
          

   
    

  

   

  

      
  

Kam, itu penat wo Dag | 
oran didalam pengasi pengasin 

meraka KA bergerak, teru- 
tama bagi se jg MAMPU. 

Kami berpe t, bahwa 
kepadanja didjatuhi hukuman 
pendjara seumur hidup di Nur 
sakambangan. 

2 Djapen. Ketj. Prambanari: 

2 BUNG -HATTA 
S . Menindjau Akademi 

men enankak 
- Kemarin pagi djam 9 wakil 
Pres Drs. Moch Hattk dengan 
diiringi oleh pembesar2 Kemt. 
Perhubungan “dan penerbangan 

Civiel dengan para pemimpin | 
missj onganisasi penerban, 

viel mternasional mei 
kundjungan f 
kan penerbangam civlel di Ke- 
majoran. Setelah memberi we- 

djangan kepada siswa2 pendidi- 
kan penerbangan  civiel wakil 

  

» 

     

     

Pres meneruskan ' perdfalanarr | 
nja ke Tjurug tempat latihan 
“penerbang R.I. jang sedang di- 
siapkan dom akan dapar diper- 
gunakan kuta2 pertengahan th. 
ini. Siang hari tu djuga rombo- 
ngan Kana lagi d1 Djakarta." 

  

—RD 5 

— BAKU ALAM DAN 
BUDIONO 

Akan menindjau ke su 
matera Selatan. 

Dari pihak jang berdekatan 
diterima keterangan, bahwa 
oleh Kem. Dalam Negeri telah 
dikirimkan surat kepada Guper- 
nur Djateng R..- Budioro, jang 

maksudnja supaja Gup. Budiono 
bersiap2 untuk mengadakan pe- 
nindjauan ke Sumatera Sela- 
tan bersama2 dengan S.P. Paku 
Alam, dan beberapa orang Bu- 

Djateng. Me Bupa- 
Pi masih akan “akemeik 
Bi Oleh Cup Budiono. 
Maksud penindjauan itu talah 

sekedar untuk mengeratkan per 
hubungan antara daerah2 disa- 
na dengan di Djateng dan pula 
untuk Ne object peme- 
rintahan. — R, P3 

S.R. Tionghoa 11 dalam DPRD: 2 

   
' kehadapan rakjat, dan 

ermtikan las |” 

     
   
    

  

kem 

  

Na Bahwasanja tiap2 tindak- 
n dari fihak Kasunanan dan 

"| atangkunegaran adalah meru- 
| pakan gangguan fikiran dan pe- 
rasaan rakjat jang menimbul- 
kan hal2 jang tidak diinginkan. 

B). Bahwasanja tindakan jg 
diambil dan dilakukan oleh fi- 
hak tsb. diatas selama pendu- 
dukan Belanda, terang dilaku- 
kan tidak seidzin Pemerintah 

— # Republik Indonesia dan berten- 
tangan dengan kepentingan dan 
kehendak rakjat, - oleh karena- 
inja Pemerintah harus tidak 

| bertanggung djawab sesuai dgn 
'kehendak rakjat terhadap tin: 
dakan2 tersebut beserta segala 

akibatnja. 
C). Bahwasanja pembentukan 

organisasi non - Republik (Swa- 
pradja), sebenarnja hanja mem- 

beri kesempatan kepada kedua 
fihak tersebut diatas guna. me- 
neruskan susunan2 jang tidak 
“dapat dipertanggung djawabkan 

diper- 

| gunakan pula untuk memperta- 
'hankan orang jang tidak sang- 
gup merasakan mengikuti hasrat 
rakjat. 

D). Bahwasanja pembentuk- 
an Swapradja, pada hakekatnja 

|wa (vrivelages) bagi seseorang 

| suatu daerah. 
». E). Bahwasanja sistim De- 

.mokrasi Rakjat tidak menghen- 
Gaki perbedaan rasa hak antara 

orang seorang dengan orang 

“lain, antara golongan jang satu 

dengan golongan jang lain dan 

“antara daerah jang satu dengan 
Gaerah jang lain. 

Maka untuk mendjaga keten. 
teraman masjarakat umumnja 
dengan ini Partai Buruh : me- 
nentang segala usa- 

ha pengembalian 
Swapradja dengan 
bentuk apapun djuga 
didaerah Surakarta 
dan menjatakan kepada Peme- 
rintah Pusat: 

“1. Menjetudjui pembubar- 

n susunan? Sw adah. 
Ae SAN PAP DO “   tah Pusat supaja mengelu- 
arkan pernjataan jang tegas 
tentang hapusnja wan Tana 
Surakarta. 
Berseru kpd rakjat umum- 
nja supaja sedia dan siap 

Ha 

Ta tai Buruh 

- tetap mengandung hal2 istime- | 

atau suatu golongan ketjil atau | 

2. Mendesak kepada APembrii- | e 

  

   
basun dosa mana 

  

   

    menentang 
balinja Swapradja 

| Gemean mengetahui kehendak Rakjat dewasa ini jang 
bergelora menentang kembalinja Pemerintahan Keradjaan 

didaerah Surakarta, maka Partaj Burah wilajah karesidenan Su-. 
rakarta menjatakan sebagai berikut : 

guna menghadapi kemung- 
kinan2 jang akan datang. 

Pernjataan tsb. disampaikan 
kepada Panitya Anti Swapra- 
dja (P.A.S.) dengan maksud 
agar segera bertindak dalam 
batas waktu satu bulan dan 
pabila sampai batas waktu tsb. 
belum dilaksanakan oleh P.A.S. 
maka Partai Buruh bersedia 
untuk mengambil inisiatip. ' 
(Kor.). 

PRESIDEN SUKARNO: 

TOTO TENTREM 
- RAHARDJA 

Itulah tjita?2 Indonesia. 
Presiden Dr. Ir. Sukarno, da- 

lam perdjalanamnja dengan ke- 
-reta api istimewa dari Blitar ke 
Surabaja, untuk selandjutnja ke 
Djakarta dengan pesawat ter- 
bang, setibanja di Malang, rak- 
jat jang ribuan djumlahnja itu 
xefah mentijegat distasiun Ma- 
lang untuk minta wedjangan. 
Dalam amanatnja, Presiden 

Sukarno jang lamanja 22 menit 
itu al. menegaskan tentang 
persatuan nasional. 

Mengenai soal keamanan di 
Djawa Timur, Pres. Sukarno 
membuka topi: Dikatakannja 
bahwa di Djawa Timur dalam 

  
Gidjadikan tjontoh untuk lain? 
daerah diseluruh Indonesia. 
Dalan menghadapi pertjatu- 

ran politik internasional, di- 
katakan bahwa Indonesia tidak 
pro Amerika, tidak pro Rusia, 
tidak pro Inggeris, d.ll. negeri. 
Akan tetapi Indonesia telah 
mempunjai f#jita?2 pribadi ialah 
»Toto Tentrem Rahardjo”. 
(BR. Sb.). 

CHEK DARI DUTABESAR 
PAKISTAN 

Untuk korban bentjana 
alam di Atjeh. 

Pada djam setengah 12 si 
Menara duta besar Paki Dag 

jakarta menemui PM. Wilopo 
digedung Dewan Menterj di Pe- 
.djambon. Dalam pertemuan itu 
duta besar Pakistan menjerah- 
kan chek sebesar 3400 rupiah 
untuk bantuan korban bentja- 
na alam di Atjeh. — R.D.   

Wilde Seholen. ordonantie harus 
dihapuskan 

Perlu adanja Sekolah Negeri buat anak2 Tionghoa 

Masaran S.R. Tionghoa II Notojudan jang sedjak bulan 
r ditutup atas perintah Kementerian PP & K ke- 

marin mendjadi pena raniai dalam sidang DPRD Jo- 

Bhitetir 
.sekolah tersebut adalah akibat 
'timbulnja dua aliran dikalangan 
para guru, jaiti jang satu  me- 
nganut aliran RRT sedang jang 
lain Kuomintang. Kedua aliran 
ini jang oleh masing2 pihak di- 
-pegang teguh menimbulkan ke- 
tegangan, sehingga Kementeri- 
an PP & K menganggap perlu 
menutupnja. Sebagai akibat pe- 
nutupan ini maka 1200. orang 
anak2 Tionghoa murid sekolah 
tersebut terlantar. 

Mulai saat itu maka Pemerin- 
tah Daerah merasa perlu 

tjampur dan mengambil tinda- | 
kan2 untuk menolong anak2 
jang terlantar dan berusaha su- 

paja segera mendapat peladja- 
ran lagi. Selain itu pun utk men- 
djaga djangan sampai ketegang. 
an itu mengakibatkan hal2 jang 
tidak diharapkan. 
Dalam usahanja menjelesai- 

kan perkara ini, maka pada 
tg. 12-1-1953 jl. diadakan rapat 
jang dipimpin oleh Wk. Kepala 
Daerah dan dihadliri oleh Kepa- 
Ja2 Djawatan dan Instansi2 jang 
berkepentingan serta wakil dari 
CHTH pengurus baru dan lama 
dari S.R. Tionghoa LI Notojudan. 
Sebagai hasil dari pertemuan ini 
telah terbentuk sebuah Panitya 
jang bertugas untuk membuka | 
S.R. Tionghoa Darurat. 
Pembukaan S.R. Tionghoa Dau! 

rarut ini berlangsung pada tg. 
23 Pebruari jl. dengan ea 

au murid sebanjak 934 orang. 

    

pur, tetapi pun DPRD menaruh 
perhatian atas masalah ini dan | 
memberi tugas kepada Seksi II | 
untuk menindjau lebih landjut 
/perkembangan S. R. Tionghoa 
ini. Menurut laporan Seksi II 
jang disampaikan pada sidang 
kemarin itu, maka ternjatalah | 
bahwa dua aliran, jaitu RRT 
dan Kuomintang, sangat sukar 

"dipersatukan karena masing2 
memegang teguh pendirjiamnja. 
Oleh karena itu Pen IL TN 

diketahui Hita cik 

ikut | 

  

da sidang ' disampaikan 2 

anggap soal ini tidak mudah di- 
petjahkan dan meminta kebi- 

usaha menjelesaikannja. 
Tindakan jang TT 
bidjaksana. 

Setelah mendengarkan ine 
rangan2 “dari wakil DPD sdr. 
Mawardi, maka diadakan  pe- 
mandaffgan umum. Dalam pe- 
mandangan umum, dimana ber- 

bitjara 9 anggota, pada umum- 
nja mentjela tindakan Kemen- 
terian PP&K atas penutupan 
S.R. Tionghoa itu karena tidak 
mengadjak berunding dulu 
dengan Pemerintah Daerah, Pe- 
Te Dan sekolah tersebut me- 
langgar hukum dan kemanusia- 
an. Para pembitjara berpenda- 
pat, bahwa penutupan itu ada- 
“lah akibat masih berlakunja 
Wilde Scholen Ordonantie, jang 
buat negara Indonesia jang ber- 
dasarkan Pantja Sila ini, mes- 
tinja tidak lagi berlaku. 
Kebanjakan dari pembitjara 

tidak mengerti apa dasar dari 
penutupan S.R. Tionghoa II itu. 
Oleh karena ada sementara ang- 
gota jang menghendaki supaja 
Pemerintah mengadakan seko- 
lah pertjobaan, bagi semua 
anak2 Tionghoa, karena dengan 
demikian dapat diharapkan lam- 
'bat laun akan terdjadi assimi- 
“latie (pertjampuran) sehingga 
mereka dapat pula merasakan 

mag Panen sekolah R.I, 
  

2 Usul mosi. 
Setelah itiratiak, maka kepa- 

usul 
mosi, Jang satu ditanda-tangani 
oleh Istiadjid, Sumarto, Prodjo- 
prakoso dan Fachrudin, Usul 
mosi ini menghendaki supaja 
Wilde Scholen Ordonantie digan. 
ti dengan Undang2 pengadjaran 
“buat sekolah2 partikelir di R.I. 
jang berdasarkan nasional. U- 
sul mosi kedua jaitu dari Pro- 
djokastowo, Sumarto dan Istia- 
djid jang mendesak kepada Pe- 
.merintah MEN lekas dibuka- 
nja kembali S.R. Tionghoa II 
ai era ata Pemerintah   

djaksanaan 'Pemerintah dalam: 

mengadakan sekolah rakjat Ne- 
geri buat anak2 Tionghoa Ji 
Jogjakarta, 
Pemandangan umum menge- 

neai usul2 mosi tersebut pada 
umumnja menundjukkan, bah- 
wa para pembitjara pada prin- 
sipnja menjetudjui, tetapi dia- 
dakan perobahan2 .dan usul? 
amandemen. Pembitjara2 pada 
pokoknja menghendaki, tidak 
sadja Wilde Scholen Ordonantie 
itu diganti, tetapi harus diha- 

Istiadjid cs. diadakan panitya 
redaksi terdiri dari sdr, Istiadjid, 
Sumarto dan Sukotjo, sedang 
usul mosi Prodjokastowo dite- 
rima dengan ditambah supaja 
Pemerintah (Pusat) disamping 
membuka  djuga menjelesai- 
kan urusan S.R, Tionghoa Noto- 
judan tersebut. 

50 pCt. GADJI POKOK 
Untuk korban bandjir 

: Sumatera Utara. 
Dari Karathi dikabarkan, 

hahwa anggota2 Kedutaan Be-| 
sar R.I. di Pakistan akan me- 
njumbangkan 50” dari gadji 
pokoknja masing2 untuk meno- 
long korban bandjir di Sumate: 
ra Utara. — Ant. 

TISA HARIAN TER- 
ANTJAM KEHABI- 

SAN KERTAS 
Inaportir2 tidak mempu- 
njai persediaan. 

Persediaan kertas tjetak rota- 
sirol untuk harian? di Makassar 
tinggal utk persediaan 1 ming- 

gu. Pihak importir jang biasa 
mendatangkan kertas rol terse- 
but djuga tidak mempunjai per- 

sediaan sama sekali dan belum 
ada tanda? bahwa mereka da- 
Jam minggu ini akan menerima 
persediaan baru lagi. Kalau 
persediaan baru sampai tidak da- 
tang dalam minggu ini maka 
sudah dapat dipastikan 3 buah 
harian disana jang mengguna- 
kan kertas itu, jaitu ,,Pedoman 
Rakjat”, ,,/Marhaen” dan ,Rak- 
jat Berdjuang” tidak bisa ter- 
hit, — Ant, 
, - 

  

  

  

hal memelihara keamanan dapat i 

puskan. Achirnja buat usul mosf 

Na 
“DI. BANDUNG 

pala Djawatan 
propinsi Djawa Barat Osa Ma- 
liki dan dengan Gubernur Dja- 
wa Baray Sanusi Hardjadinata. 

Menteri Penerangan menga- 
takan, bahwa kundjungannja ke 
Bandung itu adalah untuk me- 
ngumpulkan bahan2 disekitar 
pidato - pertjakapan Djawatan 
Penerangan propinsi Djawa Ba- 

rat Galam siaran RRI studio 
Bandung. 1 
Sebagaimana diketahuj pida- 

to-pertjakapan itu telah drpro- 
tes oleh golongan2 Islam dan 
didjadikan pertanjaan “dalam 
parlemen. . 

A. Mononutu beium bersedia 
memberikan keterangan lebih 
'djauh, karena? bahan2 jang di- 
Gapatinja itu masih harus di- 

peladjarinja terlebih dulu, 
Siang hari itu djuga Menteri 

Penerangan pulang kembali ke 
Djakarta. — Ant. 

  

KABINET SIDANG 
“Selasa djam 17.00 Kabinet te- | 

lah mengadakan sidang untuk 
membitjarakan soal2 sekitar 
undang2 pemilihan umum .dan 
beberapa soal routine. — Ant. 

“MonomuTu! 

Menteri Penerangan A. Mono- | 
nutu tanggal 2-3 telah menga- | 
dakan pembitjaraan2 dengan Ke | 

Penerangan | 

   
eadaan di Iran: 

Imrouz”, 

3 Berita2 lain mengatakan bah- 
wa golongan politik Front Na- 

sional jang bersikap pro Mossa- 
gh itu telah menolak usaha 

ngan partai Tudeh jang berha- 
luan tiri. 

Sementara itu Mossadegh te- 
lah memerintahkan kepada ko- 
mandan2 militer dan kepolisian 
Aaja segala pesawat terbang 

militer dilarang terbang. ' Pe- 
rintah ini dikeluarkan sebagai 
suatu usaha untuk mentjegah 
kemungkinan2 timbulnja 
terhadap pemerintahnja. 

coup   
3 En Gibarikade 

Lapangan dimuka gedung par 
oleh tentara 

  

Sidang2 tertutup parlemen pa- 

da hari2 sebelum beristirahat 

menentukan procedure peroba- 

han2 atjara sbb: (1) Atjara2 

jang, ditetapkan panitya permu- 

sjawaratan seminggu sebelum 

atjara dimulai harus sudah di- 

bagi2-kan kepada anggauta. (2) 

Usul2 perobahan terhadap atja- 

ra ter@ebut baik mengenai waktu 
dan soal maupun merupakan s0- 
al baru jang dimintakan masuk 

dalam atjara harus ditanda ta- 

ngani sedikit2nja 5 anggauta 
diadjukan kepada panitya per- 
musjawaratan selambat2nja dua 

hari sebelum atjara dimulai. Se- 

lain dari pihak anggauta2 pun 

Sesuatu Seksi dalam memadjus 

datangani ketua seksi dan di- 

sampaikan kepada ketua parle- 
men. (3) Hari pertama dari pa- 

da pembitjaraan atjara itu usul 
perobahan tsb. dibitjarakan . 4. 
Djika waktu diberikan memadju. 
kan perobahan atjara telahliwat 

(artinja sampai 2 hari sebelum 
atjara dimulai), maka sedikit2- 

nja 5 orang anggauta masih da- 

pat memadjukan usul! perobahan 

kepada panitya permusjawara- 

: tan. 
Tetapi kalau usul perobahan 

ditolak oleh panitya permusja- 
waratan maka untuk dapat dibi- 
tjarakan dalam sidang pleno ha- 
rus disokong sedjumlah angga- 
uta lagi bersama - sama dengan 

pengusul? merupakan paling 

sedikit seperpuluh dari djumlah 

anggauta sidang. 
Usul itu djika dapat sokongan 

sedjumlah tersebut diatas lalu 
dibitjarakan dalam sidang pleno 

berikutnja dan djika dalam se- 
minggu setelah penolakan pani- 
tya permusjawaratan atas usul 

tersebut dalam atjara tidak ter- 
tjantum sidang2 pleno, maka 

diadakan sidang pleno chusus 
untuk membitjarakan usul2 pe- 

robahan tersebut. 
Keterangan Mr. Sartono. 

