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. “mereka berdua: 

" Ap sekolah tinggi. 

| Jandjutnja mengatakan bahwa 
didalam pemerintah RIS antara 
ia sendiri dan terdakwa, waktu 
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Sultan Hamid oleh 
saan itu didengar keterangan? saksi 
no, KSAP Djendral Major Simatupang, 

amid: 

— HAMENGKU) BUI 
   

TEEO Kokuirin Uitann Jokban dengan boimesiksaan per. 
h Agung. Pada pemerik- 

Sultan Hamengku Buwo- 
dan Sekdjen Kemente- rian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, jang pada permulaan bulan 

D. 1950 masing2 mendjabat sebagai Menteri Pertahanan, 
Pd. KSAP dan Sekdjen Kementerian Pertahanan RIS. 

« Dalam keterangannja saksi 
Sultan Hamengku Buwono  ke- 
marin menjatakan bahwa ia te- 
lah kenal dengan terdakwa Sul- 
tan Hamid II sedjak “mereka 
masing2 dulu dibangku sekolah 
Lagere Schooi di Jogja, dan se- 
sudah itu di Nederiand ketika 

endjadi pela- 

- 

aksi Hamengku Buwono se- 

itu ia mendjabat menteri nega- 
ra, sudah ada perasaan mentju- 
rigai. MA En 

Sidang akan dilandjutkan pa- 
da hari Saptu untuk mendengar- 
kan saksi Najoan, sedang ketiga 
saksi diatas itu tidak diharus- 
kan kembali hari itu. 

Pimpinan sidang hari Rebo 
itu dipegang oleh ketua Mahka- 
mah Agung Mr. Wirjono, per- 
hatian umum besar sekali dan: 
isteri terdakwa hadlir djuga. 
Dalam . memberikan  djawa- 

ban2 atas pertanjaan hakim sak- 
si2 Sultan Hamengku Buwono 
dan Mr. Ali Budiardjo "sering 
kali dinjatakan banjak jang su- 
dah tidak ingat lagi mengenai 

(ja sendiri menghadiiri rapat staf 
militer . untuk membitjarakan 
soal penjerbuan Bandung jang 

| terdjadi sehari sebelumnja. Jg. 
hadlir dan mewakili saksi da- 
Jam sidang kabinet harj itu sek- 
djen Kementerian Pertahanan 

| Mr. Ali Budiardjo dan sesudah 
24 Djanuari 1950 saksi menda- 
pat laporan dari Gubernur Mi- 
liter Djakarta waktu itu Over- 
ste Daan Jahja dan kepala staf- 
nja major Parman demikian pu- 
la dari kepada reserse pusat 
Sosrodanukusumo tentang akan 

| diadakannja penjerbuan di De- 
wan Menteri dan ditangkapnja 
menteri2 : 

Mempertahankan | 
9 Pasundan. 
Ketua sidang bertanja apa 

masih ingat sesudah dilakukan 
penjerbuan Bandung ada per- 
njataan dari pemerintah Pasun- 
dan digampakan kepada kabinet 
dan apa isi pokoknja, saksi men. 
djawab kalau tidak keliru isi 
pokok pernjataan tersebut ialah 
untuk mempertahankan peme- 
rintah Pasundan. Ketua sidang 
menanjakan lagi menurut kete- 
rangan resmi  pernjataan Pa- 
sundan Waktu itu mengatakan   kedjadian2 pada permulaan ta- 

hun 1950 itu sehingga djalannja ' 
tanja djawab agak kurang lan- 
tjar. 

Sebaliknja saksi djenderal ma. 
jor Simatupang sangat tegas da- 
lam djawabannja. 

2 Tidak hadir. 
Sidang pemeriksaan-dimulai 

djam 09.00 dan saksi Hamengku 
Buwono disumpah dahulu setja- 
ra Islam. Ketika dilakukan pe- 
njerbuan Bandung oleh Wester- | 
ling pada tg. 23 Djanuari 1950: 
saksi mendjabat Menteri Perta- 
haman RIS dan bertanggung 
djawab atas keamanan. - 

Atas pertanjaan ketua menge- 
nai sidang kabinet di “Pedjambon 
tg. 24 Djanuari 1950 dan menu- 

'rut rentjama2 Westerling akan 
diserbu, saksi Hamengku Buwo- 
no mendjawab tidak hadlir di: 

Pasundan tidak ikut tjampur 
dalam  penjerbuan Bandung. 
Saksi Hamengku Buwono men- 
djawab bahwa ia mendapatkan 
-afschrift mengenai pernjataan 
itu. 5 . 

Atas pertanjaan selandjutnja 
mengenai soal2 sekitar waktu 
berachinnja sidang kabinet 24 
Djanuari 1950 
mendjawab 

itu, maka saksi 
jang dapat positif 

mengeran 
nai Soal itu ialah Overste Daan 
Jahja. TE NG 
Hakim Mr, S. Kartanegara 

bertanja apakah waktu sebelum 
penjerbuan Bandung pernah di- 
perbintjangkan tentang dislo- 
kasi pasukan2 tentera. Siapa jg. 
berhak  mendjalankan dislokasi 
itu, didjawab bahwa hal itu di- 
kemukakan waktu itu dalam su- 
atu sidang kabinet oleh sekdjen   dalam sidang hari itu, karena ' kementerian pertahanan, kare- 

  

Pd. KSAD Bambang Sugeng : 

Angkatan Perang hanja bertu- 
gas setjara militer: 

RERTEMPAT digedung PeKaPe 
“pertemuan perkenalan diantara 

Djakarta, telah diadakan 
fg. KSAD Kolonel Bam- bang Sugeng dengan wakii2 pers di Djakarta, 

Dalam kata sambutan pd. KSAD Kolonel Bambang Su- geng menjatakan, bahwa maksud 
untuk mengadakan saling perkenalan antara 

”kuli tinta”. AN Matah 1 

Dinjatakan olehnja, bahwa de- 
ngan adanja saling pe 
antara perseorangan itu akan 
timbul perkenalan tidak semata. 
mata antara pendjabat dari ka- 
Jangan tentara dan pendjabat 
dalam kalangan pers, tapi anta- 
ra Manusia dan manusia dari 
kedua golongan tersebut, 

Pidato sambutan pd. KSAD 
itu disusul pula oleh utjapan2 j 
sambutan dari wakil2 P.W.., 
Foreign Press Committee dan Perkumpulan Wartawan? Be- 
landa, Ne 

Dalam pertemuan perkenalan 
itu hadir pula wakil KSAD Over. 
ste Suprapto dan anggauta2 staf 
umum Angkatan Darat, Pang- 
lima2 Territorium jang menu- rut rentjana semula akan hadir 
dalam malam perkenalan itu se- bagian besar sudah meninggal- 
kan Djakarta dan tidak hadir 
malam itu, 

Bebe y keter n 

Didalam pertjakapan. aengan 
para wartawan “didalam perte- 
muan digedung PeKaPe kema- rin malam, fg, KSAD Kolonel 
Bambang Sugeng menjatakan | 
merasa puas atas hasil2 -kon- 
perensi jang 
kannja dengan para Panglima Territorium2 Tentara di Djakar- 
ta itu. Da kahani 

Salah satu diantara hasil2 da- 
ri konperensi itu ialah dapat ter. tjapainja tjara penghematan di. | 
dalami Angkatan Darat dengan 
tidak perlu mengadakan sesuatu 
pengurangan tenaga2 jang ada 
sekarang ini. 

Dan seterusnja mengenai tin“ 
dakan2 untuk menghadapi soal 
keamanan didalam negeri telah 
ditjapai permufakatan untuk Ie- 
bih. mengintensivir koordinasi 
diantara ketiga bahagian Ang- 
katan Perang, terutama dianta- 
ra Angkatan Darat dengan Ang. 

perkenalan | 

baru selesai diada- |“ hk 

malam perkenalan itu adalah 
pihak tentara dan- 

disebut ”kuli senapan” dan 

Usaha kompromi dgn. 
Kahar Muzakkar bukan 
prinsipiel. 

Atas pertanjaan2 mengenai 
soal penjelesaian keamanan di- 
daerah Sulawesi Selatan terha- 
dap gerakan2 dari Kahar Mu- 
zakkar cs, Bambang Sugeng 
menjatakan bahwa didalam pen- 
Gapatnja diadakan atau tidaknja 
usaha kompromi dengan Kahar 
Muzakkar cs. itu bukanlah me- 
rupakan soal prinsipiel. Djika 
soal penjelesaian hal ini - me- 
mang tergantung kepada bagai- 
mana tjara jang baik un- 
tuk menampung anggota? ge- 
rakan Kahar Muzakkar cs. itu, 
maka penjelesaian ini adalah 
mendjadi kompetensi dari Peme. 
rintah, bukan urusan dari Ang: 
katan Perang jang hanja bertu- 
gas setjara militer sadja, kata- 
nja lagi. Tenting Djawa Barat 
ia katakan, bahwa dilihat dari 
sudut militer, sesungguhnja ke- 
kuatan gerombolan sudah djauh 

ngatjauan ternjata lebih besar, 
dan ini.adalah disebabkan kare- 
na petjah2-nja gerombolan2 itu, 
jang masing2 mengatjau dibebe- 
rapa tempat sekaligus. 

Tjara jang berlaku di 
Swiss sangat praktis. 

Berbitjara mengenai soal pem. 

itu apakah akan ditempuh tja- 
ra mendjadikan Angkatan Pe- 

'rang R.I. suatu ,,beroepsleger" 
atau suatu ,,volksleger”, Kolonel 
Bambang Sugeng memudjikan 
tjara jang dipergunakan umpa- 
manja di Switserland sekarang 
ini, ! 

Sebagaimana diketahui di 
Switserland tjara pembangunan 
Angkatan Perangnja tidak me- 
nitik beratkan kepada faktor 
pendidikan, Mereka jang diluar 
Angkatan Perang setelah men-   katan, Laut, Demikian “ Kolonel 

Bambang Sugeng. 4 
djalani Jatihan2 militer diperbo- 
lehkan pula membawa kerumah- 

bangunan Angkatan Perang, ja- 

    
antan : 
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na ia sendiri sedang mengada- 
kan perdjalanan keliling. Oleh 
kabinet diputuskan bahwa jang 
berhal mempunjai kekuasaan 
untuk mendjalankan dislokasi 

itu ialah Menteri Pertananan. 
Hakim Mr, Satochid  mena- 

njakan apakah waktu itu diper- 
bintjangkan teniang pengga- 

bungan KNIL kedalam APKIS, 
saksi mendjawab bahwa soal 

tersebut mendjadi soal hangat. 
Menurut persetudjuan KMB pa- 
sukan2 KNIL dimasukkan ke- 
dalam APRIS, sedang TNI men- 
djadi inti APRIS. 

Hakim Satochid. "Apakah 
terdakwa pernah membitjarakan 
hal itu dengan saudara ?” Saksi 
Hamengku Buwono mendjawab 
bahwa ketika terdakwa sedang 
ada dinegeri Belanda untuk pe- 
nanda-tanganan  perdjandjian 
KMB, waktu itu akan dilakukan 
pengiriman pasukan TNI ke Ka- 

| limantan. Sesudah Hamid kem- 
dah gari negeri Belanda rupa- 

| nja ia tidak senang dengan pe- 

berkurang. Tetapi freguentie pe- | 

-gung memberikan 

  

ngiriman TNI ke Kalimantan. 
Waktu itu dikirim Overste Su- 
kanda ke Kalimantan untuk 
memberitahukan kepada kepala2 
daerah tentang “adanja pemiri- 
dahan pasukan itu. 

Siapa berhak. 

Sesudah itu timbul perbin- 
tjangan siapa jang berhak me- 
ngadakan dislokasi pasukan2 
tentera. Sebagai putusan dewan 
menteri, jang berhak ialah men- 
teri pertahanan. Keadaan soal 

tersebut mendjadi demikian ra- 
mainja, sehingga ketika Bung 
Hatta (waktu "itu mendjabat 
PM. Red), akan ke Pontianak. 
Terdakwa sendiri waktu itu ma- 
sih-.memangku djabatan kepala 
daerah Kalimantan Barat. 

Usul terdakwa ditolak. 
Hakim Satochid menanjakan 

menurut laporan jang diterima 

penjer- 
buan Bandung ? Saksi mendja- 
wab Westerling. Saksi Hameng- 
ku Buwono menjatakan pula 

bahwa sesudah penjerbuan Ban- 
dung, terdakwa pernah mengu- 

sulkan kepada saksi supaja ia 
dikirim ke Bandung untuk me- 
njelesaikan soal di Bandung itu 

dan pertjakapan ini dilakukan 
diluar ruangan sidang kabinet, 
tetapi olen Hamengku Buwono 
tidak diberi djawaban atas usul 
itu, 

Saksi menjatakan pula bahwa 
didalam hati ia tidak mufakat 
dengan usul terdakwa itu dan 
tidak diteruskan kepada PM 
Hatta. — a : 

Djaksa Agung memadjukan 

pertanjaan bahwa sesudah tam- 
pak pada saksi terdakwa ketje- 
wa dan tidak setudju dengan di- 
lakukannja pengiriman TNI ke 
Kalimantan, apakah ada tanda2 

dari sikap atau muka terdakwa 
bahwa ia akan mengadakan tin- 
Cakan2, didjawab oleh saksi 
bahwa soal tersebut pada wak- 
tu itu mendjadi ramai dalam de- 
wan menteri dan karena itu PM 
Hatta akan ke Pontianak. 

Saksi diminta oleh Djaksa A- 
keterangan 

"bagaimana sifat tabiat terdakwa 
selama ia kenal lama karena 

  

ak disetudjui 
WONO TJURIGAI HAMID 

Pem. Pasundan tak ikut penjerbuan Bandung 

      wide | saksi waktu itu, siapa jang me-! Aa, Tea aa aa Sat 

  
| 

      

001 HARIAN 
DITERBITKAN OLEH 

  

UMUM . 

  

BADAN 

  

hal itu mungkin dapat mengen- 
tengkan terdakwa dan pertanja- 
an itu disetudjui pula oleh pem- 
bela Mr. Surjadi jang memadju- 
kan pertanjaan apakah dalam 
pergaulan, saksi dapat kesan jg. 
terdakwa adalah seorang jang 
impulsif atau seorang jang mem 
pertimbangkan segala tindakan- 
tindakannja, saksi mendjawab 
bahwa menurut kesannja ter- 
dakwa dulu adalah seorang pe- 
marah, tapi disamping itu ada 
kesan pula ia memikirkan apa 
jang diperbuatnja. 

Mendjawab pertanjaan Djak- 
sa Agung, saksi menerangkan 
kalau tidak salah waktu itu di- 

" 

h 
Penjerbu? murdur. | 

PENERBIT. »KEDAU LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S.) 

