanda 

sekalipun sangat ditentang oleh 
ibunja. 

Hidup Hamid boleh dikatakan 
sederhana, bangun dan bekerdja 
pada waktu2 jang tetap. Djuga 
pakaiannja biasa sadja. Makam- 
nja tidak mewah. Gemar sekali 
minum minuman keras, mero- 
kok tidak sangat banjak, tetapi 
makan tidak suka ketinggalan 

sambal, jang djuga digunakan- 
nja sebagai ,,selei” roti. Dikan- 

tor sering menjuruh opas pulang 
kerumah ' untuk mengambil 
sambal, buat makan roti. Keti- 

ka naik hadji, didalam tas ta- 
ngannja, terdapat sebotol sam- 

bal jang didjaga dengan sangat 
hati-hati, Iapun gemar memba- 
tja, mendengarkan siaran radio 
luar negeri, tetapi tidak terlam- 
pau suka musik. 
Waktu ketjilnja sangat pe- 

malu, dan setelah dewasag sifat 
ini ber- -angsur2 hilang, Selain 
itu ia sangat pemarah. Seorang 
assistent resident jang berpang- 
kat groot majoor didjamam Nis 
ca, karena kesalahan ' dalam   membuat notulen, dipukulnja ' 
dan dihukumnja: berdiri disudut an jang sama”, — 

b Nieuw Guinea, 

kamar-kerdja. 
Sekalipun hidupnja tak  me- 

wah, ia sangat rojal dalam 
memberikan uang kepada ba- 
wahan atau kawan2-nja. 

Ketika dalam tahun 1946 ia 
melamar seorang gadis untuk 
keponakannja di Sanggau, per- 
nah ia berkata kira2 sbb : "Aku 
sudah bersumpah biar bagaima- 
napun, terdjadinja, tetapi setia 
pada Koningin Wilhelmina !' 
Ketika ia kembali di Pontianak, 
semua keluarganja diwadjibkan 
beladjar dan menggunakan ba- 
hasa Belanda, makan-minum se- 
tjara Barat, berdansa dil, Se- 
orang Belanda, adjudannja ke- 
tika itu, jaitu kapten van der 
Meyde (kabarnja kini groot ma- 
joor di Korea), diangkatnja de- 
ngan beslit sebagai Pangeran 
Paku Alam, 

Kalangan2 jang dekat dengan 
keluarganja menjatakan, bahwa 

dilapangan politik Hamid 
ngat terpengaruh oleh Belanda: 
Ia anti Republik, jang sering di- 
njatakannja dengan terus te- 
rang kepada orang2 jang dekat 
kepadanja.  Katanja, Republik 
bikinan Djepang, . pemimpin2- 
nja berotak kosong dan kolla- 
borator, Tetapi, ketika ditahun 

1948 ia berbitjara dimuka - se- 
djumlah serdadu2 KNIL dan 
orang2 Indo-Belanda preman di 
Societeit La Bella Aliance, Ha- 
mid menjerukan, djangan mere- 
ka terperdaja dan mau pergi Ke 

(Irian Barat), 
Katanja kira2 sbb. : "Kamu toh 
bukan Belanda 10075, maka se- 
baiknja tinggal. di Indonesia”. 
"Di Nieuw Guinea kamu nanti 
hanja akan dipandang sebagai   Belanda setengah2 sadja dan ti- 
dak akan mendapat Ng 

Ant, 

PA AAS Kh ME   aa 

sa-. 

  

tak djawab 
tuduhan A.S.? 

10 Bukti Sovjet pelihara agresi 

ANITIA Politik Madjelis besar PBB, kemarin meneruskan 

memperbintjangkan soal Korea. 6 Negeri telah menjatakan 

akan bitjara dalam sidang terse but. Akan tetapi sampai se ka- 

rang tidak ada tanda? apabila Menteri L, N, Rusia Vishinsky 

akan mendjawab tuduhan? jang telah dikeluarkan minggu jang 

lalu oleh utusan Amerika Serikat. 

1. Sovjet Unie  merantjang- 

kan agresi jang pertama - tama. 
2. Moskow mengorganisasi 

dan mempersediai Tiongkok Ko- 
minis dalam agressinja di Korea 
dan mereka dipaksa mundur dari 
Manchuria dalam musim bunga 
tahun 1950. 

3. Alat2 Sovjet Unie banjak 

jang telah mengalir kepada pas 

sukan2 komunis di Korea. 

4. Pasukan2 Komunis mulai 

perang dengan ' menggunakan 

alat2 sendjata ringan, tetavi 

mereka kemudiannja ber tenipur 

dengan alat2 sendjata berat dari 
Sovjet Unie. 

5. Persendjataan2 lainnja jg 

dipakai Komunis di Korea adalah 
bikinan Sovjet Unie. 

6. Pesawat terbang Komunis 
jang digunakan di Korea adalah 
buatan Sovjet Unie, 

7. Pesawat terbang jet I. 120 
telah digunakan oleh Komunis 

untuk menjerang Korea. 
8. Sekalipun sebagian besar 

pasukan2 Komunis hanja sedikit, 
tetapi dengan menggunakan 

2500 pesawat udara jang semua- 
nja bikinan Rusia. 

9. Sovjet Unie mengganti pe- 
sawat terbang Komunis jang hi- 

lang. dalam pertempuran udara 

jang diadakan di Korea Utara 
dan telah mengirimkan Ik. 4400 

buah pesawat terbang, semuanja ' 
ditundjukan kepada tentara2 

komunis. 
10. Meriam2 penangkis Kos 

munis. di Korea adalah bikinan 

Rusia, 
  

  

x , Tjubir terus, ju, aku tol tis 

“dak akan, beli kue2. Kerlihg. dan 
senjammu lebih manis, ju. Des 
mikian seseorang. pegawai Sd- 
Yah satu kantor besar di Klaten 
berkata kepada ' Wanita muda 
jang mendjadjakan kucenja, ka 
luar 

  
masuk dikanton2, 

a ken gna yang ena Sealer Aini Den  
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  — bahwa Pemerintah dapat tjam- 

—. PADANG — Berhubung 
. ngan kepindahan 

5 dibentuk Panitya Persiapan ni di 

MEDAN — Di Pengkalan Be- | 
randan telah dilangsungkan upa. 
tjara penjer 

  

iman. Laut resort VII, Kepada 
Koperasi Perikanan Babalan. 

“des 

5 

     

  

Salvaco dari Solok ke Butik ting 
“Bip oleh suatu 1 
adakan resepsi 

“TI Aimesl 

  

  

, dalam penindjauannja 
Pakan tersebut, Gubernur Mur- 

djani memberikan sokongan ah 
1000. —, 

AMUNTAI — Di Amuntai kis | 

pembentukan Partai S | 
Indonesia tjabang Amuntai, an 

"ngan sdr2 A.T. Noor sebagai ke 
tua dan Hasan Rasad mendjadi 

Npenulisnja. : t 

MAKASSAR — Dengan resmi 
di Makassar telah dilangsungkan 
upatjara pembukaan sekolah | 

“diselenggarakan | - pelajaran jang 
oleh Biro xsi Nasional | 
propinsi Sulawesi. Rentjana la- 
ma peladjaran' falah 10 bulan. 
MINAHASA — Di Sukur te- 

lah dilakukan peresmian pembi- ! 
kinan pabrik pengolahan kelapa 
(klapp ». Pabrik 
ini sudah bekerdja mulai bulan 

Djanuari jang lalu, tetapi hasil- 
nja belum dapa, ipang keluar 
negeri. : 

  

PANITIA anang i 
SASI P.H.I. 
Menjelesaikan peker- 

: Panitya Reorganisasi PHI te- 
lah menjerahkan hasil pekerdja- 
annja kepada Menteri Agama, 
jaitu berupa : 1. anggaran dasar 
baru P.H.I. 2. saran2 mengenai 

“organisasi P.H.I, dan 3. saran2 
mengenai soal2 prakitis. $ 
Perbedaan antara anggaran 

dasar jang baru dan jang lama 
ialah, bahwa dalam anggaran 

“baru ditegaskan keharusan 
Tea Dewan Pengawas, dan 
bahwa soal2 keuangan harus di 
atur demikian rupa sehingga 
dapat dikontrol sewaktu2 dan 

pur tangan dalam kontrole itu 
misalnja melalui accountantie Pe 
'merintah. Susunan Dewan Pe- 

ngawas harus terdiri atas orang | 
orang jang terkemuka dalam 
kalangan Islam "dan ari wakil2 
Pemerintah. “'- 3 

Pada' saran2 mengenai orga- 
nisasi P.H.I. diterangkan, bahwa 
hendaknja pengurus P.H.I. ter- 
'diri atas tenaga2 jang bukan 
samben, tetapi tenaga2 jang | 
penuh (full time job) berdasar 
atas keahliannja, bukan atas 
perwakilan organisasi2. -0 
Mengenai saran2 praktis dike- 

mukakan keadaan2 djemaah 
sesudah sampai di Mekah, misal 
nja soal - transprotnja, tempat2 | 
kediamannja dan tentang mas- 
alah ,,sjech”, Diandjurkan supa- 
ja Pemerintah mengirimkan 
delegasi jang akan berunding 

ahan sebuah kapa al | 
majang dari Djawatan Perika- | 

fredo | 

    
     

   
   

   
: / pMUDIAN oleh saksi Adaa nana pahita pada 

K belum hari penjerahan kedaulatan jaitu 
srnah diadakan pertemuan oleh Westerling 

aan di Pjakarta. Dalam 

    

   

  

   

    

Ketika na apakah pada 
a waktu itu Rapar sudah keluar 

|dari TNI, didjawab oleh saksi, 

ia ketahui, ialah, bah- 
Hana, adalah bekus TNI. 

Dan Rapar menjatakan, mempu- 
jai pasukan I.k. 800 orang tapi 

: bersendjata dan pasukan 
tsb, menurut Rapar ada di. Dja- 
|karta pada waktu itu. (Perlu di 

ketahui, bahwa Rapar tsb. kemu 

dian dalam tahun 1950 telah ter. 
tembak mati ketika pasukan T- 
NI melakukan penjerbuan di- 
markas APRA di Kramat Dja- 
karta — Red. Antara). 
Dalam pertemuan pada tg. 26 

Desember itu direnti: nakan un- 
tuk mengadakan erontakan 
pada tg. - Desember untuk 

: -halangi penjerahan 
kedaulatan jang akan dilakukan 
pada hari itu. NT 

Rentjana pemberontakan pada 
tg. 27 Desember itu tidak djadi 
“dilakukan, karena sendjata tidak 
ada. Kemudian pada waktu itu 

antara 
Westerling “ 'dan Karwur. Menu- 
rut saksi, pertjektjokan antara 
Westerling dan Karwur pada 
waktw itu timbul, karena Kar- 

| wur tidak pernah mengatakan 
kepada Westerling bahwa pasu- 
kan jang disanggupkannja tidak 
“mempunjai sendjata. Westerling 
memberikan , tegoran? dan aki- 
batnja ialah Karwur mengun- 
durkan diri. Westerling ketjewa 
dan mengurungkan rentjananja 
untuk mengadakan pemberon- 
takan. 

. Dinjatakan oleh saksi Najoan, 
bahwa sebagai ganti Karwur 
maka jang menduduki tempat- 
nja dalam gerakan Westerling 
ialah Rapar. Rapar tsb. menja- 
takan mempunjai Lk. 800 orang 
jang mempunjai pengalaman ber 

| tempur dan berasal dari Tji- 

kampek. Tapi pasukan tsb. tidak 
mempunjai sendjata dan Wes- 

terling menjanggupkan untuk 
mengisi kekurangan itu. 

Pengiriman pasukan da- 
yi Djakarta ke Bandung : 

, dimulai. 
Dalam bulan Djanuari oleh 

Westerling direntjanakan untuk. 
pengiriman orang2nja ke Ban- 
Gung dari Djakarta, Atas per- 
tanjaan, bagaimana rol saksi 

Najoan pada waktu itu menge- 
nai pengiriman orang2 itu, di 
eta bahwa pada waktu itu 

ia berkewadjiban membelandjai 
(dan melakukan pengiriman 

| orang2 itu jang djumlahnja 1.k. 
250 orang dan dilakukan -ber- 

angsur2 dengan menggunakan 
kereta api. . 

“Dinjatakan, bahwa untuk itu 

ia pada waktu itu menerima 
| uang dari Westerling, tapi tidak. 
tjukup untuk mengurus pengi- 

  

  

  dgn pihak-pihak jang bersang- 
kutan di San, — Ant, 

riman orang2 ke Bandung, ke- 
. makian ia pnp. PAN kepada 

  

Tea berita masuknja gerombolan TE didaerah Peka- 
   

  

TNI sedjak 

didaerah Brebes. sah - 

Djumlah andika terdiri 
Ik 400 orang, 60 pct bersendjata 
dan diantaranja terdapat wani- 
ta dan anak2 jang merupakan 
keluarganja. 

Sedjak beberapa waktu mere- 
ka dalam ,isolasi” alat2 negara 
didaerah Kandang-serang, 40 km 
selatan Peka Pada 
kat2 jang ditempel ditempat2 
umum, mereka menjatakan,-ang 
gota bekas 426 tersebut berasal 
dari daerah Surakarta dan ingin 
kembali -ketempat asalnja. Te- 
tapi mereka bingung tidak tahu 
djalannja, Apa “sebab: gerom- 

   

bolan ingin pulang tidak dise- | 
butkan, Hingga Sabtu siang ini 
belum diperoleli Nan 

  

  

Ba sena 

   

     

  

   

    

   

   

  

       

  

longan, lebih djauh diperoleh berita bahwa menilik tanda2- 
itu Sea apa bekas bataljon 426 jg karena 

dari Kadus - MMK - Magelang Pena 
tan, PNP Mana Pang diri dengan TII 

Belina hasil  pengepungan 
alat2 negara tsb. Diduga kalau 
mereka betul ,,kesasar” dan 

ingin kembali kepada keluarga 
tidak lama lagi mereka akan 
menjerah dan keinginan inipun 
kabarnja telah dikemukakan 
“kepada penduduk disitu dengan 

| maksud agar diteruskan kepada 
jang berwadjib. 
“Lebih djauh dari pihak lain 

didapat keterangan bahwa seba- 
gai akibat dari kedatangan ge- 
| rombolan itu dan dengan adanja 
tembakan meriam jang dilaku- 
kan oleh pihak TNI baru? ini 
banjak penduduk desa dari dae- 
rah itu mengungsi ketempat 

aman ialah di Ngawen. 
... Sementara itu ada sementara 

£ | penduduk jang. mendapat keru- 
“Il gian karena gerombolan jang 

|rupanja tiada membawa bekal 
apn sendjata tersebut pada 
2 ng untuk minta. djaminan 

| makan setjara kekerasan. Ant. 
  

5. . BADJAK PILIPINA 
Lagi masuk perairah In- 

... Gonesia. 
"Menurut keterangan jang di-   ung Bedilan. waktu  me- ' 

Gir On” 4 
bir, "seekor Kotjing, 

  

    

dual   

   

    
    

    

   
   

  

peroleh harian ,/Tekad” di Balik. 

Hama 

   kepala polisi: Kali:   
tan Timur Sukardjono, mu-: 
ulan Pebruari dengan mem- 

Iakan. angin Barat-daja 
ih gringa Pilipina mulai ' 
ebawah memasuki perai- 

ran wilajah Indonesia, Oleh pi- 
(na “polisi telah -disinjalir dua 

, || ngan 
ajar jang” terkenal de- 

ka »Kumpit”, salak sa- 
Na memakai motor 

badjak laut 
lipins tersebut jang tetap ia- 

lah perairan Berauw. Pada wak- 
buini polisi Balikpapan masih 

   
      

  

# | menantikan gan tentang di- 
tangkapnja 52 orang  Pilipina 

polisi pulau Derapan didae-   

  

brah Berauw, — Ant, 

    

an Kleeft na Sen orang Jari Pe pertemuan 
"s t tampak pula — - menudt Pen saksi 

        

   
      

   

  

bahwa ia tidak tahu tentang itu, | 

k Itapi . 
Ta 

sehari se-. 
5.0 Desember 219. 

orang2nja di- 
, Na itu jang saksi sen- 

    

   
     

  

    
   

  

van Onselen jang pada waktu 

itu bekerdja pada suatu tram- 

sportonderneming Lk. 1000 ru- 
piah. 