Menurut keterangan ketua 
Mr, Sartono ketentuan procedu- 

re itu ialah untuk mendapatkan 

keseimbangan antara pekerdja- 

an antara ketua dan panitya 
permusjawaratan disatu pihak 

dan sidang pleno dilain pihak 

dalam menentukan atjara. 
Dalam hal ini ia mengemuka- 

kan tjontoh ketua parlemen atau 

panitya permusjawaratan dapat 
memandang suatu usul resolusi 

kurang urgent dan tidak mema- 

sukkannja dalam  atjara buat 

satu bulan misalnja tapi putu- 

san ini dapat diubah oleh 5 
orang anggauta atau oleh seksi 

dengan persetudjuan rapat ple- 

no-asal usul perubahan itu tidak 

melampaui batas waktunja. 
Tapi djika sudah lewat wak- 

tunja usul perobahan 'itu hanja 
dapat dibitjarakan dalam rapat 
pleno djika disokong paling se- 

dikit 1-10 dari djumlah ang- 
gauta sidang. Clausule ini me- 
nurut ketua untuk mendjaga dja 

ngan terlampau mudah atjara2 

sidang diubah. 

Tentang Suara. 
Selandjutnja diputuskan ke- 

tentuan2 tentang  pemungtitan 

suara Sbb: (1) djika suara pro 

dan contra keduanja tidak ada 
jang melebihi seperempat dari 

djumlah anggauta sidang, maka ' 
pemungutan suara diulangi pada 
hari lain atas putusan ketua si- 
dang: (2) djika pada pemungu- 
tan suara ulangan suara pro 

dan kontra pun tidak ada jang 
lebih seperempat djumlah ang- 
gauta sidang maka persoalannja 
dianggap ditolak pun dianggap 
ditolak  djika suara jang pro 
dan kontra sama besarnja. 

Ketentuan2 tersebut diatas   adalah tambahan atas pasal2 88    

Kon. Batavisaso 

yan Kunstenen 

kan usul serupa itu harus ditan-: 

Nani dilibahan tata- 
tertib Parlemen 

| dan 90 peraturan tata tertib 
parlemen jang pokoknja sbb: se- 
gala putusan diambil dengan su- 

ara terbanjak mutlak. Pemungu- 
tan suara sjah apabila djumlah 

Suara jang dikeluarkan lebih da- 

ri pada separo dari djumlah 

anggauta sidang, atau apabila 

djumlah 17 atau tidak setudju 
merupakan djumlah terbanjak 
mutlak dari pada separo djum- 

lah anggauta sidang (lebih dari 

seprempat djumlah anggauta si- 

dang). 
Djika rapat lengkap anggau- 

ta2-nja sedang suara setudju 

Gan tidak setudju sama besarnja 

maka alannja dianggap di- 
aj tak 'djika rapat itu tidak 

lengkap putusannja ditangguh- 

kan. — Ant. 

MENTER! PPK KEMBALI 
KE DJAKARTA 

| Menteri P.P. & K. Bahder Djo. 
han djam 13.00 tg. 2-3 me- 
ninggalkan Bandjarmasin kem- 
bal ke Djakarta dengan pesa- 
wat terbang. — Ant. 

NJ. PUDJOBUNTORO 
TIBA KEMBALI DI 

DJAKARTA 
Nj. Pudjobuntoro anggauta 

kantor Pemilihan Umum kema- 
rin dulu telah tiba kembali di 
Djakarta, setelah selama 4 bu- 

lan menindjau pemilihan umum 
di Amerika dan Eropa. Seperti 

Giketahui di Amerika Serikat 
ia mendapat kesempatan untuk 
menjaksikan tjara2 pemilihan 
disana. sampai terpilihnja djen- 
dral Eisenhower, mendjadi pre- 

Siden Amerika Serikat. Di Ero- 
pa ia telah mempeladjari ber- 
bagai tjara pemilihan dan te- 
lah mengadakan pertemuan de- 
ngan kantor2 pemilihan di Ing- 
geris, negeri Belanda, Djerman, 
Perantjis dan Italia. — R.D. 

KERTAS TERTIMBUN 
DAN DIMAKAN RAJAP 
Dari pihak jang mengetahui 

pada waktu ini tertimbun L.k. 
1721 kolli kertas dari pelbagai 
matjam jang sudah satu tahun 
disimpan dalam gudang? dipe- 
labuhan Tandjong Priok sehing- 

ga kini sudah mulai dimakan 
rajap. 

Ongkos opslag gudang sadja 
ditaksir sudah hampir 1!) djuta 
rupiah, Direksi pelabuhan sa- 
ngat memerlukan ruangan gu- 
dang itu tapi pedagang? impor- 
tir kertas belum djuga me- 
ngambil kertas itu. Kini oleh 
pihak direksi pelabuhan soal 

itu sedang dimintakan perhati- 
an Memteri Perekonomian. Ant. 

TURUT KEKONPEREN: 
LO. 

Ketua Persatuan Buruh Re- 
publik Indonesia, Mr, H, Silito- 
nga, telah menerima undangan 
darj Kementerian Perburuhan 
untuk turut dalam delegasi In- 

donesia kekonperensi Interna- 
sional Labour Organisation di 
Havana (Cuba), Demikian ke- 

terangan2 Gabungan Organi- 
sasi Buruh Sumatera-Utara 
(GOBSU) di Medan. 

  

    
  

    

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
h Genootschap 
'nta wat 

Konperensj ILO ini akan ber- 

langsung di-ibukota Cuba pada 
tgl. 11 Maret dan akan 'dilan- 
djutkan pada tgl. 16 Maret dgn 
atjara mengenai perkebunan. 

Delegasi Indonesia jang akar 
menghadliri konperensi tersebut 
akan terdiri darj wakil2 peme- 
rintah, buruh dan pengusaha. 
(Kabarnja Silitonga telah me- 
nerima baik "undangan peme- 
rintah ini “untuk turut dalam 
delegasi Indonesia ke ILO ter 
sebut, — Ant, 

” 
anoen     

d 
sugaja diadakan persatuan de- | 

  
“mungi 

.rombolan itu membunjikan 

  

       
        

: Mossadegh larang pesawat 
000000 tentara terbang 
1 Takut terdjadi coup 

ENURUT surat2 kabar setengah resmi Iran »Bakhtar | 
Mossadegh bermaksud membentuk — dengan se- 

Pa Shah — suatu Mahkamah untuk menuntut 
kerusuhan jang terdjadi di Iran baru? ini. 

pemimpin? 

Na e 

  

Gan polisi “sebagai pentjegan 
timbulnja demonstrasi2, Tapi 
sedjumlah penganut Mossadegh 

berhasil mendjulurkan kepala 
mereka untuk  mentjium ang- 
gauta2 parlemen dari Front Na- 

sional jang bermalam digedung 
tadi. 

Komentar? Inggeris & 
Amerika. 

Kedjadian2 di Iran sedjak be- 
berapa hari ini telah mengambil 
tempat2 terpenting dalam hari- 
an2 Inggeris. 

Harian konservatif ”Daily 
Telegraph” dalam tadjuk ren 

tjananja mengatakan bahwa 
kabar2 jang membingungkan 

Gari ibukota Iran itu memberi 
saran jang kuat bahwa negeri 
itu sekarang sedang menudju 
kearah perang saudara, atau 
revolusi. Dikatakan bahwa insi- 

den2 jang terdjadi di Iran itu 
memang mirip sekali kepada 
sa'at2 pertama dari Revolusi 
Perantjis “ketika pemerintah- 
an2 didirikan dan didjatuhkan 
oleh kerusuhan2 didjalanan2”, 

Harian 'Times” berpendapat 
bahw sekalipun kedjadian2 ini 

ringatan “bagi Mossadegh ba- 
gaimana berbahaja usahanja se- 
karang untuk mendesak Shah 
hingga "putus asa” dan tidak 
mengatjuhkan sikap rakjat Iran 
jang tidak menjukai pemerin- 

tahan otokratis, jang djelas ia- 
lah bahwa kedjadian2 ini sedi- 
kitpun tidak membawa bagi 
Iran suatu matjam pemerintah- 
an jang pada waktu ini sangat 
dibutuhkan oleh negeri itu. 

Dikatakan bahwa selama 

Shah Iran masih tetap mendjadi 
radja jang hanja memerintah 
berdasarkan undang2 dasar, ia 
tidak mungkin memimpin ne- 
gerinja, dan tidak pula dapat 
menjembuhkan penjakit2 jang 

Kota Garut 

Gapat merupakan pe- 

    

  

» LANGGANAN : @ 

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan , .......« Rp. 11. — 

Etjiran .......... 0.60 ” 
momnamn 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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sekarang sedang diderita oleh 
rakjatnja, selama kaum jang 
bersaingan dinegerinja itu ma- 
sih menggunakan kesempatan 
kedudukan Shah untuk perebu- 

tan kekuasaan jang hanja ber- 
sifat mementingan golongan2 
mereka sendiri. 

Surat2 kabar Amerika ”New 
York Times” dan "New York 
Herald Tribune” dalam tadjuk2 
rentjananja kedua2dnja mene- 
kankan akan katjaunja keada- 

an Gdiibu kota Iran itu, tetapi 
kedua s.k. tadi berpendapat 
bahwa perselisihan jang sebe. | 
narnja di Iran bukan antara | 
Shah dan Mossadegh, melainkan | 
antara Mossadegh dan pemim- 
pin agama Ayatollah Kashani. 

  
Kedua s.k. itu menjatakan ke- 

chawatiran2nja mengenai aki- 
bat2 jang mungkin terdjadi dari 
"pertjobaan mengadu kekuatan” 
ini, dan wmenjatakan harapan 
mereka bahwa kedua pemimpin 
Iran itu akan berhenti sebelum 
terlambat pada djalan jang me- | 
nudju kearah "pembunuhan diri | 

bangsa Iran itu”. — UP, 

mamanya EN 

Insiden” di Rangoon 
2 Anggota kedutaan 

Sovjet, luka2. 

Seorang serdadu pengawal 

Burma dari pendjagaan daerah 

militer di bagian Timur pelabu- 

han Rangoon, telah melepaskan 

tembakan2 terhadap sebuah 

mobil Austin, jang bertanda CD 

dan dalam mana ternjata duduk 

sekretaris pertama kedutaan be. 

sar Sovjet. M. Anikin dan dokter 

M. Barbizo dari kedutaan besar 

tersebut. 

Tembakan2 itu, jang dilepas- 

kan karena Austin tadi mema- 

“suki daerah militer jang sudah 

3 tahun ditutup buat umum dan 

tidak mau berhenti walaupun 

mendapat peringatan 3 Kali, fe- 

lah menimbulkan luka2 parah 

pada 2 orang anggota kedutaan 

besar Sovjet tersebut, ja'ni pada 

Anikin di perut dan pada dr. 

Barbizo di kepala, muka dan ta- 

ngan. Kedua orang ini terus di- 

angkut kerumah sakit umurn 

Rangoon. Demikian diumumkan 

di Rangoon pada hari Senen. — 

UP. 

| STEVENSON KE TIMUR 
DJAUH 

Adlai Stevenson, tjalon partai 
Demokrat dalam pemilihan pre- 

siden A.S. baru2 ini, Senen sore 

jang lalu telah berangkat dari 

San Francisco dalam perdjalan- 

an menudju Timur Djauh 
Seperti telah diwartakan Ste- 

venson bermaksud setelah 

ngundjungi Timur Djauh terus 

pergi ke negara2 Arab dan Ero- 

pah Barat, dan akan kembali ke 

A.S. dalam Agustus jad. — UP. 

  

Iri e- 

  

HS oi ria umum PBB : 

tya politik PBB. 

Wartawan BBC melaporkan, 

bahwa isi pidatonja menghina 

tuduhan2 jang dimadjukan oleh 

wakil Amerika Serikat jang 

menjatakan Sovjet Rusia telah 

mengirimkan alat2 perangnja 

ke Tiongkok Komunis dan Ko- 

rea Utara iang memungkinkan 

mereka meiandjutkan agressi- 
nja di Korea. 

Vishinsky berkata, bahwa 
Rusia tidak mengirimkan alat2 
perang ke Korea untuk mem- 
persendjatai pradjurit2 RRT 
dan Korea Utara, karena Rusia 
tidak 'mempunjaj suatu per- 
djandjian militer dgn mereka. 

Landjutan pidato itu, kata 
wartawan BBC seterusnja, me- 
rupakan serangan janag tidak 
asing lagi terhadap apa jang 
dinamakannja penghasut pe- 
rang Amerika. Serangan pe- 
Gas ini terutama ditudjukan ke- 
pada pemerintah baru Amerika   jang berada dibawah pimpinan 

| Eisenhower. 

diserang lagi 
25 Rumah djadi abu, 2 orang 

rakjat dibunuh 
ALAM SENEN. kira? pukul 24.10 sebuah gerombolan jg. 

terdiri atas Ik, 250 orang 

terhadap bagian timur dari kota Garut 
telah melakukan lagi serangan 

sehingga menimbul- 

kan kerugian bagi rakjat sebanjak Rp.135.265,—, Dikampung? 

Bentarhilir dan Babakan (kota Garut) ada 25 buah rumah jg. 

dibakar dan sedjumlah rumah jang digarong. 2 Orang pendu- 

duk dibunuh dan 8 orang mendapat luka? berat. 

Menurut berita dari Garut, 

sebagai tanda serangan, ge- 
su- 

ara terompet. Serangan dila- 
kukan dari djurusan utara dan 
timur. Tembak - menembak. de- 

ngan pihak tentara dan polisi 

berlangsung kira2 sampai pu- 
kul 01.45, dan kemudian ge- 

rombolan itu mundur lagi ke- 
arah daerah ketjamatan Ka- 
rangpawitan. 

Rakjat desa Pusparadja 

kerugian Rp. 40.000,— 
28 Buah rumah telah dibakar 

habis oleh gerombolan bersen- 

djata  jangterdiri . atas 300 
orang dikampung2 Menol dan 
Selawi, desa Pusparadja,  dis- 
trik Singaparna (kabupaten Ta- 

sikmalaja) pada malam Minggu 

kemarin, demikian ' berita dari 
Tasikmalaja jang kita 
hari ini. 
Menurut berita itu, selain da- 

ri membakar “rumah2 dikedua 

kampung tersebut, gerombolan 
itu djuga menggarong kampung 
Maleer dan membunuh seorang 

penduduk dikampung Babakan, 
jang djuga termasuk desa Pus- 
paradja. 

Kerugian jang diderita rakjat 
karena aksi gerombolan itu di- 
taksir sebanjak Rp. 40.000,—, 

Pentjegatan  autobus 
dan truck, | 

Autobus ,,Radjawali” telah di- 
tjegat oleh sebuah gerombolan 
bersendjata dibetulan kampung 
Pangkalan, desa Sukaratu, ke- 

tjamatan Malangbong (kabupa- 
ten Garut) pada hari Sabtu jbl. 
kira2 pukul 11.45 siang. 

Semua harta benda penum- 
pang oleh gerombolan itu diram- 
pas. Berapa harga barang2 ram- 
pasan itu belum diketahui. Di- 

terima P 

| kabarkan djuga, bahwa gerom- 

bolan itu menggunakan djuga 

anak2 dibawah umur dalam usa- 
ha2 pentjegatan dan perampas- 

an itu, Demikian berita dari Ga- 

yut, : 
Dari Tjiamis dikabarkan, bah- 

wa tadi malam kira2 pukul 20.00 

sebuah truck tjap ,,Panah” tlh. 
ditjegat djuga oleh gerombolan 
sebanjak 30 orang dibetulan ke. 
tjamatan Tjipaku, distrik Ka- 
wali (kabupaten Tjiamis). Supir 

truck tersebut bernama Muksin 

ditembak mati oleh gerombolan, 

sedangkan keneknja berhasil 
menjelamatkan diri. — Ant. 

BANJAK PERMINTAAN 
Untuk “”mupu”? baji?2 
terlantar, 

Menurut keterangan Dr. Su- 
parno kepala Djawatan Kese- 
hatan rakjat Kotabesar Sura- 

karta, telah ibanjak diterima su- 

rat2 permintaan baik dari dae- 
rah Surakarta maupun luar mi- 

salnja dari Suarabaja, “Sema- 
rang dil, jang ingin ,,Mmupu” 

(memelihara sebagai anaknja 
sendiri) baji terlantar jang kini 
dirawat di. Rumah Periwatan 
Baji2 terlantar jang diselengga- 

rakan oleh Djawatan Keseha- 
tan tersebut. 
Permintaan2 itu kini belum 

dapat dikabulkan, karena masih 
harus diadakan peraturan2 le- 
Ta dahulu mengenaj juridisch- 

  

“Ribata diketahui sampai ses ' 
karang ada 25 baji2 jang diras 
wat di Rumah Perawatan Baw 

ji2 tersebut jang kebanjakan 
mereka telah tidak mempunjai 
ibu lagi, disebaibkan 'ibunja me-   ninggal sewaktu melahirkan, — 
(Kor), , Sa A9 mela 

Vishinsky tuduh Amerika 
ENTERI L. N. Sovjet Rusia, Vishinsky, 

ma satu setengah djam tentang Korea dalam sidang pani- 
berbitjaya sela- 

“HUBUNGAN INDONE- 
SIA - BANGKOK 
Akan dimulai tgl 11 Maret 

Sebagai telah dikabarkan, pa- 
da tanggal 11.Maret jang akan 
gafang oleh GIA akan diada- 
kan penerbangan pertama dari 
Djakarta ke Bangkok, senang. 
pembukaan hubungan ter 

dengan kota tersebut. Pene 
ngan pertama hanja akan diik u- 
ti oleh para pembesar, diantara- 
nja mereka jg akan mengadakan 
hubungan dgn. perusahaan2 pe- 

nerbangan  lainnja dan para 
pembesar Bangkok. Djika per- 

hubungan inj telah dibuka, ba- 
“j penumpang2 jang akan me- 
landjutkan penerbangannja Ke 
Eropa, oleh GIA diadakan per- 
hubungan dengan Maskapai Pe 

nerbangan lainnja, seperti de- 
ngan K.L.M dan sebagainja. — 

R.D. 

  

  

Djika perang dunia 
ke-3 petjah 

Akan dimulai di Tiongkok 

Senator Wayne Morse dari 

partay Republik menjatakan da 
lam suatu tanja-djawab  dimu- 
ka siaran televisi, bahwa ke- 

mungkinan2 - petjahnja perang 

dunia ketiga telah ,,bertambah 
banjak” semendjak pemerintah 
Eisenhower' mengoper kekua- 
saan di Amerika dan mulai men 
djalankan politik ,,kerasnja”. 
Menurut Senator Morse per- 

bandingan antara kemungkinan 
perang dan damai sekarang te- 
lah mendjadi 60 lawan 40..Ia 
berpendapat pula, bahwa andai 

kata perang dunia ketiga itu pe 
tjah, perang ini akan dimulai 
di Tiongkok. 

Morse setertisnja mengatakan 

bahwa menurut  pendapatnja 
presiden EBisenhower “harus Ie 

bih dulu mengusahakan perte- 

  

muan dengan Stalin. — U.P, 

KOMUNIS DIGREBES 
DI KAIRO 

Kemarin pulisi | militer Me- 
sir telah melakukan penggre- 
began?2 di Kairo dan daerah? 
lainnja di Mesir Utara dan mo- 
nangkap lebih dari 50 anggauta 
partai komunis Mesir jang di- 
anggap tidak sjah. Fihak ke- 
pulisian menerangkan, bahwa 
dalam penggerebegan tsb telah 
diketemukan markas besar par. 
tai komunis didalam sebuah ge- 
dung jang mempunjai pintu ra- 
hasia. 