MAKAM W. R. SU- 
PRATMAN 
Diatas tanah 2500 m2 

tian dan banjak 

pratman dalam sehari dua 

paja dibolehkan memindah ma- 
kam Supratman itu diatas sebi- 
dang tanah jg melulu akan digu 
nakam utk pemakaman kembali 
itu dan jang 

(50 X 50 m). Rentjana hendak 
mendirikan tugu diurungkan 

Surabaja telah mempunjai tugu. 

Djika idzin dari keluarga Su- 

pratman didapat maka makam 

itu selandjutnja akan diletakkan 

di Kampung Tambakredjo, tidak 
seberapa djauh dari. makamnja 
jang sekarang, 

Panitia Penjelenggara terse- 
| but diketuai oleh Banu Iskan- 
|dar dari Djawatan Kebudajaan 
yDjawa Timur, sedang Walikota 
Surabaja mendjadi pelindungnja.   (Bersambung hat. 3). — Ant, 

Belakangan makam W.R. Su- k 
pratman sangat menarik perha- | 

dikund jungi 
oleh orang2 dari berbagai tempat 
di Indonesia, Panitia Penjengga- 
ga Perbaikan Makam W.R. Su- 

Ini 

akan menjampaikan permintaan 
kepada keluarga Supratman su- 

luasnja 2500 m2 

karena panitia beranggapan bhw 

  

Pan Ga 

senbloeding - Red.), 
kesadarannja. 

Selandjutnja 
rad.o itu menjatakan 
pada hari Minggu malam jbl. 
Stalin djatuh sakit keras, darah 
keluar dari usus. Badannja le- 
Su, kaki dan tangannja lumpuh, 
tidak dapat berbitjara, napas- 
nja terganggu karena denjutan 
Gjantungnja bergerak tidak 

| tetap. 5 ? 

| Dalam pada itu para dokter 
jang terkemuka segera dipang. 
Sil jang kemudian menjatakan 
bahwa perawatan kini didjalan- 

(kan oleh Panitia Pusat Partai 
Komunis Sovjet Unie, dibawah 
tuntunan Menteri Kesehatan. 

Seluruh rakjat Rusia, demi- 
kian pengumuman itu, insjaf 
bahwa karena sakitnja itu buat 
beberapa waktu Stalin tidak 
dapat memimpin negara. 

pengumuman 

  

  

  

  

Menteri Sum: 
akn 

Sjarat-sjarat nCompetitive" men- 
djadi perhatian 

Pendirian Pemerintah mengenai aa 
nanaman modal asing 

'P lain terdorong oleh 
ENJUSUNAN rentjana pe hanaman modal a sing antara 

pendapat bahvwva modal asing memang masih diperlukan buat menaikkan tingkat penghidupan yak- jat. Maklumlah penghasilan nasional ( 
kita terlalu rendah sehingga tidak mungkin diadakan hematan atau penabungan (savings) j 

national income) rakjat 

peng- 
ang kemudian seteiah berkumpul akan mendjadi modal nasional. 

Dgn tambahan modal asing t 
tingkat penghidupan dan natio- 
nal income rakjat dapat dinaik- 
kan sehingga ada harapan utk 
bisak memupuk modal sendiri 
dengan lambat laun. Modal | 
asing hanjalah satu alat semen. | 
tara atau  djalan jang harus 
dilalui untuk mentjapai tudju- | 
an. Kareng”itu untuk kepen- 
tingan negara dan rakjatnja 
perlu diatur dan diberi ketentu- 
an2 dalam batas2 tertentu. 

Sebab modal asing hanja akan. 
suka bekerdja dalam keadaan 
dan lingkungan jang dipan- 
dang memenuhi sjaratnja. Ma- 
ka sjarat2 ,,competitive” atau 
bersaing harus diperhatikan. 
Dalam hal ini harus diperhati- 
kan bagaimana Eropa Barat 
memperlukan penanaman mo- 
dal buat rehabilitasi, begitu | 
djuga negara2 Amerika Sela- | 
tan buat perluasan ' exploitasi ' 
daerahnja - dan pula . negara2 
Asia jang baru mentjapai ke- 
merdekaannja jang semuanja 
memperlukan modal. 

Lain dari itu undang2 pena- 
naman modal asing djuga perlu 
supaja dengan teratur dapat di- 
laksanakan perobahan struk- 
tuur ekonomi sekarang keben- 
tuk ekonomi jang dikehendaki 

oleh undang2 dasar kita. 

' Perbedaan antara mo- 
dal baru dan lama. 

Seperti djuga halnja diberba- 
gai negara tetangga kita, ma- 
ka pada umumnja nanti djuga 
akan diadakan perbedaan an- 
tara modal asing jang sudah 
lama ditahan disini dan modal 

  

jang belakangan ini akan dapat diberikan fasilitet2 tertentu 
mengenai repatriasi, penghapu- 
san (afschrijving) dan transfer 

ga padjak. 
Didalam mermbitjarakan mo- 

dal asing itu seharusnja selalu 
Hgiperhatikan, hal, jang utama, 

keuntungan atau mungkin dju- | 

  

Menteri Perekonomian 
Sumanang atas pertanjaan 
mengenki garis2 besar poli- 
tik Pemerintah thd penda- 
nam€hn modal asing dimasa 
depan, dalam djawabannja 
tertulis menerangkan se- 
perti jang dimuat disam- 
ping Mi. — Red, 

  

jang primair dan jang terpen- 
ting sekali, ialah kestabilan ke- 
adaan dan prestasi kerdja kita 
didalam negeri. Bukan undang2 
melairikan- keadaan politik, so- 
sial dan ekonomi kita, keadaan 
seluruh masjarakat, kita, sta- 

|| bilitet dalam pemerintahan dan 
sikapnja jang tegas kedalam 
dan keluar, itulah djuga pen- 
ting disamping adanja satu 
undang2. 

  
| 

| Maka djangan dilebih-lebih- 
| kan adanja undang? dan ke- 
| perluan serta funksinja modal 
asing. Demikian keterangan 

' Menteri Sumanang. — Ant. | 
  

   

ADIO Moskow kemarin menjiarkan bahwa Stalin 
sakit keras, Ia menderita serangan otak mendarah (her 

seluruh badannja lumpuh, dan kehilangan 

bahwa | 

  
  

  

TUNNEYAN Mn On ek 

Sebulan |. .... 

0.60 7 
  

ADPERTENSI : 

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota, 

... Rp. 11. 
L milimeter, 1 kolom Rp. 6.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 53. 

Pada achirnja pengumuman 
itu menjatakan kejakinan, bah- 
wa Partai Komunis dan seluruh 
rakjat Rusia pasti 

djatuh 

teringat | 

  

— Stalin sakit keras 
Otak mendarah, badan lumpuh 
Sementara tak dapat pimpin negara 

MEBN” 2 

| 
| 

akan persatuan dan tetap was- | 
pada g'na membantu pusat 
Partai komunis dan pemerintah |“ 
Rusia, 

  

Residen Kedu luka2 
Karena ketjelakaan auto 

Disuatu tempat disebelah Se- 
latan Ungaran, pada kira? pu- 
kul 5 petang, mobil AA 1 jang 
ditumpangi oleh residen Kedu 
R. Muritno telah selip dan me- 
nabrak puhun. 

Pa' Muritno jang duduk dise- 
belah kiri telah mendapat luka? 
didadanja, sedang dagunja luka 
pula oleh petjahan katja, Sege- 
ra setelah ketjelakaan terdjadi 
residen Muritno telah diangkut 
kerumah sakit E St. Elizabeth 
di Semarang, 

Bu Muritno jang ikut serta 
dalam mobil dan sopir selamat 
tidak mendapar luka apa?. 

Tanggal 4 kemarin dari Ma- 
gelang telah berangkat ke Se- 
marang untuk menengok keada 
an Pak Muritno tuan2 Mukahar, 
Wali kota Magelang dan Sosro- 
busono. bupati t.b. 

  

FAISAL — DULLES 
BERUNDING 

Pangeran Faisai, menter: LN | 
Saudi Arabia telah mengadakan 
perundingan selama setengah 
djam dengan menterj LN Ame- 
rika Serikat John Foster Dul- 
les. 

Kepada pers ig mengatakan, 
bahwa ia tak mempunjaji waktu 
untuk membitjarakan soal2 jg 
merupakan kepentingan bersa- 
ma dalam pertemuan tersebut. 
ST Apes Ne 

  

Krisis Iran: 

  

mendj 

Sementara itu pemerintah 
Iran telah mengumumkan lara- 
ngan demonstrasi2. Perbesar? 
militer melarang diadakannja 
segala pertemuan sambil mem- 
peringatkan, bahwa tindakan 
keras akan diambil terhadap 
mereka jang mengganggu ka- 
tertiban. 

Rusia protes. 
Kesulitan2 jang dihadapi Iran 

kini ditambah oleh protes Rusia. 
Duta besar Sovjet, Ivan Sad- 
Chikov, telah mengadjukan pro- 
tes terhadap bergerak madjunja   asing investasj baru. Terhadap pasukan2 Iran di perbatasan 

  

KEADAAN GUNUNG MERAPI : 

Lebih be:bahaja dari tahun 1930? 
Kawahnja tertutup sama sekali 

(OLEH : WARTAWAN ”K.R.” SENDIRI). 

AJA belum tahu apa? dan penghidupan Lita disini seperti 
s9“ biasa, tidak ada perobahan”. Demikianlah djawaban jg akan 
diberikan, oleh tiap penduduk dikalangan rakjat djelata ditem- 
pat? dikaki Gunung Merapi sekarang, kalau kita menanjakan 
tentang keadaan gunung tersebut. 

Sebagaimana telah tersiar da- 
lam surat2 kabar, dan pula me- 

nurut laporan dari Dinas Gu- 
hung Berapi di Bandung, ke- 
adaan Gunung Merapi pada de- 
wasa ini agak mengchawatirkan, 
Hal ini sampai sekarang baru 
diberitahukan kepada pembesar2 
Pamongpradja didaerah2 sekitar 
Gunung Merapi, dan memang 
rupanja tidak dibesar2kamn, agar 
tidak menimbulkan paniek atau 
kegelisahan dikalangan pendu- 
duk. 

Instruksi belum merata, 
Memang, waktu wartawan 

"KR" kemarin mengadakan pe- 
nindjauan dibeberapa tempat di- 
kaki Gunung Merapi, ternjata, 
bahwa penghidupan rakjat disa- 

na tidak berobah, Tidak ada tan. 
da2 kegelisahan rakjat dan pula 

tidak nampak kesibukan mereka 
untuk mengadakan persiapan 
  

nja alat2 sendjata jang selaras 
dengan  kedudukannja dimasa 
latihan2 itu untuk bisa diper- 
gunakan diwaktu negara dalam 
“keadaan atau menghadapi ba- 
haja nasional, — Ant,   

mengungsi. Malah mereka agak 

heran, waktu ditanja mengenai 
keadaan gunung itu. Djadi nja- 

talah bahwa instruksi untuk ber. 
siap2 kemarin belum merata, 
Baru sebagian penduduk dari 

ketjamatan Srumbung diberi in- 
struksi supaja trap waktu ber- 
siap mengungsi, Rakjat disana 
diserukan supaja bersedia obor 
agar kalau terdjadi sesuatu me- 
reka dapat mentjari djalan da- 
“lam keadaan jang gelap. 

Tempat? jang langsung 
terantjam, 

Menurut keterangan A. W. 
Srumbung sdr, Supangkat, tem- 
pat2 jang langsung terantjam 
oleh bahaja jaitu Srumbung, Ba. 
badan, Grindjing, Keningar, Ge- 
djugan, Balong, Ngablak, Tegal- 
randu, Ngargosuko, Mranggen 
dan Kemiren, Sebagai persiapan 
menurut rentjana kemarin di- 
buat djembatan darurat (vlucht. 
brug) antara Babadan dan Du- 
kun (daerah Salam). Seperti 
djuga dalam tahun 1980, satu2- 
nja tempat untuk melindung 
(toevluchtsoord) adalah Gunung 
Gendol (didaerah Salam), 

e 

Lambaga # 
Kon Batasisasah Gennatachap 

van Kunstan an Wetenschaopen 

Sampai dimana 
bahajanja? 

Sesungguhnja laporan "keada. 
an bahaja” dari Gunung Merapi 
baru diinstruksikan oleh instan- 
si jang berkewadjiban, jaitu Di- 
nas Gunung Berapi di Bandung, 
kepada pihak Pamongpradja di- 
tempat disekitar gunung. itu. 
Kalau dalam tahun 1930 dulu 
kawah “Gunung Merapi hanja 
sebagian tertutup dan sudah da- 
pat menimbulkan bentjana jang 
begitu besar bagi rakjat diseki- 
tarnja, maka keadaan jang se- 
karang ini menurut ilmu penge- 

tahuan akan lebih membahaja- 
kan. Sebabnja menurut ketera- 
ngan2 jang kita peroleh, kini 

kawah Gunung Merapi boleh di- 
katakan sudah hampir tertutup 
sama. sekali. Dengan demikian 
kalau keadaan itu tidak bero- 
bah ,kemungkinan meletus ada. 

Residen Muritno tidak 
djadi menindjau. 

Berhubung dengan keadaan 
jang membahajakan dari Gu- 
nung Merapi itu, maka tidak 
sadja Gubernur Budiono akan 
mengadakan penindjauan di- 
tempat2 itu, tapi djuga Residen 
Kedu, Muritno kemarin itu me- 
nurut rentjana akan melihat? 
keadaan dibeberapa tempat jang 
dianggap perlu. Kabarnja djuga 
seorang ahli gunung berapi (Dr. 

ebudaisas ON, Tee 1 8). 

  
  

    

        

minta bantuan 

Pasukan? jang 
aga gedung parlemen telah diperintahkan supaja menem- bak djika kaum Komunis mentjoba petjahkan pendjagaan itu. 

hingga 250 yard dari wilajah 
Sovjet, seperti dikatakan oleh 
pihak Rusia. 

Main tangkap. 
Pemerintah Iran pada hari 

Selasa telah mengadakan pe- 
nangkapan2 lagi, dan sedjak ha- 
ri Senin kemarin semuanja 420 
orang, sebagaian besar opsir2 
tentara jang telah dipensiun. 

Diantara mereka jang ditang- 

kap pada malam Selasa ialah 
djenderal Chah Bakhti, bekas 

gubernur militer Azerbeidjan, 
beberapa orang bekas menteri, 
beberapa wartawan dan Djemal 

Himami, bekas pemimpin oposisi 

dalam parlemen Iran. 
Siasat” Kashani 

Pemimpin keagamaan Ayatol- 

lah Kashani jang mendjabat 

ketua parlemen sementara itu 

telah berhasil menjegah adanja 

sidang parlemen pada Selasa 

pagi ini jang menurut rentjana 
akan diminta supaja memberi 
kepertjajaan kepada pemerintah 
Mossadeg. 