Ketua: 
takan 700 rupiah”. 

Saksi mengiakan dan menam- 
bahkan, bahwa uang itu adalah 

untuk pengiriman orang2 re 

Ketua: 

Dulu Mama menja- 5 

Onselen, bagaimana djawab van 
| Onselen ?”. 

dak dapat mendjawab dan me- 
njatakan ia tidak ingat lagi. 

Ketua mengingatkan kepada 
saksi, bahwa ketika pada waktu 
penjusunan proses-verbaal saksi 

pada waktu itu mengatakan ti- 
dak dapat memberikan, karena 
dihentikan bantuan dari 
pihak. j 

Keuangan didapat a.l. 

satu 

Dinjatakan, pihak mana itu. 

Wirjono menjatakan, bahwa me. 
nurut proses-verbaal saksi me- 

njatakan, bahwa pihak jang di- 
maksudkan itu jalah pihak pe- 
merintahan Pasundan. Saksi me. 
ngiakan dan ia menambahkan, 

bahwa ia tidak mengetahui, apa- 

melalui Westerling atau tidak. 

bagian besar dari orang2 jang 
dikirim ke Bandung itu kemudi- 
an ditangkap oleh Corps Polisi 
Militer dan pada waktu itu Wes. 
terling menjatakan akan meng- 
usahakan pembebasan orang2- 
nja ibu dari tahanan CPM. 

Saksi Najoan menjatakan, bah 
Wa pada waktu itu sebagaimana 

jang diketahui dikalangan CPM 
disBandung terdapat pula.orang. 
orang dari Westerling, tapi kare 
na komandannja dari CPM itu 
Major Rusli tidak ikut dalam 

gerakan Westerling, bagi Wes- 

terling sukar untuk mengusaha- 
Kan pembebasan orang2nja jang 

nah pula menjatakan, bahwa 
panglima pasukan Belanda di 

-bersimpati.dengan Westerling. 
Ketika ketua  mengadjukan 

pertanjaan tentang p 

tg. 11 Djanuari antara Wester- 
|hng dengan Rapar, letnan Tita- 
ley dan Colson dan kemudian Ir. 
Nio, saksi menjatakan, bahwa 

|pada waktu itu letnan Titaley 
mendapatkan tugas dari Wester- 
ing utk. menjusun dua pemflet 
jang satu ditudjukan kepada pe 

merintahan RIS dan jang satu- 
inja lagi kepada penduduk Am- 
bon dan Menado. Dalam pamflet 
jang pertama dinjatakan, bahwa 

diperintahkan oleh kaum koila- 
borator, korrup dan kaum oppor- 
tunis. 

Apa itu jang dimaksudkan de- 
ngan' opportunis, tanja ketua si- 
dang. Saksi mendjawab tidak 
ingat. Dinjatakan oleh saksi, 
bahwa dalam pamflet jang ditu- 
djukan “kepada orang2 Ambon 
dan Menado itu Ginjatakan, su- 
paja orang2 Ambon dan Menado 
harus bersatu, karena diantjam 
bahaja, digentjet oleh orang2 
Djawa. Dinjatakan oleh saksi, 
bahwa pamflet2 tsb. tidak sam- 
pai ditjetak. 

| Najoan pernah ,,melim- 

dungi” Simatupang. 
Ketua menjatakan, bahwa sak 

si pernah menjatakan, pada sua- 

darai jeep ber-sama2 dengan 
Westerling dan di Pegangsaan 
Timur ketemu dengan seorang 
berdjalan bersama dengan isteri. 

.nja. 
“Oten saksi dinjatakan, bahwa 

pada waktu itu Westerling keti- 
ka melihat orang berdjalan tsb. 
dengan isterinja, Minta kepada- 
nja (saksi) untuk berhenti. Wes- 

terling menjatakan pada waktu 

itu, bahwa orang jang berdjalan 

dengah  isterinja itu adalah 
djenderal major Simatupang. 
Apakah maksudnja Westerling 
minta berhenti tidak dikatakan 
oleh Westerling pada waktu 
itu. Kalau tidak salah saja bi- 
lang pada waktu itu: Itu bukan 
Simatupang. Demikian saksi Na. 

joan. Dikatakan seterusnja oleh 
Najoan, bahwa melihat sikap 
Westerling pada waktu itu, 1a 
mempunjai maksud tidak baik 
dengan permintaan untuk meng 
hentikan jeep itu. Kalau tidak 
mentjulik atau membunuh. Tapi 

hal itu tidak diterangkan oleh 
Westerling. 

Ketika ketua sidang menanja- 
Kan, apakah betul djendral ma- 
jor Simatupang orang jang dite- 
"mui berdjalan2 dengan isterinja 
di Pegangsaan Timur pada wak- 

| tu itu, saksi Najoan mendjawab: 
1 Ja". 

Ketua: »Djadi saudara mem- 
perlindungi djenderal major Si- 
matupang ?” 

Saksi mengiakan dalam men- 
djawab pertanjaan tsb. Atas per 
tanjaan, apakah saksi pada Wak. 

tu itu mendjadi adjudan dari- 
Westerling, didjawab oleh saksi 
Najoan, hahwa ia tidak pernah 
mendjadi adjudan tsb, !   

  

, sama dengan isteri Benz berken. 

   

      

    
   

    

Waktu saudara me- | 

minta 5000 rupiah kepada van | 

  

  

Saksi atas pertanjaan tsb. ti- | px 

menjatakan, bahwa van Onselen | 

dari Pasundan. J 

Saksi mendjawab, sudah tidak | 
ingat lagi. Ketua sidang Mr. | 

kah uang tsb. diberikan dengan 

Dinjatakan seterusnja, bahwa se 

“ditangkap itu. Westerling per- | 

Djawa Barat djenar. maj. Engels 

teniuan 

negara jang sehat tidak dapat ' 

tu ketika saksi pernah mengeti- | 

  

. Wasstjang menjerbu 
Pa Bandung. $ 
“Saksi Najoan selandjutnja me- 

, bahwa pada tanggal 
-1 ia pergi ke Bandung, ber, 
   

daraan mobil dengan maksud 

untuk bertemu Westerling. Se- 
| denga nA disana tidak bertemu 
den, Westerling, jang ter- 
op: “berada di Djakarta. 
“Dari” ae yana waktu itu saksi 

mendapat keterangan, bahwa 
penjerbuan Bandung akan di- 
|lakukan pada tanggal 23 Dja- 
'nuari pagi2 hari sekali. Untuk 

mengadakan penjerbuan itu, 

| Westerling akan gunakan 330 
orang pasukan Apra dan-dari 
Corps Speciale Troepen. Pimpin- 
an penjerbuan Bandung oleh 
Westerling diserahkan kepada 
Letnan Pitalo dan Letnan Sadi- 

| kin. Selandjutnja menurut sak- 
Isi, sebagian dari orang2 Corps 

| Speciale Troepen akan disedia- 
kan untuk rentjana Meng aan 

| ke Djakarta. 
Saksi terangkan, bhw. sesudah 

mengetahui segalanja itu, timbul 
rasa penjesalan karena ia tahu 
bahwa Apra sebenarnja 

mempunjai kekuatan sendjata. 
n | Belakangan saja dengar, kata 

| saksi, bhw. sendjata2 sebanjak 2 

ower dikirim dari Bandung ke 

Djakarta. Saja dengar terdjadi- 
nja penjerbuan Bandung sesudah 
saja kembali ke Djakarta kira2 

djam 1 siang tanggal 23 Djanu- 
arj dari Siaran radio. 
Ketua : Lantas bagaimana pe- 

njerbuan di Djakarta ? 
Saksi: Belum tahu karena 

|sendjata2nja belum ada atau 
Yana lengkap. $ 

Tempat2 pemusatan 
militer, istana harus 

diserbu. 
“Saksi lebih djauh terangkan, 

bahwa sesudah itu dimarkas 
Apra Kramat 20 Djakarta di- 

adakan perundingan antara 
Westerling dengan orang2nja. 
Dalam pertemuan itu, menurut 
'saksi, dibitjarakan rentjana pe- 
Injerangan terhadap G Djakarta 

serta tempat2 mana jang harus 

diserbu. 
Ketua : Tempat2 apa sadja jg. 

direntjanakan akan diserbu itu ? 
Saksi : Tempat2 pemusatan T. 

N.L, C.P.M., gedung K.W. III, 

markas Mobiele Brigade di Pra- 

patan dan djuga istana Presiden 
Sukarno, 5 

Kemudian 
rangkan 

saksi Najoan te- 
selandjutnja, bahwa 

(Bersambung hal. 4). 

tak 

   

   Masaalah S5. R. Tionghoa: 

Hari ini DPRD bitjara kan 
penutupannja 

Pertanjaan beberapa anggauta meng- 
harapkan djawaban 

Hasi ini mulai djam 10.00 D.P.R.D. Istimewa Jogjakarta 

Jogjakarta akan mengadakan sidangnja dan sebagai atjara 
pertama akan dibitjarakan sekitar penutupan sekolah rakjat 
Tionghoa II Netojudan jang ditutup oleh Kementerian P.P.&.K. 

sedjak bulan Desember jang lalu, 4 

Sebenarnja soal ini sudah ha- 
rus dibitjarakan dalam sidang2 
bulan jang lalu, tetapi karena 
banjaknja atjara2 jang penting, 
terpaksa atjara ini baru akan 
dibitjarakan sekarang. 

Pertanjaan?2 beberapa 
anggauta jang -minta 

/didjawab. 
Dalam hubungan ini sedjak 

beberapa waktu anggauta2 Sas- 
trosukarto (Buruh / Tani), S. 

Brotoharsojo (PPDI), Istiadjid 
(Buru/Tani) dan H. J. Sumarta 
(Party Katholiek)- telah menga- 
djukam bersama beberapa per- 
tanjaan setjara tertulis kepada 
DPRD jang pokoknja minta pen 
djelasan duduknja perkara pe- 
nutupan itu. 

Ditanjakan betul tidaknja be- 
rita2 jang menjatakan bahwa 
disekitar penutupan itu memang 
ada persengketaan politik, jaitu 
antara golongan Kuomintang 

dan RRT dan akibatnja masja- 
rakat Tionghoa agak katjau dan 
1.200 murid sekolah ra'jat Tiong 
hoa kini terlantar karena ditu- 
tup oleh Pemerintah. 

Djuga ditanjakan betul tidak- 
nja desas- desus, bahwa ada 
seorang anggauta DPD jang 
ikut tjampur dalam persengke- 

taan itu. 
Selandjutnja, menurut penda- 

pat penanja, Pemerintah Pusat 
(Kementerian PP dan K) tidak 
akan dapat menutup sekolah 
itu demikian sadja, djika tidak 
terlebih dulu diberi laporan dari 
Pemerintah daerah, Karena itu, 
apakah sebelumnja terdjadi pe- 
ristiwa penutupan Pemerintah 
daerah sudah mengetahui dan 
apakah djuga sudah memikir- 
kan akibat2nja. Sebab jang nja- 
ta sekarang ini mendjadi korban 
jang langsung -dari pada penu- 

tupan sekolah jalah 1.200 muird 
nja jang sama sekali tidak ber 
tjampur tangan dengan soal2   politik. 

  

Ning, bambu, 

“gelang, didesa Tonob 

nan Bandongan, dimana ' me 
disampaikan pada Kantor 

    
   

Menurut laporan itu, maka pe. 

rempuan tersebut bernama Mut- 
mainah isteri dari.sdr. Munan- 
dar, dan masih familie djuga 
dengan guru Agama itu, sedjak 

tanggal 23 Pebruari '53 jang lalu 
selama 3 hari telah mengalami 

sakit aneh. Waktu penderitaan 
“datang, ia merasa dingin badan- 
nja, sedang ketjuali itu, ia me- 

rasakan badannja seolah-olah 
seperti ditusuk2 dari bagian da- 
lam. Sesaat kemudian, ia djatuh 

pingsan, kemudian muntah2 dan 

dari mulutnja keluar barang2 : 

petjahan gelas (beling), potong- 

an bambu, potongan rambut 

pandjang maupun pendek, ker- 
tas kosong mauptin tertulis, dja- 
rum kantjing dan tjantel lurus 

dan bengkok. Ketjuali dari mu- 
lutnja, pun dari bagian muka si- 
kutnja dari lutut sebelah be- 
lakang dari tumitnja dan 
dari matanja keluar barang2 se- 
perti tersebut diatas. 
. Tiga hari lamanja ia menderi- 
ta penjakit seperti diatas se- 

tjara sama dan mengeluarkan 
barang2 tersebut hingga Ik. 30 
kali. 5 

Barang? disimpan 
dan dapat dilihat. 

Hingga saat ini, menurut la- 
poran itu, barang2 aneh itu da- 
pat dibuktikan dirumah Mut- 

mainah tersebut. 

Sesudah 3 hari menderita, 
Mutmainah sedjak tanggal 27-2 
sudah sembuh kembali. 

Kedjadian seperti diatas, telah 
tiga kali ini dialami olehnja, jg. 
pertama waktu di Balekerto Ka- 

liangkrik, keduanja di Kebon 

Agung Bandongan dan ketiganja 
seperti tersebut diatas. 

'Dalam pada itu fihak jang 
bersangkutan dari Kantor Pen- 

didikan Agama Kabupaten Ma- 
gelang atas pertanjaan war- 
tawan K.R. menerangkan, bah- 
Wa guru Agama jang memberi 
laporan tersebut djuga 'mene- 
rangkan, bahwa seminggu se- 
belum mengalami peristiwa itu, 
Mutmainah pernah bermimpi 
melihat beberapa orang lelaki 
terlukis diepek-epek tangannja 
jang hendak membunuh dia. Fi- 
hak Pendidikan Agama menaf- 
sirkan, kedjadian itu, mungkin 
karena sebab2 jang lebih dalam, 
mitsalnja karena tenung, didu- 
kunkan, zwarte magie jang di- 
daerah Kedu djuga terdapat hal 
jang sedemikian. — (Kor), 

  

PEMBUKAAN SEKOLAH 
EKONOMI POLISI 

“Pada hari Senin kemarin di 
Makasar telah diadakan upa- 
tjara pembukaan sebuah seko- 
lah latihan untuk pendidikan se 
kolah ekonomi polisi, ' Sekolah 
tersebut masih merupakan sa- 
tu2nja di Indonesia Timy. — 

Ant,   
ERISTIWA Te kafan terdjadi di Bin: kota 

Ker 

Dari mulut keluar djarum, be- 
rambut dsb. 

Ma- 
djan, ketjamatan dan kaweda- 

laporan jang tanggal 27-2 jbl, 

  

USUL MOSI SUTARDJO 
Uu CS. 
Minta RUU pemilihan 
umum hanja mengenai 

Konstituante sadja, 

Telah masuk usul mosi jang 
ditanda . tangani oleh Sutardjo 

Murba), Mr. Yamin (tidak ber- 
“partai), Djoko Prawiro (PIR) 

dan Helmuth Kunum (SKI) jang 
maksudnja meminta  supaja 
RUU Pemilihin Umum itu ha- 
nja untuk pembentukan Kons- 
tituante sadja dan sesudah -di- 
setudjui Parlemen, maka segera 
pemerintah memadjukan R.U.U. 
tersendiri jang mengatur pemi- 
lihan umum untuk . anggota2 
Parlemen. | 

Dalam usul mosi itu dinjata- 
kan, bahwa tugas kewadjiban 
Dewan 
Konstituante sangat berlainan. 
Usul supaja rantjangan undang2 
pemilihan umum jang dibitjara- 

kan sekarang, hanjalah untuk 
pemilihan 'Konstituante sadja, 
didasarkan pada pertimbangan, 
bahwa rantjangan undang2 pe- 
milihan umum itu atas beberapa 
alasan memang dapat dipakai 
hanja untuk membentuk Kons- 
tituante. Diharapkam supaja pe- 
merintah sesudah Undang? Pe- 
milihan Umum untuk Konsti- 
tuante diterima baik oleh Par- 
lemen, dengan segera memadju- 
kan rantjangan undang2 tersen- 
diri untuk pemilihan DPR. 
Ant. 