Surat? selebaran dan 2? ribu 
lembar harian Komunis dan 
sedjumlah document jang berisi 
keterangan? lengkap mengenai 
angguata? partai belah disita. 

Sungguh2 lerdiadi 
x Pada suatu petang belum. se- 
lang lama ini Pa Somo, pesuruh 
harian E.R, amar bersedih hati, 
karena ta ketjopetan sebuah 
bungkusan bsar dari bagage- 
drager-nja: bungkusan ibu ,beri- 
si berita2 Antara jang harus di- 

  

| kerdjakan oleh harian KR. mus 
lam itu.» » « «3 Dan kesedihan 
nja itu tentu tidak dapat hilang 
walaupun keesokan  herirja 
bungkusan itu ternjata sampai 

djuga kepada redaksi KR. me- 
lalui pos, lengkap dengan mrang   ko 19 ilh dibajar oleh pentiobet 

njad 

   



    

  

      

  

5 aa 

  

Landjumin mendjadi ketua. 

hadir dari Kantor Pendidikan 
Ia 

latan telah menjerahkan 7 

ega Nan 
oleh GIA antara Kut 

  

Na 

    

an 21 Ia Oleh wanita aa 

dang Pasir telah dapat dibentuk | 
sebuah persatuan ' P 
satuan Wanita Padang Pasir 
(PWP) dengan . Hapiy 

      

   
   
   

      

    
   
   

   
     

    
      
   

    
      

    
   

    
     

    

   
   

       
     

       
      

  

   
   
    

       

     
     

   
     
    

      

      
   

     

     
     

   
     

   

   
    

    
     

    
   

    
    
    

   
     

    

   

      

       
    
    

   
      

   

      

        

    

    
     

      

  

   
   

    
   

    

   

  

   
   

     
   
   

   
    
   

     
     
   

  

    

  

    
   

  

   
    

      

   
   
    
    

   
   
         

   
   
    
    

  

    

  

     

  

PALEMBANG — Imam Mu- | 

Propinsi Sumatera Se- 
  

      

   

uang 
sebanjak Rp.7. 000,— kepada. 
Kantor Pendidikan ima Ka- | 
bupaten. Redj: Lebong di 'Tju- | an 
rup untuk Pang," Bapada 
madrasah 
BANDJARMASIN — Tegak 

tur Djawatan Had hi Ban- 
djarmasin menerangkan selama 
tahun 1952 jang lalu, keadaan | 
peternakan didaerah kurang me. 
muaskan. Ti Pontianak | 
memelihara 20.01 ' ekor babi. 
BALIKPAPAN — Serikat Bu. 

ruh Pekefdjaan Umum Balikpa- 
pan, telah menolak tentang di- 
lakukannja massa-ontslag oleh 
Djawatam Pekerdjaan Umum di- | 

kota tersebut. 
MAKASSAR — Oleh Guber- 

nur Sudiro sebagai kepala Biro 
Rekonstruksi Nasional Propinsi 
Sulawesi, telah diserahkan dja- 
batan kepala BRN tersebut ke- 
Len Kapten Danukusumah, 

USAHA DJAWATAN 
PENEMPATAN 
TENAGA 

Darj pihak Djawatan Penem- 
patan e Djawa Timur 

didapat keterangan, bahwa da- 
lam 3 tahun aclhir ini diseluruh 
2 Timur terdaftar 201.587 

, terdiri dari 179.742 
Takia dan 21845 perempuan. 

Dihapuskan darj pendaftar- 

an 100.158 karena tidak men- 
daftarkan kembali selama 2 bu- 

  

je 

masih 
ana: ada 14.404 orang pe- 

nganggur. Dalam pada waktu 
tiga tahun itu dipindahkan ke- 
luar Djawa, terutama ke Su- 
matera Timur 6.454 buruh. Me- 
reka terdiri dari 3.661 keluarga. 
Dalam tahun ini pemindahan itu 
untuk sementara maka dhenti- 

, kan. 
Kredit aa Giberikan 

liwat Djawatan Penempatan Te 
naga selama waktu jg, bersa- 
maan ada Rp. 910.000,— kepa- 
da 59 perusahaan usaha pe- 

dan dengan demikian 
Gapat menolong 755 tenaga. 
Dalam tahun 1952 sadja s0- 

kongan jang telah diberikan 
kepada 13.788 orang ada Rp. 
1.122.073.25,—. Ant. 

  
  

  

——KOMPENSASI —— 
“Dalam permainan tjatur 

posisi. dan materie, kwali- 

tit dan. kwantitit selalu di- 
perhatikan, tentang ikese- 
imbangannja... A 1223 1 

'Peman - dapat: melepas- 
kan keuntungan materie, 
asal posisinja mendjadi le- 

ra bih baik. “Lin pemain me- 

ngutamakan pada keuntw 
ngan materieel dengam me- 
lepaskam sedikit dari posi- 

sinja. I jang satu un 
tuk mendnbag Jang jang lain itu 
amat biasa dalam permai- 
nan tjatur. Keseimbangan 
permaiman tidak terpenga- 
ruh olehnja. Untung -jang 
satu dan rugi jang laim 
itu dalam permainan tjatur 
disebut kompensasi. K Te
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| serupa 

'Bradjanagara Ya 

dan 

ming). 

5 ini disebut ,.sifat watak”. 

$ itu adalah pengertian, jang bersifat kemasarakatan, Sifat wa- 

tak itu hanja berkenaan dengan hubungan diantara manusia de. 
| agan sekitarnja. 

au orang itu hidup me- 

Na seperti Robinson, tidak 
perlu agaknja dipersoalkan, ba- 

bean wataknja. Watak itu 

"merupakan pemandangan. kedji- 

waan, tjara manusia berhadap- 
dengan sekitarnja, djadi su- 

aa pedoman bagi dorongan se- 
seorang kearah keunggulan, ber. 
hubu Gengan rasanja ter- 

hadap 'kehidupan bersama”. 
Semua gerak-gerik manusia 

ditentukan oleh suatu tudjuan. 
“Dan tudjuan itu ialah : Kekua- 
saan, keunggulan, .memerintan. 

menja ini mempengaruhi 
gan .hidup dan peman- 

dangannja tentang dunia, mene- 
Baba arah djiwanja dan mem- 
beri tuntunan kepada pernjata- 
annja. Sifat2 watak itu hanja 

| merupakan bentuk kelahiran da- 
ri arah djiwanja. Djadi ini mem. 
beri petundjuk kepada Kita, ten- 

tang sikap batin manusia ter- 
hadap sekitarnja, jaitu terhadap 

sesama manusia, terhadap ke- 
hidupan bersama pada umum- 
nja, dan terhadap soal2 hidup. 

Watak itu mengenai gadjala2, 
jang menggambarkan alat2, un- 
tuk mendapat penghargaan ter- 
-hadap-kepribadiannja, ketjakap- 

han2, jang tersusun mendjadi tja- 

ranja kehidupan. ' 

Sifat pembawaan dan 
bukan waan. 

Sifat2 watak itu tidak seperti 
banjak orang mengira merupa- 
kan pembawaan, dimiliki dari 
lahirnja, ini bukan anugerah 
chodrat alam, akan tetapi dapat 
dibandingkan dengan pedoman, 
jang berguna bagi manusia se- | 

| bagai bagan (schema) dan mem. 
beri kesempatan kepadanja, un- 
tuk menundjukkan kepribadian- 
nja sebagai kesatuan, pada wak- 
tu menghadapi tiap2 keadaan. 

Sifat2 tadi tidak merupakan 
kekuatan pembawaan, akan te- 
tapi —sungguhpun dengan se- 

|gera diperoleh — untuk mem- 
Pena kelakuan jang ter- 

Ta anak jang malas, Kemma 
lasannja itu bukan pembawaan, 
melainkan anak itu menganggap 
kemalasan sebagai alat jg prak- 
tis, untuk memudahkan hidup- 
'nja jadi untuk penghargaan 
diri. Sebab kehendak berkuasa 
djuga bergerak. 

-. Si pemalas tadi selalu dapat 
mengemukakan malasnja seba- 
gai pembawaan, djadi nildi ke- 
batinannja tidak ter 
Hatsil dari djalan pikiran itu 
adalah demikian : Kalau saja 
tidak punja kesalahan ini, ke- 
kuatan saja dapat berkembang 
dengan baik. Akan tetapi tjela- 
kanja saja png rta kesalahan 
ini. 

hasrat besar untuk berkuasa, 

sekitarnja, tentu mempunjai si- 
fat2, jang diperlukan untuk me- 

| nentang, seperti: gila hormat, 
|iri hati, tidak pertjaja. Gadjala2 

itu dipandang sebagai 
| pembawaan, bersatu dengan ke- 
"pribadian, dan tidak dapat beru- 
bah. Tetapi kalau dipandang le- 

-bih djauh, maka terbukti, bahwa 
itu semua diperlukan arah ke- 

| batinan (innerljke koers), djadi 

sifat2 jang diperoleh. Sifat2 im 
tidak aseli (niet primair), tetapi 
'merupakan sifat2 nomer dua 
(secondair), jang diperlukan 
oleh tudjuan rahasia dari jang 

|| bersangkutan, djadi harus ditaf- 
| sirkan bertudjuan (teleologisch). 

| Tjara hidup seseorang, bertin- 
| dak memandang sesuatu hal, itu 

1! bertalian dengan suatu tudjuan. 

Segala gerak - gerik 
manusia mempunjai 

tudjuan. 

| atau bertindak, dengan tidak 
berdasarkan tudjuan. Dengan 
'samar2 djiwa anak ketjil telah 
“dapat merasakan ini: Ini jang 
menetapkan arah dari pertum- 

Ibuhan djiwanja. Ini adalah ke- 
Ii kuatan jang membimbing, mem- 
| beri bentuk, dan jang menetap- 
|ikan, bahwa tiap2 orang merupa- 

kan kesatuan sendiri2, jang me- 
njendiri, jang berbeda dengan 
orang lain, sebab semua gerak 

| dan tingkah laku diarahkan ke- | 
Inerangkan suatu hal jang me- 
'lok mata jakni didalam  wila- 

pada suatu tudjuan. 
“Dala. 

5 aa tidak 
| usah mengingati, da tingka- | 

(II tan apa manusia ada dan per-. 
| djalanan hidupnja.. 

Kalau orang merundingkan 
soal2, jang mengenai gadjala2 

| kedjiwaan, maka soal turunan 
(overerving) harus ditinggal- 
kan, lebih2 kalau mengenai si- 

|| tat2 watak. Dalam lapangan ini 
tidak ada sama sekali pegangan. 
Kalau orang menjelidiki pokok 

kal dari suatu gadjala ke- 
jiwaan, maka orang lalu meng- 

| Ph anggap, bahwa semua? itu ada   lah pembawaan, 

  

Wabuthia TURN 

4 Tudjuan bandana | dan pengadjaran kita 
adalah membentuk manusia susila jang tjakap 

“dan democratis serta bertanggung djawab atas 
| kesedjahteraan tamah air dan masarakat. Me- 
“nurut paham kami ini berarti, bahwa pendidi- 

“kan dan pengadjaran memberi bantuan kepa- 
$ da perkembangan lahir batin anak-anak kuta, 

agar mereka mendjadi manusia jang .memuliki 

watak susila jang kuat, dan warga negara j9 
tjinta kepada. masarakat dan negara. 
pendidikan pengadjaran 
kepada pemben. tukan watak 

Berhubung dengan ini mania ada guna- | 
nja kami bemtangkan 
ngan2 umum. tentang pertumbuhan watak (kar 

rakterontwikkel: yg). 

ANUSIA itu tentu PEN Aa SE LA AN 
P3 Dalam pemetjahan ini djiwa manusia mena Pekan per- 

njataan2, jang mempunjai bentuk tetap. 
Bentuk tetap 

.schemas”, 

Anak (orang) Teja jang ber- | 

dan selalu bertentangan dengan | 

Manusia tidak dapat berpikir 

m hal ini kita dapat me- 
, ngenal seseorang 

e 

Djadi | 
dititik beratkan 

(karaktervor- 

h ini pemanda- 

p
e
 

Djaai watak 

Djikalau beberapa sifat watak 
dimiliki oleh suatu keluarga, su- 
ku bangsa, atau suatu ,,men- 

itu disebabkan oleh 
kenjataan, bahwa suatu bangsa 
meniru bangsa jang lain : djadi 
orang menumbuhkan sifat2, jang 
ditiru dari orang lain. 

Seperti diketahui, adalah ba- 
njak Pifat2 kedjiwaan dan per- 
njataan raga, jang mendorong 
kepada mamusia untuk meniru. 

nampak sebagai kei n me- 
honton (melihat), dapat .mendo- 

rong anak, jang kurang sempur- 
na penglihatannja, memiliki si- 
fat ,,weetgierigheid”. Tetapi ke- 
harusan untuk memiliki sifat ini 
tidak ada. Kalau pedoman dari 
anak jang bersangkutan menun- 
tut, keinginan untuk mengeta- 
hui dapat tumbuh mendjadi 
hasrat - membongkar barang2 

atau merusak barang2 itu. Anak 
lain sebab terpengaruh oleh ke- 

djadi anak, jang gemar sekali 
membatja buku2. Banjak lagi 
kemungkinan2, jang dapat tim- 
bul. 

Kalau tidak mempunjai 
kepertjajaan atas diri 
sendiri. 

Kedjadian itu dapat djuga 
mengenai ,,kurang kepertjajaan” 
dari “seseorang, jang kurang 
pendengarannja. Dalam masja- 
rakat orang sematjam itu ter- 
lalu takut kepada bahaja. Orang 
.sematjam itu selalu menderita, 
diedjek dan dihina, hal2 jang 
menumbuhkan kurang kepertja- 
jaan. Oleh sebab dia tidak me- 
rasakan kesenangan, maka mu- 
dah dimengerti, kalau dia mem- 
punjai rasa bermusuhan. 

Djadi wataknja bu lah pem 
bawaan. Begitu pula tidak be- 
narlah anggapan, bahwa watak 
tidak pertjaja itu adalah pem- 

bahwa didalam keluarga terten- 
tu selalu ada pendjahat. Ini di- 
sebabkan, oleh karena kebiasa- 
an, pandangan hidup dan tjontoh 
jang djelek mengumpul mendja- 
di satu. Dalam keluarga jang 
jahat anak2 beladjar memarn- 
dang ,,pentjurian” sebagai Ke- 

tekad" Ne kepada 
(gulam 5 

Rini 
'anak, NN abah bahwa per- 

Keinginan untuk mengetahui, je 

inginan mengetahui, dapat men- 

bawaan. - Orang mengatakan, 

Begitu hainja dengan gl 

ng- 
AS 

| jang dialami oleh 

“tumbuhan anak itu tentu diser- | 
tai gerak tekad, hanja bentuk- 

nja jang beralih2, dapat beru- 
'bah, dan bagi tiap2 orang ben- 
-tuknja lain2. Orang mengata- 
| kan, bahwa watak anak serupa 
dengan watak orang tuanja. Ini 
|hanja berarti, bahwa anak itu 
meniru watak orang tuanja, jg 
-menudju kepada melebihi” 

orang lain, dan keunggulan, Ti- 
|ap2 turun 'beladjar dari nenek | 

| mojangnja, 
itu dipegang teguh2, djuga dlm 

dan apa jang ditiru 

mengalami keruwetan dan da- 
lam waktu jang sukar ja 

arah kekuasaan. 
| Keunggulan” sebagai tudjuan 
tetap rahasia, Oleh karena pe- 
iangaruh perasaan terhadap keh.- 
dupan bersama anak hanja da 
pat bertindak rahasia : dia ber- 

| sembunji dibelakang kedok jang 
|sumeh, Ini sesungguhnja tidak 
“akan demikian, kalau orang2 sa- 
|ling mengerti. Kalau orang me- 
Ingenal watak orang lain lebih 
| terang, ini berarti orang dapat 
lebih mudah melindungi diri sen. 
diri, tetapi djuga menjukarkan 
| pekerdjaan (inspanning) orang 

| lain, sehingga pekerdjaan ini ti- 
dak membawa keuntungan. Dan 
tudjuan rahasia kearah kekua- 
saan akan hilang. Maka olen se- 
bab itu penting artinja mem- 
praktekkan pengertian, jang di- 
peroleh. 

Perlu memperdalam pe- 
ngetahuan. 

Pengetahuan kita tentang ma. 
nusia masih mengetjewakan se- 
kali. Kita hidup dalam hubungan 
kemasjarakatan, jang mengha- 
lang2i persiapan untuk turut 
hidup. Alat2 untuk mendjelas- 
kan pengertian ini tidak dimiliki 
oleh orang banjak. Sekolah2 se- 
karang hanja mentjapai : tidak 
lebih daripada pemberian se- 
djumlah pengetahuan Gan me- 
maksa makan (menelan) penge. 
tahuan itu — kalau anaknja 
mau —, dengan tidak membang- 
kitkan 'perhatiannja. 

Sjarat untuk memiliki penge: 

tahuan tentang manusia — jaitu 
pengertian tentang hubungan 
rasa kemasjarakatan dan ke- 
Inginan berkuasa, sampai seka- 
rang selalu terhalang. 

Disekolah kita menerima uku- 
ran2 untuk memandang sesama 
manusia. Kita beladjar membe- 
dakan dan ,,tindakan dan ting- 
Kah laku” djadi dua, jaitu baik 
dan buruk. Tetapi kita tidak 
pernah dicorectie, dan oleh se- 
bab itu kesalahan tadi kita ba- 
“ dalam kehidupan kita, se- 
hingga kehidupan kita selalu 
pintjang. Purbasangka dalam 
kehidupan kita sebafai anak ke- 
tjil selalu kita bawa, sungguh- 
pun kita.telah dewasa, seakan? 
itu semua merupakan U.U., jg 
tidak boleh diruban: .. 

Kita tidak tahu, bahwa kita 
diseret oleh masjarakat, jang 
ruwet ini, dengan berpendirian, 
jang menghalang2i tiap2 penger. 
tian jang tepat. Achirnja se- 
mua-semua kami pandang dari 
sudut kekuasaan ini. Kita hanja 
menanjakan, bagaimana kita 
memperkokoh harga diri sendiri 
dan bagaimana kita memperta- 
hankan gaja hidup Kita. Pendi- 

rian kita adalah terlalu ,,sub-   mungkinan hidup. jectief”. 
  

Bogor. 

Badan Pekerdja untuk Pemu- 

pukan Padi, diketuai oleh Dah- 

ro, Ahli Pertanian kelas I pada 

Balai Penjelidikan Teknik Per- 

tanian, dengan anggauta2: Ir. 

G.AW. van de Goor, . 

Tinggi pada Balai Besar Penje- 

lidikKan Pertanian, dan Ir. A.K. 

Homans, Pegawai Tinggi pada 

Balai Penjeledikan Pertanian di 

Bogor, 
Tugas dari Badan2 Pekerdja 

tersebut adalah : 

sanakan keputusan2 jang diam- 
bil oleh Komisi Beras Interna- 

sional sepandjang jang bertalian 

dengan seleksi padi dan pemu- 

pukan padi. 
2. mempersiapkan bahan2 un- 

tuk keperluan sidang2 Komisi 
Beras Internasional. 

3... memberi pertimbangan ke- 
pada Menteri Pertanian menge- 
nSi tindakan2 jang harus diam- 
bil berdasar atas andjuran2 Ko- 
misi Beras'Internasional. — Ant. 