Siasat Kashani ini ialah ber- 
dasarkan keberatan2nja jang 

dikemukakan terhadap pengang 
katan seorang gubernur militer 
baru untuk ibukota Teheran 

oleh Mossadeg. Kashani mene- 
gaskan bhw Madjelis tidak akan 

bersidang selama gubernur mili- 

ter baru itu berkuasa, karena 

para anggota parlemen. tidak 

merasa terdjamin . keamanan 
mereka. 

Antjaman Mossadeg. 

Perdana menteri Mohammad 
Mossadeg menjatakan kepada 

anggota2 Front Nasional, bahwa 

ia tidak akan membiarkan pe- 

nundaan2 oleh parlemen untuk 

permintaannja supaja parlemen 

mengadakan  kerdjasama “guna 

melindas pusat2 kekeruhan di 
Teheran. 

Djika parlemen tetap menun- 
da2 usahanja itu, kata Mossadeg 

maka ia akan menudjukan seru- 

annja kepada rakjat Iran. 
Menurut pendapat para penin- 

djau jang dimaksudkan oleh 
Mossadeg ialah bahwa dalam 
keadaan itu ia akan membubar- 
kan parlemen, 

Dua orang anggota partai Tu- 
deh (partai Komunis Iran) pada 
hari Selasa mendapat luka2 bex 
rat, seorang diantaranja kemu- 
dian meninggal, dalam bentroka 
kan jang terdjadj antara lebih   Ko   dari 3000 orang kaum demons 

    

Mossadeg minta bantuan tentara 
Demonstrasi-demonstrasi dilarang 

ERDANA menteri MosSadeg hari Selasa 
tentara guna menghadapi kaum Komunis, 

stran partai Tudeh dan anggo- 
ta2 organisasi Pan -Iran jang 
pro-Mossadeg dimuka parlemen 

Iran, demikian AFP lebih lan- 

.djut. 

Kaum demonstran komunis 

Iran jang berteriak2 sembojan2 
anti - Amerika pada malam Se- 
lasa kemarin telah melemparkan 

batu2 kearah mobil2 kepunjaan 
orang2 Amerika. — AFP. UP. 

   
ALIA TOLAK 
Persendjataan kem- 
bali Djepang. 

Menteri L. N, Australia Ri- 

chard Casey mengatakan ke 
da parlemen, bahwa sikap 

merintah Australia “teri 
persendjataan kembali Djep 

tidaklah berubah. 
Dikatakan selandjutnja, bah- 

Wa menurut pendapatnja 
djandjian Perdamaian Djepang 
akan memerlukan perubahan2 
jang besar, sebelum sesuai 
sendjataan kembali mungkin di- 
djalankan. — AFP, 

AUSTR 
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Asingkan ditempat 
rahasia 

Berhubung dengan kini se- 
dang diperiksanja perkara Sul- 
tan Hamid II, maka dengan ini 
saja ingin mengemukakan per- 
dapat saja sebagai berikut: 

Lol. Oleh karena Sultan Hamid 
LII ternjata sudah kui 
perbuatannja semua, maka 
baiknja kepadanja didjatuhi hu. 
kuman pengasingan ditempat 
jang dirahasiakan dan selama 
itu hendaknja di-,,didik” .apa- 
kah tabiatnja masih dapat di- 
perbaiki, karena se -nja ia. 

| tentunja mempunjai djasa dju- 
ga terhadap Negara. Y 

2... Berhubung dengan 
dian tersebut pada peperiksaan 
Sultan Hamid II sampai pada 
tingkatan sekarang, maka me- 
nurut pendapat saja hal itu ada 
miripnja dengan peristiwa 17 
Oktober 1952. 

Soal itu djelas dalam tuntut- 
an dari golongan jang meng- 
hendaki diberhentikannja dari 
djabatannja Sultan Hamengku 
Buwono IX (pada waktu itu 
mendjabat Menteri Pertahan- 
an), Sekretaris Djenderal ke- 
menterian tsb. Mr, Ali Boedi- 

ardjo serta Kepala Staf Ang- 
katan Perang Djend. Major 
matoepang. Padahal Westerling/ 
Hamid berusaha djuga- akan 
membunuh - ketiga pendjabat 
tersebut. Apakah ada hubung- 

annja dengan orang2 atau go- 
longan jang tidak suka kepada 
Sri Sultan, Mr, Alj dan Sima- 
toepang? 

  
    

  

   

  

kedja, 

  

  
    

  
  

    

SUPARDJO — Jogja. 
  

Moh. Natsir : 

Rakjat dan . Pemerintah 
bekerdja sama 

Untuk memelihara keamanan 
(Oleh wartawan »,K.R.” sendiri) 

Dalam suatu pertjakapan de- 
ngan pers di Solo, Moh Natsir, 
Ketua umum. Masjumi mene- 
rangkan, bahwa untuk menga- 

tasj keamanan dewasa ini, ha- 

rus ada saling mengerti anta- 
rkK, rakjat dan Pemerintah, Ha- 
rus dilihat soalnja, karena ti- 
dak tjukup dengan tindakan 
kekerasan sadja. Segenap tena- 
ga rakjat harus diminta untuk 
turup serta dalam usaha peme- 
liharaan keamanan. 

Nasionalisasi setjara sis- 
timatis. 

Mengenai nasionansasj tam- 
bang minjak, Natsir berpenda- 
pat, menjetudjui dengan tjara 
Sistimatis dan menurut kekua- 

tan negara, karena hal ini tidak 
bisa lepas dari politiek keua- 
ngan negara. Diterangkan selan 
djutnja, bahwa mengenai nasio 
nalisasi, partai Masjumi mem- 
punjai pendirian, supaja dilak- 
sanakan setjara ribut2an, per- 
tama2 : 

1. Bank sirkulasi, jang sudah ' 
dilaksdphakan, j 

2 Baen” darat,» laut, : 
udara, 

3. Perusahaan2 untuk keperlu- 
an umum. 

4. Pertambangan, 
Bila nasionalisasi itu tidak di- 

djalankan setjara, sistimatis dan 
tidak menurut kekuatan nega- 
ra, akan mengakibatkan keke- 
tjewaan sadja jang mungkin 
malahan akan merugikan nega- 
ra, , 

»Ratu?2 adil” — symtvom | 
keputusan asa, 

Mengenai timbulnja ,,Ratu2 
Adi?', Moh. Natsir berpendapat, 
bahwa hal itu adalah symtoom 
dari keputusan « asa. Hal ini 
memang berbahaja kalau dipa- 
kai untuk ,politieke  doelein- 

| den”. Satu2nja djalan untuk 
membrantasnja ialah mengem- 
balikan “kepertjajaan kepada 
Tuhan dengan mengadakan pe- 
nerangan2 untuk mengembali- 
kan iman dan tauchid. 

Tak ada paksaan, 
Lebih landjut Natsir menja- 

takan, bahwa belum banjak di- 
ketahui orang tentang ideologie 
Islam dalam mengatur negara. 
Prinsip Islam mengatakan, hah- 

! wa Islam wadjib berdjoang un- 
tuk agama, dan tidak ada pak- 
saan dalam Islam, 
Dalam pada itu diinginkan 

agar hidup perseorangan dan 
masjarakat didasarkan pada 
adjaran2 Islam, Tidak benar ka 
lau orang mempunjai sangkaan 
bahwa dengan dasar2 itu, akan 
,mengantjam” kedudukan 
orang jang tidak Isiam, demiki- 
an antara lain Moh. Natsir: 

Perlu ditambahkan, bahwa 
Moh. Natsir selaku Ket, Umum 
Masjumi dewasa, ini mengada- 
kan perdjalanan?2 kedaerah2 Su 
rakarta, dan selandjutnja dae- 
rah2 Karesidenan ' Banjumas 
dan Kedu. — (Kor.). 

  

K Kepada seorang pemuda jane 
pada bazaar amal  digodung 
CHTH di Jogja semalam. mon- 
dar-mandir membawa. foto-toes 

tel, dengan ' manisnja seorang 
mahasiswa puteri minta dipo- 
tret, Tapi dengan menjesat pe- 
muda tersebut: mendjawabs Sc 
Jang, Zus, aku hanja membawa   kam toestel wartawan filmutja 
dam lanpunja pun sudah dub is!” 
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2. lembu telah datang ke aan 2. 

  

“dari Negeri Belanda, 

“ni teiah dibubarkan. 

- wakilnja, jaitu Hadji Mustafa 

y selama didalam tatanan : — “Ant. 

| Tam 

“MEDAN — Peta gapai susu, | 

     a supaja pendjualann 
susu lembu dapat dinaikkan 
ganja, mer 

“ga sekarang Rp. 2 

    

  telah oten ena - & 
baba 1006 ne ada 3 

korban2. tersebu      
“baru ini 

ang du 

tut 

      
      

   

FIS nat dari : egara dimana 
kaum, wanita beroleh status jang 

sedjak penghabisan pe- 
“ke 2 jalah Diepang, | 

SR 

    

wanita Na aja .Kementerian 
Perburuhan Djepang jg menun- 

“dilapangan politik, pen- 
didikan, dan ekonomi untuk wa- 
nita» Djepang. . 

“ Dalam. tahun 1945 bulan De- 
alan 'Dewan perwakilan Rak- 

8: . jat Djepang Telah menerima ba- 

    

     

     
        
    

     

         

    
    
   
    

   
      

    
   

  

       

  

   
     

    
   
     

   
    

  

    

  

   
   

   

  

Tung Sangnng menaati ketua- 

BALIKPAPAN. 
Aksi Nasional, jang seperti ba- 
ru2 ini dibentuk berhubung de- 
ngan pengusiran Go dan Sunito 

Pan : 

karena | 
tugasnja telah selesai, maka ki- 

AMPENAN — Berkenaan de- 
ngan kongres: alim ulama selu- 
ruh Indonesia pada tanggal 24 
— 28 Maret jad. di Medan, ma- 
ka dalam 'konperensi alim ulama 
seluruh Lombok telah memutus- 
kan akan mengirimkan 3 orang 

Bakri, Hadji Zainuddin Pantjor 
dan Naa Alawie. 

I0 TAHUN DAN 
8 TAHUN 

Unta pentinitickan | 
“Karena hakim berpendapat 

bahwa Giman dan Untung Ram- 

  

-kusen telah bersalah dalam per- | 
(Kara pentjulikan dimana ter- 
sangkut uang tebusan sebanjak 
Rp. 200.000.—, Pengadilan Ne- 
geri Surabaja mendjatuhkan hu- 
kuman kepada Giman 10 tahun 
dan U. Ramkusen 8 tahun ma- 
sing2 dipotong waktu selama di 
dalam tantn Permintaan 
sa adalah 12 dan 9 tahun Dana 
mereka masing2 dipotong waktu 

(ik agar supaja wanita Djepang 

berhak memilih, dan pada per- 
tama kali ia melakukan pemi-- 

: gama. ogara Dhan 10 April 19 
- Bandjarmasin kaga sdr. Uni” tanggal BEN 

  

. 39 Orang wanita telah dipilih 
masuk parlemen. Tahun lalu 24 
wanita mendjadi anggota parle- 
men, 12 Orang dalam tiap De- 
wan. Meskipun djumlah wanita 
ini masih ketjil, tetapi faedahnja 
akan lebih besar kalau sudah 
beroleh pengalaman, 

Dalam tahun 1951 banjaknja 
anggota wanita dalam dewan 
daerah telah naik dari 798 sam- 
pai 979. 

Belas enak dalam 
“keadaan perhambaan maka wa- 
nita Djepang kini melakukan 
haknja dengan sebaik2nja seba- 
gai warganegara kelas. 1. Dalam 
pemilihan pertama ada 2/3 dari 
“wanita jang berhak memilih 
memberi suaranja. Dibeberapa 
“distrik lebih banjak wanita jang 
memilih daripada orang lelaki. 
Menurut statistiek dalam pemi- 
lihan2 terachir di Djepang pe- 

| milihan wanita bertambah lebih 

banjak. Pun tentang tanggung 
djawabh sangat diperhatikan oleh 

| kaum wanita. Tahun lalu ham- 
-pir 50.000 wanita Djepang me- 
ngadakan pembitjaraan untuk 
umum, misalnja kebebasan pen- 
duduk mendjadi perantara, ang- 
gota komisi perantara dalam 

| perkara keluarga, perantara da- 
lam kemakmuran penduduk, da- 
Jam kemasjarakatan, dalam pen. 
didikan, anggota dari komisi pe- 
nasehat tentang perburuhan, dls, 

Banjak pendjabat wanita dim 
lapangan penjelenggaraan jang 
bersangkutan dengan wanita 
dan kanak2, Misalnja, 'seorang 
wanita kini telah mengepalai 
kantor bagian wanita dari. Ke- 
menterian Perburuhan. Bagian 
pemeliharaan dan pengawasan 
kanak2, pun bagian kesehatan 
dari Kantor Kesehatan dipimpin   

'Anggauta2 
426 jang I 

| oleh seorang wanita. Tiap2 ka- 
ap nasional Lediake 1Oanema 

ex batalion 
Ga 

  

Banjek keluarganja jang mati #elapapai 
ANGGAL 2 - 8 oleh jang berwadjib didaerah: Pekalongan sedang diperiksa adanja 20 majat 

kan penduduk disepandjang djalan 
ngan disebelah selatan Pekalongan. 

Diduga semuanja adalah majat 
anak buah bekas batalion 426 jang 
daerah Brebes ke Surakarta: tetapi 
pasukan TNL. 

  

  

KURSUS. B. 
Kwrena telah lama maa 

belum djuga ada pe 

      

Apaan. 

kurangan2 2 
kumnsis2. « 
PERTAMA : Inna pene- 

rangen listrik. Hergga kai kurs 

| terus - 

“jang diderita oten.| 

    £ mengenai kursus 
bahasa Inggeris. Usul tamba- 
ham utk canyergation hingga kki- 
mi. dlm. d Padahat sbg. 
tjalon Te KA. saja rasa S0- 
n sconversation” “ini, harus Su- 

h tidak merupakan rintangan 
lagi. Tatan kenjatnahmja..seka- 
rang, | masih. merasai ke 
sukarannja: dun ini, terbukti da 
ri udjian uangan Jang. baru? 
ipad MesgurtaA 5 

  

jang kabarnja diketemu- 
dalam hutan? dan pegunu- 

keluarga dari gerombolan 
dikabarkan ,,bojong” dari 
jang terus dikedjar2 oleh 

Menurut enak majat2 
tersebut bukan akibat kena tem. 

dan kelelahan, jang dapat terli- 
hat pada. keadaan badan dan pa- 
kaian2nja jang masih melekat. 