KAPAL INDONESIA 
DITURUNKAN 

KEAIR 
Sebuah kapal pantai untuk 

penumpang dan barang jang 
telah dibuat untuk Indonesia 
telah diturunkan keair dj TYies- 
te. Upatjara ini dilakukan oleh 
njonja Sukardjo Wirjopranoto. 
Kapal tersebut dapat memuat 
200 penumpang Cabin. Ia ada- 
lah jang kedua jang telah .se- 
lesai dari 10 buah jang dipesan 
TA Indonesia. dj, Italia. 
MAT 

  

RANTJANGAN MES. 
DJID DI LONDON 

Sekretaris-djenderal Islamic 
Cultural Centre, Dr, Adul Kadir, 
telah menjerahkan gambar ran- 

tjangan mesdjid baru di London 
kepada Dr. Subandrijo dalam 
kedudukannja sebagai Presiden 
Islamic Cultural Gentre, — 

Rantjangan gambar ini dalam. 
sidangnja mihggu ini mendjadi 
atjara pembitjaraan pengurus 
Islamie Cultural Centre, jang 
terdiri dari para duta-besar ne-   

Pant P3 Sp 
SAN ag PISA ag 

gara2 Arab dan Asia, — Ant, 

ika x Agama Magelang dari'se- 

orang Guru Agama didaerah Bandongan, diterangkan, bahwa di- 
desa tersebut telah terdapat seorang perempuan jang muntah? 

mengeluarkan beberapa matjam barang tadjam dari mulutnja. 

(PIR), S. Djojoprajitno (Partai 

Perwakilan Rakjat dan j 

Demikian antara lain perta- 
njaan2 jang diadjukan oleh be- 
berapa anggauta DPRD Istime- 
wa Jogjakarta. 

DR. SUKIMAN TINDJAU 
ATJEH 

Telah tiba di Medan dari Dja- 
karta Dr. Sukiman -Wirjosan- 
djojo dalam perdjalanan ke Ko- 

taradja. Maksud kundjungannja 
ke Sumatera Utara adalah se- 
bagai utusan parlemen guna 
tindjau akibat2 bentjana alam 
di Atjeh. Hari ini Sukiman ter- 
bang ke Kotaradja. Direntjana- 
kamnja akan tinggal disana se- 
minggu. — Ant. 

  

ROMBONGAN KE- 
MENTERIAN D.N. 
Menindjau USA, Inggeris 
Eropa dan Asia. 

Rombongan Kementerian Da- 
lam Negeri jang dipimpin oleh 
Mr, Roosdiono, jang aCchir ming- 
gu jang lalu tiba di Nederland 
dari London, meneruskan perdja 
lanan penindjauannja ke bebera. 

pa negara Eropah dan Asia. 

Sebagai diketahui, mereka se- 
lama 4 bulan telah menindjau 
Amerika Serikat, dan dalam pe- 
kan jang lalu 3 hari lamanja 

ada di Inggeris. Selama di Lon- 
don mereka menggunakan. wak- 
tu untuk mempeladjarj perhubu 
ngan pemerintah daerah dengan 
pemerintahan pusat. 
Dengan diantarkan oleh staf 

kedutaan -ibesar Indonesia me- 
reka berturut2 telah mengun- 
djungi London County Council, 
Parlemen dan Kementerian Da- 

lam Negeri Inggeris dan menga 
dakan pertukaran2 pikiran se- 
tjara bebas dengan pedjakat2 
tinggi Inggeris. 
Rombongan ini terdirj dari 

Mr. Roosdiono, Bambang Supar- 
to (bupati Surabaja), Sumar- 
djito (bupati Semarang), Mr. 
Supangkat (Balai Kota Djakar- 
ta). Abidin (bupati Lampong), 
Ktut Gde Oka (kaptor gubernur 
Sunda Ketjil), Siregar (kantor 
gubernur Kalimantan) dan Wi- 
woho  Purbohadidjojo (ketua 
DPR Jogjakarta). — Ant, 

  

. J0 PEGAWAI D.K.Ass 
INSPEKSI IV 

Disiapkan pensiun. 
Dari sumber jang 'bersang- 

kutan didapat kabar bahwa 
Djawatan Kereta Api Inspeksi 
IV telah menjiapkan sedjumlah 
kurang lebih 70 pegawai untuk 
dipensiun paling lambat mulai 
pada bulan Djuni 1953. Kabar- 
nja tindakan itu merupakan se- 
bagian dari pelaksanaan tinda- 
kan afvloeimg 'besar2an dari- 
DKA. Kebanjakan dari pega- 
Wai jang terkena tindakan ter- 
sebut kelihatan gelisah sebah 
mereka merasa akan menghu- 
dapi masa sulit dalam kemdu- 
pan mereka, 

Kabarnya banjak diantara 
mereka jang mengadjukan  ke- 
beratan untuk segera dipensi- 
un, Wajaupun menurut perhitu- 
ngan mereka sudah ,,pensi- 
cen'ijp”. 

Selandjutnja diterangkan da- 
ri sumber jang 'bersangkutan 
itu, bahwa diseluruh Djawa- 
Tengah djumlah pegawai DKA 
jang disi apkan untuk dipensiun 
mulai bulan Djuni jang akan 
datang ini kurang lebih 300 
orang. Menurut kabar djenis 
tindakan ,,derisiun - bersama" 
atau massa-pensSiun ini adalah 
jang pertama, jang kedua dan 
berikutnja akan menjusul pula 
dalam bulan2 selandjutnja se- 
sudah Dunji 1953. — Ant. 

nasional 
EKAN Raya Internasional 
kali di Indonesia nantj ' 

September tahuh ini, 

sediakan untuk Pekan raksasa 

Diantara 27 negara jang di- 
undang untuk ikut serta pada 
Pekan Raya ini beberapa sudah 
menjatakan kesanggupannja, 
a.l. ialah Nederland, Italia, Tje- 
koslowakia, Republik Rakjat 
Tiongkok, Swedia, Amerika Se- 
rikat, Australia, Perantjis. Di- 
harap sebentar lagi akan me- 
njusul Inggeris, India, Pakistan, 
Pilipina, Belgia dan Norwegia. 

Bagi tiap2 negara- peserta di- 
sediakan tempat paviljun seluas 
500 meter. persegi. Pekerdjaan 
membangun paviljun2 itu akan 
diserahkan kepada  inisiatip 
dan usaha negara2 masing2. 

. Dari pihak Pemerintah Indo- 
nesia para peserta antara lain 
disebut Djawatan Perindustrian 
Pusat jang memesan tempat se- 
luas 1.600 meter persegi untuk 
didjadikan tempat eksposisi 
usaha2 industri negara dan 
rakjat dari seluruh Indonesia, 
misalnja industri berat, keradji- 
nan tangan dsb. Selandjutnja 
disebutkan djuga Djawatan Pu- 
sat Perkebunan Negara jang 

Togjerkartu. 

  

PANGERAN MURDA- 
NINGRAT KET. P.M.I. 

DAERAH JOGJAKARTA 
Konperensi Palang Merah In- 

donesia daerah Jogjakarta jang 
diadakan pada tanggal 28 Pebru 

ari dan 1 Maret jang lalu di 
Jogjakarta, antara lain telah 
mengadakan reor rganisasi susun- 
an pengurus dan telan memilih : 
Pangeran: Map sebagai 
Ketua.. 
Anggauta2 Pengurus lamnja 

akan dipilih oleh Ketua. Semen- 
tara itu diperoleh keterangan, 
bahwa mulai sekarang untuk 
meringankan beban pengiriman 
bantuan2 untuk korban bandjir 
di Atjeh dan Tapanuli dari para 
defmawan di Jogjakarta, Palang 
Merah Indonesia daerah berse- 
dia menghubungkan dengan pi- 
hak Garuda Indonesian Airways 
Jogjakarta untuk dikirimkan 

dengan pesawat terbang. 

DAERAH?2 PUSAT PEME- 
RINTAHAN DJAWA 

TENGAH 
Diwaktu  agressie 

'ditindjau. 
Menurut keterangan Guber- 

nur Djawa Tengah Budiono wak. 
tu di Jogjakarta kemarin, kira2 
dalam bulan April jang akan 
datang Mr. Wongsonegoro akan 
mengadakan perdjalanan keli- 

ling ditempat2 bekas pusat2 pe- 
merintahan Djawa Tengah wak- 
tu agressie Belanda jang lalu jg 
letaknja disekitar pegunungan 

Sumbing dan Sindoro. 
Maksud terutama untuk me- 

nemyi penduduk disana jang te- 
iah banjak mmeberikan bantuan. 
nja kepada alat2 pemerintahan 
Republik Indonesia dalam meng 
hadapi pemerintahan Belanda di 
waktu itu. 

sonegoro akan ikut serta Gu- 
bernur Budiono, Residen Kedu 
dan beberapa pembesar lainnja. 

Seperti diketahui, waktu 
menghadapi Belanda dalam 
agressi Belanda kedua, Mr. 

Wongsonegoro mendjabat Guber 
nur Djawa Tengah. 

UDJIAN MASUK PSA 
Didapat kabar, bahwa tang- 

gal 7 dan 8 April jang akan da 
tang ini akan dilangsungkan 
udjian masuk P.G.A. puteri dan 

laki2. Jang diperbolehkan me- 
ngikuti udjian tersebut jalah 
mereka jang mempunjai idja- 
zah S.R, dan Madrasah Ibtidai- 
jah 6 tahun dan berumur tidak 
lebih dari 15 tahun. Pendaftaran 
dimulai tanggal 5 sampai de- 
ngan 15 Maret jang akan da- 
tang buat putri dan laki2 ma- 
sing2 digedung  sekolahannja 

LUAR DJAWA 
Dari Kantor Pertempatan Te- 

naga Jogjakarta mendapat be- 
rita, bahwa dalam 4 hari bertu- 

rut dim bulan 1-2 telah djada- 
kan udjian masuk untuk Kursus 
Pertanian di Mudja .. Mudju, jg 
diselenggarakan oleh Kantor 
Penempatan Tenaga Jogjakarta. 
Para tjalon2 kursis tersebut ter- 
diri dari kaum penganggur jg te. 
lah didaftar dikantor Penempa- 
tan Tenaga, Dari djumlah 225 
penganggur jang mendaftarkan 
untuk udjian itu, sesudah dia- 
dakan penjaringan (voorsele- 

lectie) hanja ada 194 orang ig 
Gapat diperkenankan menempuh ' 
udjian. 

Bahan udjian itu didjalankan 
dengan beberapa soal ,,testseries 
(psycho - techniek). Hasil2 udji- 
an tersebut baru dalam peme- 
riksaan. 

Dengan penerimaan Kursus 
Pertanian itu dimulailah dengan 
angkatan jang ke IV, Bekas 
murid jang sudah lulus pada 
angkatan jang sudah2 dan jang 
berhasrat mentjari lapangan pe- 
kerdjaan diluar Djawa sudah di- 
hubungkan dengan Djawatan 
Transmigrasi, agar dapat dipin- 
dahkan sebagai transmigrasi ke 
Sumatera Selatan.   

Membangun Pekan Raya Inter: 
Indonesia 
jg akan diadakan utk. pertama 

mulai tanggal 31 ' Djuli sampai 3 
hari Senin ini 

di K. Bendungan djurusan kota Kebajoran. Lapangan jang di- 

dimulai pembangunannja 

ini ada seiuas 10 hekiare agn 
modal permulaan sebesar Rp. 5.000:000,—. 

Dari pihak partikelir, dianta- 
ra ' peserta daiam pameran 
usaha perindustrian dalam ne-: 
geri tertjatat pula ,,Industrieie 
Bond” jang akan memamerkan 
usapanja bersama-sama dengan 
beberapa pengusaha nasional. 
Untuk stand2 buat pihak parti- 
kelir lainnja disediakan tempat 
fasing2 seluas 4x5 M2, — Ant. 

KONPERENSI PERU- 
MAHAN RAKJAT 
DJAWA TIMUR 

Di Surabaja telah dilangsung- 
kan konperensi Perumahan Rak. 
jat diseluruh Djawa Timur de- 
ngan mendapat kundjungan pa- 

ra Bupati dan bagian2 tehnik 
dari Perumahan Rakjat. 

Jang dibitjarakan jalah lapo- 
ran 1952 dan  rentjana peker- 
djaan 1953. 

Rentjama. 1951 jang telah se- 
lesai. dikerdjakan dalam 1952 

meliputi 426 rumah dengan bia- 
ja Rp:.5.788,140,—- 

Dari rentjana 1952 jang akan 

  

  akan mempertundjukkan  usa-   
S5 hi beban sb bh WA IN MN ABM JAE Iin, ia 

hanja dengan kerdja-sama Tang” 

perusahaan2 asing, 

  

dik€rdjakan dalam tahun ini ada 

527 rumah dg biaja Rp.6.223.600. 
— Ant, i 

Dalam rombongan Mr. Wont 

HALAMAN 3. 

     
'OBAT KAWIN 
Seorang, pegawai kreta 

api dikota ini mempunjai 
seorang anak laki. Anak ini 

' adalah satu2nja dari 10 o- 
rang anaknja, jg masih hi- 
dup dan kini tlh. berusia I.k. 

25 th. Jg sangat menjedih- 
kan bagi orang tuanja, jalah 
karena anak ini seorang 
pemboros dan pemarah, Ti- 
dak sedikit pakaian jang 
didjualnja untuk nang2 

sadja. Kalau tidak “dfturuti 

permintaannja, sering2 ia 
melempar2 batu dan meru- 
sak isi rumahnja. Disuruh 
kawin ia tidak mau. Tabeat 

jang demikian ini menje- 
babkan ibunja sakit TBC. 
Saking djengkelnja, maka 

ibunja mengadjak anaknja 
| pergi ke seorang dukun dan 
| anaknja tadi dipaksa supaja 

minta obat, agar segera da- 

pat kawin.     
  

H.M. PUTERI MEM- 
BAGI2 PAKAIAN 

Tanggal 1 Maret pagi telah 
berangkat serombongan H.M.I. 

“Puteri menudju kedaerah jang 
baru2 ini terserang bandjir di 
Kulon Progo, dengan "membawa 

sedjumlah besar pakaian, untuk 

dibagai2-kan kepada mereka jg 
menderita. 
Rombongan H.M.I, puteri ter- 

sebut terdiri atas puteri2 “dari 
segenap Komissariat H.M.I. Tja- 
bang, Jogja, serta pakaian jang 
dibagikan itu sebagaian besar 
dari anggota2 H.M.I. sendiri. 

Selain membagai2-kan pakai- 

an djuga akan mengadakan pe- 
nerangan2 tentang kesehatan 

dan pendidikam “thd. rakjat di- 
daerah tersebut dengan tjara 

tanja,. djawab melalui . ,,huisbe- 
z0eKk”. 
Perlu diterangkan, bhw pem- 

bagian pakaian kepada korban 
bandjir itu, adalah sebagai le- 
landjutan dari peringatan ulang 

tahun ke VI H.M.I. jang baru 
' lalu. 

PENDJUALAN BUNGA 
RP. 9919,84,— 

Aksi pendjualan bunga dari 

tangal 20 sampai 24 Pebruari jl. 

jang diselenggarakan oleh Pani- 
tya Korban Bandjir- Sumatera 

Utara dikota ini berhasil dengan 

baik. Hasil seluruhnja “ada Rp. 