DAERAH RIAU MEN- 
DERITA 

  

Abidin Ahmad baru2 ini me- 

ngundjungi daerah Riau dan 
sekemibalinja di Djakarta me- 

jah negara R.I, masih ada satu 
daerah jang tidak dalam dae- 
rah mata wang R.I, 
Didaerah Riau masih berlaku 

mata uang  straits dollar dan 
|uang R.I. tidak laku sama se- 
kali. Menurut Z. A. Achmad 
keadaan demikian ini dirasakan 
sangat pahit oleh penduduk di- 

| daerah tersebut dan oleh orang2: 

|jang mengundjungj daerah itu 
karena mengakibatkan adanja 
tekanan dilapangan perekono- 
mian dan penghidupan sehari- 
hari.   | Kepulauan Riau adalah dae- 

Pegawai 

1. mempeladjari serta melak- 

Anggauta parlemen Zaenal | 

Badan Pekerdja untuk 
0. Seleksi Padi 

Dan badan pekerdja utk pemupukan padi 

LEH Menteri Pertanian telah dibentuk dua buah badan pe- 
kerdja, jaitu : Badan Pekerdja untuk Seleksi Padi dan Ba- 

dan Pekerdja untuk Pemupukan Padi. 

Badan Pekerdja untuk Seleksi Padi diketuai oleh H. Siregar 
Ahli Pertanian Kepala, diperbantukan pada Balai 
Pertanian Bogor, dengan anggauta Soekandar 
Ahli Praktek Pertanian pada Balai Penjelidikan Pertanian di 

Penjelidikan 

Wiriaatmadja, 

  

rah minus soal bahan makanan 
tergantung dari luar terutama 
Singapura. Pedagang2 Tiong- 

hoa dalam hal ini memagang pe 
randin penting. Keadaan ini ti- 
dak dapat dibiarkan lebih lama 
dan diharapkan pemerintah me 
njelesaikan soal ini dengan se- 
tjepatnja. 
kutan sangat dirasakan Djawa- 
tan Kepolisian jang bertugas 
mengawal kepulauan tersebut 
dari penjelundupan. 

Mereka ini terpaksa menggu- 
nakan kapal2 partikulir mendja 
lankan tugas mereka jang be- 
rat itu. — Ant. 

PANIEK AKIBAT TIN- 
DAKAN JANG KU- 
RANG BIDJAKSANA 
Baru2 ini, mulai djam 2 siang, 

kota Tjilatjap digemparkan oleh 
' berita jang menjatakan, bahwa 
.gerombolan pengatjau telah be- 
rada 'diperbatakan kota, “ialah 

didesa2 Lomanis dan Tegalredja, 
Dari djurusan (djalan Plasen) 

membandjir orang2 dengan tje- 
masnja wmenudju pusat kota, 

“hingga pegawai2 jg rumahnja 
diperbatasan kota sebelah utara 

tidak berani pulang Dara wak- 
tunja. 

Tetapi ternjata setelah dise- 
lidiki dengan sesungguhnja, bah. 
wa barisan jg datang dari arah 
utara dengan membawa bendera. 
Dwi-Warna adalah barisan OPR 
jang sedang mengadakan latihan 
pembersihan, Hanja jang sangat 
disesalkan, bahwa penduduk se- 
belumnja tidak diberi tahu, 

hingga menimbulkan  ketje- 
masan jang luar biasa, karena 
pada. achir2 ini memang ke- 
amanan daerah barat dan utara 
Tjilatjap sering mendapat gang- 
guan (peristiwa serangan desa 

Lebeng, Kesugihan, Sarwadadi 
dll, — (Kor), 1 | 

  

  

der 

akibatkan oleh gerak: teka ke- 

Kesulitan pengang-s 

Laporan Perdjalanan: 

. 

dengan pembantu ,,K.R.”. 

13 Desa baru telah 

dibuka. 

Duapuluh kompi CTN, atau 
24.000 orang (termasuk keluar- 
gannja masing2) jg berasal dari 

Djawa Timur .- Tengah dan Ba- 

rat telah berada di Kalimantan 
dan telah memulai dengan pem- 

bukaan desa2 baru. Hingga kini 
mereka telah/sedang mengerdja- 

kan 13 buah desa baru. Tiap2 

kompi mendapat pembagian ta- 

nah selebar 15000 HA, atau 5 
HA tiap? keluarga. Sampai se- 
karang tiap2 kompi telah ber- 

hasil membuka tanah baru rata2 
seluas 200 HA, atau diseluruh 

Kalimantan kimi telah terbuka 

tanah baru seluas|4000 HA, jang 
kesemuanja dikerdjakan oleh 
rombongan CTN dari Djawa itu. 
Perlu diketahui pula, bahwa 

djumlah 20 kompi itu adalah se- 
lama tahun 1952. Dan menurut 
rentjana dalam tahun 1953 ini 

akan didatangkan pula ke Kali- 

mantan sebanjak 34 kompi CTN 
terbagai 16 Kompi untuk Kali- 

mantan Selatan dan 18 Kompi 
lainnja untuk Kalimantan Barat. 

Pertanian mendjadi 

usaha utama, 

Selandjutnja diterangkan oleh 
Sdr. Suwasis, bahwa jang men- 
djadi dasar basis utama daripada 
rombongan transmigrasi di Kali- 

mantan ialah pertanian, Tanah2 

jang diberikan kepada mereka 

itu pada achirnja mendjadi milik 

mereka orang - seorang. Daiam 

tahun 1952 BRN Pusat (Peme- 
rintah) telah mengeluarkan bia- 

ja untuk.urusan rekonstruksi- 

nja (objek pekerdjaan seperi 
misalnja pertanian, pembikinan 

djalanan baru, irigasi2, saluran2 
dsb) sebanjak 9 djuta rupiah. 
Disamping itu BRN memberikan 
pula krediet kepada tiap2 ke- 

luarga CTN tersebut kaban jak 
Rp. 1000,— guna pembikinan 

perumahan. Supply (djaminan) 
dan tempat sementara, sebelum 

mereka. dapat berpenghasilan 

sendiri, ditanggung oleh pihak 

CTN (ketentaraan). Dalam djag 
ka pendek, dapat dikatakan bhw 

"5074 dari mereka telah merupa- 
kan kampung biasa dan jang 
5040 lainnja masih dalam per- 
kembangan, berhubung mereka 

itu datangnja dalam achir ta- 

hun 1952. Dan sebagian dari me 
reka ini sekarang sudah dapa: 

djaminan hidupnja sehari-har: 
dari hasil pertaniannja sen- 

diri. Sampai ada diantara me- 

reka jang kini mempunjai 
usaha paberik tahu dan tempe 
jang kedelenja mereka tanam 
sendiri. 

Rentjana dalam tahun '53. 
Selandjutnja Sdr. Suwasis me 

nerangkan, bahwa ketjuali pihak 
CTN jang didatangkan dari Dja- 

wa, maka BRN Kalimantan dju- 

ga dalam tahun jang lalu banjak 

memberikan bantuan kepada 

usaha2 Bekas Tenaga Pedjuang 

(jang berasal Kalimantan asli). 
Sebagai anggota Jajasan Krediet 
BRN Kalimantan telah djuga 
berusaha mendapatkan krediet2 

bagi usaha2 kawan2 Bekas Te- 

naga Pedjuang tersebut, 

"Selandjutnja dalam tahun '53 

ini, menurut rentjana biaja utk 

rombongan transmigrasi CTN 

biajanja akan diurus langsung 

oleh pihak Kementerian Perta- 

hanan, sedangkan dari pihak 
BPUR dan BRN akan tetap 

memberikan pimpinan tekniknja 

(pelaksanaannja). Bagi Bekas 

Tenaga Pedjuang dalam tahun 

ini direntjanakan akan dibuka 

3 buah lapangan didikan-kerdja, 
ialah perkapalan, pertukangan 
kaju dan pertukangan besi. Un- 

tuk perusahaan pertjobaan 

(proefbedrijf) akan dibuka se- 

buah perusahaan angkutan di- 
sungar. 

Achirnja Sdr. Suwasis mene- 
rangkan, bahwa jang mendjadi 

kesukaran dalam  usahanja di 
Kalimantan, ialah alat2 perhu- 

bungan, dan lebih2 kalau dii 
ingat djarak antara desa dengan 

desa sangat djauhnja.. Hal ini 
perlu diperhatikan oleh pusat 

(pemerintah), guna melantjar- 

kan segala usaha dan pekerdja- 

an rombongan transmigrasi tre- 

sebut, 

150 HA SAWAH DA- 

PAT ONTJORAN 

Baru2 ini oleh rakjat kalura- 

han Traju, Tandjungsari dan 
Gumukredjo Ketj. Banjudono 

Kabupaten Bojolali telah dapat 
diselesaikan bendungan Kali 
Pepe, Sebelum adanja perbaikan 
itu, bendungan . tersebut hanja 
dapat memberi ontjoran tanah 
seluas & 60 HA, tetapi kimi 
dapat memberi ontjoran 150 HA, 

Oleh karena bendungan itu 
hanja dibuat dari guling2 bam- 
bu jang diisi dengan batu2, se- 
dang tenaganja dikerdjakan de- 

ngan gotong-rojong dari & 1500 

orang, maka untuk beajanja jg 
dipikul. oleh Desa hanja Rp.     154,50 meskipun memakan 
waktu 26 hari, — (KR), 
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oleh ketiga Kepala Staf Ang- 

      

   

   
    

     

  

   

   

      

   
     
       

4000 Ha tanah baru di Kali- 
mantan telah dibuka 

24.000 CTN dgn keluarganja dari Djawa 
alat bekerdjaj 

(Oleh Warawan, 

ANGAT sulit sekali kita melaksanakan transmigrasi di 
Kalimantan, tetap: berkat ketabahan dan kemauan keras 

dari anak2 C.T.N. dan pihak pimpinan, maka dapatlah sedikit 
demi sedikit segala pekerdjaan dan tudjuan terlaksana, demiki- 

an sdr. S, Suwasis Kepala Buro Rekonstrtuksi Nasional Tjabang 

Propinsi Kalimantan memulai keterangan 

aa 

K.R. sendiri) 

dalam pertjakapan 

  

PENGHEMATAN DI 
ANGKATAN 
PERANG 

“Kementerian Pertahanan Staf 
Umum Angkatan Darat mengu- 
mumkan '#bb.: 

Mengingat keadaan negara 
umumnja, dan keuangan Ang- 
katan Perang chususnja, oleh 
Angkatan Perang diambil tin- 
dakan2 penghematan dalam se- 

gala lapangan, diantaranja di- 
keluarkan peraturan dasar ten- 
tang pemakaian kendaraan ber- 
motor Angkatan Perang dgn 
ketentuan, bahwa kepada pe- 
djabat2 Angkatan Perang jang 
akan ditetapkan oleh sekretaris 
djenderal, KSAP, KSAD, KSAL 
dan KSAU untuk lingkungan 
masing2, diberikan mobil dinas 
jang dapat dipergunakan terus- 
menerus. Untuk inj kepada pe- 
djabat2 tersebut” diberikan su- 
rat keterangan dengan dikena- 
kan pembajaran Rp. 50.-- 
(limapuluh rupiah) sebulan. 
Selandjutnja recreatie dengan 

kendaraan? bermotor dihapus- 
kan. Dan pemakaian kendara- 
an2 bermotor untuk keperluan 
dinas pada staf2, djawatan2 
dan kesatuan2 selain mobil di- 
nas Fang disebutkan diatas, di- 
atur setjara sisteem pool. Maka 

katan dan sekretaris djenderal 

Kementerian Pertahanan diatur 

pemakaian kendaraan ber motor 

setjara sisteem pool dalam ma- 

sing2 .angkatannja dan dalam 

Kementerian Pertahanan Pusat. 

Mengenai semua peraturan jg 

dimuat dalam peraturan lalu- 

lintas didjalan dan ordonnansi 

lalu-lintas didjalan tetap beria- 

ku terhadap kendaraan2 dan 

pengemudi2 kendaraan dari 
Angkatan Perang. — Ant. 

  

AIR MINUM 
Di DPRDS Surakarta. 

Setelah mengadakan sidang- 
nja selama dua hari D.P.R.D.S. 

kota besar Surakarta kemarin 

telah menjetudjuj rentjana per- 
aturan pemerintah tentang men. 

tjegah - pelatjuran. - Peraturan 
tersebut diterima setelah diada- 
kan beberapa perobahan2 berda- 
sarkan  usul2 dari beberapa 
orang anggauta dan setelah dia- 
dakan understanding dian- 

tara para pengusul dan fihak 
pemerintah. Untuk mengadakan 
perobahan2 redactioneel diben- 

tuk sebuah panitya jang terdiri 
dari 5 orang anggauta. Sidang 
masih akan dilandjutkan hari 
Rebo ini untuk membitjarakan 
atjara2 lain diantaranja ten- 

tang peraturan air minum. — 

RiS. 

PERDJALANAN G.I.A. 
Perdjalanan G.LA. dalam bu- 

lan Maret diatur sbb : Senen da- 
tang djam 12.05 dan berangkat 
12.35 langsung. ke Djakarta, 
sampai di Djakarta djam 14.35. 

Hari Rabo perdjalanannja sama 
dengan "hari Senen. Saptu da- 
tang djam 10.20, berangkat 
djam 10.50 lewat Bandung (12.30 
112.50) sampai Djakarta djam 

HALAMAN 3. 
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WALIKOTA DIPANGGIL 
MENTERI DLM NEGERI 
Atas panggilan Menteri Da- 

lam Negeri, hari ini Walikota | 
Jogjakarta Mr, Sudarisman Pur- 
wokusumo berangkat ke Dja- 
karta. 

Waktu wartawan. ,,K.R.” ber- 
tanja, Walikota. tidak | dapat: 
memberi keterangan apa mak- 

sud panggilan itu, Hanja ia 
akan mempergunakan kesem- 

beberapa keputusan DPR Kota- 
pradja seperti pembelian hotel 
Garuda, dan perluasan Perusa- 
haan Air Minum Kota. 

Hotel Garuda dianggap pen- 
ting karena akan  mendjadi 
Sumber penghasilan kota jang 
mungkin akan menamban pen- 

dapatan kas pemerintah kota, 
sedangkan perluasan air minum 

untuk mentjukupi 
minum penduduk kota sehari2- 
nja jang ternjata kini makin 

bertambah djumlahnja, sedang 
alat2 air minum sudah banjak 

tua. 

Seperti diketahui, pembelian 
Hotel Garuda Rp. 3.500.000,— 

akan dipindjamkan kepada Ke- 
menterian Keuangan, demikian 
djuga beaja perluasan air mi- 
num jg diperlukan Rp 3.000.050. 

DAERAH JOGJAKARTA 
DIMINTAKAN DJADI DA- 
ERAH PEMILIHAN SEN- 

DIRI 
Angguta2 DPRD Istimewa 

Jogjakarta terdiri dari Mr. Pur- 
wokusumo (PNI), Mr. Kasmat, 
Moh. Mawardi, H. Wazier Nuri 

(Masjumi), Brotoharsojo (P.P. 
D.I), Prodjosuroto (S.S.P.P.) 
H. J, Sumarto (Party Katho- 

Hek) dan Purubaja (PIR) 
telah wmenanda tangani usul 

mosi jang diadjukan ke- 
pada DPRD Istimewa Jogja- 
karta. 

Mosi itu mengusulkan kepada 
Kabinet dan Parlemen, supaja 
daerah Istimewa Jogjakarta 
pada pemilihan umum DPR dan 
Konstituante didjadikan kies- 
distriek (daerah pemilihan) sen- 
diri, djangan .dimasukkan da- 
lam daerah Djawa Tengah. 

Usul2 itu berdasarkan  per- 
timbangan2, bahwa daerah Jo- 
gjakarta merupakan pusat pen- 
didikan, masih djadi pusat par- 
ty2 politik, mempunjai status 
setingkat propinsi dan ' sudah 
mempunjai DPRD jang diben- 
tuk dengan pemilihan umum. 

Kalau Djakarta Raya didjadi- 
kan daerah pemilihan sendiri, 
akan tidak adil djika Jogjakar- 
ta tidak demikian halnja, ka- 
rena daerah Jogjakarta mem- 
punjai penduduk jang sama de- 
ngan Djakarta. 

PPDI SUNUNGKIDUL 
Tuntat uang pemulihan. 

PPDI kabupaten Gunugkidul 
dalam rapat plenonia baru2 ini 

telah membuat mosi, minta ke- 
pada Pem. agar para pamong 
desa diberi uang pemulihan dan 
uang djasa, seperti halnja dgn 

para pegawai negeri. 
Mosi itu didasarkan atas per- 

timbangan bahwa dalam masa 
pendudukan Belanda, Pamong 
Desa telah banjak djuga me- 
nundjukkan djasanja  kerada 
Pemerintah untuk kepentingan 
pertahanan Negara. 

  

x Bagian Exposisi Panitya Pe- 
rajaan Hari Wanita Interna- 

sional, di Jogja pada tanggal 6- 
3 akan menjelenggarakan per- 
lombaan mulai dj. 17.00 — 09.60 
bertempat CHTH. Periombaan 

tersebut akan diadakan hadiah2 
sedang keterangan tentang hal 
itu Tapat berhubungan dengan     13.30. Oei Giok Jong Tugu Kidul 63. 

  

liton. 
jang terbanjak. 

Sebagai umum mengetahui 
maka dari pada semulanja ex- 
ploitasi tambang2 timah di 
Bangka dilaksanakan oleh Pe- 
merintah sendiri. Berhubung 

dengan kesukaran2 jang diala- 
mi dalam lapangan teknis .se- 
sudahnja perang dunia II, ma- 
ka tahun 1948 pengurus Tam- 
bang Timah Bangka diserah- 
kan kepada perusahaan ter 
tjampur N.V. G. M. B. tersebut 
diatas, agar supaja rehabilitasi 

tambang timah itu dapat ditja- 

pai selekas mungkin. 
Pada tgl. 28 “Pebruari 1953 

maka Pemerintah menghadapi 

achirnja: 
a. Wektu pendidikan perusaha- 

an tertjampur G.M.B. dan 
waktu berlakunja Beheers- 
kontrak dengan mana pe- 

ngurusan Tambang Timah. 

b. 

Bangka diserahkan kepada 
G.M.B.. sehingga Pemerintah 

harus mengambil keputusan ba- 
gaimanakah exploitasj tambang 
timah dipulau Bangka maupun 

di Belitung akan diteruskan. 

Tentang soal tersebut telah 

beberapa lama diadakan pem- 

bitjaraan2 antara Pemerintah 

dan N.V. Billiton Mij., dan se- 
sudah beberapa hari sebagai 
hasil pembitjaraan tersebut te- 

Perusahaan2 benahi di 
Bangka dan Belitung 
ATKALA pada tahun 1924 konsesi 
tambang? timah di Belitung, jang ada pada N.V. Billiton 

Maatschappij. berachir, maka idzin untuk mendjalankan exploi- 

tasi selandfutnja dari tambang? timah di 

pada suatu organisasi tjampuran jang pada tahun 

didirikan antara Pemerintah dan N. V. Billiton Mij. dan jang 

bernama N. V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappj Bil- 

Didalam organisasi ini Pemerintah memegang saham 

untuk mengexploitir 

Belitang diberikan 
tersebut 

dan Billiton Mij, tentang kelan- 
djutan exploitasi tambang2 ti- 
mah di ' Bangka dan Belitung 
sesudahnja tgl. 28 Pebruari 53. 