Patut dikabarkan, sedjak disi- 

pai didaerah Kadjen jang Ik 70 
ib | km. djauhnja, dibeberapa tempat 

“(3 kali mereka terlibat dalam 

pertempuran dengan pihak: Lgi 
|iang. mengedjarnja. 

| Menurut kabar terachir ba 

“gal A4 - 3 gerombolan sebanjak 

' Iberada didaerah Kalitengah, jg 
berarti, mereka. kembali kearah 

TNI disekitar Kandangserang: 
Dari Kalitengah gerombolan te- 
rus ke Modjolangu dekat- Wa- 
tukumpul membelok kearah se- 
latan dan. kemungkinan. besar 
mereka menudju Danasari, Pan- 

danarum, Kalibening, dalam 

.uSahanja mentjari djalan keluar 

kearah. gunung Dieng. (Wonoso- 

bo). — Ant, 

T 

    

  

Betul kursis2 diharuskan, 
ngikuti kursus pada Mai 3 
hasa Inggris” Ka jang katanja | 

tapi" Talay h ha m ja tielaris 5 .ming 

kalau memamg mau memper- baiki, hendaknya waktu jang dua tahta itu duper grwnakan. Ti ka ana 2 das 

  
     
     

  

   

  

  

a | bermotor, 
in | kota Bandung kini sedang me- | 

: “beberapa. bulan jaitu 

MEMPERKETJIL KETJE- 
'LAKAAN LALU- 

2 LINTAS 
Dalam menghadapi keadaan 

“makin bertambah - tambahnja 
kendaraan, terutama" kendaraan 

polisi lalu - lintas 

£ 

“|rentjanakan penjempurnaan 

peraturan2 Jalu - lintas untuk 
. , | mempererat dumlah ketjela- 
g | kaan. 

    ana Itu, menurut 'ketes 
ngan inspektur 

Intas. Nasarudin, meliputi 
ha2' jang telah dimulai sedjak' 

ra 

'an2' berupa. teori pandu? dan 
per. tidak lama lagi djuga Haa 

idak | SIR. 
'anak2 sekolah mulai kelas 5 

“Sampai kepada 
| Sekolah Menengah. Pada nari 

- | kebaktian pandu" jang baru 
lalu, dengan. perantaraan Ipin- | 

Tao (Tkdtan Pandu, Indonesia)        telan Na Aa Bana 

ARUN? 3 achir ini deradjat wanita ii 1 
“telah beroleh kemadjuan besar. Dasar sama hak AK ica ana 

ata Nan sangat bertambah. Untuk mempraktekkan dasar | 
sinta) perserikatan2 dan persgoranaa telah Ne 

bakan tetapi karena kelaparan 

“njalirnja geraknja gerombolan | - 
tersebut dari daerah Brebes sam 

3 — 400 orang telah disinjalir |- 

barat, mungkin karena dikepung | 

polisi lalu- 
usa 

       

    
      

      
       

   

   

  

   

  

    

  

    

    

   

  

   
    
   

   

      

     

  

    

   

  

   

   
   

    
       

  

  

& La 

punjai seorang: wanita sebagai 

menteri muda. 
Kemadjuan wanita dari se- 

gala lapangan pekerdjaan se- 
| mendjak perang dunia ke 2 sa- 
| ngat mengagumkan. Menurut | 
1 keterangan, tidak ada Japangan 
jang tidak berpegawai 

wanita, 
orang. 

Hukum2 ebua Perburuhan | 
jang diselenggarakan dalam bu- 
lan September 1947 melindungi | 
sjarat2 pekerdjaan pekerdja wa. 
nita, pun tentang dasar sama | 
dalam pembajaran buruh wamta 

untuk melindungi sjarat2nja 
sendiri dalam TAAT pekerdja- | 
annja. 

Lebih dari 8.000:000 wanita 
Djepang bekerdja dipertanian 
dan menundjang penghidupan 
desa. Banjak orang daripada me. 
ngusahakan koperasi pertanian 

| dan menaruh kejakinan bahwa 
| koperasi akan memperbaiki eko- 
nomj pertanian. 

Pergerakan kearah bungsu. 
pan modern tersiar diseluruh ne- 
gara. Pelbagai organisasi wanita 
bekerdja hendak meninggikan 
kehidupan rumah tangga. Kini 
hampir 6:000.000 wanita men- 
djadi anggota dari organisasi 
daerah. 

5 “Selain dari itu beberapa kelom 
pok wanita berserikat untuk ba- 

| dan? istimewa dengan tjabang2 
| diseluruh Djepang, misalnja Sa- 
rikat Wanita Pemilih Djepang, 
Sarikat Mahasiswa Wanita. Dje- 
pang, Sarikat Wanita Demokra- 
si dan Sarikat Kaum Ibu Dje- 

pang. 
Sedjak tabu 1947 tjara penr 

njelenggarakan pendidikan ber- 
sama2 dan kesempatan sama 
.dalam pendidikan. Tidak seperti 
sebelum perang maka kini anak 
laki2 dan perempuan bersekolah 
bersama2 disekolah landjutan 
dan sekolah tinggi. Hampir 
50.000 wanita kini bersekolah 

tinggi di Djepang. 2 
3 

“Untuk mengawasi program 
baru ini maka diadakan panitia. 
pendidikan dan penduduk terke- 
muka dipilih mendjadi anggota. 
Tahun lalu ada 35 orang wanita 
mendjadi anggota panitia pendi- 

dikan. 
Dalam. penghidupan wanita di- 

kalangan keluarga maka telah 
terdjadi perubahan besar, Dida- 
lam hukum pidana telah ditetap. 
kan tentang kehebasannja me- 
milih dalam pe nan “persa- 
maan -suamj dengan isteri, per- 
samadh hak milik dari kedua 
kelamin 

—- Kemadjuan ini berakar dalam 
konstitusi baru di Djepang jang 
mendjamin bahwa.,,sekalian:pen 

k 

  

8 duduk berlindung sama dibawah 
hukum dgn ta' ada perbedaan 
dalam hubungan politik, ekono- 
“mi, sosial jang mengenai suku 
atau bangsa, igama, kelamin, 
deradjat sosial atau turunan da- 

rah”. i 

Kesempurnaan emancipatie 
wanita Djepang akan berlaku 
dengan perlahan-lahan. Masih 
banjak halangan dan keberatan 
jang akan diatasi jang memba- 
wanja ke status berhukum, Akan 
tetapi Djepang berusaha beroleh 
tempat kemadjuan ditengah2 
dunia dimana laki2 dan wanita 
bekerdja bersama2 sebagai te- 
man dalam lapangan hidup baru. 

  

INDONESIA 
Keknperensi perburuhan 
Internasional. 

Menurut kementerian perbu- 
ruharn. Pemerintah telah me- 
ngambil keputtsan. untuk me- 

i Suatu perutusam untuk 
mewakili R.I, dalam konperen- 

si kedua panitia kerdja perke- 
bunan dari organisasi perburu- 

DELEGASI 

han internasional, jang akan di 
adakan di Havana (Cuba) tang 
gai 16-28 Maret int. 

Perutusan 'itu bersifat ,,tripar 

tite dan terdirj dari Wakil pe- 
merintah Mr, Sutikno dari Ke- 
menterian. perburuhan sebagai 
ketua perutusan dan Amin Tjo- 
krosuseno wakil kepala djaw. 

perkebunan dari kem. pentani- 
an. Wakil buruh Chairudin dari 
Saribupri Medan dan Mr. Moh. 
Daljono dari SBII Djakarta. 
Wakil madjikan Mr. R. Nolen 
di Medam, dan Ir Sungkono da- 

kementerian pertanian sedang 
sebagai penasehat mrangkap 

tonga di Medan (Perbupsi). Per- 

“utusan berangkat 9 Maret, — 
Ant. : 

  

MODAL KAMPUNG 
Dalam Pekan Raya 

Dalam pekan raja internasio- 
nal jang akan berlangsung bu- 
Tan Wovobria tahun ini Djawatan 
Pusat. Perindustrian akan me- 
ngadakan pameran jang mem- 
perlihatkan “hasil industri jang 
tidak terdapat - dinegeri2 lain. 
Akan diperlihatkan pula export 

donesia ini, 
Selain itu Djawatan, Pusat 

Perindustrian dalam. pekan ra- 
ja internasional itu akan mendi 
rikan. model. kampung mengenai 
tjaranja hidup rakjat jang ber- 
ada ditengah, dim dan sekitar 
masjarakat desa.. Untuk per- 

| kampungan ini memerlukan luas 
tanah Ik. 10.000 M2, Djumlah be, 
ajanja ditaksir Rp, 50.000,000,«   

" . 7 ho metan 

Ixra-sidang kabinet itu, tidak aja- 

dan laki2. Selain 'sah-nja hal ini, | 

dalam 'perkerakhn serikat buruh | 

didikan baru berlaku, jang me- |, 

ri pusat perkebunan negara 

anggota tjadangan Mr. H. Sili- 

dari negeri agraris seperti In- 

DARI SIDANG 
KABINET 

Kabinet dalam sidangnja pa- » 

disekitar amende- 

men2 jang diadjukan oleh pihak 
parlemen, terhadap rantjangan 

| Undang2 Pemilihan Umum. 
Dua atjara lainnja jang djuga 

telah ditjantumkan. dalam atja- 

| di dibitjarakan, jaitu mengenai 
'soal rentjana pembelian padi 

men untuk barang? import. Ti- 
dak djadi dibitjarakannja dua 
atjara tersebut diatas, ialah ka- 
“rena Menteri2 jang bersangku- 
tan, jaitu Menteri Keuangan: 
dan Menteri Perekonomian ti- 

dak hadir dalam sidang kabinet 
kemarin itu, jang Kabarnja se- 

dang mengadakan  perundi-' 
mngan2 mengenaj persiapan2 jg 
bertalian dengan soal penana- 
man modal asing di Indonesia. 

Mengenai dibitjarakannja 
amendemen2 terhadap rantja- 
ngan Undang2 Pemilihan U- 
.mum itu, ntehurut keterangan 
“djurubitjara kabinet Mononutu 
pembitjaraan2 barulah mengga- 
riskan tudjuan dari pada amen- 
demen2  fadi jang banjaknja 
199 buah. 
Kapan akan diadakan lagi si- 

dang kabinet belum lagi diten- 
tukan. — Ant. 

SOAL PENANAMAN 
TEMBAKAU DIBI- 

TJARAKAN 
| Hari ini djam 10.00 dikantor 
kabupaten Sleman  (Ambarruk- 
mo) akan 'pertemuan dengan 

atjara rahabilisasi penanaman 
tembakau dibekas onderneming 

  

| da hari Selasa jung lalu, hange | 
| membitjarakan satu atjara sa- 
dja, jakni 

tahun 1953 dan perubahan per- | 
aturan pembagian bukti induse- | 

| menempuh latihan itu, 

  
Sorogedug dan Wanudjojo. 

  

NI 

EHABIS mengadakan 
'stratie kemilitairan didesa 

tgl. 3 Maret pagi, jang dilakukan oleh opleidingsofficieren dari 
“ Infanterie, maka Overste Saragih dari staf Divisi Diponegoro | 
Semarang selaku wakil dari Panglima Divisi menudju kegedung 
Sekolah Kader Infanterie di Magelang. 

Mulai sekira djam 10,30 pagi 
di Alun? militair depan gedong 

S.K.I, telah berlangsung upatja- 
ra resmi penutupan Latihan ke 

3 para Commandant peleton dari 

seluruh Divisi Diponegoro, dima. 
ina dalam pembukaan upatjara 
“tsb: Directeur S.K.I. Major Su- 
karjadi memberikan laporannja 
pada Overste Saragih mengenai 
hatsil2, jang telah diperoleh. da- 

lam Latihan ke 3 itu. 

Baik kepada Pimpinan S.K.I., 
maupun kepada para Instructeur 
dan terutama pada para peleton- 
commandan jang telah selesai 

Overste 
Saragih selaku wakil dari Pang- 
lima Divisi Diponegoro mengu- 

tjapkan sebuah pidato singkat 
berisi nasehat2. Kepada para 
commandant dikatakan, agar la. 
tihan jang mereka ikuti selama 
6 bulan itu menambah keinsjaf- 
an dalam lapangan ketjakapan 
militair, gerakan2 peleton serta 
disipline, jang harus mendjadi 
bekal ditempatnja masing2 nan- 
ti, dengan harapan. para com- 
mandant2 itu mendjadi com- 

mandant jang sempurna. 

Perlu diketahui, djumlah jang 
dilatih dalam Latihan ke 3 tsb, 
ada Ik. 50 commandant Peleton 
dari seluruh Divisi Diponegoro, 
terdiri atas pangkat sersan 

  

Ruslan Abdulgani: 
  

ri 2 segi, jakni segi desintegra- 

si, jang merupakan kekuatan2 

.jang bersifat memetjah2 a31 

destruktif, dan segi integrasi, 

jaitu kekuatan2 jang membawa 

kepada persatuan. Dalam pasa 

itu ditegaskannja, bahwa para 

pegawai penerangan harus ber- 
diri dipihak integrasi, jang rne- 

njatukan segala kekuatan2 &l- 
dalam negara. : : 

Selandjutnja dikupasnja Aju- 
ga pendirian djuru penerang da- 

lam menghadapi pemilihan 

umum jang akan datang, meng- 

hadapi soal keamanan dll.-nja. 
2 Integrasi contra 

Kata Ruslan Abduigani, Re- 

publik Indonesia adalah wudjud 
kemenangan | dari  kekuatan2 
integrasi atas kekuatan2 desin- 
tegrasi. Puntjak integrasi itu 

adalah saat proklamasi. 
'Diakuinja, bahwa berkalj2 ke- 

kuatan integrasi itu mengalami 

kekalahan dalam menghadapi 
kekuatan dari desintegrasi  pi- 
hak lawan, tapi tidak terpatah- 
kan. Diperingatkannja, bahwa 
kekuatan2 “desintegrasi. itu se- 
karang belum hilang semua. Se- 
bagai tjontoh taraf2 desintegra- 
si jang pernah dialami oleh Re- 
publik Indonesia dikemukakan- 
nja. zaman blokkade Belanda 
terhadap R.I, sehingga R.I. di- 
pulau Djawa hanja terdiri atas 
7 karesidenan sadja dan bebe- 
rapa. daerah di Sumatera, ke- 
mudian federasi jang disodor- 
kan Belanda dan jang merupa- 
kan ”Balkanisasi dari Indone- 
sia”. Walaupun dalam perkem- 
bangannja masih ada proses de- 
sintegrasi dalam tubuh negara, 
tapi djika keadaan tahun 1945 
dibandingkan dengan 1953 ke- 
madjuan2 dalam hal alat2 untuk 
mentjapai' tjita2 sudah lebih 
nampak sekarang. Taraf2 inte- 
grasi jang kita alami ialah -de- 
ngan timbulnja kembali negara 
Kesatuan, baik territoor maupun 
jdeeel. 