9919.84. Uang ini segera akan di- 
kirim untuk sekedar meringan- 

kan beban dan penderitaan 

Saudara2 kita jang ditimpa ba- 

haja bandjir di Atjeh dan Tapa- 

nuli. 
Penderma2 dibawah adalah di- 

antara mereka jg menjumbang- 

kan sokongannja selama aksi 

pendjualan bunga tersebut : 
sendrii di Danuredjan sedang 1. Nj. Sosrokusumo, dj. Sin- untuk kabupaten2, ketjuali Wo- | goro ti Rp. 10— 2. Ibu RA. 
nosari, dikantor Pendidikan A- Sentodipuro, Sosrodipuran 280 
gama Kabupaten. Uan pendaf- Rp. 201 35, Ni. Sugondo, Do- 

1 
3 1 'taran sebanjak Rp.2, ap: reng 8 Magelang Rp. 5, 4. PP 

KURSUS ' PERTANIAN PRI, kantor polisi Jogja 
150,— 5. Asrama. Merapi 

MUDJA-MUDJU KE- Rp. 25,— 6. BP.K.R. dj. Tan- 
djung €5 Rp. 100,— 7. N.V. Pra- 
wiromuljo Malioboro 43 Rp. 50,-, 
8. Perusahaan Otobis Prawiro- 
muljo Malioboro 43 Rp. 50,—, 

9. S.M.P.V. Rp. 172,80, 10. S.M. 
P. IV Rp. 98,30. 1: Sekolah 
Theologie Rp.51,95,- 12..S.M.A. - 

S.G.A. Stella Duce Rp. 96,—. 
13. S.M.P.I Rp.205,60. 14, S.M. 
P. Bopkri Gemblakan Rp.142,25. 
15. S.M.P. Bopkri Bintaran Rp. 

25,50. 16. S.M. Katholiek Puteri 
Rp. 107,40. 17. S.M.P. Negeri II 

Rp. 14520. 18. SGPD. Rp. 
86,81, 19. SIA Pjetis Rp. 
169,70. 20. Sekolah Tionghoa 

' Rp. 502,55, 21. Kantor Ka- 
| daster Rp. 30,—. 22. -Si'S. Kan- 

tor Padjak Rp. 50,—'23. P.S.C. 
T.N. Rp. 50,—. 24. Toko Tjong 

Rp. 250,—, 25. Pertjetakan R.I. 
Rp. 50,— 26. Reclame & Ad- 
vertentiebureau ,IRAK” Rp: 50. 
27. N.V, Petram Rp. 100,— 28. 

St. Suparni Ngabean 25 Rp.50,-. 
29. B:P, Nasional” Rp. 50,— 
30. S.M.A: Bopkri Rp. 105,10. 
31.' Pegawai dan Guru SMP II 
Rp., 75,—. 32. S.G.K.P. Negeri 
Rp. 118.81. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 

untuk: korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari: 
Keluarga Direksi Ma- 
djallah ,,SIMPAI” Ma. 

   

  

hameru 11 Jogja ... Ep. “TO, 
PKP STP. Sleman Jo. 
Sa ne aa naat an. 83,50 
Toko Buku »EKONO jug 
MI Le aan Ja 50,— 
Hasil pendjualan bunga 
amal pada malam gem- 
bira utk menjambut ha. 
ri Tjap Go Meh di CH- 
TH oleh Maag Li& Huj 

dngan » 325,30 

: "3 528,80 
Djumlah kemarin ...Rp. 4397,40 

Hingga hari ini Rp, 4926,20 
  

1 R3 Fa s Toritonan malam ini 
SENI SONO: ,Dead of Night”, 

Michael Redgrave,' Mervyn 
'Johns, 

LUXOR: »Dewi Murni”, Kasma 
Booty, Osman Gumanti, 

REX: Marshmallow Moon", 
Dinah Shore. 

RAHAJU : Johny “Belinda”, 
Jane Wyman, Lew Ayres. 

WETAN BETENG : 
»Harum Manis” Netty! He- 
rawati, Fif Young. 

INDRA : ,Rodrigo de Villa”, 
R, Mochtar, Netty Hera. 
waty, 

SOBOHARSONO : Northern 
Pursuit” Ervol Flymn, Ge- 
ne Lockhart. 

MURBA : 
Montez, 

NGESM PANDOwo : 
KeWO', 

Atlantis”, Maria   
»Partos 
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" menjelesaikap soal status, Ke- 
..mungkinan besar akan diadakan 

“dan Pemerintah Propinsi Djawa 

: 0 | Pun Kementerian Dalam Negeri 

  

2 » HARI KARTINI 

    

", si2 Rakjat lainnja, Dalam 

ng dh 

 Mdidalamnja dinjatakan, 

  

3 Aa kepada Gubernur Djawa 
| Tengah jang selandjutnja pelak- 
penanya diserahkan kepada 

  

lam hat ini dju- 
ga atas dorongan Gari Pemerin- 

tah, Daerah Istimewa Jogjakar- 

Menurut dugaannja, 

  

untuk 

pertemuan antara Pemerintah 
'Daerah Istimewa Jogjakarta 

. Pengah dengan pimpinan 
, menterian Dalam Negeri, walau. | 

telah mempunjai bahan2 penje- | 
lesaiannja dari kedua Pemerin- | 
"tahan daerah itu. 

» MELIHAT KOTA SEMA- | 
RANG DARI UDARA 
“Pada hari Minggu 83 
-a.d. oleh perusahaan GIA Se-    

»»marang akan din emuutan | 
BA, diatas kota sela-. 

15 menit. Umum - dapat 
Hettakan kesempatan 

“dengan ' 'membajar Rp. 35.—: 

untuk tiket dan Rp. 10.— 

coslag jang hasilnja 5076 ma- 
sing2 diuntukkan korban alam 

Tana Juar maupun dalarn nege- 
Penerbangan dilakukan de- 

ngan Dakota. Aa Ant. 

“Pada ,,Harj Kartini” tanggal 
. ja.d. Perwari Semarang 

akan mengadakan pasar derma, 

se 'kerto, ng telah terbentuk Pa- 

- | ntia Peringaan Hari Wanita In- - 

Kk Ba an Sobsi seksi Wanita. 

i Penerangan : 
Na Warsini). Tata - tertib : dari Pe- 

Ii pada tanggal 8 Maret '53 ber 

F TN aa, AT Kementerian”! 
alam eri 

Ke- 

at | 

“| kan upatjara penutupan Kursus 

' terbuka 1DS jang hanja 'ber 
| langsung 1 Hd sadja dan ti- 

3 1 en perhatian dari 

U 4 lain2 agunan 

ternasional, terdiri dari 7 per- 
kumpulan Wanita jang ada di 

| Purwokerto, an susunan 
5 ai berikut: 
Skekua: dari Gerwis. Wakil 

dari Shin Hwa She. Pe-     
'Bendahari: dari Wan Chung. 

dari Gerwis (Sdr. 

muda Putri Taman Siswo, Pe- 
nerimaan tamu : dari P.P.S.G. 
Upatjara : IPPI. 

Peringatan akan diadakan nan 

“tempat di Balai Pradjurit Purwo 
kerto dan dimulai djam 17.00. 

BIS DAMRI" DITEMBAKI 
. GEROMBOLAN 

Didapat. kabar bahwa baru2 

ini sekira djam 07.00 bis ,,Dam- 
“ri” jang berdjalan antara Wa- 
ngon/Djeruklegi (Purwokerto) 
telah ditembaki oleh pihak ge- 
rombolan bersendjata. Penem- 
bakan dilakukan dari tempat ter 
sembunji. Tapi beruntung ka- 

| vena ketabahan supir, bis dapat 
berdjalan terus. Jang mendjadi | 
'korban luka2 Galam peristiwa 
penembakan itu ialah seorang 

perempuan, Pena anak-ketiil 

dan seorang ta tentara 

“dalam perlop: Ketiga korban ter 

sebut selandjutnja diserahkan 
kepada Palang Merah dan diang 
kut | kerumah sakit. — Ant. 

BANJUMAS 

  

PENS 
Baru? ini 0po Kalurah- 

an Kalitjupak Lor telah diada- 

Kilat Taman Pemuda Tanj jang 

diikuti-oleh kepala Kelompok 

dari Kabupaten Bandjarnegara 

dan Banjumas terdiri dari 22 

pemuda dan 12 wanita. Pela- 

djaran2 jang erikan a.l. ten- 

tang organisasi, administrasi, 

pertanian, perchewanan dan per 

| ikanan. Guru2 terdiri dari wakil 

wakil Djawatan2 jang bersang- 

kutan. Tampak hadir dalam upa 

tjara tersebut utusan dari Resi- 

den... Wedana.....dari, Sukarat   ' “pendju tjualan bunga dan lain2 
“usaha j TA uang 

: na | gi biaja pembikkinan 
“tuk wanita tua, mengumpulkan 
“oya untuk murid? S.R. jg. 
Na dan lain2. — Ant. 

PENTJULIKAN Di. 
KEDUNGDJATI 

. Satu gerombolan dari & orang | 
» jang berpakaian preman dan 
bersendjata dan mengaku ang- | 

| Bota2 kepolisian negara baru2 
“ini telah berhasil mentjulik 4 
sorang (tjarik, pegawai Kehu- 
“banan, kepala Sekolah Rakjat 
dan rakjat biasa) 

uan lajaknja orang bertamu 

« tetapi achirnja Talu dengan ke- 
.kerasan. Belum diketahui se- 

reka tu. — Ant. 

.. MAGELANG 

“KONGGRES PSRI - £: 
—. DI MAGELANG 

' Darj pihak jang, bersangku- 

£ 

  

tan didapat keterangan bahwa | 
pada tanggal Ls Jnaga 6 | 
April '23 jang akan per 
satuan Guru Repubrik Indome- 
sia (PGRI) akan melangsung 
kan Konggresnja di Magelang, 

- jang akan dikundjugi oleh 
ra utusan tjabang2nja dari se- 
luruh Indonesia. 

— Dalam Konggres tersebut | 
akan Meera angkan bebera- | 

  

an mengenai 
PGRI jang lalu, serta Iangkah2 
lebih landjut untuk menjempur- 
nakan DN angan. ai ehh : 

KEBUMEN 

te TAHUN D:Ps RD... 
Baru2 ini telah diadakan pe- 

ringatan 2 Tahun DPRDS Kab 
Kebumen dengan dihadiir oleh 
mg genap akil2 

nsi sipil 
para badan2 dan organisa- 

   

  

W: 
.maupu militer, 

5 | pida- 
“ tonja DS mengata- 
kan, bahwa DPR Ona. lam- 
bang berlakunja de dan 

- demokrasi membawa. pengorba- 

:nan perasaan jang berat. Sete- 
| rusnja dinjatakan, bahwa dalam 
“abad ini baru sampai tingkat 
pembagian suara, mudah2an 
dalam. abad jang akan datang | 

' meningkat ke pembagian" reze- 

Setelah itu, Kepala Daerah 
mengutjapkan pidatonja, jang 

bahwa 
menurut Sa ai Sk al gai 
Djawatan menundjukk an, 
wa tahun '52 lebih madju dari 
pada tahun '51. Dalam pada itu 
dinjatakan selandjutnja, bahwa | 

" Rakjat sebenarnja tidak meng- 
hendaki perdebatan2, perteng-, 
karan2, mosiZan dll. jang tidak 
bermanfaat baginja, tetapi jang 
perlu ialah buah fikirannja jang 
njata. Maka disamping partai 
dan politicalminded harrs diu- 

ga disertai staatsminded, agar 

   

(pala Urusan Gerakan Tani dae- 

: di Perigi, F 
 Kedungdjati (Semarang). : 

Pentjulikan dilakukan mula2 | 

bajb2nja ditjulik dan nasib me- | 

sebagai wakil Bupati Banj 
dan beberapa Tjamat. 
Pimpinan dipegang oleh Ke- 

sidang piemo 

: diterangkan 

  

keamanan, 

seluruh daerah “Djawa Tengah 
| terdapat 79 Sekolah Rakjat jg 

dan 19 di Banjumas. 
Penutupan itu terpaksa di- 

lakukan karena murid2?nja tidak 
dapat diungsikan bersama2 gu- 

runja. Djumlah murid jang ter- 
lantar pendidikannja karenanja 
ditaksir 19.000 orang. 

Menurut keterangan jang ba- 
Yu2 ini disampaikan dalam kon 
perensi para penilik dan guru2 

kepala Sekolah Rakjat di Tegal, 
dikabarkan bahwa gerombolan 
sering memberikan antjaman ke | 
pada kaum guru jang maksud- | 
nja melarang mereka kerdja. 

Sebagai konsekwensi antjam- 
an itu bagi mereka jang ,,me- 
langgar” ternjata rumah mere- 
ka ,,dibumihanguskan” oleh ge- 

| rombolan2 tersebut. — Ant. 

' TJILATJAP 

OBAT SEDJENIS TA- 
BLET DIBESLAG 

Polisi bertindak. 

“merus ini oleh polisi bg. 
krim:/ec: kab.  Tjilatjap, telah 

| dilakukan  pembeslahan obat2 

| djenis tablet jang termasuk da 
lam daftar ,6” dari Verdoven- 

de Geneesmiddelen Ordonantie, 
| jang didjual oleh 3 orang peda- 
| gang di Sampang (Maos) tidak 
dengan idin . 

Djenis obat itu oleh Djaw. Ke 
| sehatan kabupaten dikirim ke 
Laboratorium kesehatan Jogja- 
karta guna Maen lebih lan- 
djut. 1 

Sebagaimana jang telah kita 
wartakan, bahwa beberapa ta- 

blet merk: MB., LC.I dan S.Z. 

banjak jang palsu, tidak me- 
ngandung sulfapraeparaat Sa- 

ma-sekali. — (Kor). 

Sebagai abi gangguan 

Menurut tjatatan Manah Ta 

| karena gangguan keamanan se-| « 
| lama ini terpaksa ditutup dian- | 1x 
tararja terdapat 29 di Brebes, | 

112-155 7-15, 7-15). 
1 Resimen XIII — SPARTA 3— 

HASIL PERTAN NGAN 
FINALE COMPETITIE 

Volley . Ball seluruh Jo- 
gjakarta, 
FSAGIAN PUTRI. 

| Finale tgl. 8- II- 1953: 
G.AMA. — KIM. 3—2 (15-9: 
8- 15, 15-83 1 155 16 14). 

  

S.G.P.D. KIM Set U5- -12, 
15-95 11-15, 16- M4). 
GAMA. — SMA/BI 3—0 (15 - 9: 
15-85 15-9). 

Finale tgl. 22-1II- 1953: 
| KIM. — SMA./BI 3—1 (15 - 13, 
7-15 DG 155). 

13 - 15, 12-15: 5-15). 
BAGIAN PUTRA. 

Finale tgl. 8-1I-1953: 
Resimen XIII — SGPD 3—2 
140-153 16-14 15-95 7-19, 
15-6). 

(15-10, 16-14, 9-15, 15-10). 
Finale tgl. 15-11-1953: 

Fak. SPF — SGPD 1—3 (15-1, 
pama 

(3-15: 15-35 Io Id -b). 
Finale tgl, 22-1L- 1953: 

Resimen XIII — Fak, SPF 3—0 

(46-14: 15-11) 15-8). 
Finale tgl. 1 - III - 1953: 

| SGPD-— SPARTA 3—0 (15- 183, 
15-9: 15-9). 
2 Dengan demikian selesai Com- 
petitie Volley - Ball di Jogja- 

karta untuk merebut kedjuara- 
an tahun 1952. 

BAGIAN PUTRI. 
Keluar sebagai djuara 
pertama dari regu S.G.P.D. 
kedua dari regu G.A:M.A, 
ketiga dari regu K.I.M. 
Sedang regu SMA/BI sebagai 

djuara jang keempat, beruaru 

harus lebih giat berlatih lagi. 
BAGIAN PUTKA., 

Ketjuali menundjukkan teknik 
permainan jang bagus, Resimen 
XI keluar sebagai Gjuara per- 

tama. 
Djuara kedua adalah regu dari 
SGPD. 
Djuara ketiga adalah regu dari 
Fak. SPE 

Seperti halnja regu SMA/BI   
MAJAT KEPALA POLISI | 

- Dl. TERAPUNG? 