Terhadap Beheerskontrak 
Tambang Timah Bangka telah 
diputuskan, bahwa kontrak itu 
setelah 28 Pebruari,jad. tidak 
diperpandjang, 

dahnja tgl. itu pengurusan dari 
“perusahaan tersebut djatuh da- 
lam tangan Pemerintah. Dalam 

| tahun2 jang achir inj segala ke- 

perbaiki. ''Maksud . mengenai 
rehabilitasi perusahaan Bangka 

jang diinginkan semula telah 
tertjapai. / 

Untuk exploitasi Tambang 
Timah di Belitung waktu ber- 

lakunja N.V. G.M.B. — dalam 
N. V, in Pemerintah tetap me- 
megang sebagian besar dari sa. 
hann2 — diperpandjang untuk 
5 tahun, sedang pada prinsip- 
nja telah diadakan persetudjuan 
terhadap kemungkinan penjam- 
bungan GM.B. dengan suatu 

djangka waktu jang nanti 
akan ditentukan. Inj berhubung 
dengan perkembangan pengam- 

patan itu utk memperdjuangkan |$ 

keperluan | 

jang perlu diganti karena sudah 

sehingga sesu- ! 

rusakan2 di Bangka jang ter-j- 
djadi diwaktu perang. telah di- | 

TJOPET GIWANG | 
3 Orang anak ketjil ke- 

marin sore bersama2 ber- 
djalan. Satu  diantaranja 
memakai giwang dari emas. 
Ditengah2 djalan mereka 
berdjumpa dengan seorang 
anak laki2 jang - telah di- 
kenalnja dan kira2 berumur 
M4 tahun. Oleh teman ini 
anak jang ' memakai gi- 
wang diadjak turut, se- 
dang jang 2 lainnja hanja 
diberi uang dan tidak boleh 
turut, Waktu mereka sarn- 
pai disalah satu djalan js. 
sunji, giwang emas ditjopot 
oleh anak laki2 tadi dari 

telinganja jang memakai. 
Oleh karena itu anak ketjil 

'tadi menangis. Kemudian 
datang seorang polisi jang 
menanjakan apa sebabnja 
ia menangis. Oleh anak la- 
ki2 dikatakan, bahwa kare- 
na ia tidak suka turut dia. 
Polisi diminta supaja bersa- 
ma-sama mengantarkan pu- 
lang, jaitu didjalan Progo. 
Ketika polisi dan anak ke- 
tjil tadi sampai dirumahnja, 
anak laki2 tadi melarikan 
diri, Menurut orang2 jang 
melihat, anak laki2 itu ru- 
mahnja di Klitren, sedang 
menurut anak ketjil tadi, 

hamanja Lempok. Sampai 
berita ini ditulis, . Lempok 

belum diketemukan.     
  

LULUS UDJIAN &AMA 
Pada tanggal 28 Pebruari dari 

djurusan Kedokteran telah lulus 
udjian Propaedeusis sdr2 R, Pur. 
nadi Kartikartowihardjo dan 
Utojo. 

MAHASISWA GAMA 
ADAKAN BAZAAR 
UNTUK AMAL. 

Keluarga Mahasiswa Fak. 
H.E.S.P.U.N, Gadjah Mada Jo- 
gja harj ini mulai djam “7.00 
akan membuka bazaar. bertem- 
pat digedung CHTH djalan Pe- 
ngurakan. Bazaar itu akan di- 
landjutkan hingga tanggal 5-3 
dan hasilnja 10076 akan disum- 
bangkan kepada para korban 
bentjana alam di Indonesia. 

Panitya tersebut diketuai sdr. 

Harmoniati. 

PEMUDA RAKJAT 
G. KIDUL 

Adakan kongres I. 
Hari Minggu jl Pemuda Rak- 

jat Tjabang Gunung Kidul telah 
melangsungkan kongresnja ke 1 
bertempat di Panti Pemuda di 
Wonosari dan dihadiri oleh 7 
Rantingnja. Dari D.P.D. V. Pe- 
muda. Rakjat Jogja mengirim- 
kan utusannja, sedang dari be- 

berapa organisasi dan instansi 
resmi setempat mengirimkan 
wakil2nja untuk menghadiri pe- 

resmian kongres tsh.en 
Kongres tadi telah memilih 

Dewan Pimpinan Tjabang, Pleno 

jang terdiri dari 21 orang dan 
telah menetapkan Dewan Hari- 

an sebanjak 7 orang. Ja'ni se- 
kretaris umum I dan II. sdr2 
Supardi dan Wirjatmadisastro, 
sekretaris organisasi sdr Sutijo, 
sekretaris. kesedjahteraan. pe- 
muda sdr. Supari, sekretaris pe- 
nerangan pendidikan sdr Hadi- 
sumarto, sekretaris kebudajaan 
rekreasi olah-raga sdr. Suwar- 
dono dan sekretaris keputerian) 
perbendaharaan sdr Sudomo, 
Program kerdja jang terpen- 

ting ditudjukan kepada. konsoli- 
dasi organisasi dan menggalang 
kerdja-sama diantara organisa- 
si2 massa lainnja. — (WS). 

DARI MEDJA HIDJAU 
Mulai tgl. 24 s/d 28-2.jang di- 

djatuhi hukuman denda Rp. 2.000 
atau 200 hari kepada sir, .S. Pa- 
djeksan Jogja, karena .melang- 
gar Peraturan Petundjuk. Harga 
Kem. Perekonomian. 

- BANDJIR. SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari: 
Keluarga P3 R. Djl. Kintelan 23 
Jogjakarta 150 Dwi Rp... 30,83 
Keluarga Balai Pe-. 
njelidikan Batik. Djil. 
Dijetas 4 Jorja ha aa RK — 
Serikat Sekerdja 
Djwt. Pendidikan 
Agama Sumbing 4 Naa 
disapa ee Una EN MAT ai 00, — 
Keluarga ,,BERI- :. 
NGIN” Jogja...» 200, 

Djumlah Rp. 405,83 
Djumlsh kemarin 2 4926,20 

Djumlah hingga : 
hari ini Rp. 5382, 03 

Perlu diterangkan, bahwa na- 
ma .penderma kemarin oleh 
CHUNG LIEH HUI seharusnja 
oleh CHUNG LIEN HUI. 4 : 

| Usaha Panitya mendjual bu- 
nga di Kridosono hari Minggu 

sore jang lalu ada Rp. 768,85. 
  

Tontonan malam ini 
LUKOR :. ,,Bad Girl”, Jackie 

. Cooper, Gale Storm. 
REX : ,Japanese War Bride”. 

Shirley ' Jamaguchi, "Don 
Taylor. 

RAHAJU : ,,Fra Diavolo", Stan 
| Laurel, Oliver ' Hardy. ' 

WETAN BETENG : Helizapop- 

pin”, Olson & Johnson. 
INDRA : ,Rodrigo de Villa”, 

R. Moghtar, Netty Hera- 
waty. 

SOBOHARSONO: .Palonia”, 
Roberto. Canedo,  Columda 
Dominguez.   bilan bidji timah primair, per- 

kan modal jang begitu besar, 
sehingga amertisasj modal itu   lah ditanda tangani satu Iet- 

ter Of Intent, jg memuat pers j        setudjuan antara Pemerintah 

hanja sepat dadakan dalam su. 

Aan Kasat 

lebibi dari 5 
Tae elang 

teluk — Alit. 

kembangan mana  membutuh- | 

(ae, 

SENI SONO: ,,The Odieter 

Man”, John Mills, Joan 

Greenwood. 
| NGESTI PANDOWO: 

wo 'Pergiwati”. 

MU sAtlanti 

: Montez, 

,Pergi- 

9 wMania 
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.OPR MELATIH DIRI 
: Open pertahanan rakjat 

aa daerah katjamatan 
Sukohardjo telah mengadakan 

Kamar @i- | latihan bersama ber 
    

    

        
   

  

      

    

   
    

telah mengeluarkan uang seba- 
.njak 2500 Kan ea diambil- | 
-kan dari, ika. desa. : 

. PINDAH KE amen 
   
   

| Kantor Doha, | tenaga 

“ma dua bulan | 

orang. 

-U IA. NEGERI PEME- 
SANG BUKU 

2 Tara pendidikan pe- | 
et dan kebudajaan kota 

KAP an Ta aa pw pe kete- 
angan, bahwa pada bulan April 

“'“Vjad. di Solo 0 akan diadakan udji- 
Sah. boekhouding A dan B. Untuk 

| serukan PA NS, $ 

— SALATIGA 

  

| kan dar Tantang: : 

43 

“bagian A udjian diadakan pa- 
da tanggal 2 dan 4 April sedang 
untuk boekhouding bagian B 

"diadakan pada- tanggal 8, 9 dan 
10 April jad. Mereka! jang ber- 
kepentingan . mulai | sekarang 
sampai tanggal 5 Maret jad. di- 

- diri. 

— BANTUAN PADA PMI 
PMI tjabang Surakarta hing- 

. ga kini telah menerima uang 
derma guna disokongkan kepada 
korban bentjana alam di- 
dalam maupun diluar negeri se- 

. banjak Rp. 7.000,30. Uang 
tersebut diterima dari perusa- 
haan2 sekolah2an, rukun kam- 
pung, KPKPKB dan perseorang- 

an di Surakarta. 

GEDORJBESAL DI 
—. TUNTANG 

"Belakangan ini aksi gedor 
Didan begal jang dilakukan oleh 
Pakan gerombolan bersen- 
“djata masih sadja terdjadi di- 
“daerah2 Salatiga dan sekitar- 
“nja, seperti terdjadi 2 malam 

| berturut - turut Ak: Safar. 

'Dua orang rakjat kis men- 
Habaan kerugian beberapa ratus 

rupiah karenanja, sedang se- 
“'orang murid SGB jang diwak- 

  

    

  

    
   

  

Na Ba "5 “ demiki 

“meliputi IE 
PE unjai ye? :    

. jang m- 
punjai man De 50 orang | 

'transmigrant jang telah dibe- | 
. rangkatkan Ma aRN ada 268. 

  

. Peristiwa ini 
Lerdjz L | ajam: 02.00. 

: Penggodoran Jang terdjadi di 
1miroso an keru- 

jang hingga 

Sarang berapa harganja.. Ada 
jg berudjud mata 

ah sebesar Rp. 600,—.. 

    

Po Kini telah ada 
olisi dan baik uang 

| 32 tersebut diatas 
adaan utuh dan 
Ijadikan sebagai 
   

Kena ik sendjata 
: in “di Kauman 

tadi bahwa 

ulah pa Spain dan menu- 
rut pengakuannja pula ia ada- 

lah seorang dari daerah Purwo- 
kerto dan bernama Kalam.. KR. 

DJAW. KEHUTANAN 
. MEMBAGI-2KAN 

 HADIAH 
Baru? ini oleh Djawatan Ke- 

hutanan telah disampaikan ha- 

diah kepada penduduk ds. Sumo- 

dan ds. Lamuk Kaliwiro jang 

: “ikut serta bekerdja untuk mem- | 
bangun kembali hutan dalam ta- | 
hun 1952 seluas Ik. 58 ha. 

Tembar sarung tenun seharga 
(Rp. 2.178,— jang diterimakan 
kepada 132 orang dengan disak- 

| sikan oleh fihak Pamong Pra- 
dja, Djawatan Penerangan dan. 
bertempat dipendopo Kelurahan 
Sumogede, — (K.R.). 

ROMBONGAN TJA- 
LON HADJI 

Dari Pembantu Perwakilan 
| Panitya Hadji Indonesia di Wo- 
nosobo di dapat keterangan bah- 
wa tjalon hadji jg tlh mendaf- 

'tarkan diri utk, ikut serta dlm. 
rombongan ke Tanah Sutji nanti | 
pada bulan Romadlon jang akan 
datang kini telah berdjumlan 
50 Orang. 

Menurut keterangan selandjut 
nja, bahwa dalam tahun jang 
lalu djumiah pengikut djamaan 
Hadji dari daerah Kabupaten 

tersebut hanja ada 4 orang 

sadja. — (KR). 

MAGELANG 
DI MAGELANG BA- 

NJAK ARISAN 
Di Magelang dewasa ini tam- 

pak dimana mana, baik dikala- 
ngan pegawai, penduduk kam- 

pung, maupun golongan lain, 
suatu usaha untuk mentjari 

,untung” jang orang menjebut- 

tung sebenarnja bukan untung, 

kebetulan mendapat kemenang-   tu sore sedang berdjalan2 di- 
, desa Bringin mendadak @diser- 
gap oleh gerombolan jang ber- 

| saputangan merah dan mem- 
' bersihkan isi kantong dan ar- 

, Jodji tangannja. — Ant. 

" “WONOSOBO 3 
  

3 ORANG PENGGEDOR 
8g DITANGKAP 

£. desa Bumiroso Ketikada 

T 

GL 
mu
o 

" 

“Atas activiteit fihak Kepolisi- 

an Negara di Wonosobo dibawah 

“pimpinan Cit. Pol. bag. Lalu - 
lintas Siregar, baru2 ini djam 

05.45. telah dapat dibekuk 3 

“ /otang pendjahat jang bersend 2 
"takan sebuah revolver Bul 

Tae De waktu mereka bertiga ita 
| sedang  berdjadjan 

“dan jang pada malam harinja 
melakukan penggedoran pada ru 
mah Sardjopawiro dan 3 Rusidi 

“tu malang. . 
Pada malam itu djuga daa 

kota Wonosobo terdjadi pula 
penggedoran pada 3.buah rumah | 
penduduk. Kepada penghuni dari | 
salah satu ke 3 rumah tersebut 
“dikampung Kauman Tengah di- | 
lepaskan 1 kali tembakan pistol 
oleh fihak penggedor, tembakan 

| mana untung Dag Agpat me- 

Giscbuah ! 
"warung pada pemberhentian bis 

.Wa- 

an pertama Kali, 
.harus setor terus hingga keada- 
jan baginja mendjadi ,tidak 

1yatung - tidak rugi”. 
orang jang mendapat kemenang 

'an paling achir, toch hanja me- 

setornja tiap diadakan penarik- 
an, djadinja : 
tidak rugi”. 
Terutama dikalangan kaum 

wanita “dalam hal arisan itu, 
nampak adanja kegiatan. (Kor!. 

UDJIAN MASUK P.G.A. 
Pihak Directie Pendidikan 

Guru Agama di Magelang min- 
ta kita siarkan, bahwa pada tg. 

| 7 dan 8 April '53 jang akan da- 
| tang akan diadakan udjian ter- 
hadap peladjar2 jang hendak 
masuk kesekolah PGA tersebut. 

Pendaftaran untuk udjian itu 
“dilakukan dari tanggal 5 sjd 
tangg al 15 Maret ini melalui 

| bersangkutan jang kemudian di 
teruskan pada Directie P.G.A. 
tersebut. 
. Menurut keterangan, PGA. 
dalam tahun peladjaran 1953/ 
1954 hanja menjediakan tempat 
untuk 30 murid baru dari dae- 
rah Kedu. 
Tempat. udjian akan ditentu- 

“kan lebih landjut. — (Kor). 

  

  

  

   | SAJ 
Besok 'hari Kemis bra 5 
ngadakan SAJEMBARA jang terbuka buat semua orang, 

Bagi mereka jang beruntung 
HADIAH sebanjak , Rp: 1.500,—-, dibagi sebagai berikut : 

Hadiah 

  

. HI 
SLU: EK Rp, 
VX Rp. 

Ne Ia 

Tjaranja & Sjarat? : 
1. Saban hari mulai bigaa 5 sampai 

kami: muat sebuah Kg dihalaman ini. Pata semua 

  

10 bidji. 
2. Hn spa       

disudut atas amplop. 

“Kedangoin Rakjat 

Ma EP 

ilahka: membuat dataran (onder- 
u, tidak melebihi 50 perkataan. " 

23 1 nkan gambar & Keterangannja satu 
3 per sata kepada Redaksi. (Tugu 42, Jogjakarta), tapi 
mengumpulkannja dulu sampai selesai. Sesudah 10 bi- 

dji, barulah dikirimkan, dengan dibubuhi ”Sajembara” 

Semua tebakan sudah masuk paling lambat pada hari 
Kemis tanggal 26 Maret 1953. se 
Djika banjak tebakan jang betul, maka akan diada-   

Maret 1953, kami akan me- 

menebaknja, disediakan 

. Rp. 600,— 
ia dal 

150, — 
250,— 
150— 

50, TA 

Hat 

Nae 

16 Maret ini, 

iliknja berupa | 
perhiasan Bi 
| berita ini ditulis belum dapat di | 

lah diakui olen |, 

gede Ketjamatan Wadaslintang | 

. Hadiah tersebut berupa 1321 

nja ARISAN” Dikatakan un tar'desa Tjimeneng (Gandrung- 

karena bagi orang jang setjara 

toch ia nanti | 

“Sebaliknja | 

nutupi djumlah uang jg tih. di-. 

tidak" patang teh 

snkalag Sekolah Rakjat jang | 

kan undian. : 
Pengumuman nama? jang menang akan dilakukan 
pada hari Kemis tanggal 9 April 1953. 1 
Surat menjurat mengenai sajembara ini tidak diada- | Leng 
kan, dan putusan jury jang terdiri dari anggota2 Re- 
daksi aa afir ana sah, j 

  

BOsOLALI 
Rp. 105:000,— UNTUK 

PERUMAHAN 
RAKJAT 

- Oleh Kementerian Pekerdjaan 
Umum Djawatan Perumahan 
'Rakjat telah diterimakan kepa- 
da Pemerintah Daerah Kabupa- 

ten Wonosobo uang sebanjak 
Rp. 91.000,— guna mendirikan 

'9 buah perumahan rakjat. Djum ' 
lah jang semestinja adalah Rp. 
105:000,-— dan Rp. 14.000,— se- 
bagai kekurangannja akan me- 
nusul diberikannja dengan ber- 
udjud alat2 (materialen). 

Untuk tempat perumahan ter- 
| sebut telah diadjukan permohon. 
an kepada jang wadjib tentang 

pengusahaan atas tanah didjalan 
| Muntang bekas hak opstal ver- 
ponding No. 38 an. Amsterdam- 

sche Tabaks Import Maatschap- 
py voorheen,G. Klomp jang te- 
lah habis waktunja pada tgl. 8 
Pebruari 1947. 
Adapun luas tanah jang di- 

maksud tadi ada 4.290 m2 dan 
menurut rentjana perumahan itu 
sudah harus dapat berdiri dalam 
tahun ini. — (K.R). 

PU RWOREDJO 

RAKJAT GIAT BERAN- 
TAS BUTA HURUF 

Rakjat Pituruh kab. Purwo- 

redjo kini tampak kegiatannja 
dalam hal memberantas buta 
huruf. Dibeberapa desa bahkan 
ada terdapat -penduduknja jang 
seluruhnja sudah tidak buta 
huruf lagi. 