Mengenai attribuut2 sesuatu 
negara jang merdeka. diterang- 
kannja, bahwa ketiga2-nja jaitu 
tentara, keuangan dan perhubu- 
ngan luar negeri sudah ada di- 
tangan pemerintah nasional. Di- 

tambah lagi dengan administrasi 
.negara,, lembaga2' demokrasi 
(Dewan2 Perwakilan Rakjat) 
dengan partai2nja sudah kem- 
bang pula. . : 

Ruslan Abdulgani  memperi- 
ngatkan, bahwa walaupun '.itu 
semua belum sempurna tapi 
orang harus. sadar, bahwa itn 

dan wadjib disempurnakan de- 
ngan memperbesar daja proses 
integrasi. 

. "Platform” bersama. 
"Dengan bersumber pada "pan- 

tjasila penerangan”, demikian 
Ruslan. Abdulgani, tiap djuru 

penerangan harus berdiri dipi- 
hak integrasi itu, 

Mengenai pimpinan proses 
integrasi itu ditegaskannja, bah: 
wa. Indonesia telah mempunjai 
suatu “platform” bersama dia- 

.tas mana ideologi “Weltan- 
schauung”-negara jaitu Pantja- 
sila, berdiri, Djiwa itulah jang 

. memimpin proses integrasi. 
Usaha? integrasi. 

Berbitjara tentang keadaan 
sekarang, Ruslan Abdulgani me- 
negaskan, bahwa Kabinet Wilo- 
po sedjak terbentuknja.mengha- 
dapi gedjala2 desintegrasi : Ta- 
pi Pemerintah itu dengan aktip 
bertindak untuk.menjatukan un. 
tuk. mendapatkan integrasi, Ini 

    
Uraiannja itu ditindjaunja da 

adalah hasil perdjuangan rakjat ' 

'Ojangan membakar selu- 
ruh masjarakat 

Api enthousiasme pemilihan umum 
tanda hidup 

EKRETARIS Djenderal Kementerian Penerangan Ruslan 
Abduilgani, ketika membuka konperensi 

propinsi Djawa Barat, telah memberikan uraian tentang soal? 
lama jang hingga sekarangpun masih mendjadi soal, dan suai2 

baru jang tumbuh dalam. proses perkembangan, jaitu soal2 jang 
dihadapi oleh negara Republik Indonesia, P 

dinas penerangan 

tampak “antara lain dilapangan 
politik ekonomi dan keuangan. 
Pemerintah berusaha untuk. me. 
nurunkan begrotings-deficit da- 

ri 4 miljard kepada 1,75 miljard. 
dengan membatasi kemewahan2 
jang tidak periu dan penghema- 

tan Pemerintah tidak berniat 
untuk mentjari hutang dari lu- 
ar negeri jang akan mengikat 
dan berusaha supaja dari dalam 
diichtiarkan penghematan2 itu. 

Sebagai tjontoh akan penghe- 
matan2 itu diambilnja anggaran 
belandia. Kementerian Penera- 
ngan jang dulunja 188 djuta ru- 
piah dan sekarang tjuma 133 
djuta. Tjontoh Jain lagi ialah 

jang dulu tiap tahunnja mema- 
kan ongkos 130 djuta rupiah.dan 
sekarang tidak sepeser pun. 

Peristiwa 17 Dktober. 
Ditengah2 tindakan aktip un- 

tuk mendapatkan lagi daja in- 
tegrasi maka. timbullah 'peris- 
tiwa 17 Oktober”. Menurut pen- 
dapat Ruslan 'Abdulgani. peris- 
tiwa jang menggontjangkan pu- 
blic opinion, itu pada. hakekat- 
nja adalah belum selesainja pro- 
ses integrasi dikalangan tenta- 
ra dan dikalangan lembaga2 de- 
mokrasi seperti parlemen, se- 
hingga kedua pihak itu hampir 
sadja saling tjaplok. 

Tentang usaha Pemerintah da. 
lam hal ini diterangkan, bahwa 
adalah keharusan bagi Peme- 
rintah untuk menampung sega- 
la keinginan2 dalam bentuk un- 

dang2 pertahanan dan pemilihan 
umum. 

Tentang pemilihan umum jang 
akan datang itu lebih djauh di- 
tegaskan oleh pembitjara, bah- 
wa, itu akan membawa dynamik 
Juar biasa dalam masjarakat, se. 
bab dengan pemilihan umum itu 
Indonesia akan memasuki masa 
penting. Partai2 akan berlom- 
ba2 dan bertanding paham. Ma- 

Ka akan berkobarlah api en- 
thousiasme, jaitu api tanda hi- 
dup., Tapi dalam api itu mung- 
kin bersemi djuga -orthodoxie, 
intolerantie dll. Maka dalam pa- 

da itu harus didjagalah djangan 
sampai api jang menjala dalam 
sekam itu sampai membakar se- 
luruh perumahan masjarakat. 

Dari para djuru penerangan 
Ruslan Abdulgani mengharap- 

kan. supaja bisa menunaikan 
kewadjiban melaksanakan po- 
kok negara jang bersysteem de- 
mokrasi itu jaitu dalam hal pe- 

milihan umum, dan mendjaga 
supaja api enthousiasme sebagai 
tanda. hidup tetap: menjala tapi 
djangan mendjadi pembakar. 

Demikian antara lain pidato 
Ruslan Abdulgani. 

Sukses tidaknja pemilihan 
umum. tergantung dari 
Djawa Barat. 

Kepala Djawatan Penerangan 
Propinsi Djawa Barat Osa Ma- 
liki, jang berbitjara sebelum Se- 

kretaris Djenderal Kementerian 
Penerangan itu, menerangkan, 
bahwa konperensi sekarang ini 
meletakkan titik 'berat kepada 
sifat bekerdja. semata2 dan un- 
tuk berusaha mentjari. djalan, 

menganalysa. dan kemudian me- 
metjahkan. soal2. jang berhubu- 
ngan dengan tugas2.Djawatan 
Penerangan, Waktu jang chusus 
dalam konperensi itu akan digu- 
nakan untuk membitjarakan. so- 
al pemilihan umum ditindjau 
dari tugas2 Djawatan Penera- 
ngan. 
Diharapkannja supaja terda- 

pat saran2 jang berguna dalam   rangka, usaha penerangan me- 
ngenai pemilihan umum, — Ant, 

jadilah Commandant 
jang sempurna 

Kata Overste Saragih di Magelang 
emeriksaan terhadap suatu demon- 

pengeluaran untuk mobil dinas, 

    

Tjawang daerah Magelang pada 

hingga Pembantu Letnan. — 
(Kor). : 

BANTUAN TEHNIK 
K.L.M. 

Utk perpetaan dari Udara 
Dari jang bersangkutan diu- 

mumkan, bahwa antara Direk- 

torium Pengukuran dan Peng- 
gambaran Peta sebagai wakil 

dari Republik Indonesia dan 
Koninklijke Luchvaart Maats- 

chappij N.V. bertempat di 's- 
Gravenhage, telah ditandatanga 
ni persetudjuan, bahwa KLM 
akan memberi 'bantuan tehnik 
dalam pelaksanaan pekerdjaan 
perpetaan dari udara (luchtkar 
teringswerkzaamheden) di In- 

donesia. Persetudjuan tersebut 
ditandatangani tanggal 27 Pe- 
bruari jang lalu dan berlaku 
untuk waktu 6 tahun mulai 1 
Djanuari 1953. 

Fototechnisch dan Cartogra- 
fisch Bedrijf dari K.L.M, akan 
dipergunakan sebagai badan pe 
nasehat  (adviesinstantie) me- 

ngenai ilmu pengetahuan dan 

tehnik diseluruh lapangan per- 
petaan udara, 

Atas permintaan Direktorium 

Pengukuran dan Penggambaran 
Peta, Fototechnisech dan Carto- 

grafisch Bedrijf dari KLM akan 
memberi bantuan alat2, dan dji 
ka perlu djuga pegawai. 
Pimpinan dan pertanggungan 

Gjawab mengenai pekerdjaan 
perpetaan udara seluruhnja ber- 
ada ditangan Direktorium Pe- 
ngukuran dan Penggambaran 
Peta. — Ant. 

DAERAH BANDJIR 
DIPERBAIKI | 

'Kira2 deperlukan biaja | 
5 djuta rupiah. | 

Pekerdjaan memperbaiki ke- 

rusakan?2 jang ditimbulkan oleh 

  

rah Atjeh dan Solo, menurut 

keterangan pihak Kementerian 

Pekerdjaan Umum dan Tenaga 
kini tengah dikerdjakan, jaitu 
terutama sekali jang mengenai 

urusan? kementerian tersebut. 
Demikian utk daerah Atjeh, 

oleh Kementerian Pekerdjaan 

Umum dan Tenaga beberapa 

waktu jang lalu telah dikirim- 
kan suatu alat pembangkit te- 
naga listrik (agregraat) untuk 
menggantikan alat tenaga lis- 
trik didaerah tersebut, jang te- 

lah mengalami kerusakan? aki- 
bat bentjana bandjir. 
Atas pertanjaan berapa be- 

sarkah biaja jang diperlukan 
untuk pekerdjaan?2 pembetulan 

tersebut, kalangan. tadi menja- 

takan, bahwa kerusakan? jang 
ditimbulkan oleh bentjana ban- 

djir di Atjeh jang ' mengenai 

urusan Kementerian Pekerdja- 

an Umum dan Tenaga sadja 

berdjumlah 4, djuta rupiah, 

dan biaja untuk ini sudah di- 
setudjui oleh pihak Kementerian 

Keuangan. Jang mengenai kota 
Solo menurut keterangan, keru- 

sakan2 jang ditimbulkan hanja- 

lah jang mengenai gedung? dan 
berapa besarnjf. belum. lagi di- 

bahaja bandjir baru? ini didae- | 

    

  

  

  

fogjokarta 

  

PROF. SISIT BERI 
TJERAMAH 

Pada tanggal 8 Maret jang 
lalu harj Ahad djam 16.00, ber- 
tempat diruangan kuliah Mas- 
djid. ,SSJUHADA” . Peladjar 
Islam , Indonesia (P.LI.) 'Tja- 

bang Kota Jogjakarta Bg. Pen- 
didikam Staf “Kader, akan me- 
ngadakan tjeramah jang menge 
nai soal ,,CADREB FORMING 
UMMAT ISLAM" untuk sege- 

nap anggota Pengurus Besar, 
anggota Pengurus Tjabang, dan 
seluruh anggota kaders PI. 

Jang akan memberikan tje 
ramah ialah Prof. Drs, A. Sigit. 

"BANTUAN UNTUK 
ATJEH DAN TA: 

PANULI" 
Dengan melalui G.LA. P.M.I. 

Tjabang Jogjakarta. telah me- 
ngirimkan barang2 pakaian un- 

tuk para penderita. bandjir di 
Sumatera Utara melalui Mar- | 
kas Besar Palang Merah Indo- | 
nesia jang masing2 dikirim 232 
potong pakaian untuk. Atjeh, 

dan 104 potong pakaian untuk 
Tapanuli, 

Seperti diketahui barang2 tsb 
adalah hasil dari pengumpulan 
jang diselenggarakan oleh Pa- 
nitya, Korban Bandjir Sumatera 
Utara di Jogjakarta. 

PANITYA SOSIAL BU- 
RUH WANITA 
AKAN BUKA 
Asrama untuk Buruh | 
Wanita, 

Panitya Sosial Buruh Wanita 
daerah Jogjakarta telah. me- 
nerima bantuan uang sebesar Rp 

25.000,— dari, Pemerintah jang 
maksudnja untuk bantuan pe- 
njelenggaraan sebuah asrama 
jang akan dibuka oleh Pamitya 

tersebut. 
Berhubung dengan itu pada 

hari Selasa malam  Panitya 

telah mengadakan rapat pengu- 

rus lengkap jang pokoknja akan 
membuat. persiapan2 sekitar 

pembukaan asrama itu. 
Menurut rentjana, asrama bu- 

ruh wanita akan dibuka pada 
tanggal 1 Mei jad. bertepatan 
dengam hari (Kemenangan Bu- 
ruh Internasional, dan akan da- 
pat ditempati oleh 30 orang wa- 

nita. 
Kini diadakan  persiapan2 

serta perlengkapan2nja dengan 
perhitungan2 jang berhubung- 

an dengan kesehatan bagi para 
pendiam nantinja. 

Tentang tempat, kabarnja di 
Gondomanan, Jogjakarta. 
Sementara itu Panitya Sosi- 

al Buruh Wanita telah meneri- 
ma surat djuga dari Kementeri- 

an Sosial jang pokoknja mena- 
njakan sekitar rentjana:: 
atan Kraamkliniek jang pernah 
diadjukan kepada Kementerian 
Kesehatan, tetapi tidak diteri- 

ma. 

S. R. BERBAH DAPAT 
GEDUNG BARU 

Sedjak bulan Pebruari jang 

lalu telah dibuat gedung baru 
untuk S.R. Berbah bertempat 
didaerah KI. Sendang - Tirto. 
Gedung tersebut terdiri atas 6 
ruang klas dan sebuah kamar 
untuk kantor guru2. 
Dalam bulan April ini pem- 

buatan gedung tersebut telah 
selesai. 

Selandjutnja dapat diterang-   perdapat keterangan? jang lang. 

sung, — Ant. 

kan, bahwa djumlah murid2 
S.R. tersebut Ik. 800 orang. 

  

oleh sementara surat kabar di 

sudah. 

Walikota Surakarta telah me- 

njampaikan surat kepada Pre- 

siden Sukarno untuk memberi- 

kan gambaran jang sewadjarnja 

mengenai bandjir jang menimpa   daerah kota besar ' Surakarta 
dalam minggu kedua bulan Pe- 

bruari jang lalu. Surat tersebut 

adalah untuk meredakan penda- 

pat jang timbul karena berita2 

jang. sangat dilebih - lebihkan 

jang dimuat oleh sementara su- 

rat2 kabar di Djakarta (bukan 

berita ,,Antara”), hingga Presi- 
den berniat akan mengundjungi 

Solo. Dalam surat itu antara 

lain dinjatakan, bahwa bandjir 

jang lalu itu adalah bandjir bw- 

asa jang hampir tiap tahun dia- 

lami oleh kota Solo dan tidak 

menimbulkan  bentjana sebesar 

jang diberitakan itu, 

Surat? kabar di Djawa Tengah 
jang mempunjai. pembantu di 
Solo tidak ada jg memberitakan 

keadaan bandjir itu seperti jang 
dikabarkan oleh sementara surat 

kabar di Djakarta. 