Baru2 ini oleh fihak Ha ke- 

sehatan dan pegawai kependja- 

raan Nusakambangan, telah di- 

lakukan pemeriksaan terhadap 

majat seseorang jang terapung? 

diperairan sebelah selatan 

Udjungalang (Kampung Laut). 

Menilik pakaian jang melekat 

ditubuhnja, menundjukkan bah- 

wa majat tersebut adalah pela- 

rian dari R.P. Nusakambangan 
jg mati tenggelam, dan dikenal 
bahwa ia seorang tawanan ber- 

nama Sukanta asal dari Djawa 

Barat.. 
Menurkt fihak jg berdekatan 

bahwa Soekanta 

“adalah polisi  ketjamatan dari 
Djawa Barat dan ditawan ka-   rah Ta Sar. Djajusman. 

— KR). 
- 

kan di Djakarta. 

Tanggal 25 April untuk bebe- 

'rapa bagian2 dari rombongan 

akan mengundjungi beberapa 

tempat diantaranja Bandung, 

“Palembang dan Medan. Tanggal 

3 Mei rombongan akan ke Sura- 

baja dan tinggal di Djawa Ti- 

. mur lebih kurang 12 hari, dan 

sesudah itu untuk seminggu la- 

| manja akan tinggal di Jogja. 
: Dr. Surono menjatakan, bah 

| wa direntjanakan supaja nanti 
dokter2 dari tempat2 jang djauh 
'letaknja dari Djakarta, Sura- 

baja dan Jogja mendapatkan ke 
sempatan pula untuk mengikuti 

tjeramah2, diskussi2 dan de- 
|-mostrasi2 jang diadakan baik 
loleh professor2 asing itu mau- 
pun oleh ahli2 kedokteran Indo- 
nesia. 

Untuk penerimaan rombongan 

tersebut telah dibengik panitya 

penerimaan jang terdiri atas Wa. 

kil2 dari Kementerian Kesehat- 

an, Luar Negeri, P.P.K. dan Ika- 
tan Dokter Indonesia. Panitya 

Penerimaan di Djakarta diketu- 
ai oleh Prof. Dr. Sarwono Prawi- 

Iohardjo, jang di Jogja diketuai 
“oleh Prof. Dr. Sardjito dan di 
Surabaja diketuai oleh Prof. Dr. 
Zainal. Untuk penerimaan rom- 

| bongan tersebut ahli2 ilmu ke- 
dokteran dari rupa2 tjabang (ra- 
| diologie, 'bacteriologie, biocho- 

| mistry,' pathologie, pharmacolo- 

gie “dll) akan memberikan 
bantuannja, ter 

Tidak ada ahli? dari ne- 
- gara2 blok Soviet Rusia 

dalam rombongan, 
Dinjatakan oleh Dr. Khon, | 

bahwa professor2 dalam rombo- 

ngan tersebut di Indonesia tidak 
hanja akan memberikan tjera- 

mah2 dan menguraikan penge- 

tahuan tentang lapangan  ma- 
Sing2, tapi mereka djuga :akan 

beladjar dari ahli2 jang ada di- 
sini, sebab dokter2 di Indone- 

  

rena dituduh sebagai pendjabat 

Na polisi D.I. — (Kor). 

Ahli Maa tidak terdapat 
dalam rombongan 

Professor2 terutama kundjungi Djakarta, 
Jogja dan Surabaia 

UU HABIS 

"ARENA kundjungan mereka adalah bersangkutan - dengan 

'pengetahuan dan pendidikan dalam ilmu kedokteran, maka 

selama dua bulan itu rombongan tersebut terutama akan me- 

ngundjungi kota2 jang ada fakultet kedokteran, jaitu Djakar- 

' ta, Surgbaja dan Jogja. Menurut rentjana idari permulaan 

April hingga tanggal 23 Aprjl mereka akan ada di Djakarta. 

“Tanggal 22 dan 23 April akan diadakan konperensi 

n dalam ilmu kedokteran di Indonesia jang dilangsung 
mengenai 

sia mempunjai pula pengalam- 

an2 jang berharga jang nanti 

dapat mereka peladjari dan ba- 
“wa pulang kenegeri masing2. 

Pengiriman rombongan - profes- 

s0r2 itu kenegri2 didunia ini di- 

rinja UNRRA dan sebelum di- 
bentuknja W.H.O. sesudah pe- 

rang dunia jang lalu ini. Oleh 
W.H.O, telah dikirimkan ,,visi- 
ting team” sematjam itu kene- 
geri Tjecho-Slovakia, Polandia, 
Finlandia, Junani, Colombia, 

Philipina, Djepang, Esrael, Bir- 
ma, Ceylon, India dan berbagai 
negeri lainnja dan sekarang ke 
Indonesia. 

Dalam rombongan jang akan 
datang itu tidak terdapat guru- 
besar2 dari negara2 blok Soviet 
Rusia, leanai Tak tahun '49 
dan 1950 negara2 blok Soviet 
Rusia telah menarik kembali 

wakil2nja dari WH.O. dan mere- 

ka tidak ikut lagi dalam organi- 
sasi kesehatan sedunia itu. 

Atas pertanjaan, mengapa 

| dalam perbandipgan sangat sedi. 

kit sekali ahli2 kedokteran dari 
negara2 di Asia jang ikut, didja- 

wab oleh Dr. Khon, bahwa dalam 

pemilihan ahli2 oleh WHO untuk 
ikut dalam rombongan itu me- 
mang dipilih orang2 ahli jang 

mempunjai nama tersohor didu- 

nia. Dalam perbandingan di Ba- 

rat sekarang ini lebih banjak ter 
dapat orang2 ahli2 itu-dari di 

Timur. Tapi oleh WHO diusaha- 
kan sekerasnja untuk memper- 

| hatikan soal itu dan menurut 

anggapannja tentu dibelakang 

hari nanti dari Indonesia dan 
negeri? Asia lainja dapat dipilin 
ahli itu, kalau negeri2 di Asia le. 
bih banjak mengadakan kontak 
dengan dunia luar dan pengeta- 
huan disini madju terus, Misal- 
nja dalam  soal-ilmu penjakit 

Tanpa “Indanngin mempunjai 
pengalaman2, — Ant,   

  
CL.) 

: | nitya 

lakukan semendjak masih berdi- 

regu SPARTA keluar sebagai 
Gjuara jang keempat. 

  

| PERSATUAN PINGPONG 
JOGJAKARTA BERDIRI 
“Atas inisiatief P.P.P.P. pada 

hari Minggu kemarin tanggal 

1 Maret 1953 telah me 

aa pertemuan untuk memb: | 
tuk persatuan pingpong Jogja 
karta bertempat di Panti 
muda Gondolaju 22 Jogja. 
Rapat tersebut jang dikundju 

ngi Oleh wakii2 dari 3 Sa: 
pulan pingpong, telah berhatsil 
membentuk persatuan pingpong 
Jogjakarta dengan Susunan Li 

ngurus sementara jang, diberi 

tugas. untuk menjelenggarakan, 
pertemuan jang lebih luas. : 
Berhubung dengan hal terse- 

but, fihak pengurus sementara 
menghadap kepada  semua- 

perkumpulan pingpong di Jo- 
gjakarta untuk suka mengga 

“bungkan diri Kan persatuan ter 
sebut. 
Adapun susunan pengurus se- 

mentara sebagai 'berikut : di 

Ketug Sdr. B.H. Sumantri da- 
ri £.M, 

Penulis Sdr. Haroen dari 
PPPP. 

Orang pembantu is masing 
masing adalah : 
Sdr Kartiko dari GAMA, 

Sdr. Tjiok Hong Wie dari C.H.H. 
Sdr. Daliman dari 

& 

Surja. 

PANITYA PENJELENG- 
GARA SELEKSIJPER- 

'LOMBAAN 
Athleetiek seluruh Kedu 

Sa bagian dari pada Pa- 
N III daerah Kedu, di 

"Magelang kini telah dibentuk 
pula Panitya Penjelenggara Se 
leksi/Perlomibaan Athletiek se- 
Juruh Kedu. jang susunannja se 
bagai berikut : 
Ketua : Major Sukarjadi, Wk. 
Ketua Suwarto. 
Secretariaat : penulis I Hadi Su 
rojo, penulis II Trisuwarno. 
Keuangan : 1. Wk. CHTH, 2 
Sudirman, 3. Baridin. 
Angkutan : Komisaris I Ltd. Su 
kardjo, Komisaris II Suwarto. 
Pemondokan : Jonatan. 
Alat2 Lapangan : Komisaris 1. 
Dk Widjaja, Komisaris II, Ltd. 
Sukardjo. 
Dokumentasi, Siaran, 
Komisaris Ramelan. 
Pemimpin Perlombaam : Dk. Wi 

djaja. 
Technische Leider :.bg. lari : Su 
tono, bg. lempar : Kusho, bg. 
lompat/lontjat : P. D. Matusea, 
Wasit: Suroso : dibantu oleh 
D.K. Widjaja, Baridin, Ltd, Su- 
kardjo dan dari tiap2 daerah 
seorang, 
Pemilih : 
Wasit). 
Keamaman : Brotosuhendro. 
Kesehatan : Palang Merah In- 
donesia dan Ketentaraan 
Dapat dikabarkam, bahwa pe 

njelenggaraan seleksi menurut 
rentjana akan dilangsungkan 
besok tani T, 8 dam 9 Mei 
bertempat distadion Tidar Ma 
gelang. Untuk mendjaga tata- 
tertib, pengambilan gambar (fo 
toopname) dari seleksi tersebut 
harus mendapat idzin terlebih 
dahulu darj pihak panitya, 

MAYER BERANGKAT 
». KE ALDJAZAIR 
PM, Perantjis Rene Mayer 

telah berangkat dari Paris me- 
nudju Aldjazair, dimana ia 
akan memimpin kongres Fe- 
derasi Radikal-SosiaTis tjabang 
Aldjazair, 

Mayer akan kembali di Paris 
pada hari Selasa besok, — Arp. 

Pers : 

(Susunan seperti bg. 

    

GAMA — SGPD 1-3 (16- 14 

Fak. SPF — SPARTA 3—1y 

MAESA 

  

teng PSIM. 
Gambar bawah : 

pala abad 2 ai Kes, 
» P.S.l.M, 

  
sesudah pertandingan. 

Gambar atas : 2 pemain muka Maesa sedang menjarang ben- 

(Gamb. KR”). 
  

luruh Tiongkok dan kongres? 

ari jang lalu. 

Undang2 ini terdiri dari 10 

bab. Diterangkan bahwa prin- 
sip umum dari pada undang2 

baru ini jalah ,,pembentukan sis- 

tim pemilihan jang sungguh2 

demokratis, jang sesuai dengan 

keadaan jang sesungguhnja di 

Tiongkok”. 

Pemilihan dilakukan setjara 
universil, segala warganegara 
Tiongkok jang berumur lebih 

dari 18 tahun berhak memilih 
dan dipilih - tanpa memandang 
golongan bangsa (nationalityy, 

laki2 atau perempuan, pekerdja- 

an, keturunan sosial, agama, pen 

didikan, harta benda, lamanja 
waktu menetap, Kaum wanita 

-safma haknja dengan laki2, untuk 
memilih atau dipilih, 

Bagi pemilihan dikalangan go- 

longan minoritet, angkatan pe- 
rang dan Tionghoa diluar nege- 

ata Manan “penetapan2 jang 
“djelas: Ha 

« Siapa 

memilih 
Undang2 pemilihan ini tidak 

memberi hak memilih atau di- 

pilih kepada tuan2 tanah jang ti. 

dak merobah status sosial mere- 
ka, kepada kaum kontra . revo- 

lusioner jang tidak mempunjai | 
hak2 politik, kpd. orang2 2 
nja jang tidak mempunjai hak2 | 
politik menurut Undang2 dan ke 

pada orang2 gila. — (Hsin Hua) 

PERDJANDJIAN BALKAN 
DIPARAP 

Junani, Turki dan Yugoslavia 
Rabu jang lalu telah memarap 
serdjandjian Balkan jang dimak. 

sudkan untuk mempertahankan 

daerah tsb. terhadap tiap2 
agresi. 

Perdjandjian ini tidak Jama 

lagi diharakan akan ditanda - 
tangani di Ankara. 

Resminjai perdjandjian terse- 
buat disebut ,,persetudjuan per- 

sahabatan dan kerdja- -sama” dan 
kabarnja tidak mengandung ke- 
tentuan2 dilapangan militer. 

Jang memarap perdjandjian 

itu ialah menteri LN Junani, 
Stephanopoulos, pembantu men- 
teri LN Turki T. Birghi dan men 
teri LN Yugoslavia K. Popovic. 

Upatjara  penanda-tanganan 

perdjandjian tsb.. menurut ren- 

tjana akan dilangsungkan pada 
hari Djum'at di Ankara. — UP. 

TALBOTT TIBA DI 
TOKYO 

“Menteri angkatan udara 
Amerika Serikat, Harold F. Tal 
bott, kemarin dulu tiba di To- 
kyo dalam perdjalanannja un- 
tuk menindjau Djepang dan 
Korea. 
Dalam perdjalanan ini Tal- 

bott disertai oleh djenderal Carl 
Spaatz, bekas kepala staf ang- 
katan udara Amerika Serikat, 
letnan djenderal Thomas D. 

“White, wakil kepala staf bagi- 
an-Operasi, letnan djenderal Ed- 

S1 ts 

jang tidak boleh 

  

  

R.R.T. adakan pemilihan umum 
Mao TIse Tung umumkan undang2 pemilihan 
Presmrn Mao Tse Tung hari 
mengumumkan isi undang? 

Minggu jang lalu telah 

pemilihan Kongres Rakjat Se 
rakjat setempat, jang disetudjui 

oleh dewan pemerintah rakjat pusat ketika tanggal 11 Fabru- 

  

    

A. U. BURMA MEM- 
BOM MARKAS 
KUOMINTANG 
Sekurang?2nja 100 serdadu 
KMT tewas. 

Diumumkan di Rangoon bah- 

wa angkatan udara Burma te- 

lam membom markas pasukan 
Tiongkok Kuomintang jang ter 

letak di Monghsat, Burma ti 

vur-laut hingga sekurang2nja 
100 serdadu Kuomintang tewas 
karenanja. 

Diterangkan seterusnja, bah- 
wa banjak sasaran2 militer 
Kuomintang telah terbakar se- 
bagai akibat serangan udara ta- 
di 

Waktu operasi pemboman ta- 
di berlangsung, kaum pembe- 
rontak Karen datang menolong 
pihak 'Kuomintang: “Untuk ke- 
perluan pengungsian pasukan2 
Tiongkok Kuomintang tadi, pi- 
hak pemberontak Karen men- 
datangkan 5 ekor gad SA 

3 

Dr. H. C.J. de Decker, Wakil 

sintitik, 

" Perdjoangan ini terutama ter- 

letak didalam lapangan teknik, 
karena perdjoangan persaingan 

didalam lapangan harga, tidak 

memberikan harapan kepada ka- 

ret alam. Perdjoangap teknik ini 
dilakukan oleh INIRO dan Ba- 
dan2 lain jg bergabung dengan 
INIRO jang ada di Timur Djauh 
dan Eropa, jang bersama-sama 
membantu karet rakjat dengan 

tjara jang hanja dapat dilaku- 

kan oleh suatu organisasi penje- 

lidikan modern, 

Selandjutnja oleh Prof. Dr. 
G.E, van Gils diberikan pene- 
rangan mengenai pengambilan 

tjontoh karet untuk menetap- 
kan kadar kotor. Menetapkan 
kadar kotor ini, adalah suatu 

bagian penjelidikan teknis karet 
alam jang sangat baru dan utk. 

waktu jang akan datang masih 

dapat memberikan banjak ke- 

mungkinan2. 