Didaerah tersebut ada 140 kur 
sus PBH terpentjar di 49 desa. 
selama tahun 1952: jg. lalu telah 
diadakan udjian PBH jang di- 
bagi dalam dua rombongan. Da. 
lam rombongan pertama, dima- 
na ikut serta sedjumlah 1182 
orang terdiri dari 739 laki2 dan 
443 perempuan, telah lulus se- 

  

“ bahwa pembersihan 
| jang menjokongnja dan 

| bahwa soal Huk tidaklah terlalu 

Magsaysay 

Philipina, menggabungkan 
(opposisi 15 

Menurut kalangan jang me- 

ngetahui.di Manilla tak dapat 
diragukan, bahwa Magsaysay 
akan ajadi tjalon presiden dalarn 
pemilihan jang akan datang un- 
tuk partai Opposisi oleh karena 
banjak golongan. merdeka dan 

sedjumlah anggota partai Nasi- 
onalis telah menjokongnja, seba- 
gai tjalon presiden Philipina. 

Keterangan Magsaysay 

Magsaysay menerangkan ke- 

pada pers, bahwa kaum Komunis 
dapat mengantjam lagi Philipi- 

Ina, djika angkatan bersendjata 
Philipina berada dibawah keku- 
asaan orang jang tidak Gjudjur, 
Magsaysay jang telah meneri- 

ma 1000 lebih surat kawat jang 
mengandjurkan ia supaja ikut 
serta dalam pemilihan presiden 
bulan Nopember jang akan Ga- 
tang, selandjutnja menjatakan, 

300 opsir 

jang 
menurut desas - desus hendak 
dilakukan oleh presiden @uirino, 

adalah suatu tindakan jang ber- 
bahaja . Tetapi ia berpendapat 
bahwa kepala staf umum Phili- 

pina tentulah akan menentang 
tindakan demikian. 
Magsaysay menegaskan pula, 

sulit dan bahwa jang mendjadi 
soal adalah soal keadilan sosial 
dan agraria. Dikatakan, bahwa 
kelaparan adalah penjokong be- 

sar bagi kaum Komunis dan me- 
nuduh, bahwa presiden @uirino 

tidak memperhatikan usul2nja. 

Washington sangat perha- 
tikan. 

U.P. dalam pada itu membe- 

ritakan dari Washington, bahwa   djumlah 598 orang terdiri dari 
398 laki2 dan 200 . perempuan 
atau Ik. 5075 lulus. Dari sedjum- 
lah 1350 orang pengikut udjian 
jang termasuk rombongan ke- 
dua, telah Tulus 970 orang terdiri 
Gari 645 laki2 dan 325 perempu- 
an atau Ik. 75975. — (Kor). 

TJILATJAP 
aa 

SARANG? D.I. Di 
GSEMPUR 
Pertempuran sengit 
selama hampir 6 djam 

Lebih kurang 6 djam lamanja 

baru2 ini tlh terdjadi Pen 

ran S t antar» pas n 
ba an dari Bat : 40? de- 

ngan gerombolan pengatjau jang 

menamakan dirinja ' TLI, diseki- 

mangun). Peristiwa itu ada- 

lah sbb: 
Setelah diketahui dengan pasti 

bahwa gerombolan pengatjau 

bersarang didesa tersebut de- 
ngan menempati rumah2 pen- 

duduk dan mesdjid, maka T.N.I. 

bersama2 dengan O.P.R. menga- 

dakan serangan serentak kedju- 

rusan sarang2 itu. 
Perlawanan segera terdjadi 

hingga berkobarlah pertempur- 

an jang seru jang berdjalan se- 

| djak djam 9 pagi hingga lepas 
waktu Johor. 
Dalam gerakan ini, O.P.R. me- 

nundjukkan keberaniannja jang 

boleh dibanggakan, hingga da- 

pat menembak mati 5 Oa 

  
: perletakan djabatan Ramon 

Magsaysay oleh Washington di- 
peladjari dengan perhatian be- 
sar, tetaprpara pembesar peme- 
rintah Amerika mengambil sikap 
tidak mentjampuri urusan da- 

iam negeri Philipina. 
u : xXx 

Kehakiman Pilipirna 

telah diangkat 
Menteri 

Oscar Castelo 
  

dang fihak OPR sendiri Z orang 
gugur. 

Untuk mengusir gerombolan 

ini, tentara kita melepaskan 

tembakan2 mortir, dan sarang2 
gerombolan jg didjadikan mar- 

kas D.I, dihantjurkan. : 
Fihak resmi menerangkan, 

bahwa gerakan pembersihan di- 

lankan, pula harus dengan amat 
hati2, karena prosentage pen- 
duduknja sebagian besar ber- 
fihak pada gerombolan D.I. Na- 
.mun demikian, alat? Negara te- 
tap memiliki semangat jang 
utuh hingga segalanja akan da- 

pat diatasi. 
Achirnja dapat diketahui, bah- 

wa apa jang dinamakan susunan 

Pemerintah D.I. jang-sudah di- 
bentuk didaerah itu, sama sekali 
tidak dapat didjalankan, karena 
orang2 jang ditetapkan men- 
duduki ,,sleutel positie” sudah 
banjak jang tertangkap oleh 
jang berwadjib, diantaranja ia- 
lah seorang jang katanja seba- 
gai Asisten Wedana Gandrung- 

mangun telah tama meringkuk   Tenan OPR bikinan D.L., dalam tahanan. — (Kor). 
  

Menurut Dje 
ETUA Gabungan Kepala? 

san, 

Menurut Bradley, pemetjahan 
itu lalah I. Melepaskan Korea 
(jang akan tidak diterima baik 
oleh rakjat Amerika maupun 
oleh sekutu2nja). 

2 Meneruskan peperangan 
dan menimbulkan kerugian se- 
besar?nja pada musuh tetavi 
membatasi kerugian2 sendiri se- 
ketjil mungkin, 

3. Menambah tekanan di 
front Korea dan bersedia2 untuk 
'menjerang bila keadaan me- 
nguntungkan. “Tetapi Djendral 
Bradley tidak menerangkan apa- 
kah jang dimaksudnja disini su- 
atu ,,serangan umum” di Korea 
  

Il Dunia sana sini 

xx Shri Nehru, P.M. India ke- 
marin membuka Konperensi para 
sardjana negara- negara Com- 
monwealth di New Delhi, 

xXx Dr. Evatt, pemimpin oppo- 
sisi dalam parlemen Australia 
menjetudjui saran? untuk ada- 
nja pertemuan antara Stalin dan 

Eisenhower. 
x Orang? Tionghoa dan Ame- 

rika turunan Tionghoa di New 
| York sedjumlah 40.009 kemarin 
mengirimkan sokongan kepada 

Chiang Kai Shek untuk melan- 
djutkan perdjuangan. 

» Janal Madfai, P.M. bah 
| menjatakan bahwa undang2 pe- 

rang jang berlaku dinegerinja 
sedjak Nopember tahun jang 

|lalu akan ditjabut dalam waktu 
jang singkat. 

sk Winston Churchil, P, M. 
DAA IA hn bala ia sedia 

bitjara dgn Stalin & Eisenhower,   
Pemetjatan ) soal Korea 

ndral Bradley 
Staf Amerika Serikat, Djenderal 

0. Bradley dalam sebuah pidato jang diutjapkan kemarja 
dimuka perhimpunan kesusastraan ,,Palmbeach Round Table” di 

Paimbeach, Florida, memberikan 4 kemungkinan pemetjahan soal 
Korea, tetapi dengan menegaskan bahwa beberapa diantaranja 

mengandung risiko “akan petjaitnja perang dunia ke 3 dan bhw- 

sanja tidak terletak padanja untuk mengambil suatu keputu 

4. Mengambil tindakan2 jang 
diperlukan untuk mendapatkan 
suatu keputusan, dengan kein- 

sjafan bahwa tindakan2 tersebut 
mungkin akan menjebabkan pe- 
rang dengan RRT dan memper- 
tjepat timbulnja perang, dunia 
ke 3. 

Oleh kalangan2 jang mengeta. 
hui ditegaskan bahwa pernjata- 
an Djendral Bradley ini diberi- 

kan pada waktu akan diadakan 

nja pembitjaraan antara Presi- 
den Hisenhower dengan bekas 

Komandan Tentara ke - 8 Djen- 
| dral James van Fleet jang telah 
berkali2 mengusulkan diadakan- 

nja suatu serangan besar2Zan di 
Korea pada musim semi. — UP. 

  
, 

INSIDEN PERBATASAN 
ISRAEL/JORDANIA 

Wakil Jordania dalam panitia- 
gabungan perletakan sendjata, 
Azmi Nashashibi, menerangkan 

kepada pers setelah kembali dari 
penindjauannja didaerah per- 

batasan Israel / Jordania, bah- 
wa udjar Israel tentang insiden 
perbatasan, dimana 6 orang pe- 
ngembala Jordania tewas, adalah 
tidak benar. 

Diterangkannja, bahwa 6 
orang pengembala tersebut, jg 
sama sekali tidak bersendjata, 

telah ditembak mati begitu sa- 
dja oleh pasukan patroli Israel 
Sedangkan "hewan2nja dirampas 
dan digiring kedaerah Israel. 

Nashashibi selandjutnja me- 
njatakan, bahwa penjelidikan jg 
dilakukannja sendiri baru2 ini 
membuktikan  kepalsuaa statle- 

ment2 pihak Israel, — Ant,   

sKBDAULATAN RAKJAT” 

Pe mengenai pertahan- 

daerah itu tidak mudah didja- | 

    

tjalon pre- 
siden Pilipina? 

- 
ea Partai Maulon alis menjokong 

AM AGSAYSAY jang telah berhenti selaku menteri pertahanan 
diri kepada partai Nasionalis 

mendjadi Menteri Pertahanan 
diasmping djabatannja tadi. 

menggantikan Ramon Magsay- 

say jang meletakkan djabatan- 
nja. 

Castelo segera mengumumkan 
politik jang akan didjalankannja 
(4) Angkatan Perang Pilipina 

akan dipisahkan sama sekali da- 
Iri dunia politik (2) gerakan anti 
Komunis akan dipergiat. 

Sementara itu diwartakan da- 
ri Manila bahwa 24 orang Gu- 

bernur Propinsi menjatakan ber. 

diri dibelakang Magsaysay dan 
mereka berseru supaja ia didja- 
dikan tjalon partai Nacionalis- 
tica dalam pemilihan presiden 
buian Nopember ini, 

Republik Pilipina terbagi da- 
lam 47 propinsi. Disamping itu 
32 anggauta kongres dari partai 

njokong Magsaysay pula. AFP. 
  

PERDJANDJIAN TURKI, 
JUNANI DAN 
JUGOSLAVIA 

Pada hari Sabtu telah ditan- 
da tangani di Ankara perdjandji. 

an 3 negara Turki, Junani dan 

an kemerdekaan bersama, ke- 
amanan daerah Balkan dan me- 
madjukan perdagangan antara 
ketiga negara tersebut 

Perdjandjian tadi ditanda- 
tangani oleh Ment. LN Turki Fu- 
ad Koprulu, menteri LN Junani 
Stephanopoulos, dan oleh men- 
teri LN Jugoslavia Koca Popo- 
vitch. Menurut sumber2, jang 
dapat mengetahui, perdjandjian 
tersebut lebih merupakan suatu 
persekutuan persahabatan dari- 
pada suatu pakt militer. 

Pakt militer dirundingkan. 

Sumber2 Turki sementara itu 
mengatakan bahwa pembitjara- 

an antara staf2 umum ketiga ne- 
gara tersebut segera akan dilan- 
djutkan. Dlm, permibtjaraan ini 

akan ditentukan apakah periu 
mengadakan pakt militer, jang 

terpisak, sebagai tambahan per- 

djandjian 3 negara tadi. 

Diwartakan selandjutnja bah- 
wa oleh Turki dan Jugoslavia 
telah ditanda-tangani djuga su- 
atu persetudjuan dagang, jang 
meliputi djumlah 70. 00 dollar. 

— UP. 

MADJELIS RENDAH 
KUTUK  SOVJET 

Panitya madjlis rendah Ame- 
rika Serikat dengan suara bulat 

Eisenhower, jang menjatakan 
bahwa Sovjet Uni telah mem- 
perkosa perdjandjian2 jang di- 
adakan dimasa jang lalu dan 
menjatakan ,,harapan” 

wpemibebasan bangsa2 jang di- 
perbud 

Tindakan panitya madjlis ren 

dah tadi berarti suatu kemena- 
ngam bagi Eisenhower dan men 
teri luar negeri Dulles, jang 
telah mengalami kritikan2 pe- 

'tai Republik itu. Pelempar2 kri 
tik tadi tidak mupakat bahwa 
Eisenhower tidak memperguna- 
kan kata2 jang lebih keras da- 
lam resolusinja. — 

INDEX BIAJA HIDUP 
DI AMERIKA NAIK 
Biro Perburuhan Amerika 

Serikat mengumumkan, bahwa 
index biaja hidup dinegeri tadi 
sekarang sebesar 113,9/ dari- 
pada ketika djangka waktu 
1947-1949, atau 147 lebih ting- 
gi daripada harga2 rata2 sela- 

  

di. 
  

BULU TANGEIS : 

P.B. R.ILA.S - P.B. PUTERA 
3 —4 

Pada hari Minggu pagi tang- 

gal 1 Maret 1953 telah dilang- 
sungkan Pertandingan Persau- 
daraan antara P.B. R.LA.S, ba- 

giian Muda (Gondomanan) me- 
lawan P.B. PUTERA (Notopra 

djan) dan bertempat digelang- 
gang PB, R.ILA.S, 
Permainan tersebut berdjalan 

dengan serunja. Dan achirnja 

' kemenangan tipis djatuh pada 
pihak tamu. 

Seperti “diketahui P. B. PU- 

TERA. adalah suatu P.B. jang 

pemain2-nja para remadja. 

Nacionalistica menjatakan me- |. 

GEMPA BUMI DI TOKYO 

telah menjetudjui resoolusi Pres.:| 

akan | 

das darj beberapa anggota Par- | 

ma Ta” waktu 3 tahun La   
      

PERLETAKAN DJABA- 
-TAN MAGSAYSAY 

. Mengenai perletakan djabatar 
menteri pertahanan Philipina, 
Ramon Magsaysay, lebih landjut 
diberitakan, bahwa dalam suatu 
statement Masaysay menjata- 

kan, tak dapat mengabdi kepada | 
pemerintah jang membiarkan 

keadaan jang merupakan ,,tanah 
subur bagi Komunisme”, 

Menurut kabar, Magsaysay 

mungkin akan keluar djuga dari | 
partai liberal dan menggabung- 

kan diri pada partai nasionalis. 
Menurut A.FP., Magsaysay 

tih. mengambil putusan berhenti 

setelah mengadakan pertemuan 
dengan pemimpin partai nasi- 
onalis. 

Sementara itu di Manila ter- 
Siar desas-desus tentang  ke- 
mungkinan diadakan pembersih- 
an antara opsir2 angkatan ber- 
sendjata dalam kementerian per. 
tahanan jang pro Magsaysay. 
Menurut para penindjau, terda- 
pat bahaja tentang kemungkin- 

an angkatan bersendjata Philli- 

pina terpetjah mendjadi dua ba- 
gian, jang satu menjokong Mag- 
saysay dan jang lain memban- 
tu presiden @uirino. — UP, 

Menurut laporan djawatan 
meteorologi pusat di Tokyo, su- 
atu gempa bumi ringan pada ha- 
ri Minggu djam 8.52 pagi telah 
menggojangkan gedung2 di To- 
kyo. 

Menurut perhitungan, pusat 
gempa itu terletak didekat To- 
kyo. Hewenngna tidak terdjadi. 

Sepak bola: 

PEP 

"si ttg pekerdjaan2: 

  

Konperensi 
rakjat 

ONPERENSI dinas karet rakjat jang 

INIRO Bogor sedjak tanggal 23 sjd 28 Pebruari 1953 telah” 

diachiri dengan pidato? Dr. H.O.J. de Dekker 

Gan masa depan bagi karet rakjat" Serta ' Prof. 

£ HALAMAN 8. ' 

     

dinas karet 
selesai 

diadakan digedung 

tentang ,INIRO 
Dr. €.E. van 

Gils tentang ,,Pengambilan tjoatoh karet antuk menentukan ka. 

“dar kotor”. 

Selandjutnja diadakan kesem- 
patan utk menjaksikan demons- 

menetap- 

kan stabiliteit karet, menetap- 

kan kekukuhan tarik hasil2 pul- 

kanisat karet, pembuatan latex 
dadih, pembuatan karet busa, 

pembuatan sol karet. Dipertun- 

djukkan pula film mengenai pe- 
rusahaan perkebunan karet rak- 

jat di Kalimantan. 

Dalam djamuan penutup jang 

diadakan oleh Menteri Pertani- 
an di Puntjak, diantara lain di- 
andjurkan oleh Menteri Pertani- 

an Moh. Sardjan, supaja masa: 
lah - masalah - sosial dalam 

usaha membangun perke bu- 

nan “karet rakjat bertambah 
dipentingkan, disamping masa- 

lah2 tehnik dan ekonomi. Ia sa- 

ngat menghargai djasa2 pegawai 
Kantor Karet Rakjat Daerah ig. 

berani masuk kampung keluar 
kampung utk mendekati .dan 

memberi petundjuk - petundjuk 
seperlunja kepada pengusaha - 

pengusaha kebun karet rakjat. 

Mengenaj usaha2 pembangun- 

kan antara lain : mengganti ta- 
naman jang telah tua dengan ta.- 

naman baru, memperluas ada- 

nja kebun2 pembibitan, men- 
dirikan Balai Penjelidikan Ka- 
ret Rakjat : memperbaiki mutu 
pengolahan karet dengan . men- 

dirikan centrale sheetfabrieken 
dan  perusahaan2 ketjil sema- 

tjam itu jang diusahakan oleh 

organisasi2 karet rakjat , me- 

njempurnakan sortasi dan pem- 

bungkusan bahan2 karet sehing- 

ga mendjadi export ready jang 

didjalankan oleh organisasi? ku- 
ret dakjat sendiri, mengusaha- 

kan adanja kader karet rakjat 

jang diambilkan dari tenaga2 

berasal dari pengusaha2 karet 
rakjat, jang setelah mendapat 

didikan seperlunja, dapat mem- 

bantu memadjukan perusahaan 
karet rakjat. 

Konperensi memperhatikan sa 

ngat tentang... adanja penjakit 
karet ,,dotidella” jang menje- 
rang daun pohon karet jang ki- 

ni timbul di Brazilia dan banjak 

merusak tanaman2 karet, jang 

Gikuatirkan dapat berdjangkit 
an jang lebih giat akan didjalan- ke Indonesia. — Ant. 

Pertandingan Kompetisi P.S.S.I. 
Djawa 

APAT Komisariat PSSI 

Tengah 
Djawa Tengah jang dilangsung- 

kan di Jogja baru? ini telah memutuskan atjara pertandi- 
ngan kompetisi Djawa Tengah 

Il Menetapkan atjara kompe- 

tisi zone Djawa Tengah jang di- 
bagi dalam dua distrik. 

Distrik I : meliputi perhim- 
punan sepakbola didaerah Pati, 
Semarang, Pekalongan dan Te- 
gal. 