Lebih landjut kepala Djawa: 
tan Sosial kota besar Surakarta 
Suwarjo, dalam sebuah. intervi- 

ew dengan ",,Antara” menjata- 
kan, bahwa waterstand jang pa- 
ling tinggi pada pintu air, jaitu 

pada hari Selasa tanggal 10 . 2, 
adalah 5,23 meter sedang water- 
stand pada waktu normaal Ik. 

ada 8,50 meter, djadi kenaikan 

air sebagai akibat bandjir itu 

tidaklah seberapa. Rumah? di- 

tempat2 jang rendah rata2 ha- 

nja 1 meter terendam air dan 
hanja beberapa buah sadja jang 
terendam air sampai 1,50 meter. 

Korban tidak ada, Pe- 
ngungsian pun boleh dika- 
takan tidak ada, 

Bandjir Solo terlalu dibesar2kan 
Sesungguhnja seperti bandjir2 j.l, 

papa pihak resmi diperoleh keterangan, jang pokoknja me- 
njatakan, bahwa kabar2 mengenai bandjir didaerah Solo, 

Djakarta terlalu dibesar?2kan. 

Sebenearnja bandjir itu adalah sama sadja dengan diwaktu? jg 

Kerusakan rumah dapat dikata- 

kan djuga tidak ada, hanja 2 

buah rumah telah rusak karena 

memang sudah tua. Kepada pe- 
milik2 rumah itu oleh Djawatan 

Sosial telah. diberikan bantuan 

masing2 sebanjak Rp. 50.—. 
Suwarjo sangat tertjengang, 

bahwa dalam berita2 itu dinja- 

takan, bahwa telah ada 7.500 

penduduk telah mengungsi. Di- 

njatakannja, bahwa  djumlah 

penduduk jang mengungsi tidak 
seberapa banjaknja, bahkan da- 

pat dikatakan tidak ada. Asra- 

ma2 pengungsian jang disedia- 
kan oleh Djawatan Sosial dibe- 

berapa tempat didalam kota 

Surakarta tidak ada jang ter- 
pakai. Hanja Djawatan Sosial 

telah memberikan bantuan ma- 

kan pada hari2 bandjir itu ke- 

  

pada lk. 4.000 penduduk jang 

rumahnja terendam air. — Ant. 

KONPERENSI SAB.- 
PERINDO 

Konperensi Sabperindo (Sas 
rekat Buruh Perikanan Darat 

Indonesia) seluruh wilajah pro- 
pinsi Djawa - Tengah di ' Ma- 

gelang mengambil keputusan, 
mendesak kepada Kementerian 

Pertanian supaja pedoman ten- 
tang kenaikan tingkat pegawai2 
Perikanan Darat dilaksanakan 
oleh pihak Djawatan serta dise- 
suaikan dengan  djabatan dan 

tanggung - djawab jang telah 

dipikulnja. Disamping itu supaja 
kursus pengawas perikanan das 
rat jang diadakan oleh pemerin- 
tah, djangan hanja untuk mere: 
ka jang beridjazah S.M.P., tes 
tapi djuga orang2 keluar S.M.P, 

Keputusan TNNNA kada Manar   Korban. manusia. tidak ada :   djuga korban ternak tidak ada, | 

  

PA INA an han 
perdjuangan Sobsi, — Ant, 

ah mar mil Tuti 

  

DITINGGALKAN 
DUA ISTERI 

Seorang bekas pegawai 

dikota ini jang sudah mem- 

punjai isteri, kawin lagi 
dengan seorang gadis, jang 
berumur 15 tahun, Isteri jg 
baru ini sekarang sudah 

mempunjai anak. Sementara" 
“itu sebagai pembalasan atas' 
perbuatannja itu, isteri jang 
pertama ' tjinta . tjintaan: 

. dgn orang laki? lain. Tetapi 

hal ini tidak diketahui oleh: 
sang suami, Karena kesuka. 

ran2 ekonomi dalam rumah: 

tangga, maka isteri jang: 
baru dengan anaknja disusi: 
ruh tinggal didalam satu 
rumah dengan isterinja jang 

“pertama, Lama kelamaan 
isteri baru ini merasa tidak 
senang dimadu. Oleh karena 
itu ia mengikuti djedjak ke- 
marunja. Entah apa me- 
mang sudah berunding lebih: 
dulu, entah bagaimana, tapi 

njatanja belum lama ini ke- 
Gua isteri tersebut bersama2 
minta tjerai dan meninggal- 
kan suaminja dan masing2 
pergi keteman laki2nja jang 
baru, sedang sang suami. 
kini tinggal seorang diri di- 
rumah ,   

embu- 

  
  

K.R.T. NOTOJUDO PER- 
DJUANGKAN NA- 

SIB KPP. 
Sedjak beberapa hari ini 'pe- 

rangkat ke Djakarta dari Jo- 
gjakarta Acting Kepala Djawa- 
tan Perburuhan Notojudo. Mak- 
sudnja untuk mengadakan pem. 

bitjaraan dengan Menteri Dalam 
Negeri untuk bertindak sebagai 
pihak | ketiga dalam sengketa 
-KPP dan KPPP di Jogjakarta: 

Menurut keterangan jang di- 

peroleh KR, kemungkinan besar 

djika Menteri Dalam Negeri ..ti- 
dak bersedia turut tjampur, 
oleh KRT Notojudo akan di- 

perdjuangkan ke Perdana Men- 

teri, dan bila perlu ke parlemen. 
Sementara itu KRT Notojudo 

djuga akan mengurus beberapa 
hal jg berhubungan dgn BRN 

kepada BRN Pusat di Djakarta. 

URUSAN PERKEBUNAN 
DISEDIAKAN 
Rp. 100.000,— 

Untuk tahun 1953 

| Kepala Djawatan: Pertanian 
Ra'jat Daerah Taniprodjo me- 

nerangkan, bahwa urusan: per- 

kebunan pada Djawatannja-un- 
tuk tahun 1953 hanja disediakan 

uang dinas sebesar Rp. 100.000.- 
Dengan sendirinja usaha2nja 

dalam lapangan menambah bi- 

bit2 tanaman perkebunan terba- 
tas sekali. Tahun jang lalu di- 
sediakanlebih banjak, jaitu aRp. 
130.000.—. 

Dari djumlah tersebut, Ke- 
menterian Pertanian memberi- 
kan bantuannja Rp.. 20.000.—, 

sehingga. dari daerah sendiri ha- 
nja disediakan Rp. 80.000.—, 

Dari uang sebanjak itu diren- 

tjanakan. untuk pemeliharaan 

dan perluasan 6 kebun bibit jang 
luasnja 11 Ha. dan 7 kebun bi- 

bit pertiontoan di kalurahan2. 

Sementara itu dinjatakan, bhw 
hasil2 bibit tanaman perkebunan 

jang diperoleh tahun jang  ialu 

dikebun2 bibit jalah memuaskan 
sekali, antaranja terdapat 1.300 

batang pohon mangga, 3.200 po- 

hon djambu, 3.000 batang pohon 
djambu susu, 21 Kg. bibit kool, 

6 Kg. bibit petjai dan 1 Kg. bibit 

wortel. 

PERLOMBAAN MENG 
HIAS TAAR 

Dalam pameran (tentoonstel- 
ling) jang akan diadakan. dige- 
dung C,H.T.H pada tanggal 8-3 

jang akan datang, djam 17.00 - 
12.00 akan diadakan perlomba- . 

an. menghias taart. : 
Untuk pemenang akan dise- 

diakan hadiah jang istimewa, 
Pendaftaran/keterangan ' se- 

lambat2nja tg. 7-3 pada OKI 
GIOK JONG - TUGU 63. | 

BANDJIR SUMATERA: 
“UTARA ' 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera dari: 
Pegawai2 Kantor 
Kas Negeri Jogja 
Keluarga S.M.P. III 
Negeri Padjeksan 18 
Jogja 

Rp. : Dea 

3.3 42,50 

  

“Rp. 96,50 
Djumlah kemarin  Rp.5.332,03 

” hingga hari ini Rp-.5.428,53 
  

Tontonan malam ini 
REX : Japanese War Bride”, 

Shirley PARE YON, Don 
Taylor, 

RAHAJU : ,,Fra Diavolo", Stan 
Laurel, Oliver Hardy, 

WETAN BETENG : The Mon- 
Ster and the Ape”, (Serie I), 
Robert  Lowery, George 
Macready, 

INDRA. : sLouisa', Ronald Rea- 

gan, Charles Geburn,' Piper   Laurie, 
SOBOHARSONO : ,Paloma”, 

Roberto Canedo, Columba 
Domingtlez, 

SENI SONO : ,The October 
Man”, John Mills, Joan 
Greenwood. 

NGESTI PANDOWO : ,,Srikandi 
Edan” 

MURBA : ,,Selamat Berdjoang, 
Masku”, Rd, Sukarno, Netty 
Herawati, 

LUKOR: Bsd Girl”, “Jagkie 
Cooper, Gale Storm,.....' 
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Sania See   
ngan, ialah para murid 

  

  

    

   
   ebagai salah satu dari pada | 

    

nsmigratie 2. 
Dai BO Dn. 'Romb ibongan 
.menudju ke Sumat: 

    

   
: Gen Nat rapat pi eno P Ft 
. sis jang mendapat Manan 
' sar dari wakil2 Len an Daan 
: tergabung didalamnja. 
rapat tersebut disetud 

    

  

  

| Ketua . So Ka r 
! Surojo dan bendahara. 33 . Sutjip- 
'.to. Selandjutnja mereka dibantu 
gen Dean, pengurus lainnja. 

s Persis baru 2 
tiap2 sekumpulan mempunNi 
abs RS 

SUKOHARDIO 

    

. PERUMAHAN RAKJAT 
SEGERA SELESAI 

maa : LAGI tap 
     

pm Sukohardjo dikabarkan 
"bahwa dalam 3-bulan lagi, akan | 
“selesai dikerdjakan 9 buah ' tu- 
"mah PERUMAHAN RAKJAT, 
masing2 dengan beaja Rp. 11000, 
'Dengan selesainja Perumahan 
'Rakjat ini, di Sukohardjo telah 
“terdapat 15 buah Perumahan 
“Rakjat. 

Lebih landjut dikabarkan bhw 
“'kini dari Propinsi telah turun 
'Otorisasi. Beaja . memperbaiki 

. Djalan2. si 
» Ag Djalan Tandjunganom 

sampai Daleman pandjang 
3.35 km. beaja 

“Rp, 211:000-— 

2012. Djalan Padjang sampai Pa. 
4 rangtedja pandjang 1.5 km 

' beaja sebanjak Rp. 159. 000. 

Senana ak 

  

— (KR). 

MAGELA NG. 

- REVACCINATIE 
0. TJATJAR - 

:1 Maret ini, oleh 
IN Kesehatan 'Se- 

tempat telah dimulai revaccina- 
stie tjatjar terhadap murid2 se- 
-“kolah, jang didjalankan bertu- 

rut2 dari sekolahan demi se- 
-“kolahan. Pada phase pertama 

jang mendapat tjatjaran ula- 
S.R. 

“dan kemudian murid2 dari Se- 
Kolah Menengah. 

.” Revaccinatie waktu mujainja 

agak dipertjepat, karena telah 
ada 2 murid Sekolah S.R. di 

. Magelang “jang kena tjatjar. 
Menang telah sembuh. 

«Dalam pada itu, dapat dika- 

Kala bahwa beberapa hari 
. jang lalu di: Ngablak, jang. su- 

dah- sekian lama tidak ada pe 
. njakit pest, ternjata ada seo- 
rang penduduk me Laki- 
“bat longpest. Baik keluarganja, 
maupun eneng an telan 1 
barak. — (Kor). Kara 

an didaerah Pan 

   3,— dan 1 ekor kambin, 

     
     
   
   

    

   

ni- b Selain dari pada itu, baru2 

“Dari pihak DP! UKa-| 

| lan Ombtaa 2 au kearah | 

   
   

    

I tiap Sg jang mendjual 
tan dengan harga lebih dari 
Rp. 50:— diwadjibkan mengisi 

| 296 penerimaan pendjualannja, 
ari pendjualan 1.ekor sapi Rp, 

Rp: L,- 
hn | Sebagai diketahui Rukun Tani 

| iSiamet” desa Djolontoro itu 
mendapat Dimbingun dari kantor 

: 'ani . Wonosobo, dan 
| telah Being kekajaan 

| hasil. bumi, ternak dan 
| Jain- seharga Ik. Rp. 3100,- 

ini 
oleh R.T. tersebut telah dibeli 
sapi pendjantan, sebagai suatu 
langkah djuga jang pasti akan 
berarti besar bagi kenhewanan ti- 
tempat tersebut. 

Perlu agaknja dikemukakan 
bahwa Rukun Tani ,,Slamet” 
selalu memberikan bantuan2nja 
kepada Pemerintah desanja se- 
hingga setiap pekerdjaan2 desa 
al. pembangunan2 djalan, slokan 
dan pendjagaan “keamanan da- 
pat berdjalan dengan Jantjar. —3 

Berg nga Sa - 

RUMAH..S.R. KALIWIRO 
DAN SAPURAN AKAN 

' DIBANGUN. 
“Dan beajanja telah 
tersedia, 

Setelah 3 bulan rumah sekolah 
jakni S:R. Wonosobo,  Garung 
dan Leksono diselesaikan pembi- 
kinannja oleh D.P.U. dengan 
beaja Ik. Rp. 177.000.— maka 
kini telah diterima djuga oleh 
“Pemerintah Daerah Wonosobo 
uang sebanjak Rp. 190.000.—— 
dari Prop. Djawa - Tengah de- 
ngan ketentuan untuk mendiri- 
kan rumah2 S.R. Kaliwiro dan 
Pera 

sebagai diketahuj ialah bah- 
wa rumah2 S.R. .jang lama di- 
'tempat2 tersebut telah musnah 
karena tak luput pula dari si- 
asat bumi hangus lalam waktu2 
clash ke: Ir —— KKR). 

SEMARANG : 
BUKU SEWINDU PWI. 

Akan diterbitkan di Se- 

Atas usaha Surya Hadi pe- 
nulis P.W.I. kring Semarang, 
king 

  

  

    

  

    

  

Hu sedjarah P.W.I. sedjak 

-mulai dibentuk tahun 1946: di 

Solo. 
Buku tersebut direntjanakan 

setebal 200 halaman. Untuk 
memperlengkapi isinja, oleh 
penerbit telah dimintakan ban- 

tuan dari kring2 PW.I. dizelu- 
ruh Indonesia. 