Sehabis pidato2 tsb diatas ma- 
ka diadakan perdjalanan keliling 
digedung INIRO, sambil diberi- 
kan penerangan kpd para pengi- 
kut itu bagaimana djalannja pe- 

kerdjaan di Badan tersebut, dan 
selandjutnja diperlihatkan 'ba- 

gaimana dilakukannja kemung- 

kinan2 pengolahan karet alam 

dibangunan pertjobaan itu, utk. 
keperluan penjelidikKan pasar 

dan untuk keperluan pendi- 
dikan para peminat. — Ant. 

KEADAAN PASAR 
KOPI 

e Harga kopi di Medan baru2 

ini agak meningkat karena per 

sediaan pasaran Medam telah 
habis. Kosongnja kopi dipasa- 
ran disebabkan tidak datangnja 
kopi dari Sidikalang di Tapanu- 

li Utara. Kerusakan djalam2 ra- 
ya sebagai akibat dari bentjana 
bandjir menghambat okspor ko- 

pi dari daerah itu ke Medan. 
Kopi rebusta Sidikalang ada- 

lah skopi jg terbaik mutunja di 

Sumatera Utara. Daerah kopi 
jang kedua iaiah Tapanuli Sela 

tan, tetapi djuga dari sini pa- 
da ketika ini sangat sedikit ma 
suk kopi ke ' Medan. Menurut 
tjatatan harga kopi robusta, Si- 

dikalang di Medan Rp. 94,25 
per kg. dan kopi Padang Sidem- 

  

    puan Rp 8.70 per kg. — Ant. 
  

Pakt pekan Balkan 
ENJAMBUNG berita tentang ditanda-tanganinja perdjan- 

dfjan antara Turki, Junani dan Jugoslawia tentang perta- 

hanan kemen dekaan bersama lebih landjut dapat dikemukakan 

disini 

    

1. Menter 

negara tadi akan bersidang se- 

tahun sekali, atau lebih kalau 

perlu. 
2. Penandatangan2 bersepakat 

tentang usaha2 bersama untuk 

pertahanan “perdamaian dan 

keamanan” wilajah mereka dan 

tentang pertahanan bersama ter- 

hadap “"ntindakan2 agresi jang 
ditudjukan terhadap salah satu 

atau ketiga negara tadi”. 
3. Staf2 umum ketiga negara 

tadi akan selalu bekerdja-bersa- 

ma. 2 
4, Akan diadakan kerdjasama 

pula dilapangan  kebudajaan, 

ekonomi dan tehnik. 
5. Djika timbul salah paham 

antara penandatangan2, maka 
itu akan diselesaikan sesuai de- 
ngan sjarat2 perdjandjian ini. 

6. Tiap2 penandatangan dila- 
rang mengadakan perdjandjian2 
jang ditudjukan terhadap pe- 
nandatangan2 lainnja. 

7.-Tiap2 penandatangan dila- 
rang menandatangani perdjan- 
djian jang bertudjuan melemah- 
kan perdjandjian Balkan antara 

ketiga negara ini. 
8. Perdjandjian 3 negara ini 

tidak akan bertjampur tangan 
  

win W. Rawlings, komandan 

dari komando urusan material 
angkatan udara, dan djenderal 
major Emery S. Wetzel, wakil 
kepada staf urusan personil. 
Kundjungan Talbott kedae- 

rah2 tersebut akan memakan   waktu kira2 5 hari. — U.P.. 

  

keterangan? selandjutnja mengenai isinja, jaitu : 

yi luar negeri ketigai dengan hak2 dan kewadjiban2 

Junani dan Turki dalam NATO 
9. Pintu terbuka bagi nega- 

ra2 lain untuk ikut dalam per- 

djandjian ini. 

10. Penandatangan2 boleh 
membatalkan perdjandjian ini 
sesudah 5 tahun, kalau mereka 

menghendakinja. — UP. 

  

. & . 

Dunia sana sini 
xk Pol Po, Menteri keuangan 

RRT bilang, bahwa tiap tindak- 

an penting dalam ekonomi Tiong 
kok selama 3 th ini mendapat 

petundjuk dari ahli tehnik Rusia. 
x Georges Bidault, Menteri 

LN Perantjis tegaskan, bahwa 
negerinja tidak mau retifisir Per 
djandjian Tentara Eropa sebe- 

lum perobahan2 jang diusulkan- 

nja diterima. 

xx Sardar Hardid Singh, duta- 
besar India di Paris dalam bulan 
ini akan bertolak ke Afrika un- 
tuk mengadakan penindjauan. 

k Prof. Bernhard Rensch, se- 
orang sardjana Djerman beserta 

4 orang temannja telah tiba di 

| Bombay untuk memberikan pim 

pinan dalam penjelidikan psy- 
chologi hewan. 

x Zafrullah Khan, Menteri 

.LN Pakistan dalam perdjalanan 
pulang ke Karachi dari Bagdad 
telah mengundjungi Karbala & 

Nejef, jaitu kota2 sutji kaum 
Shiah,   

  

GET ne res ON 
bella KIT, LARONX)   

  

THE DRIVER OF THAT 
: CAR 15 Pn uh 7p, 

  

AN AMBULANCE 

  
        Pertama, baroux! Sopiy 

pasti luka2 berat! 

——— Tiarilah seorang dari Pertolongan 

mobil itu me Titik 

SpLL-I RAD/O FOR “Ng 
KING: 

  

THERES NO HURR YP 
THIS MAN 15 

    
m— Apa periu dimintakan “em bulance, Kg? 

lergesa2, arang ini tidak perm 
pertolongan lagi! 

Gala Na reserve. 

  

Para peserta konperensi dinas 

kantor karet rakjat 
Mandindi tamu Badan Penjelidikan Karet 

“Indonesia Bogor 
ARA pengi gikut Konp. Dinas Kantor Karet, Rakjat jg sedjak 
hari Senin" tanggal 23 Pebruari 1953 diadakan digedung Ba- 

dan Penjelidikan Karet Indonesia (INIRO) di Bogor, pada tgl. 
'28 Pebruri telah mendjadi tamu dari Badan tersebut. Setelah 

pidato pembukaan R. Suparman Kertosumo maka  berbitjara 
Direktur INIRO, jang mene- 

rangkan kepada hadirin tentang -perdjoangan jang harus dilaku- 
kan oleh “karet alam dan terestimewa 
diwaktu jg akan datang tidak kehilangan lapangan oleh karet 

karet rakjat, supaja 

  

  

  

USAHA MEMPERBA- 
NJAK KEBUN BIBIT 

Untuk  mentjapai kenaikan 
hasil padi sekurang2nja 5 kwt. 

dari tiap2 ha sawah di Dja- 
wa Tengah masih dibutuhkan 
Ik. 11.830 ha tanah jang chu- 
sus digunakan untuk memper- 
banjak 'bibit padi djenis Tjina, 

Bulu dan Bengawan jang kini 
tertjatat sebagai padi jang ba- 
njak menghasilkan itu. 

Menurut keterangan, di Dja- 

wa Tengah sekarang baru ada 
305 ha tempat bibit padi jang 
hanja dapat: melajani sawah 
seluas 209.000: ha sedangkan 
sawah jange.mestimja ditanami 

sama sekalj.ada 1.065.000 ha. 

Kepada kaum petani jang ber 
kepentingan, kabarnja telah di- 

andjurkan - untuk mengadakam 
tempat Dani Ta didesanja 
masing2, ' 

Dengan “menanami djems2 
padi tersebut “ditarapkan pada 
tiap musim panen akan bertaimi 

bah dengan 5 825.000 Kwintat. 
— Ant" 

HARGA PASAR - 
Beringhardjo Jogja pada 
Tgl. 2 Maret 1953. 

Barang perhiasan: 
Emas 22 karat 1gr. Rp. 38,— 
Perak 1Itk, ,,- 20,— 
Beras: 

Berasgil. No.1 1Kg. Rp. 2,05 

» an Na ARE tg 
bea DEN An - 1,85 

I y 17 2 1 » 7 1,75 

Djenis ubi dan katjang: 
Kentang Tke Rp1 2.70 
Gaplek In 01 2D 

Ubi kaju Be Uag 
Ubi manis Ke ee G2 
Katjang hidjau 1,,  ,, “2,10 

» tanah wose 1 ,, 3 2,50 
» merahf/tolo 1 ,, 5 1,40 

Kedele putih Anin T 1,60 
». hitam Naa 2 1,40 

Djagung pipilan 
putih 1 ,, is 0,35 

Telur dan ternak » 
Telur ajam tbt: Rp. 0,40 
Telur itik Mes 5 0,50 
Daging sapi l1kg. ,  8— 
Daging kerbau 1 ,, Es 8,— 
Daging kamb./ 

domba 1 ,, 3 6,— 
Daging babi dn sg 12— 
Daging ajaym lek. , G— 

Djenis bidji : 
Kemiri kupas 1kg. Rp. 3,75 
Kopi W.LB. (bd) L,, ., 11,— 
Kopi bubuk kaan ». 10,— 
Rempah - rempah : 

Lombok merah 
basah 1kg. Rp. 2,50 

Lombok rawit 1, , 3,50 
Lada putih In 1 20.00 

Asam kupas Me ot Ten: 
Brambang Ih Geo 9 
Bawang Ne Oa 
Tumbar Na ia ui rlDO 
Trasi da usa 
Manis djangan Au, d— 
Kelapa Nge ny 0,80 
Garam kristal TeKe 0,45 
Garam tampar “1, ., 0.60 
Garam briket Tg NO, 
Lain - lain : bd 

Gula pasir 1kg. Rp. 2,90 

Gula batu. en an 
Gula ' kelapa ia & 1,70 

Ten BP (pie ap ea 
Teh Rakjat tbk. ,” 0,50 
Minjak 'tanan Tr 4. 0,60 
Maak akeapa lion 
Ikan asin kena 
Kentjur APN AN am 
Djae Rp 0a atO 
Klembak Ek 1, — 

Tembakau.rakjat 1 ,, ,,  8,— 
5 Maket 3 

Gambirkempbang 1, ,, 11,— 
Gambirpesagi 1l,, ', 13,50 
Areng Aa enno an 
Katjang built “Kw 160 

Bahan pakaian : 
Sarung No. 1 1lhl. Rp. 40,-—- 

Nas 13 bh Ta 20, — 
Rain batik Nol Up 90, — 

». jap” 1 1». 40,— 
Blatjo I Tina HA ol 
Blatjo III Naa seks ID 
Popelin polos KE ea 
Pike 3 ,», ” Da 

Kain piama Ban Mes Tapa 
Popelin kembang 1,, ,, 5,50 
Mori tjap,nogo9 L,, , 40,— 
Mori tjap unto Ia aa DU 

Mori biasa :$ 5,— 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (3) 
FN PAGI HE 5 BEEN YAA 
LEAST AN HOUR IN 

Maba King Ci ip » Syaidicatafng, 

  

se Sebetuinja, ta. sudah. pers 
gi paling sedikar satu djam. 
jang Laila 

  

Pi



   
   

  

   
     

       
         

        

   

  

   

      

   

       

  

| telah dituntut oleh pihak Poli- | 
rintah : hanja mengenai soal be- 

berlaku Peraturan dari 
Panima TT. IV/Divisi III Di- 

kontan Rp. 10,—, S. umur 17 th. 

  

IN 1 1 mian . Tudjuannja ia- 

    

  

   

Sa P 

logi Menengah 
, Jogja dengan hasil 

lulus diantara 26 pe-         

  

n perpisahan oleh keluar- 

sekolah tersebut. ' : 

Dalam kata sambutannja wa- 

sil kepala Djaw. Perindustrian 

    

rian j 
'mendidik pemuda2 dilapa- 

rekonomian Chusus un- | 
jadi penjuluh guna ke 

: dalam malam itu Wa- 
19 Pemerintah Daerah, Wali 

  

ni "Kota, Kepala Djaw. Perindus- 

||trian Pusat, wakil2 peladjar se- 
'Ikolah Iandjutan, dll. Perajaan 

an “berlangsung digedung Negara. 

      1 ap, ja: 

  

   

Lebih2 lagi, , 

kendalikan harganja, pada hi- 
lang masuk (gudang, seperti Mi- 

pada hi- | 

| NAT MAHASIS-   

Pp TEWAS UE 
Oa dilangsungkan Rapat jang kan 
pada tanggal 1-3 digedung PT- 

| kata si mBah, | AIN telah dapat menjusun pe- 
ngurus baru Senat Mahasiswa 

“UII sbb.: Ketua sdr Djauhari, 
wakilnja sdr Abdul Madjid, se- 

salnja batr€, baisem tjap ma- | kretaris I dan II sdr2. Abd. Dja- 
tjan. Djadi apa Pemerintah | 
hams main kuda2 didalam. gu- 

max. 2 Kan tidak bisa, 

  

  

PERATURAN MENGA- 
— DAKAN RAPAT 

—.. MASIH BER- 
ca KAK ace 

“Sar. P dari Bantul baru? ini 

s1 Bantul, karena dipersalahkan 
mengadakan rapat tertutup de- | 

Kantor Besar Polisi di Jogja 

tentang hal ini menerangkan, 

Tabiwa hingga seKarang masih 

ponegoro no: 4/TIB. 3/D. III/51 
tertanggal 3 Maret 1451 ten- 
tang sjarat2 untuk mengada- 

“kan rapat-dan pawai (arak2an) 
Dalam pasal 3 peraturan terse- 

but dinjatakan, bahwa barang 
siapa akan mengadakan rapat 

rtutup diwadjibkan 10 hari 
5 nja menjampaikan pem 

“berian tahu tertulis kepada Po- 

Iisi Sipil jang ditundjuk oleh Gu 

'bernur Djawa Tengah, jaitu ke 
pada Polisi Negara. Untuk an 

ngadakan rapat terbuka dan 
atau pawai jg bersifat propa- 
ganda atau demonstrasi Laga 
mengadjukan permintaan 4 

harj Na Nania kepada Polisi. 
Pihak kepolisian mengang- 

gap tiap pelanggaran dari per- 
aturan tersebut diatas sebagai 

kedjahatan, demikian pihak ke- 
polisian di Jogja. 

PERKARA2 KRIMINIL - 
“DI JOGJA | 

Tanggal 27-2 Sir. Slamet, Ko- 

mandan polisi bagi lalu-lintas, 

jang bertempat tinggal diasra- 

ma Polisi Patuk sekira djam 
10.30 waktu ada didjalan Pa- 
tjinan Jogja tasnja jang berisi 

kontas sebanjak Rp. 

5.000 terdiri dari uang kertas 
Rp. 10,— telah ditjopet orang. 
Tersangka tidak terang. 5 

Laporan tentang pentjurian 

4 kedjadian jalah sepeda perem- 

puan ,,Hima” No. 461994 milik 
nj. Suratidjah Njutran Mg. Jo- 

lal dan Suharto, keuangan sdr2 
Ismail Amien dan Solihin dan di- 
bantu oleh beberapa orang. 

  

| SENTRAL2 PERINDUSTRI- 
“AN DJAWA TENGAH 

Oleh Djawatan Perindustrian 
dan Keradjinan Djateng dite- 
“rangkan, bahwa kini sedang di- 
rentjanakan untuk membangun 

Is buah sentral perindustrian di- 
seluruh Djateng dengan rentjana 
beaja sebesar Rp. 6. 150.000,—, 
Menurut keterangan pada 

prinsipnja rentjana tersebut di- 
atas itu telah disetudjui  peme- 

aja masih akan di pertimbang- 
kan, mengingat rentjana penghe- 
matan keuangan negara. 
Adapun tempat2 jang akan di. 

dirikan industri2 tersebut al ta- 
lah Sentral keramik di Kudus de. 

ngan rentjana beaja Rp. 800.000.: 
Sentral pandai besi di Kudus 
rentjana beaja Rp. 50.000,—: 
Sentral pertenunan dengan ren- 
tjana beaja Rp. :2.000.000,5 : 
jang akan diadakan di Purwo- 
kerto. : 
Sentral penggergadjian kaju di 
Klaten beaja Rp. 1.500.000,—: 
“Sentral pengetjoran besi di Kla- 

ten dengan beaja Rp.-600.000,—: 
Demikian al keterangan pihak 

Djawatan Perindustrian dan ke, 
radjinan Djateng. — R. Sg. 