Distrik UI: meliputi daerah2 
Solo, Jogja, Magelang dan Ba- 
njumas. 

Atjara distrik I : 
Pertandingan di Tegal: 
Tgl. 20-3 kes. Tegal — kes. 

Pekalongan, tgi. 21-3 kes. Pati 
— kes. Pekalongan, - tgl. 22-3 
kes. Tegal — kes. Pati. 

Kewadjiban Pati main 
di Kudus, 

Tgl. 10-4 kes. Pati — kes. Pe- 
kalongan, tgl. 11-4 kes. Sema- 
rang — kes, Pekalongan, 12-4 
kes. Pati — kes. Semarang. 

Pertandingan di Semarang : 
Tgl. 8-5 kes. Pati — kes. Se- 

marang, tgl. 9-5 kes. Pati — kes. 
Tegal, tgl. 10-5 kes. Semarang 
— kes. Tegal. 
Fertandingan di Pekalongan : 
Tgl. 24-4 kes. Pekalongan — 

kes. Tegal, tgl. 25-4 kes. Tegal 
— kes. Semarang, tgl. 26-4 kes. 
Pekalongan — kes. Semarang. 

Atjara distrik UU: 

Pertandingan di Purwokerto : 
Tg. 17-4 kes. Purwokerto — 

kes. Magelang, tgl. 18-4 kes. 
Jogja kes. Magelang, tgl. 
19 - 4 kes. Purwokerto — kes. 

Jogja. 
Pertandingan di Jogja : 

  Tgl. 1-5 kes, Jogja kes. 
Purwokerto, tgl. 2-5 kes. Pur- 
wokerto — kes. Solo, tgl. 3-5 
kes. Jogja — kes. Solo. 

Pertandingan di Kebumen : 
(sebagai tuan rumah Magelang) 

Tgl. 19-6 kes. Magelang 
kes. Purwokerto, tgl. 20-6 kes. 
Purwokerto kes. Solo, tgi. 

21-6 kes. Magelang — kes. Solo. 
Pertandingan di Solo: 
Tgl. 3-7 kes. Solo — kes. Ma- 

gelang, tgl. 4-7 kes. Magelang — 
kes. Jogja, tgl. 5-7 kes. Jogja — 

kes. Solo. 
Pemenang dari 4 golongan2 

tersebut diadu sehingga tinggal 
3 jang terbaik, kemudian dari 
3 itu diadu untuk mendapatkan 
Gjuara satu jang merupakan 

djuara distrik. Selandjutnja di- 
langsungkan pertandingan anta- 

ra djuara distrik I dan II jang 
akan menentukan djuara zone 
jang akan keluar dalam pertan- 
dingan kedjuaraan: 

Mengenai tempat dan kapan 
pertandin kedjuaraan dila- 
kukan akan ditetapkan dalam 
Kongres PSSI jang akan dilang- 
sungkan di Solo pada bulan 

September jang akan datang. 
BVC (Djakarta) guling- 
kan Uni dengan 1 —3. 

Perajaan 50 tahun berdirinja 

Sari 

  

  persatuan sepakbola Uni” te- 

sebagai berikut : 

lah diramaikan dengan pertan- 

dingan persahabatan antara 
Uni lawan BVC dari Djakarta. 
Pertemuan ini jang dirangsung- 
kan pada hari Sabtu jbl. dila- 
pangan Uni. telah memperlihat- 
kan keunggulan pihak tamu jg. 
berhasil mengalahkan Uni de- 

ngan angka 3— 1. Satu2nja gol 
bagi Uni ditjetak dari sebuah pe- 
nalty. Permainan lebih merupa- 
kan ,,polo air” disebabkan hu- 
djan deras jang membikin se- 
luruh lapangan tergenang dgn. 
air. Tapi lapangan jang litjin ti- 
dak mengurangi djalannja per- 

tandingan jang sangat menarik. 
Disebabkan kuatnja benteng 
BVC, maka serangan2 dari Uni 
selalu gagal. Sebaliknja baris- 
an penjerang BVC ternjata pro- 
duktip dengan permainan jang 
Tepak, 

Dapat ditambah bahwa pen- 
dapatan bersih dari pada pertan. 
dingan ini akan disumbangkan 
untuk korban2 bentjana alam di 
Indonesia dan negeri Belanda. 

Chung Hua — Radja- 

wal 2? —2, 
Dalam kampanje mengumpul- 

Kan uang untuk korban2 ben- 
tjana alam telah dilangsungkan 
djuga pertandingan persahasa- 
lan antara kesebelasan Chung 
Hua lawan "Radjawali” (Gar- 
nizun Tjimahi) dengan kesu- 
Gakan seri: 2—2. "Radjawali” 
jang pada waktu belakangan 
ini mempunjai nama baik ka- 
rena permainannja jang ber- 
Inutu berhasil mengaehiri per- 

tandingan ini MR seri sete- 
lah ketinggalan 2 - 

Manan Merah menang 
4—? dari Diana, 

Pertandingan kompetisi 
sib telah dilangsungkan 
hari Minggu jbl. antara tjalun 
”yunner-up” kelas I Bintang Me. 

rah lawan Diana. Dalam pertan- 
cingan jang seimbang dan m:e- 
narik ini LM sungguh merga- 
lami suatu ,,narrouw escape”. 
Sebab dalam babak pertama Di- 

ana memperiihatkan permainan- 
nja jang tiepat dan berhasil 2 
kali mendjebolkan gawang la- 
wannja ter'ebih dahulu. 
Permainan dengan tempo ting. 

gi dari Diana ternjata tidak da- 
pat dipertahankan seterusnja. 
Sebab sesitdah  mengaso reg": 
putih-hitam (Diana) telah ke- 
habisan napas. Satu kesempatan 
bagi BM untuk mengadakan of- 
fensifnja setjara gentjar. Achir- 

nja runtuhlah pertahanan Diana 
dan keeper Koenrat dipaksakan 
4 kali mengambil bola dari dja- 
lenja. 

Hasi!2 pertandingan laianja 
adalah sbb: Bintang Merah 2 
lawan Kessit 2: 1— 1, Diana 2 

lawan Sutera 1: 3— 2, Uni2 ia- 
Wan Sidoligl : 1 — 3. — Ant. 

Per- 
pada   

HATSIL2  PERTANDI- 
NGAN KASTI 

. DAERAH 
Hasil2 pertandingan kasti, jg 

dilangsungkan di Kridosono pa- 

da hari Kemis tanggal 26-2 s/d 
hari Saptu tanggal 28 Februari 
1953, untuk merebut kedjuara- 

an daerah Istimewa Jogjakar- 
ta, dan jang diikuti oleh regu2 
dari empat kabupaten: Sleman 
Bantul, Kulonprogo dan G. Ki- 

dul dan dari Kotapradja, ada- 
lah sbb.: 
HARI PERTAMA : 
Kotapradja — Sleman 12-23 
G. Kidul — K. Progo 20 - 14 
G. Kidul — Kotapradja 26-15 
Sleman — Bantul 46-8. 

HARI KEDUA : 
K. Progo — Bantul 13-11 

G. Kidul — Sleman 5 - 4 
Kotapradja — K. Progo 10-2 
G. Kidul — Bantul 18-38 

HARI KETIGA : 

Bantul — Kotapradja 11-15 

Sleman — K. Progo 14-1 
  

PERTANDINGAN VOL- 
LEY BALL 

Guru. — murid — tentara ber- 

tanding. Dengan bertempat di- 
halaman gedung C.H.H.H. Mage- 
lang baru2 ini telah dilangsung- 

kan pertandingan volley ball, jg 

diikuti oleh para guru dan mu- 

rid2? CHHH serta anggauta2 bat. 
436 dan CPM — kompi 4. 
Hasil pertandingan adalah sbb: 

Bat. 436 - Murid CHHH 
15 — 4 115 — 0 

CPM kompi 41 — Guru2 CHHH 
15 —T7/15—2 

Bat. 436 — Guru2 CHHH 15 —2 
pan30 

CPM kompi 41 — Murid2 CHHH 
15.— 8 | 15 — 3 
41 — Bat. 436 

15 —1/15—12 
Jang keluar sebagai djuara 

jalah CPM kompi 41. 

CPM kompi 

  

TJATUR : 

PERTANDINGAN ME-. 
REBUT KEDJUARA- 

AN PERTJASI 
Hari Achad jang lalu tanggal 

1-3 telah dilangsungkan ra- 

pat “pleno PERTJASI  diru- 
angan atas “Rumah . Makan 
Pak “Amat Sriwedari Solo 
dan-  dikundjungi 
Wiraningrat dan The Hong Oe 
dari Jogja dan Sdr. Suwarto 
ketus Panitya Penjelenggaraan 
Conferensi dan Pertandingan 
Tjatur Pertjasi Kedjuaraan ta- 
hun 1953: dan anggota lain2 
kl, 13 orang” 
Rapat telah dapat ambil be- 

berapa putusan jang penting 
antara lain, Pertjasi akan ki- 
rim wakil2 pada Conferensi 
Pertjasi tahun 1953 dan pema- 
in2 Pertandingan merebut ke- 
djuaraan Tjatur PERTJASI jg 
tidak bersifat umum, tetapi ha- 
nja untuk anggota2 'Pertjasi. 

Pertandingan akan dilang- 
sungkan selama 7 hari dan di- 
mulai tanggal 3 April jang akan 
datang. 

    

KING OF THE ROYAL MOUNTED d9) 

“oleh Sdr. | 

  

YES BLEMN. SreIPpED 
OF ALL IDENTI FICATLONT, 

    l 
  

TT BY GAR/ MAYBE HES THE 
VICTIM ME WERE SUFPOSED 

TO FIND AT LAWYER IP” 
jg KDEANE Na Ls 

—— Dia terhindar dari segala Ejiriar 
—— Barangkali ia itu majatnja jg akan 

kita lihar dirumahnja hakim Dean, nja. 

njikan dalam 

YCOLLD BE, OR-OH/ HERES SOMETAING BEI 
THE KULLER OVERLOOKEDY A PACKAGE te 
Sa : 

OUR AMBUL ANCE 
TM GONE OLAKYER DEA SpOUSELAS SOON AS 

ARRIVES, YOW KE THIS KEY TO 
| THE KAILROAD S5 TATION AND BIN KHAT. EERSIN 
TMAT LOCKER TO MESBE 

HAVE CAUSED 2 dn 2 DEA 

  

—— Barangkali,» . ha im ada Seswatu 
jang ditinggalitan oleh pe nubupruh- 

Sebuah kuntji peti disemibu- 

  

—— Saja akan pegi teduh Esa 
Sementara itu kalam namti “@mbulan- 

cenja datang, bawalah ku ntji um ke 
Railrond station dam bawa apa sadja 
jang kau dapat dalam. koper itu ke 
padaku. HakiRtah. kuniji ing barang 
kali dapat membuka rahasia atas 
matija orang init 

pita topinja. 

TMS KEY MAY dh 
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TuAJASAN PERRIN SECE- 
: RA MULAI TAHAM TEM- 

  

  daa ini an Pera (Ber. 
kebunan un Indonesia) akan 

, Isudah dapat memulai menanam 

... ras naar het donkere ras .. 
ada hasrat rahasia, pada goto- 
ngan 2 2 terhadap golo- | 
5 Ui 

Ta "menurut pengalaman 
jang pe kawan2 Berabe 

  

g hangat 
Saka "ta Tn au bea 
pandangan dua orang Amerika 

berkulit itu, sekali warnu ha- 

ngat, tetap laku NA ag 

.- 3 ag AP 

Tag ana se mBah? 

  

  

TIKAR 

SUARA PERS. 

s PERANTJIS MENGA- 
.. SUMI TARI2AN 

BALI 
Hampir semua surat kabar di 

Paris memudji pertundjukan ta- 
ri Bali jang dilakukan oleh rom 
borgan penarj Bali, jetng Kari 
Sabtu jang baru lalu telah kem 
balj di Djakarta, setelah bebe- 
rapa bulan mengadakan pertun- 
djukan di Eropa Barat dan Ame 

France Ilustration mengata- 
kan, bahwa »tarian Balj adalah 

satu kesenian jang dapat meng- 
gabungkan alam dongengan de 
ngan kenjataan Widup sehari2: 

“dan bukankah hidup didunia ini 
djuga satu kerdja kesenian jang 
indah dan mengharukan .... ? 
Anak2 muda dari satu desa di 
Bali ini bukanlah professional, 
meskipun kepandaian mereka 

menari sangat luar biasa, dat 
walaupun tarian2nja itu bersi- 

fat keagamaan 
na 3 3 

Caarefour menulis, bahwa 
»menurut orang2 jang hatus pe 
rasaannja dan achli kesenian, 

duta2 Bali ini memberikan si 

nar baru bagi kehormatan, In- 
domesia diluar negeri”. 

Aurore mengatakan », « . . 
tetap: gerakan2 tangan dan ba: 

dan dari puteri2 Iidonesia jang | 
ketjil ini, pada saat2 tertentu 
menarik hati kehalusamnja, dan 
mengharukan keindahannja”. 
Paris - Comedig memberikan 

komentar, bahwa Barong da- 
ri Bali itu adalah hantu. jang 
pas dan suka melindungi ma 

, jang disukai oleh. pemu- 
Mei Bali, dan semua ini. 
dapat digambarkan oleh seini- 
man2 Bali dengan gamelan kee- 

masan, jang nvenarik merhatian 
hadirin @ntuk mendengarkan 
musik kajangan, jang menje- 
nangkan mata 29 aga pera pe 
ndnton”? 2 

Paris-Pressey “ 
yballet Batik. Yama 

igatakan, 
(-peladja-' 

ran tentang, kemuliaan, perasa- « 

an halus dan gaja jang bagus”. 
France - Soir menulis : Se 

mua pemain dari  rombongah 
mi, baik penari maupun pemain 
musiknja, pada malam pertama 
dari pertundjukannja di Paris 

telah menggembirakan semua 
onton, malahan juta Sovjet 

Ini djan Amerika, , erikat dan 
laingnja sama menikmati keim- 
eng a 5 

Combat mengatakan, bah- 

wa »penari2 wanita dari Bali 

itu bukan sadja gadis2 ketjil, 
tetapi mereka djuga burung, 
kembang, dan riak2 air jang 
tjepat bergelut-gelut, jang tje- 
pat gerakannja hampir tak ke 
lihatan, dan semua gerakannja 
mendjadikan satu tari jang 
murni, — Ant. 

TAMAN ANAK2 p. 6. R. 1. 
Berita dari Pangkadjene menja- 
takan, bahwa PGRI ditempat | 
itu sedang menjelenggarakan 
berdirinja. sebuah taman anak2 
tempat dididik anak berumur 
antara 4 & 5 tahun. 
(Pembukaannja segera akan 

dilakukan sesudah pendaftaran 
anak2 selesai. — An 

  

.... ....... 

PE ERMIN TAAN 

...... en . 

Mendiadi langganan 

& 2 

Mulai hari ini hadap ditatat mendjadi langganan ,,K. R.” 

Nama: Y 
   

      

   

  

dan kesenian | 

  

ee pesanan 

tembakau ditanah seluas 500 Ha 
didaerah Sorogedug dan Wanu- 

| djojo (Jogjakarta Timur). 
“Jang ikut serta dalam pena- 

|naman itu. jalah Pemerintah 
. Jajasan Perrin dan pi- 

ra'jat sendiri, sedangkan 

be . Dewan Pengawas jang 
terdiri dari Jajasan Perrin dan 

| Pemerintah Daerah sebagai wWa- 
kil ra'jat. Ae 

Ikut tjampur tangannja Ja- 
jasan Perrin jang dalam hal ini 
sebenarnja sebagai pokok penje- 
lenggara penanaman tembakau 

.Idengan modal dari Kementerian | 
Pertanian, bersifat sementara | 

3 Sek Dari sedikit demi sedikit, 
penjelenggara2 penanaman dan 

ana | Legi mas Arakan akan diserahkan 
ea sita aa bianke | kepada penduduk sendiri, 

Susanto mengrangkan, bah- 
wa rentjana Perrin akan mena- 
nami kembali bekas daerah tem. 
bakau jang luasnja 800 ha di- 

PERKARA2 KRIMINIL 
DI JOGJA 

Pentjurian2 sepeda mulaj tg. 
jang telah dilaporkan Ke- 

aa, » pia Polisi ialah sepeda la- 

2 Rp.250,— milik sdr. Atmo- 
suwito Wirobradjan sepeda Ia- 
ki-laki ,,/Engel” no: 2481 se- 
harga Rp. 600,— milik,sdr Ba- 
suki Tegaipanggung 39, sepeda 
perempuan Junker Rp. 950,— 
milik E Subagjo, Gondolaju 7/ 
284 dizaal afdeling R.S. Bethes- 
da, sepeda laki2 perempuan Te- 
ha no: 12535 seharga Kp. 700,— 
milik Jusuf Wisam Bintaran Te 
ngah 8 disekolahan SMK Se- 
tjodiningratan. 

Ruman nj. Tarunoredjo Timu- 
| ran 10 tanggal 28-2 telah kema- 

dan - berhasil 
membawa barang2 seharga Kp. 
830,—, sdr. Supojo Pringgcku- 
suman 1€ Mang rumahnja te- 
lah kehilangan 2 pot burgza mi- 
lk KRT Honggowongso sehar- 
ga Rp. 50,—, sdr Tjokromud'rojo 
Gesa Krapjak Wetan/Panggung, 
Bantul dideran Hotel Garuda te 
lan kehilangan 1 amviop berisi 
IT nummerbswijs avto AB 149 
dar buku keur mobil, milik N.V 
Gorkom Lodjiketjil. 5 : 

kan pentjuri 

  

KURSIS PAMONG DESA 
KLATEN KE JOGJA 

Kemarin para siswa Kursus 

Pamong Desa Kabupaten Kla- 
ten mengadakan darmawisata 

ke Jogjakarta Rombongan ter- 
sebut terdiri dari Ik. 50 orang 

    
Basa tidak ana mem- 

pengawas sehari2nja di- | 

daerah Sorogedug “dan Wanu-. 
djojo tersebut. 

2 Philip” No. 8480 seharga- 

beli lebih banjak dari djumlah | 
guotum jang telah ditentukan. 

| menetapkan hari pengisian dan 
"| penerimaan paspor hadji kepa- | 

| da tjalon hadji jang bersangku- | 

tan, dengan bergiliran pada wak 
tu dan tempat jang telah diten- | 
tukan. 2 

4. Tiap tjaion hadji harus 

membawa 8 pas foto, surat Ke- 

terangan jang dikeluarkan olen 
Kenala Desa jang harus disam- 

'paikan oleh tjalon nadji itu sn 
“diri, tidak boleh diwakilkan ke 
basa orang lain. 

. Pegawai Pamong Pradja | 

Bea menjelidiki dengan teliti 
tentang pas foto, tanda tangan 

Inja, tanda2 lain supaja tidak 

teraapat pemalsuan. Tn 
“6. Sesudah belangko paspor | 
diisi dengan semestinja maka 

| Bupati/Wali Kota atau wakil- 
nja menanda tangani Lisa itu de 
ingan dibubuhi tjap. 