— Selain itu buku tersebut akan 

diperiengkapi djuga dengan 
riwajat S.P.S. sebagai Jampir- 
an. — Ant, 

AHLI STATISTIK P.B.B. 
2. DI SEMARANG 

Tg. 4-3 di Semarang telah ti- 
ba Ecinocic, ahli statistik PBB 
jang ada di Indonesia disertai 
de Keyzer dan Kadarmawani da 

| ri Kementerian Pertanian. 
Di Djawa Tengah rombongan 

    
  

KEDAULAT    

    

z 

sn 

Djangan kirimkan satu per satu Saba & keterangan- 

nja, tapi sekaligus 10 bidji. Paling | lambat tebakan sudah 

sampai tanggal, 26,1 aret ja.d., @ibubuht. disudut atas am- 

plop ”Saj emban | h hadiah Rp. 1.500,—. 
Keterangan djangan lebih 50 perkataan. (Sjarat2 jang 
lengkap sudah kita muat kemarin. — Red.). , 

jean Gem kniad aan gunting sini EL An Jasa das ee adi ane Aa Ken 3 

Gambar iba: 4 
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liputusk yal. bagi se- 

ai disiapkan penerbitan | 
Sewindu ,,P.W.I” jg ber- is   

  
  India 

untuk, 
| man dan Wavat orang 2 membuai . 

  

statistiknja.. 

Pen indjauan' Steer 

Hasmosuwignjo, Inspektur Dja- 
Na "Penamaan eka 

dana, maka A5 Heat desa “dim 
Assistenan Temanggung telah 
| membentuk: sebuah panitya, jg 
disebut ,,Fonds Sosial” dan ber 
tudjuan untuk.membantu. kawan 1 
kawan sekerdjanja jang mende- 
rita kesulitan maupun kesukar- 
an, terutama akibat tindakan 
gerombolan pengatjau. Panitya 

  tersebut diketuaj Lurah Gentan 
Gan modal pertama didapat dari 
sumbangan setiap orang Rp. 
10,—, Disamping itu akan diusa 

| hakan djuga. agar panitya ini | 
Gapat meliputi para pamong de- 
sa lainnja.. Bantuan jang telah | 
dikeluarkan ialah untuk Kepala 

| desa Tleter Kaloran sebesar Rp. | 
jang harta- bendanja ha- 10k” 

bis digarang, — (Kor). 

ARAK2-AN TOA- 
PEKONG 

Bertepatan dengan Tjapgo- 
meh, maka di Parakan baru2 

ini diadakan arak2an Toape-” 
kong keliling kota jang diserta 
pula dengan permainan samsi 
dari para pemuda TNP” berpu- 
luh2 lampions dan gambar. Ke- 
ramaian  sematjam ini baru 
terdjadi setelah 20 sampai 30 
tahun: lampau. Untuk gambar2 
jang terbaik oleh panitya dise- 
diakan beberapa hadiah berupa 
uang tunai. Selandjutnja untuk 
14 hari lamanja dimuka Klen- 
teng diadakan pertundjukan 
wajang - Poo The Hi guna 
umum. — (Kor). 

ANAK II TAHUN 
HILANG 

Keluarga ' Muhamat dari 
desa Tlogomuljo- Temanggung 
minta diumumkan bahwa anak- 

nja lelaki bernama  Muhani 
umur 1l tahun semendjak se- 
bulan tidak kembali pulang ke- 
rumahnja setelah bersekolah 
di Temanggung. Pada waktu 
itu ia berpakaian hidjau dan 
bertjelana pendek. Kepada me- 
reka jang dapat menemukan 

diminta bantuannja untuk mem- 
beritahu kepada keluarganja. 

— (Kur). 

ahg Sema 
rang, Kedu. dan Solo disertai | 

Pes : 

  

Bekas Duta Amerika Mr. Cochrau pada tanggal 21-2-53 te- 
lah meninggalkan Indonesia dan diantarkan oleh Al. Mr. Rum, 

Mr. Mentan dgn anggotas Kor ps Diplomatik. — (IPFHOS). 

Keributan diparlemen India 
Nehru kontra Partai Komunis 

ANGGAUTA? partai Komunis dalam parlemen India, telah 
menimbulkan keributan dalam sidang 

mereka memprotes mengenai 
Amerika. di pelabuhan. Calcutt 
ke Amerika dari Korea. 

Pada waktu P. M. Nehru be- 
rusaha menerangkan bahwa 

kapal2 tsb. diperlakukan seba- 
.gai apa jang dibiasakan dalam 
tjara2 internasional, wakil2 
dari partai Komunis berteriak2 
sehingga pidato P. M. Nehru 

itu tak dapat terdengar lagi. 

Anggauta2 parlemen lainnja 
ikut berteriak2 untuk” menga- 
lahkan suara jang ditimbulkan 
oleh anggauta2 partai Komu- 

nis, sebelum P. M. Nehru me- 
ngembalikan tata tertib” dan. 
pmenjesali tindakan anggauta2 
partai Komunis bahwa mereka: 
tidak mempergunakan tjara2 
permainan” dan mendengarkan 

apa jang hendak dikatakannja, 

Pemimpin partai Komunis di 
Parlemen Hiren Mukherjee me- 

ngatakan bahwa 
dari kapal2 Amerika itu adalah 
soal jang ,,mengenai kepenti- 
ngan umum”, dan mengusulkan 
penundaan sidang. 
- P. M. Nehru mendjawab bah- 
wa ,dinegeri ini kita” tidak me- 
ngandjur2kan. adanja rasa 
membentji” dan menuduh Muk- 
herjee mempunjai ,,chajal jang 
subur” dengan mengatakan se- 
belumnja. bahwa beribu2 pesa- 
wat terbang Amerika akan 
mendarat di lapangan terbang 
Dum Dum di at 2 

  

“Hb mentar blok A-A ka 
serangan “Vishinky 

“Siapa pengganti Lie? 
ALANGAN2 delegasi negara? Barat dan blok A-A telah 
menjatakan, bahwa mereka tidak hendak memadjukan. se- 

suatu resolusi baru mengenai Korea. 
Pernjataan tersebut diberikan sebagai komentar atas sera- 

ngan keras dari Vishinsky terhadap pemerintah Amerika dalam 
sidang Panitia Politik-Sidang Umum PBB kemarin dulu. 

Pe Soal pengantian sekdjen, 
Sementara itu UP mewarta- 

kan dari New York, bahwa tam- 
paknja dalam minggu ini dapat 
diharapkan, para diplomat. ne- 
gara2 besar akan dapat mentja- 
“pai sesuatu persetudjuan me- 
ngenai kapan Dewan Keamanan 
PBB akan bersidang, untuk 
membitjarakan soal pengangka- 
tan sekretaris djenderal PBB 
jang baru. 

Menteri LN Rusia Andrei Vi- 
shinsky, telah mengadakan per- 
temuan selama 30 menit dengan: 
Ahmad Bokhari dari Pakistan, 
jang mendjabat ketua Dewan 
Keamanan untuk bulan ini, Se- 

telah pertemuan.itu Bokhari me. 
ngatakan, bahwa Rusia tidak 
minta sesuatu pertemuan ' jang 
tertentu untuk bulan ini, tetapi 
kalangan jang lajak dipertjaja 
mengatakan, bahwa Vishinsky 
tidak berkeberatan, djika De- 
wan Keamanan segera  menga- 
dakan. sidangnja untuk membi- 
tjarakan soal penggantian  se- 
kretaris djenderal itu. Sebagai 
diketahui, Trygve Lie telah me- 
madjukan permintaan berhenti. 

Sementara itu kalangan? di- 
plomatik PBB mewartakan, bah- 
wa Rusia bersedia menerima 
baik tjalon jang diadjukan oleh 
negara2. Barat, tetapi sebagai 
pengganti, Rusia menghendaki 
s konsesi atau lebih, ' Ka- 
barnja dalam konsesi? itu ter- 
masuk. kemungkinan? dipilihnja 
seorang diplomat dari blok So- 
vjet sebagai presiden Tana 
Upming PBB, — AFP. 
  

Dunia sana sini 
x Gulam Mohamad, Gub. Djen- 

deral Pakistan diundang Radja ' 
Ibn Saud untuk mengundjungi 

Saudi Arabia. Ia bertolak ke- 
marin. 

x Laksamana Ma Ohi Chang, 
komandan Angkatan Laut Ku- 
omintang kini sedang menga- 
dakan pembitjaraan di. Manilla. 

« James Barrington, wakil 
tetap Burma di PBB sedang pe- 

Iladjari kemungkinan pengadu- 
an hegerinja kepada PBB ten- 
tang adanja pasukan2 Kuomin- 

| tang di Burma. 

£ Kuo Mo Jo, presiden Aka- 
demi Ilmu Pengetahuan Tiong- 
kok bilang, bahwa para sardja- 
na RRT kini rrempeladjari dgn 
saksama buat pekerdjaan Marx, 
Engels, Lenin & Stalin serta 
“Mao Tse Tung. 

£ Aga Khan miliuner bangsa 

SO0A HN Sibuk non se kos 
nang2-annja. 

  

  

Dierman Barat me- 
njingkiri 

Pembajaran pengganti ke 

rugian perang ? 

Oleh pemerintah Federal Djer- 

man Barat di Bonn beberapa 

hari jang. lalu telah dinjatakan, 

bahwa tidak ada keadaan perang 
antara Djerman Barat dengan 

Republik Indonesia dan kemudi- 
an oleh kalangan pemerintah 
R.I. di Djakarta pernjataan ter- 
sebut dikatakan tidak benar, 

oleh karena sebagai ,,rechsop- 
volger” dari Hindia Belanda du- 

lu Indonesia telah berada dalam 

keadaan perang dg negara Djer- 
man sewaktu pada 10 Mei 1940 
negeri Belanda diduduki oleh 

tentara Djerman dan keradjaan 
Nederland berada dalam keada- 

an perang dengan Kena Djer- 

man. 
Ditanja mengenai wudjud per- 

njataan ' pemerintah” Djerman 
Barat ini, kalangan2 politik di 

Djakarta mengatakan, bahwa 

pengumuman itu mungkin sekali 

dimaksudkan untuk mempenga- 

ruhi soal bekas harta2 - benda 
Djerman di Indonesia (dulu Hin- 

dia Belanda) jang ditaksir ada 
sedjumlah Rp.64.000.000. 
Walaupun mengenai hal terse- 

but. pembajaran kembali dan 

pembajaran pengganti kerugian 

diantara pihak Djerman dengan 

pihak Indonesia memang seha- 
rusnja akan berlangsung, pem- 
bitjaraan hal itu hanjalah dapat 

diadakan didalam suatu konpe- 

rensi perdamaian dengan Djer- 

man nanti, dimana Republik In- 

donesia akan mengambil bahagi. 
annja, Tetapi didalam hal ini 
haruslaa pula diingat, 

perdjandjian perdamaian jang 

demikian ini sukar dapat diada- 

kan hanja dengan sebagaian da- 

ri negara Djerman dulu. sadja. 

Demikian kalangan2 PA tsb. 
— Ant, 

EKSPEDISI IN INGGERIS 
Kepuntjak Everest. 

“Kolonel John. Hunt, pemim- 
pin rombongan  Inggeris jang 
'akan mentjoba mendaki gunung 
Everest”, telah sampai di New 
Delhi tbersama dengan pem- 
bantunja, Tom. Bourditton. 
Menurut rentjana ekspedisi 

Inggeris ini akan mulai dengan 
perdjalanan kepuntjak Everest 
pada tanggal 15 Mei jang akan" 
datang djika Keadaan tjuatja 

kedatangan | 

bahwa. 

parlemen ketika 
singgahnja 4 kapal 

4 dalam perdjalanannja pulang 

Pihak Komunis. djuga mem- 
protes bahwa anak -buah kapal? 
Amerika dihibur oleh anggauta? 
Angkatan. Laut India dan me- 
ngatakan bahwa hal ini adalah 
perkosaan terhadap politik Juar 
negeri jang didjalankan India. 

Achirnja usul penundaan si- 
dang oleh partai Komunis di- 
tolak oleh perdana menteri 
Nehru. — UP. 

  

Perkara Sultan Hamid 
(Sambungan hal. 4). 

@dral Engels, komandan pasukan2 
Belanda di Bandung. Pihak 

Gdikin dan sesudah rundingan itu 
maka penjerbuan ditarik kem- 
bali dari Bandung. Engels wak- 

tu itu mendjadi perantara. 
Atas pertanjaan saksi menja- 

takan bahwa ia pernah mende- 
ngar nama Titaly, Didjelaskan, 
bahwa sesudah ada perantaraan 
djendral Engels, maka penjer- 

bu2 itu mengundurkan diri. 
Atas pertanjaan ketua sidang, 

Djaksa Agung memberikan pen- 

djelasan bahwa jang mendjadi 
kurban pada - pihak Indonesia 
waktu penjerbuan Bandung ada 
79 orang militer diantaranja 
Overste Lembong, major . Ir. 
'Djokosutikno dan berbagai op- 
sir lainnja dan rakjat 6 orang. 

Atas pertanjaan hakim Sato- 
chid apakah alasan saksi meno- 
lak usul terdakwa waktu itu un- 
tuk mengirimkannja ke Ban- 
dung, didjawab oleh saksi bahwa 
ia mentjurigai terdakwa. 

Ketua sidang menanja apakah 
terdakwa bermaksud memberi 
“keterangan, terdakwa Sultan 
Hamid mendjawab atas satu hal 
itu ingin memberikan keterang- 

an jaitu saja tegaskan disini, 
katanja, bukan saja tidak se- 
nang dengan pengiriman TNI ke 
Kalimantan, tapi saja tidak se- 
mang ialah tjaranja. 

Pembela memadjukan perta- 
njaan kepada saksi, apakah pa- 
sukan jang menjerbu Bandung 
liar ataw resmi, didjawab oleh 

djenderal Engels pasukan2 pe- 
njerbu ditarik kemana, saksi 
mendjawab keluar kota Ban- 

dung. 
Djaksa Agung menanjakan 

bahwa mengingat kenjataan jg. 
diminta mendjadi perantara. s0- 
al Bandung adalah  djenderal 

Engels, apakah saksi tahu ada 
pasukan2nja jang ikut dalam 
penjerbuan itu, “didjawab oleh 
saksi bahwa resminja tidak. dan 
ditegaskannja waktu itu djendr. 
Engels tidak bisa dipertanggung 

djawabkan atas penjerbuan 
Bandung. 