PANTJARAGAM 
. Pada hari Sabtu malam dan 

Minggu tanggal 7 dan 8 Maret 
j-a.d. panitya akan mengadakan 
malam pantjaragam, dimana 
(akan dipertundkikkan tari?an 
daerah seluruh Indonesia dan 
lagu2 serta njanjian jang di- 
selenggarakan para peladjar 
dan mahasiswa. i ? 
Pertundjukan ini diperuntuk- 

kan untuk undangan jg dapat 
diambil ditoko Mansjoer, (Ma- 
lioboro 9), Firma Harapan (Tu- 

| gu Kidul 36), Toko buku Mena- 
ra (Tugu Kidul 19), Red. ,.Ked. 
Rakjat”, Administrasi madjal- 
“lah Gama (Sitihinggil) dan Or- 
ganisasi Mahasiswa Tionghoa 
(Djetis 2). : 

SAUDAGAR DITUKAR 
DENGAN WANITA 

  

  gja seharga Rp. 550,— telah di 

tjuri orang didepan toko ,De | 
Zon” Malioboro, sdr. M. Medah 

“Jihotel Bali ketjurian 1 djam 
tangan merk ,,Timex” seharga 

Rp. 350,— sdr. Sumardjo dari 
Bendungan . Sleman telah ke- 
tjurian barangZnja) dengan Mu 
dah disebelah Barat pasar 
Kranggan seharga . 
dan sdr Sofafendi, “Dagen ke- 
tjurian 1 berko merk Bosch se- 
harga Rp. 40,— di Patjinan. 
Jang tertangkap: SA 

s. Pernak 23 tahun seorang 

pelantjongan. .telah ditangkap, 
karena mentjuri jdan S, pe- 
lantjongan djuga, telah ditang- 
kap, karena mentjuri djam ta- 
ngan seharga Rp. 260 dan uang 

Pringgokusuman telah tertang- 
kap, karena" mentjuri pakaian | 
1 stel seharga Rp. 200,— milik 
Madijosuwignjo, Tan jungtirto, 

Berbah Sleman. - 
3,Orang kawanan penggedor 

dikota Jogja telah tertangkap 
dan mengaku melakukan peng- 
gedoran pada rumah seorang | 
guru sekolah di Pawirodirdjan, | 
MPP Gondomanan pada tgl. 4-2 
djam “19.00, sedang 'barang2 
bukti dapat turut serta diram- | 

Pir. Muljodihardjo, Gondoku- 
suman 16 di SMP Mardi Luwih 
dj. 'Notofudan telah kehilangan 
1 nummerbewijs auto AB 1616 
atas nama BRN Gondokusuman, 
1 kuntji auto, 1 surat pembelian 
auto dan 1 dompet tempat su- 

rangkan semalam, bahwa ka- 
binet  Inggeris telah mem- 

| perhatikan segala factor dalam 
| mempertimbangkan tawaran 
| Hongaria gina menukarkan se- 
orang saudagar Inggeris jang 
ditahan oleh pemerintah Honga- 

minis Tionghoa jang telah di- 
p. 35,50, ajatuhi hukuman mati di Tanah 

3 ! Melaju. 
- Tawaran tersebut dimadju- 

Ikan beberapa minggu jang lalu 
kepada wakil Inggeris di Buda- 
pes. Tetapj menurut seorang 
djuru bitjara resmi kemarin me 
nerangkan di  Kualalumpur, 
bahwa pemerintah Tanah Mela- 
ju tidak atau belum mengetahui 
tentang adanja tawaran terse- 
but. — BBC. 
  

Fikiran pembatia : 
KRIDO HARSOJO 

“Dengan adanja tari Krido 
Hdrsojo atau lebih djelasnja ta- 
ri Muda-mudi, “golongan pemu- 

| da2 kita tertarik ingin mempe- 
ladjarinja dgn sedalam-dalam- 
nja. Dengan gerakan2 jang ka- 

mi Sendiri telah mengetahui de- 

ngan mata kepada sevdiri. 
Tetapi bagi kami jang telah 

mengenal akan dansa “ini hen- 
dak bertanja sedikit kepada jg 
-berkepentingan : 

| aka tdri Muda-mudi imi 
.mempunjai matjam2 bagian um 
pama: @uickstep, bogie-wogie, 
Samba, Tanggo dll jang begitu 
enak dimainkannja.   rat? tersebut,      

  

' PERMINTAAN | 

v endjadi langganan 

ii hari ini harap saja ditjatat mendjadi langganan ,,K. R.” $ 

Kg ur ga z3 
Nama 2 nenaneeann santan eeenna anna sa nan nun na nanas anna nanang 

| Alamat: 

  

..co.omone nenengsanaenannsaan 

ET 

Heran an en N un en ena anak n ra bani kas nee 

$ S8. Trisno, - Jogja. 
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Ke pada 
Jth. Adm. Harian ,,K. R.” 
TUGU 42 — Jogja 
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Seorang djuru bitjara Kemen- 
terian LN Inggeris tlh. mene- 

ria dengan Seorang Wanita Ko- 

P.. Saksi : 

| dibatjakan 

   saan 
pada kira2 djam 2 siang tanggal 

ling datang mengundjungi Ha- 

des Djakarta. 
Ketua : Bagaimana pembitja- 

raan ketika itu ? 
. Saksi : Pada waktu itu Wes- 
terling katakan pada Hamid 
bahwa penjerbuan Bandung su- 
dah dilakukan. Hamid menurut 
saksi, ketiga. itu mendjawah, 
bahwa penjerbuan Bandung ti- 
dak pada tempatnja dan ia ti- 
dak setudju-akan tindakan pe- 
njerbuan itu. . : 

: . Militer menang, poli- 
2 tis kalah. h 

Menurut saksi, Hamid ketika 
itupun katakan kepada Wester- 
ling sambil marah2, bahwa pe- 
njerbuan Bandung dipandang 
dari sudut militer menang, tapi 
politis kalah. Hamid  sesalkan 

mengapa Westerling tak berun- 
ding lebih dahulu dengan dia 
(Hamid) sewaktu akan menjer 
bu Bandung itu, F 

. Kemudian - menurut saksi-oleh 
Hamid . kepada Westerling di- 
katakan, bahwa sore hari tang- 
gal 24 Djanuari kira-kira djam 

  

Menteri R.I.S. Westerling oleh 
Hamid diperintahkan mengada- 
kan penjerbuan terhadap sidang 
Dewan Menteri tersebut serta 
selandjutnja menawan Menteri2 
jang hadir dan kemudian. me- 
nembak mati tiga” pendjabat 
penting, jakni Sultan Hamengku 
Buwono, Mr, Ali Budiardjo dan 

Kolonel Simatupang. » : : 

Pada waktu itu menurut sak- 
si, Hamid djuga katakan kepa- 
da Westerling supaja penjerbu- 

harus diserahkan  pimpinannja 
kepada saksi (Najoan). Kepada 
saksi Hamid berikan gambar 
keadaan 
dang Dewan Menteri serta gam- 
bar dari tempat? duduk semua 
Menteri dan tiga pendjabat jang 
diperintahkan supaja dibunuh, 
dan djuga tempat duduk terdak- 
wa (Hamid) sendiri, Menurut: 
perintah itu, setelah saksi ma- 
suk ruangan sidang, ia harus 
segera menembak mati Sultan, 
Ali dan Simatupang, kemudian 
segera pula mengutjapkan pida- 
te singkat bahwa Apra sudah 
mengelilingi gedung Dewan 
Mentari dan supaja para Men- 
teri djangan ada jang bergerak. 
Kemudian saja “ — kata saksi, 

Hamid sendiri dibagian kaki 
atau tangannja (supaja kira2 
Gapat luka enteng sadja). Pe- 
nembakan terhadap Hamid itu, 
menurut saksi, dimaksudkan su- 
paja tidak ada jang mengetahui, 
bahwa penjerbuan itu diperin- 
tahkan' oleh terdakwa Hamid. 
Maksud -daripada semuanja ini, 
menurut saksi, ialah keinginan 

mendjadi Menteri Pertahanan, 
dan dengan demikian dapat me- 
nguasai ,,gewapende macht”, 
Kata saksi, walaupun sudah sa- 
ja njatakan keberatan dan ke- 
tidak sanggupan saja kepada 

. Westerling untuk melakukan 
| penjerbuan itu, tetapi saja terus 

| Kira2 djam 4 sore, kata sak- 
Si, saja bersama Westerling ke- 
luar dari Hotel des Indes dan 
terus berputar2 kota. 
. Ketua: Apa dan untuk mak- 
“sud apa saudara berputar2 kota 
setelah terima tugas itu ? 

Saksi : Dengan maksud supa- 
ja dapat memperlambat waktu 
penjerbuan apabila hari sudah 
malam, sebab menurut saksi, ia 
jakin sidang kabinet akan bu- 
bar sebelum djam-8. 

| Kira2 hampir.djam 7, saja 
bersama Westerling berada  di- 

| depan hotel De Galerie, Harmo- 
nie, terus menudju Djl. Nusan- 
tara dan liwat gedung Dewan 
Menteri Pedjambon. Waktu sa- 
ja liwat itu, kata saksi, kira2 
sudah djam 7 liwat: pekarangan 
Dewan Menteri sudah sepi dan 

-terus saja katakan pada Wes- 
terling bahwa sidang sudah se- 
lesai dan dengan demikian pe- 
njerbuan tak djadi dilakukan. 
Djam 8 malam itu saja diperin- 
tah oleh Westerling pergi kepa- 
da Sultan Hamid untuk membe- 
.ritahukan bahwa penjerbuan ti- 
dak dapat dilakukan. Hamid ke- 
tika itu tidak ada dihotel, dan 
karenanja saksi hanja tinggal- 
kan pesan kepada seorang pen- 
djaga kamar Hamid tentang ti- 
Gak berlangsungnja penjerbuan 
tersebut, 

Kata saksi, menurut perintah 
jang ia terima itu, tiga pendja- 
bat tersebut perlu dibunuh ka- 
rena mereka dianggap merupa- 
kan .penghalang bagi maksud 
Hamid dan Westerling. Kemudi- 
an pada tanggal 24-1 malam itu 
saksi mendengar bahwa markas 
Apra di Kramat 20 digerebeg 
oleh tentara dan sebagai aki- 
batnja saksi dengar bahwa Ra- 
par tertembak mati. (Rapar sa- 
lah satu pemuka Apra, Red). 

Pertanjaan2 para ang- 
gota dan Djaksa Agung. 

Anggota Mahkamah Agung 
Mr, Husin kemudian bertanja 
kepada saksi, andaikata terlak- 
“Sana penjerbuan Dewan Menteri 

apa jang akan dikerdjakan se- 
landjutnja ? 
“ Saksi : Hamid akan minta di- 
izinkan membentuk kabinet ba- 
ru dengan anggota2 para Men- 
teri jang diperintahkan ditawan 

| dan selandjutnja Hamid sendiri 
akan memangku djabatan Men- 
teri Pertahanan. 
“Pertanjaan : Apa maksud Ha- 

mid memangku djabatan Men- 
teri Pertahanan ? 

Supaja "gewapende 
macht” ada ditangannja. 

Selandjutnja kepada saksi se- 
Sudah dimadjukan beberapa per- 
an 'laimnja, oleh anggota 

Mahkamah Agung Mr. Satochid 
keterangan saksi 

.   
  Tanda tangan : : 

PAN TA , 

dalam proses-verbal tiga tahun | 

jang lalu Tega pertanjaan2 | 

  

24 Djanuari, ia bersama Wester- | gas menjerbu Dewan Menteri 
2 jang antara lain berbunji : "An- 

mid dikamarnja di Hotel des In- | 

| (Hamid) masih ada untuk me- 
| landjutkan perdjuanganmu. Ker. 

| meng-iakan. . 

| dimadjukan pertanja 

| supaja memasuki organisasi jg. 

segala sesuatu mengenai orga- 
| nisasi itu harus dilaporkan ke- 

5, akan diadakan sidang Dewan | 

an terhadap Dewan Menteri itu 

didalam ruangan si- 

harus menembak pula Sultan 

keras dari Hamid untuk dapat 

    

  

Hamid sewaktu saksi diberi tu- 

dai-kata kamu gugur dalam 
mendjalankan tugasmu ini, aku 

djakanlah tugasmu”. : 
Atas pertanjaan Mr. Satochid, 

apakah benar pernjataan? - Ha-- 
mid kepadanja seperti diterang- | 
kan diatas, saksi mengakui dan 

  

PN 5 
Kamus oleh Djaksa Agung 

, jang 
oleh Te UN, paka ia 
ditugaskan oleh sepnja (Komi- 

saris Polisi Moh. Jasin, seka- 
rang tidak bekerdja lagi, Red), 

dipimpin oleh Westerling dan 

pada Overste Agerbeek (kepala 
Nefis djamgn Belanda). ' 

Djaksa Agung : Tetapi tinda- 
kan2 saudara berlainan dengan 
tugas jang diberikan sep sauda- 
ra itu, dan saudara kelihatan 
aktip dalam gerakan Apra. 

Saksi : Kalau tidak begitu, sa- 
ja tidak mendapat kepertjajaan 
dari Westerling. 

Djaksa Agung : Tadi saudara 
katakan bahwa tudjuan Apra 
akan merubuhkan RIS. Tinda- 
ikan2 saudara itu mjatanja dje- 

turut merubuhkan RIS 
| Saksi : Seperti telah saja ka- 
takan tadi, kalau tidak begitu 
saja tidak bisa mendapat tahu 
segala2nja tentang Westerling 
dan gerakan Apra jang dipim- 

pinnja itu. 5 5 
Atas '- pertanjaan  Djaksa 

Agung selandjutnja, Saksi te- 

rangkan, bahwa setahu dia, 
Westerling wmempunjai hubu- 
ngan erat dengan Leger-com- 
mandant” Belanda ketika itu, 
jaitu Djenderal Buurman van 
Vreden dan lain2 anggota peme 
rintahan Pro Federal. 
“Djaksa Agung: Sebagai ang- 

gota polisi, apa sebab saudara 
tak memberitahukan pada pi- 

| hak berwadjib tentang segala. 
sesuatu jang - saudara ketahui 
ite, dan apakah telah penah 
saudara memberi laporan? 

Saksi: “Segala"laporan ten- 
tang gerak-gerik Westerling 

Overste Agerbeek. ' Dan pada 
' waktu laporan itu akan saja 
sampaikan kepada sep saja se- 
sudah Agerbeek pergi Kenegeri 
Belanda,-saja beranggapan bah- 
wa sep saja akan tidak dapat 
mempertanggung | '” djawabkan 
hal itu. - 
Diaksa Agung: Apa saudara 

tahu organisasi Apra mendapat 

tentu? s 4 

mendapat sokongan dari peme 

rintah Yusundan. 
Djaksa Agung: Apa Wester- 

ling sudah. mempunjai hubu- 

ngan dengan, pemerintah Pa- 
sungan? . Ta : 

Saksi : Tidak pernah Wester- 
ling katakan kepada saja, kan- 
wa ia pusja perhubungan de- 
ngan pemerintah Pasundan. 

ultan Hamid. | 
(Sambungan hal. 2), 

harus saja sampaikan kepada | 

sokongan dari suatu pihax ter- | 

   
   

“kepada Djaksa Agung oleh ke- 

12.15 Gadon siang oisu oleh: SM.RB, SIREGAR 

"| 3 Gamelan studio Guru S.G.A. bg. Paedagogiek 
- . Jogjakarta. 