7 Dipelabuhan bara ditjap 

dan ditanda tangani oleh Sjah- 
bandar dan ditjap jang bersang 

kutan. 
' 8, Setibanja di Djeddan dan 
diwaktu kembali ke Indonesia 
harus diminta tjap dari Djawa- 
tan Imigrasi Saudi Arabia de- 
ngan perantaraan Kedutaan RI 
disana. Dan djika djemaah ha- 

dji meninggal di Saudi Arabia 

paspornja harus diserahkan ke- 

pada Kedutaan R.I. di Djeddah, 
dan djika meninggal diatas ka- 
pal diserahkan kepada kapten 
kapal dengan setahu MPH. 

bali di Indonesia dalam tempo 

2 minggu dan paling lambat da 
lam tempo 3 bulan setelah dia 

tiba dikampungnja masing2 ha- 
rus memperlihatkan paspor ha- 
dji kepada Kepala Desa-ma- 

sing2. Dan selandjufnja diterus 
kan ke Bupati/Wali Kota. 

10. Paspor hadji tidak boleh 
diserahkan kepada orang laiu 
jang tidak berhak. — (MI). 

MEINE POT DAN 
COLSON 

- Tg. 18 Maret akan di- 
periksa lagi. 

Meine Pot dan F. A. Colson, 
jang karena djaksa dalam per- 
karanja naik appel kepada mah. 
kamah agung di Den Haag. 18 
Maret/ jad. akan diperiksa lagi 
perkaranja, demikian ,,Het Va- 
Gerland”. 

    
  

    
dan dipimpin oleh sdr. Djondku- 

ten Klaten. : 
Rombogan menindjau Kraton 

| Pertjetakan Negara, Sono Bu- 

dojo. Perusahaan perak dan 
RRI. 

Siang kemarin rombongan 

POongan pihak Djapendi. 

RESEPSI PERPISAHAN 
DEN. MGR. A. DJO- 
 JOSEPUTRO S.J. 

Besok sore bertempat diaula 
gedung Seminari Agung. Djl. 
“Tjode 2, Jogja, akan diadakan 
resepsi guna menghormat Mgr. 
A. Djojoseputro S.J., jang bas 
ru2 ini telah diangkat oleh Sri 
Paus di Roma mendjadi Apos- 
tolis Vikaris di Djakarta. 

Resepsi diadakan pada djam 
17.00 siang utk umum, dan pa- 
da djam 19.00 untuk tamu? umr 
dangan. 
Selandjutnja diberitakan, bah 

wa jang akan mengganti Mgr. 
A. Djojoseputro, mendjabat Rek 
tor Collegium Sti. En ialah 
Pastur G. de @uay S, 

PERATURAN PASPOR 
HADJI 

Kementerian Agama telah me- 

ngeluarkan surat edaran ten- 
tang Peraturan mengisi ,,Surat 
perdjalanan Pergi Hadji (Pas- 
por Hadji)”, bagi semua tja- 
1on2 hadji. Tata tjara mengisi 
surat Paspor Hadji tersebut 
antara lain sebagai berikut. 

1, Surat perdjalanan pergi ha- 

dji hanja diuntukkan bagi war- 
ga negara Indonesia dan berla- 

ku paling lama setahun, terhi- 
'tung sedjak ditanda - tangani 
dan ditjap oleh Bupati “atau 
pedjabat lain jang ditundjuk 
oleh Menteri Agama, menurut 
tjontoh jang telah ditetapkan. 

2. Belangko ,, paspor hadji”- 
di sediakan dan Gidjual 
kantor pos diibu kota Kabupa- 
ten / Kotapradja. Jang berhak 
membeli belangko paspor hadji. 

  

| tersebut dari kantor2 pos jang 
bersangkutan hanja Bupati / 
Wali Kota Besar jang berkewa- 
djiban dengan harga Rp, 15.-— 
Banjaknja jang boleh. dibeli ha- 
rus sama dengan banjak tjalon 
hadji dalam daerah maSing2,     

Kepada : 
Jth, Adm. Harian ,K. R.” 
TUGU 42. — Jogja. 
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« anda! tangan £ 

sumo. Kepaia Djapen Kabupa- | 

adakan pertemuan di Pressroom | 

oleh 

?.
, 

     PANITIA PON DJAWA 

3. Pihak Bupati / Wali Kota | 

9. Djemaah hadji setelah kem | 

TENGAH 
Adakan undian uang. 

Bertempat dipendopo Paku- 

.alaman Jogjakarta, tgl 1 Maret 

“untuk jang ketiga kalinja Pa- 

| nitia PON III Djawa Tengah 

melangsungkan konperensinja, 
| jang dihadliri olen wakil2 PON 7 

“daerah Solo, Jogja, Magelang 

'dan Purwokerto. Dari Sema-. 

rang, Pati dan Pekalongan ti- 

dak hadlir karena belum mem- 

bentuk panitia. Fi 

mutuskan untuk mengadakan 

undian uang di 4 tempat ialah 

Magelang jang penjelenggara- 

annja “diserahkan kepada N. V. 

Kedu di Magelang. Masing2 un- 

lan mulai bulan Maret ini sam- 

pai pada bulan dimulainja PON 

III di Medan jang akan datang. 

Dari uang undian2 tersebut 

Panitia PON bersangkutan men- 

dapat bagian Rp. 40.000.— dan 

dari “djumlah itu 17546 untuk 

keuangan PON-III Har ah dan 

254 untuk keuangan PON- III 

Dijawa Tengah. 
Dalam rapat tersebut pun di- 

bitjarakan usaha2 lainnja da- 

lam keuangan. ' 

apat djuga telah memutus- 

kan akan mengirim 264 orang 

pemain pada PON-III di Medan. 

— Ant. 

GUNUNG RAUNG 
“ BEKERDJA i 

Mengenai berita tentang hu- 

djan abu jang terdjadi pada 

.malam tg. 27— 28 Pebruari jl., 

lebih djauh didapat keterangan, 

bahwa hudjan abu itu berasal 

dari gunung Raung. Di Suko- 

sari (Wonosari), jang letaknja 

agak dekat pada gunung Raung 

itu hudjan abu itu terasa lebih 

tebal. 
Diterangkan djuga, bahwa bu. 

nji menggelegar hampir tiap 

malam terdengar dan kadang 

puntjak gunung Raung keliha- 

tan merah sekali. 
Diwaktu siang dari puntjak 

gunung Raung itu kini tanya k 

dengan djelas asap tebal meng 

pul sangat tinggi keudara. Ant 

Radio 
"RABU 4 MARET 1953. 

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

  

  

  
28-3 

  

Studio Jogjakarta. 

  

“LUXOR" 
: “B A D 

(WHERE ARE 

Untuk 17 tahun keatas. 
32-3 
  

dgn.: Jackie Cooper k Gale Storm & Patricia Morison dll. 

MULAI MALAM INI: 

GIRL” 
YOUR CHILDREN) 

Teks Belanda, 

  

MENGARUNGI HID 

1. Maret 1953 
Terima kasih atas do'a restu 
sdr... 
Semoga Tuhan melindunginja. ) 27-3 

ha tuba ip rei 
Djauhari Muljono Wirjosendjojo 

Koran kami 
Keluarga dji. Ngupasan 52 Jogjakarta. 
IMAM SOEDIJONO BROTOSOESILO. 

PPA RU 
Purworedjo 

Jogjakarta 

di Purworedjo. 
dan bantuan Bapak?/Ibu?/   

| Konperensi antara lain me- | 

  

    

      

  

“di Semarang, Solo, Jogia dan | 

dian besarnja Rp. 50.000.— jg. 

akan diadakan untuk tiap2 bu- | 

  

Lin LOLA A19. ra 

premiere: 

JAPANESE WAR BRIDE | 
xXx Shirley JAMAGUCHI 

Fi £ Don TAYLOR 
Teks Indonesia — 17 Tahun, 

NO- COMMENT ! 

PERHATIAN : 
Mentjegah beli 

ri djam 11-12. 

urut  pan- 

djang, voorverkoop tiap ha 

34-3 
  

  

1 

Je   

Sebagaj diketahui Meine Pot 13.15 Musik pengantar bekerdja- 

dan Colson jang dulu telah me- | 14.00 Aneka siang oleh ORJ II. 

lakukan pertjobaan hendak | 17.00 Taman Kepanduan oleh 

membunuh atase militer Indo- pandu Katholik. 
nesia dinegeri Belanda Letkol | 17.45 Hidangan sederhana. 

Harjono, oleh pengadilan Am- | 18.00 Pendidikan Agama Islam 
sterdam dihukum 1 tahun pen- untuk anak2. 

djara dengan dipotong selama |13:35 Peladjaran lagu Djawa. 
dalam tahanan dan 'Colson di- | 19.015: Ruangan technik. 

bebaskan. — Ant. 19.40 Taptu diteruskan lagu2 
Aneka. 

20.15 Bing Slamet diwaktu 
Mau djual Pa 

: Pl EANO 20.30 Gema Jablai oleh Kwar" 
- tet Teruna. 
Merk ,,Kohler & Campbell” 21.15 Ruangan Djapendi 

Harga Rp.4.150,— : Jogjakarta. 
Prana Kulon 114 — Jogja. | 21.30 Ketoprak Mataram - 

K 

A 

R 

Th 

Peldj: 
1. 
Pokok2 Il. Bumj Econ./ 

| (Idem) 

30-3 

— LEKAS PESAN, PER- 
SEDIAAN TERBATAS — 
Sedj. Keb. Ind. I/ 

S. Wojowasito Rp. 8,50 

(Idem) II/ 
Polemik keb. je Alisjahb. AK 

” 

ht. Sedj. Keb. Ind./ 
Hassan ,, 7 

Revol. & Keb./Adinegoro ,, 
Keb. Rakjat/ 

Mangunsarkoro ,, 

Sastra Keb. Tiongkok/ 

S. Mundingsari 
Pokok dan Tokoh/Teeuw ,, 

es, Ind./Sumorangkir 
bala 

zas2 Ec./Hadiprabowo ,, 
Bumj Econ. Sosial/ 

S. Surjotjaroko 

Ec. I/Harmanses ,, 
Bumi Econ./Duliman 

Ichwan 
/$S. Malangjudo 

andu/Ibrahim Muhmd. ,, 

Pesanan tambah 1077, ongk. 

Sedikiinja Rp.l,—. 

TOKO BUKU 

» GARUDA" 
Tugu Kidul 105 Jogja. 

    

  

Tjontohlah saja! Sebab Na " 
hemat bahan pakaian dan uang! 

     
    

    

  

  

          

  

Ik 

2 

Beaja kirim 10x 
nja Rp. '1,- untuk 1 buku, 
keatas bebas baja kirim. 
HADHY — @jalan Tandjung 54 

Telp. 646 — Jogja. 

ami sadjikan: sampai sisanya 
ILMU UKUR soal? udjian 1920 - jang teracbir! 
1950 dengan penjelesaiannja 

(bergambar) .... ad Rp. 5—: 
Urtuk S.M.A. B. 

Past Examination 
Papers 1948-1952... a 

Pembelian: 
1. 

5 s/d 10 ex. potongan 10X 
11 s/d 50 ex, 3 
51 ex. keatas 

6-3. 
t 

Untuk mempermudah menem- 
puh udjian penghabisan S.M.P. 

atau sedikit- 
50 ex. 

   
Tetap keras 

sa 

    

Than 
Ga 

2 Badju kebaja lekas hjak seb) aa bana maa Kota Ha 
“3 ditjutji dengan sabun biasa. Nat 2 

Ah , . Hemat j bidjak kalau Njonj 3 D 1 jang bidjaksana, kalau Njonja 
20. Te Ba pan lekas mentjutji dengan sabun Tjap Tangan, 
Lt . NA PANA an “Na jang dapat dipertjaja! Njofji 'akan me 

1250 PEN MAGIC aliknja rasa, betapa halus busahnja Itu untuk 
Njonja menderita lebih rugi, segala tjutjian jang kasar sampai. kepad 15,— sebab pakaian lekas kojak . Lah Mn ta Na 5 5 7 jang halus 

pe karenanja. Ini berarti bukan 
menghemat ! Tana Ba5 : UNILEVER. 

3,75 
1d 
krm, 

" 

sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 
Pa 

  

15   
MALAM INI: 

Stan 
LAUREL 

2074   33-3   

  

  

  

Main Djam 11. —19.—2. 

| 

| TRA DIAVOLO" 

RAHAJU 
Oliver 

Dalam: HARDY 

(Gerombolan setan) 
2 Bahasa INDONESIA 13 Tahun. 

DUA MALAM. 
Teks 

HANJA 

    
  

Bob 

: CAKE»  DOMINGUEZ 

  
£ 

  

SOBOHARSONO. 
—— MALAM PERTAMA —— 

Teks INDONESIA — 17 Tahun 

——mmr  V— 

DUA DJIWA (SUAMI-ISTRI) 
JANG BERBUDI TINGGI. 
SEDAP UTK. DILIHAT DAN 
DIRASAKAN. 

PENUH ADEGAN? JG MENG- 
HARUKAN DIIRINGI DGN. 
MUSIK JANG SANGAT HAR- 
MONIS. 

BANJAK REALITEIT DGN. 
SEDIKIT FANTASI. 
SOPAN DLM. SEGALA?-NJA. 

Sungguh sebuah film jang ta? 
mudah hilang dari kenangan ! ! 

Sh AEKK As NT 

  

ea Mangan 

| 

  

MENGHID 

KEBO TANGGAL 4-3-1953 

KEMIS TANGGAL 5-3-1953 

    

NGESTI PANDOWO 

    

ANGKAN : 

PERGIWA-PERGIWATI 

SRIKANDI EDAN 
PENJELENGGARA : 

PANITIA PON III JOGJA. 

  

Ada Sedia: 
x Ilmu Bumi Ekonomi Sosial 

»k Azas-azas Ekonomi 
2k Beberapa Pengertian 

Ekonomi — 

x Soal2 Ilmu Ukur (SMP) 
x Soal2 Ilmu Alam (SMP) 

k Batu Udjian I (Sedjarah) 
k Tahan Udji 
xx. Kuntji Tahan Udji , 

£ Djalan Masuk SMP dj. I 
(sedjarah & mu Bumi) 

Xx Djalan Masuk SMP dj. III 

(bahasa Indonesia) 
(Kk Kuntji Djalan Masuk SMP 
x Latihan Udj. Bahasa Ind. 
x Latihan Udj. Berhitung 
x Latihan Udj. Sedjarah 
Kk Latihan Udj. Umu Bumi 
x& Latihan Sedjarah Ind. 

Rp. 1l—,   Pesanan lewat pos tambah 1094 ongkos 

  

  

  

  

Ka Surjotjaroko/ 
I. Sudijat Rp.15,— 

— M.M, Hadiprabowo ,, 12,50 

Wim Gordijn Nana. 
— Zainuddin/B.S. Kalit ,,. 5,50 
— P, Siagian/ 

M/TH, H, Diebels 1 Sp 
-SILP.Simandjoentak ,, 8,50 

— SMA Pasariboecs. ,, 6,— 

— (idem ) » 150. 

— LP. Simandjoentak ,, 7,50 
2 

Kan ( i dem ) ” Op 

Ta Cide.m) Pe ara 
— August Sunario TA 

Ta Cidem) ». 150 
— (ademy4 ih 660 
— (idemj » 6,50 
— Wasista 

Dwidjawijata ,, 6,— 

kirim, sedikitnja 

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

ea PA EA AAA UR KUA aka KR RAN 
| 

  

See 
MALAM PERTAMA 

ARTHUR RANK PRESENTS 

       
   

  

   

  

SO MO" 
17 Tahun keatas. 

“JOHN MILLS - JOAN GREENWOOD 

OCTOBER MAN 
DWARD EHAPMAN » JOYCE CAREY 

KAY WALSH » CATHERINE LACEY 
“ ADRIANNE ALLEN 

FREDERICK PIPER 
Written and 

Produced by FELIX AYLMER 
Eric Ambler 

Directed ai aa 

Roy Baker iug Oei Agro 

  

  
  

    Repair- & Service - Station 

N.V. ,Kota-Agung" 
Gowongan Kidul 2 — Telp. No. 882 — Jogjakarta. 

Menerima pekerdjaan : 

Xx Reparasi: 

x Mengelas : 

x Memperbaiki 

xK Bikin betul carosserie : 

x Duco — Bikin kap — Bekleding : 

Pekerdjaan ditanggung tjepat dan memuaskan, dikerdja- 

kan oleh montir/tukang jang sudah berpengalaman. Silah- 

kan membuktikan, 

Be2 2) 

dan stroom accu $ 

(,uitkloppen” body dan spatbord) 

PEMIMPIN UMUM. 

  

POLISI NEGARA 

KANTOR BESAR DAERAH ISTIMEWA 
JOGJAKARTA. 

—000-— 

PENGUMUMAN 
No. 5 /KB / POL /1953. 

Tentang ulangan - pendaftaran 
Sendjata api untuk umum. 

I. Diperingatkan kepada para pemegang sendjata api, 
bukan milik. Tentara dan Polisi Negara, 
untuk memenuhi ulangan - pendaftaran sendjata. api, 
terhitung mulai tanggal dikeluarkannja Pengumuman 

ini, sampai dengan tanggal 30 April 1953 j.a.d. 

. Sendjata api, berikut surat-idzinnja harus dibawa dan 

dipertundjukkan pada KANTOR BESAR POLISI DA-. 

ERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA BAGIAN UMUM) 

PENDAFTARAN  SENDJATA API (Kamar No. 10) 

di djalan Malioboro No. 22 Jogjakarta. 

| Mereka, jang tidak mungkin memenuhi kaharusan ini 

dalam batas - waktu tersebut /diatas, karena sedang 

berada diluar Daerah Istimewa Jogjakarta, diharuskan 

mentjukupi kewadjiban ini, didalam 14 (empat belas) 

hari sesudah pulang ditempat kediamannja. 

. Tidak mengindahkan dan memenuhi Pengumuman ini, 

dapat dituntut berdasar pasal 33 ajat 5 ORDONANSI 

SENDJATA API | Lembaran Negara 1925 No. 499 jo. 

pasal 14 ajat 3 Lembaran Negara 1937 No. 170. 

Jogjakarta, 2 Maret 1953. 

KEPALA POLISI DAERAH ISTIMEWA. 

JOGJAKARTA. 

Pembantu Komisaris Besar Polisi, 

tad, 

(Soedjono Hadipranoto) 

  

Buku Olah Raga 
Melompat Atletik “Rp. 1,50 

Melempar Atletik . . ...... 2 1,50 

Berlari Atletik . . ....« 1,80 

Pandai Berenang Ta 1,50 

Pandaj Main Bola 

Pandai Main Bola Volley 
Pesanan lewat pos tambah 10745 
ongkos kirim, 

» ” 

s “ ” 
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1,50 
» 2,50 

sedikitnja Rp. 0, 1» untuk 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 42, telp. 901. 
—Jogjakarta — 

: » ” 

P
E
N
 

    
    

1 

Nomori datang 

  

Antara lain isinja: 

« Lagi SOLO' sekarang. 
« OGPU seksi No. 7 beraksi. 

GEMPAR! SEREM ! 
LAMA TORINO ANN 

ix YyP »KEDAULATAN BAKJAT! 1520/52/8044 
Sei 

    

  

 