17.00 Taman Putera oleh S.R. | Harga Rp 6,50 Ongk. krm. 75 sen 

: Keputran A. Kook TOKO BUKU 

17.45 Santapan Djiwa Angka- " 

"1 dan perang "EKONOMI 
1835 Taman Pemuda oleh IPPI Tugu Kidul 2-P muka Stasiun 

Jogjakarta. : 

1915 Mimbar Seni sastera. —— Jogjakarta 

ai ikan oleh IPPT Mantri | NAN 
Djeron. 22 - 5 

21.15 “Obrolan Pak Besut. Seorang Wanita jang telah 

21.30 Konsert malam oleh ORJ berpengalaman dalam pe- 

Suwandi. Maa kerdjaan 
22.15 Bintang malam ole apa 

Persegam. ,Dame VoOr de 

".. Huishouding” uishouain 
SIARAN. 9 

Saksi: Pernah saja Gengar   »Debat dan insiden 

ketjil” Djaksa Agung 
i— Pembela. 

Kemudian terdjadi sedikit 

perdebatan antara pembela Ha- 
mid, Mr. Surjadi, dengan Djak- 
sa Agung, sewaktu Surjadi me- 
njatakan keberatannja atas 
pertanjaan Djaksa Agung me- 
ngenai pendapat saksi tentang 
bagaimana sikap dan pendirian 
terdakwa terhadap terdjadinja 

penjerbuan Bandung. 
Pernjataan 

oleh Djaksa Agung . didjawab 

dengan pernjataan protes dan 
ia katakan, bahwa Mr. Surjadi 

bukan mendjadi pembela dari- 
pada saksi Najoan, tapi pembe- 
la dari terdakwa Hamid, sehing 
ga dengan demikian tidak da- 
pat menjatakan keberatan. atas 
pertanjaan2 jang dimadjukan 
Djaksa Aguag kepada saksi. 

»Debat ketjil” ini kemudian 

dapat dihentikan oleh ketua si- 
dang Mr. Wirjono, jang unta 
pada Djaksa Agung  supaja 

membatasi pertanjaan2 dan di- 
mana mungkin supaja hal itu 
dimasukkan sadja dalam regui- 

Siteir kelak, 5 
Sesudah 'itu ' Djaksa Agung 

melandjutkan pertanjaannja ke 

pada saksi, apakah saksi men- 
djadi anggota Apra, jang oleh 
saksi didjawab saja bukan ang- 
gota Apra, tetapi hanja meng- 
hubungkan orang2 jg. menaruh 
Simpati pada Apra. 
Djaksa Agung kemudian ber 

tanja lagi kepada saksi, bagai- 
mana dan apa maksud Zwart 
mentjari Carl Wolf? Saksi men- 
djawab, menurut setahu dia, 
maksud mentjari Carl Wolf ke- 
tika itu jalah untuk mengetahui 
apakah perhiasan Seharga 8 
miljun jang ditinggalkan oleh 
Djepang dan jang oieh Wester- 

ling ditugaskan kepada Wolf 
mengumpulkannja itu sudah 
tersedia, perhiasan 'itu akan 
dipakai untuk membiajai gera- 
Kan Apra. 3 

tentang Des Indes 
benar, tapi Bandung 

“. tak tahu. P 
Sesudah terdjadi lagi sedikit 

tanja . djawab jang hampir- 
hampir bersifat debat: antara 
Djaksa Agung dengan terdak- 
wa Hamid, kemudian anggota 

Mahkamah Agung Mr, Husin 
menanjakan “ kepada Hamid, 
apakah semua keterangan jang 
diberikan oleh saksi Najoan itu 
benar ataukah tidak? 
Hamid : Keterangan tentang 

kundjungan Najoan  kehotel 
Des Indes, pada garis besarnja 
benar dan saja setudjui, Jang 
mengenai Bandung saja tidak 

tahu, karena tak tjampur, kata 
Hamid, 

  
Mr. Surjadi ini | 

'@an tanggal 4 Maret itu. — Ant. 

Tek 

  

    

  

. Mr. Wirjono kira2 djam 13.00 
mengumumkan  ditundanja si- 
dang sampai hari Rebo tanggal 
4 Maret jang akan datang, dan 

A : ,Dari Prambanan, Ka- | 
lasan, Bantul, Wono- | 

sari membandjir Foto 
»BROTHO”,. anehnja 
lapisan Kota kurang!” 

tua Mahkamah Agung diminta Memang, lapisan jang 
supaja memanggil saksi2 Sul- 093 
tan Hamengku Buwono, Mr. Ali inna 5 T. Pa 1” : 
Budiardjo.  Djenderal — Major 2 2 Ea Tn Indar 
Simatupang dan Jusuf Barnas bin murni dari pada 
untuk didengar keterangan2nja 
pada sidang jang akan datang, 
sedangkan saksi Najoan sendi- 

ripun diminta pula agar djuga 
hadir dalam sidang pemeriksa- 

jang mengedjek”. 

Foto ,, BROTHO ” 
5 19-3  Menduran 19 Dk. | 
EL en BENERAN NONE 

. » - 

Baru Terbit ! 
Untuk udjian - penghabisan 

S.G.A, dan Guru2. 

PAEDAGOGIEK 

  

: 5 @ : 

Radio 
“—. SELASA 3 MARET 1953, 

Gelmb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

  

KASMA BOOTY — OSMAN GUMANTI — MARIAM 

D. HARRIS — A.R. TOMPEL — ST, TG. PERAK DLL. 

votam: "DEWI MURNI" 
» 5 

BESOK MALAM : "B ADGIRL : WHERE ARE YOUR 

CHILDREN ? 

AIA na Ta Tatatin 

  

  

  

AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST, 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 20 tahun ber- 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 
HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari hati sanubari 
Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 
pergian, promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja. Consul Rp.10,—. Djuga ada sedia sepesial 
Obatnja kurang tenaga en linu . Perempuan “datang bulan 
tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan), 
Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie), 
Djam bitjara 8 —1, 4 , 

Hotel , GARUDA”... 
Kamar No.18 — Jogja,   16-3 

  

  

  
    

  

  

menjediakan tenaganja utk. 
pekerdjaan tersebut disalah 

satu Hotel dikota ini. 
Surat? harap dialamatkan 

pada adpertensi No. 21-3. 

Tn, SAFRI kehilangan dom- 
pet. Hanja: surat2 harap 
dikembalikan pada : 

Bintaran kd. No. 20. E 
| Ada HADIAH. 

  IR 
“UDJIAN MASUK 

“PG. A. (Pendidikan Guru Agama) 

Laki-laki dan Puteri : 

JOGJAKARTA. 
—x— | 

aa RAN MAA AN 

    

  
pada tgl. 7 dan 8 April 1953. 

mulai tgl. 5 sja 15 Maret 1953. 
WAKTU UDJIAN : 

PENDAFTARAN : 

Tempat pendaftaran: 

L Buat P. G.A. Puteri: dipusatkan di Gedung 

| : P.G.A. Puteri Danuredjan Jogjakarta. | 

Waktu:- djam 14-17 sore. 

Buat P. GA. Laki: I 

a. Untuk Kotapradja : di Gedung P. G.A. Laki? Danu- 

redjan Jogjakarta. 

Waktu: djam 16-20 sore., 

2: di ? idikan Agama 
| Untuk Kabupaten? : di Kantor Pendidi 1 g 

Kabupaten (ketjuali Kab. Wonosari : di Kantor 

Urusan Agama Kabupaten). i 

Waktu: “djam 8-12 pagi. 

“Sjarat? penerimaan: : 

5 mmat S.R. /Madrasah Ibtidaijah 6 tahun, sapa 

& Bea On 'Idjazah ' dan daftar nilai jang terachir. 

2. Umur paling tinggi 15 tahun. 

3. Uang pendaftaran a Rp. 2,50. 

i 59 : dang duduk di 
ndaftaran bagi anak jang sekarang se , 

Ta VI melalui Kepala Sekolah masing”, dengan keterangan, 

bahwa mereka akan mendapat idjazah. 

Keterangan lain: 

Bisa didapat pada tempati? pendaftaran tersebut. 

223, Kepala P.G.A. Laki2 | Puteri. 

“PPP as 

: aan PANEN TA TAN 

TERIMA KASIH 

Dengan ini, kami utjapkan banjak2 terima kasih kepada 

semua jang telah turut berduka-tjita dan memberikan sum- 

bangan tenaga, fikiran dan harta-benda pada wafatnja ibu 

B. DJOJOSASTRO. 

   

    

kami : 2 
pada tanggal 27-2-1953. 

Kami sekeluarga : 
: DJOJOSENTONO. : 

15-3 Lurah Desa Kemiriredjo — MAGELANG. 
SBI ARE KENA INA TEA ES 

  

TELAH SELESAI DITJETAK : ' 

Mr. Iman Soepomo 

Tata Negara Indonesia 

TE
NN
aa
Ne
na
n 

djilid II 

Tjetakan III, - 

Kitab peladjaran jang dipakai disemua Sekolah2 Menengah 

seluruh Indonesia. x 
« 5 Harga 1 ex. Rp. 6,—. 

Pembelian: 
“110 sjd. 19 ex. potongan 2079. 

50 sjd. 99 ex. potongan 2509. 

: j 100 keatas potongan 30 Ya. 

Semua pesanan disertai poswissel ditambah 10” sedikitnja | 

Rp. 1,— untuk ongkos kirim. 

Toko Buku ,,K. R." 
TUGU 42, — JOGJA, 

' Perpustakaan Pantjasila | 

          
“ 

Djl. MAHAMERU I. 

Tgl, 2-3-1953 sjd tgl. 7-3-1953 tutup. 
Mulai tgl. 9-3-1953 dibuka kembali, bertempat 
di Djl. Gondomanan No. 43 — Jogjakarta. € 

Harap para pengundjung maklum adanja. 

PENGURUS JAJASAN PANTJASILA, 

Nomor 48 

  17-3 

  

  

di kantsr Pusat sudah habis.   

  

MASIH SELALU ADA KESEMPATAN 
"untuk melajani segala keperluan tjetak - mentjetak, mit- 
salinja : 

Blanco2 — Etiket2 
Staat2 — Bungkus? 

Kartjis2 — Kwitansi / bong 
DU. keperluan tsb. diatas, 

Pun pula menerima pekerdjaan memotong kertas menurut 
segala ukuran. 

Pekerdjaan tjepat dan ongRo snja-pun ringan. Untuk ke- 
perluan tersebut diatas guna kepentingan Djawatan/Kan- 
tor2 maupun Perusahaanypar a pedagang disediakan kertas/ 
tinta dari Luar Negeri. : 

Menunggu pesanan. 

PERTJETAKAN ,,NEGERI" 
Kepatihan Tilp. 349 Jogjakarta. 

  

  

dengan Lk 

  

      | Nomor 49, isi-isinja serem !!| 

279-2. PENGURUS. 
SEE NOT 

BADAN SEHAT. OAN- SECAR: Sa 
PAKA 

T AN £, CU LM INSAN NA MENDATANG 

KAN 
BAHAGIA. 

9 KESEHAT- 
AN merupakan 
mustika bagi 
manusia. 
e ORANG jang 
bertubuh sehat 
adalah kenik- 
matan bagi ke- 
hidupannja, apa 

yila anggauta? 
sekeluarga se- 

muanja bertu- 
P4 2 Si / AN 

nunumlah GOEL KOLESOM! 

ANTA 2 bata 
TERBIKIN KEK an BAN SAN Yok PANG KAPASAN 216-2168-2220. 5.BAIA TEL.837 U. akan meras: 

kan kenikmatan dan kebahagiaan hidup jang tidak terhingga 

@ UNTUK memperoleh kesehatan tubuh, minumlah dengan te- 
tap ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA. 

@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA dida- 
patkan oleh Shinshe OEI KIM BING menurut kejakinan? dan 
pengalaman?-nja jang lebih dari dua puluh tahun lamanja, ter- 
bikin dari sari2 obat Tionghoa dan Barat jang bernilai tinggi. 

  

@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA adalah 
Suatu-obat mensehatkan tubuh jang paling boleh dipertjaja, 
karena didalamnja terkandung bahan? untuk menambahkan 
semangat, menguatkan otak dan menebalkan darah. Anggur 
ini memberi tenaga baru bagi tubuh manusia, membikin-orang 
dapat mentjitjipkan kesehatan sebagaimana jang harus dimili- 
Ki oleh orang muda. 

@ ORANG dimasa kemudaannja kebanjakan berbadan sehat 
dan bersemangat tjukup. Pada masa itu orang dapat merasa- 
kan kebahagiaan hidup. Akan tetapi banjak orang mendjadi le- 
mah seliwatnja usia tiga puluh tahun, jang mana mempenga- 
tuhi djuga semangatnja. Didalam keadaan begini orang terdje- 
rumus kedalam 'kemasgulan, semangat senantiasa letih lesu, 
Diantara suami-isteri tidak beraenti?-nja terbit pertjektjokan. 
Siang hari malam orang selalu timbul suatu pertanjaan: De- 
ngan tjara bagaimana dapat mengembalikan kesehatanku? 

@ TJARA jang betul jalah minumlah ANGGUR KOLESOM 
tjap GARUDA-BOLA DUNIA. Saban seloki ANGGUR KOLE- 
SOM akan memberikan tenaga jang baru, dan membawakan 
kebahagiaan hidup kepada peminumnja, 

0 Bagi orang jang berasabat lemah, baik lelaki maupun pe- 
tempuan, baik tua maupun muda, dapat: ditenangkan asabat- 
nja oleh ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA. 
Begitupun dapat menjembuhkan orang jang mempunjai sakit 
diotak dan sakit dilambung (tempat makan). Bagi orang jang 
baru sembuh dari sakit, ANGGUR KOLESOM akan mengem- 
balikan kewarasannja dengan tjepat, 

0 ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA . DUNIA sang- 
Sup menjembuhkan penjakit? sebagai berikut: Kurang darah 
badan lemah, tidak suka makan, peloh (impoteney), usia belum 
tua badan sudah mendjadi lembek, datang bulan tidak tetap 
badan lemah sehabis beranak, tidak bersemangat, buah tetek terkulai, tempat kandungan dingin, mengeluarkan manik di- waktu tidur, tjepat melampiaskan, badan lesuh sehabis sakit, kekuatan otak berkurang, muka putjat dan lain?. : 

0 CHASIAT2-NJA ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA jalah menambah semangat, menambah darah menam- bah napsu makan, Menguatkan gindjel, membikin orang men- djadi muda Ikembali, datang bulan mendjadi tetap, buah tetek mendjadi padat, menguatkan otak, mensehatkan tubuh, membi- kin air muka mendjadi kemerah-merahan dan sebaginja, 

Terdjual oleh Rumah? Obat dan Toko-Toko P. & D, 
Agen Solo : Toko SENG MO, Toko HAY TJIANG, Toko NAM, Toko PODJOK, Toko FOH, Tokd Obat ENG TAY HO, ENG THIAM HO dan DJIN SENG Ho. 

BARU TERBIE nda 
Bagi para penulis? rapat, para mahasiswa, dalam mengiku- 

ti kuliah? tjepat, djawatan?, dan bagi para peladjar per- 
mulaan. 

BUKU PPDADJ AR Anu 

Stenografi Indonesia 
DASAR ,GROOTE” 

Djdlid | 
Oleh: CHADIDJAH  ARIEF. 

Isinja tjukup djelas dan mudah untuk dipeladjari dengan 
tidak usah memakai guru. 6 

Harga .... Rp. 8,50 
pembelian banjak korting bagus. 
Ongkos kirim 1070. " 

Toko Buku ,K, R," 
TUGU 42 — TELP. 900 -901 
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| 200.000 ibaji ditinggalkan sebagai bukti. 

12.000 G.I. 's mengawini wanita Djepang. 

TUNGGULAH. 

King VIDOR'S: JAPANESE WAR BRIDE: ni 
  

JOGJA. 

Shirley JAMAGUCHI | 

IL. Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1622/52/9,014, 
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