Sesudah“itu pertanjaan2 ke- 
pada saksi Sultan Hamengku 
Buwono diachiri dan saksi. djen- 
deral major Simatupang dimin- 
ta menghadap hakim. Sebelum 
diachiri  pertanjaan2. kepada 
saksi Hamengku Buwono, oleh 
“ketua ditanjakan apakah saksi 
Hamengku Buwono kenal ba- 
rang bukti dimedja hakim jang 
berupa revolver2 dan karabijn 

jang diketemukan dulu dikedi- 
aman terdakwa, didjawab saksi 

bahwa ia tidak pernah lihat ba- 
rang2 itu sebelumnja: — Ant. 

aan 
Ne GA 
HERE Zina OLR 
AMBSULANGE, LAROVK, 
YOU GO TO THE RAI & 

| IS A770N AND BEING 
ME THE CONTENTS... 4 Les 

EN, 21 

mahnja Dean,   
| mengizinkan, — AFP, l 5 

perang 

Tjarania tak disetudjui. | 

   

    

    
   
   
    

    

  

        
     

  

   

    

adakan rundingan dengan djen- | 

  
saksi APRA. 
Pembela bertanja ketika sudah 
dilakukan ' perantaraan oleh | 

  
E OP IE VETIM'S PACKAGE YA 
LOCKER j1 hh BEP AT Ni 

Ta ANYER DEANE HOVSE SY: 

—— Itu dia, ambulance-nja sudah datang, 
Larouxr ....ikaw pergi ke stasiun dan 

bawalah isi dari peti maj at itu kepa- 
daki... saja. akam tunggu diru- 

  

GERAKAN D.I. DIPIM- 
PIN VANDER PLAS 

Sendjata?nja dari 
i Asia Tengah ? 

Satu laporan jang diteri- 
ma oleh Kementerian Aga- 
ma dari Mekkah mengata- 
kan, bahwa gerakan Darul 
Islam di Indonesia dipimpin 
oleh Van der Plas jang pa- 
da waktu ini bekerdja seba- 
gai agen Negara2 Barat di 
Asia Tengah 
dukan. di Beriut, demikian 
dikaharkan oleh "Berita In- 
donesia"     
   

  

5 ran jang belum di- 
selidiki kebenarannja oleh 
Kementerian Agama itu, se- 

landjutnja mengatakan, 
bahwa mungkin sekali sen- 

djata2 jang dipergunakan 
oleh D.I, berasal dari Asia 
Tengah, karena di Djeddah 
setiap orang dapat membeli 
20.000 senapan-bren, kalau 

dibajar kontan dengan dol- 
lar atau uang jang laku di- 

| daerah itu, 

Van der Plas, kata lapo- 
ran.itu, di Tanah Sutji telah 

membentuk. satu organisasi 

dan: mentjoba mempenga- 
ruhi orang2 Indonesia jang 

naik hadji, hingga diantara 
orang2 jang pulang ke Indo- 

. nesia dari Mekkah terdapat 
agen2 jang bekerdja untuk 
kepentingan Van der Plas 
di Indonesia. 
Bahagian mengenai pem- 

belian sendjata didalam la- 
poran . tersebut, menurut 
“Berita Indonesia”, sangat 

“- menarik perhatian Peme- 

rintah, sehingga dilakukan 
penjelidikan tentang kebe- 
naran berita itu. 

   

dan berkedu- | 

buruh, permintaan buruh     
  

BEVAN KE RANGOON 

Kantor penerangan India me- 

wartakan, bahwa pemimpin so- 
'sialis Inggeris Aneurin Bevan, 
Selasa jang lalu telah mening- 
galkan New Delhi menudju Ra- 

1goon. 
3 Minggu lamanja Bevan ting 

gal di India. — AFP. 
  

APRIS diwakili oleh Kolonel Sa..| . 

PRESIDEN PERON MAU 
DIBUNUH 

Sebuah bom waktu jang nam- 

paknja tidak besar dan ditaroh 
dalam kopor “disetasiun Buenos 

Aires malam Selasa telah me- 
ledak, tak lama setelah presiden 

Juan Peron lewat tak djauh dari 
tempat itu, kembali dari Chili. 

Polisi di Buenos Aires hari Se- 

lasa tidak . mau membenarkan 

tentang. perledakan itu, tetapi 

pemeriksaan menundjukkan ten- 
tang Pn perledakan ter- 
sebut. — UP 

   

derungan 

cial Times” baru? ini. 

Kata2 Denham dim karangan 
| tsb, ada tenang serta berhati2, 
(seakan2 hendak  menjampaikan 

suatu saran setjara diplomatis 
kepada Pem. Indonesia, jg. pada 

dasarnja memang demikian mak 

sudnja. 
Denham mengerti kedudukan 

pemerintah Indonesia - sebagai 

pemerintah sesuatu negara jang 
baru merdeka - untuk berdaja - 

upaja mempertinggi deradjat 
penghidupan rakjatnja. Dalam 

menunaikan ke wadjiban ini, bu- 
kan sadja pemerintah harus 

mengisi kebutuhan rakjat akan 

bahan makanan, tetapi disam- 

pingnja harus djuga memperha- 

tikan Jlain2 kekurangan misal- 

nja dilapangan perumahan, ke- 

sehatan dan pendidikan, jang 
Semuanja memakan djumlah bi- 

aja jang sangat besar. 

Ia djuga mengerti, bahwa se- 

bagai akibat tumbuhnja serikat? 
akan 

kenaikan gadji bukan sadja- ka- 

rena alasan . mau mempertinggi 

deradjat. penghidupannja, teta- 

pipun djuga karena makin naik- 

nja biaja penghidupan sehari2. 

Djumlah penghasilan buruh kini 
sudah 8 kali lipat djurilah jang 

diterimanja sebelum perang, te- 
tapi mengingat sangat tingginja 

biaja penghidupan dewasa ini, 
boleh disangsikan apa keadaan 
buruh sekarang ada lebih baik 
dari pada sebelum perang. 

Pendapat Denham menjatakan 
walaupun tidak setjara terang2- 

an keluh - kesahnja bahwa be- 
ban pembajaran gadji jang ma- 

kin bertambah dan demikian 
djuga djumlah pendapatan pa- 

djak jang diterima oleh peme- 
rintah Indonesia, sebagian besar 

ditimpahkan pada perusahaan2 
asing. Rentjana2 kemakmuran 

jang hanja dapat dibiajai oleh 

pemerintah, berarti makin naik- 
nja padjak jang ditariknja.. Ke- 

naikan gadji bagi kaum produ- 

sen sangat terasa bebannja, se- 

tidak sepadan dengan kenaikan   gadji. — Ant. 

Disekitar pembelian padi 
tahun 1953 

' Djatah tetap hanja hatsil perlu sambah 
ALAM instruksi-bersama Menteri Dalam Negeri Gan Men- 
teri Perekonomian tentang pembelian padi tahun 1953 di- 

sebutkan, bahwa djatah 800.000. ton jang. ditetapkan untuk ta 
hun 1952 untuk Djawa/Madura tidak perlu dipertinggikan, asal 
sadija dapat. diusahakan supaja 
hanja 607, 

Djatah tersebut ialah untuk 
Djawa Barat 250.000, Djawa Te- 
ngah 150.000 dan Djawa Timur 

400. 000 ton padi. Penjelenggara- 
annja kukan oleh Gupernur 

dar serta diwadjibkan 
mer 'kan dengan-DPD, Un- 
tuk. mentjegah  terganggunja 
djalannja perdagangan padi dan 
beras maka pengangkutan kelu- 
ar daerah jang ditundjuk — ke- 
tjuali untuk Pemerintah — di- 
larang djika tidak diserta idzin. 
Selain itu tidak diperkenankan 
djuga  diadakannja  tindakan2 
oleh instansi daerah jang. me- 
ngurangi atau mengganggu per- 
dagangan padi dan beras. Pem- 
berian uang kepada organisasi 
pembelian padi harus - disertai 
sjarat2 djaminan baik zakelijk, 
maupun persoonlijk jang diang- 
gap. tjukup dan besarnja peneri- 
maan harus sesuai dengan dja- 
minan tersebut. 

Selandjutnja 
bahwa. ,,Rijstordonnantie 1948 
Stbl. no, 258” berlaku lagi-un- 
tuk. masa 1 Maret 1953 sampai 
1 Maret 1954. Dengan demikian 
maka semua persediaan beras, 
padi dan gabah jang beratnja 
lebih dari 1000 kg disuatu tem- 
pat penjimpanan harus ada su- 
rat idZin simpanan. 

   
    

diterangkan, 

Hasil padi bertambah. 
Kemudian  didjelaskan akan 

adanja hasil padi tahun ini jang 
lebih besar dari pada tahun jl. 

   

  

  

mentjapai hasil 100”, tidak 
seperti dalam tahun jang lalu. 

menurut keterangan dari Ke- 
menterian Pertanian. Oleh. ka- 

rena itu diusahakan supaja da- 
lam tahun 1953 lebih banjak pa- 
di jang dibeli untuk Pemerintah. 
Tertjapainja usaha untuk mem- 
beli lebih banjak didalam Ne- 
geri akan dapat menghemat 
pengeluaran deviezen. — (Kor) 

  

Pesawat Comet hantjur 
11 Penumpang tewas 

Kepala penerbang - pentjoba 
dari pabrik pesawat terbang ,,de 
Havilland” ikut serta dim. rom- 
bongan ahli2 jangeberangkat ha- 

ri Selasa menudju Karachi un- 
tuk menjelidiki sebab2 ketjela- 
kaan pesawat Comet dilapang 
terbang Karachi hari Selasa 
pagi. 

Selandjutnja Direktur dari 
Penerbangan Sipil Pakistan me- 

ngundang pemerintah Kanada 

untuk mengirimkan wakilnja jg 
akan dipersilahkan ikut dalam 
penjelidikan. 

Sebagai telah diketahui dalam 

penerbangannja dari London ke 

Sidney, pesawat Comet tersebut, 
djuga akan singgah dilapangan 
terbang Kemajoran, 

Pesawat 

sekali 

itu hantjur sama 

dan segenap penumpang 
jang terdiri dari 11 orang tewas,: 
jaitu 5 orang Kanada dan 6 
ahli tehnik Mark — AFP. 

    

—— Apa jang saja kirakan me 
mang betul... mobil itu 
dijalankan turum Aari, gus 
mung dan menurut Ssepan- 

djang trotoir' hanja samupdi 

nada waku diladjikan :! 

  

Ekasori Indonesia dlm bahaja 

karena stagnasi. produksi 
Kata pengusaha Inggeris: 

'KONOMI Indonesia terantjam oleh stagnasi karena”ketjen- 

untuk sebanjak mungkin membebankan: ongkos 

1 muran pada perusahaan? onderneming - 

Ia mita aa era 5 Kn menghasilkan karet, teh, kopi, dan 

lain? tanaman dagang untuk eksport. Demikian pendapat ketua 

gabungan perusahaan? onderneming  Anglo-Duteh Plantations 

di Djawa &.C. Denham dalam karangannja dalam s.k. ,,Finan- 

dangkan harga2 bahan mentah. 

  

kebanja- 

  

Keadaan Gunung Merapi 
(Sambungan hal 1). 

Steen!) akan ikut mengundju- 

ngi tempat2 itu. Tetapi karena 

sesuatu halangan — jaitu ke- 

tjelakaan mobil — maka kun- 

djungan Residen Muritno kema- 

rin itu tidak dapat dilangsung- 

kan. 
Suara gemuruh terde- 
ngar dari Magelang. 

Pada pukul 12.00 malam tang. 

gal 3/4 jang lalu di Magelang 
telah terdengar suara gemuruh 

menggledek jang didahului oleh 

tjahaja kilat jang: berputus-pu- 

tus (weerlicht). 
Suara itu baru berhenti pu- 

kul 7 paginja tanggal 4 Maret. 
Dari mana suara itu orang 

belum dapat memastikan, teta- 
pi sehari-harian tanggal 4 Ma- 

ret itu gunung Merapi sama se- 
kali tidak kelihatan dari Mage- 

lang, karena tertutup oleh: ka- 

but putih jang tebal. Apakah 
suara gledek biasa ? 

Dalam :padaritu pada. tanggal 
4 kemarin di Magelang telah di- 

langsungkan rapat antara pihak 

militer, ' polisi dan pamongpra- 

dja untuk membitjarakan. per- 
siapan2 jang perlu diambil ber- 

hubung dengan keadaan. gunung 

Merapi, terutama ditempat2 jg. 

agaknja dalam bahaja. 

Siang itu djuga kabarnja te- 
lah berangkat mepindjau persi- 

apan2 di Muntilan bupati Mage- 

lang R, Judodibroto. 
Sedianja, tanggal 4 kemarin 

ini residen Muritno akan me- 
nindjau-peri keadaan dikaki gu- 
nung Merapi, sedang.hari ini ia 

akan ikut. terbang diatas gu- 
nung Merapi bersama-sama. de- 

ngan vulcanoloog Dr. de Neve. 

Peibagai usaha jang 
berwadjib. 

Lebih landjut Antara menga- 
barkan, bahwa untuk mengha- 
dapi kemungkinam2 berhubung 
dengan kegiatan Gunung Mera- 
pi, oleh Pemerintah propinsi 
Djawa Tengah telah diserahkan 
kepada bupati Magelang bahan2 
makanan diantaranja 80 ton be- 
ras, 10 ton ikan asin, 14 ton ga- 
ram dan 5 drum minjak tanah. 
Selandjutnja telah pula: diada- 
kan persiapan2 untuk mengung- 
sikan penduduk didaerah sekitar 
Merapi itu-oleh pihak2 Pamong- 

pradja, Djawatan Sosial, PMI 

dan organisasi2. 
Untuk pengankutannja telah 

disediakan truck2. Menurut pi- 
hak resmi djika terdjadi Merapi 
meletus maka tidak kurang da- 
ri 30.000 orang dari 30 desa 
akan terpaksa diungsikan dilain 
tempat jang dipandang aman. 
Untuk tudjuan jang sama di 
Jogja pun oleh Pemerintah Da- 
erah telah diadakan persiapan2. 

Dapat dikabarkan, bahwa si- 
nar api jang biasanja nampak 
diatas Merapi dari Muntilan be- 
lakangan ini tidak nampak lagi. 
Jang nampak hanja gumpalan 
asap sadja, sedang suara Mmeng- 
gelegar terdengar terus-mene- 

rus. — Ant. 

Mengirimkan pegawai2. 
nja, untuk. periksa gu- 
nung? Merapi, Semeru 
dan Raung. : 

Sementara itu untuk meme- 
riksa kawah2. dari 3 gunung 

berapi, jaitu gunung Merapi, 
gunung Semeru dan gunung Ra- 
ung, jang. belakangan ini me- 
nundjukkan. "kegiatannja” kem- 
bali, tg: 4 Maret pagi berangkat 
dari Dinas Gunung Berapi Ban- 
dung seorang pegawai, Djajadi. 

Di Jogjakarta akan turut 3 
orang pegawai lagi, 
Mereka itu akan melakukan 

neweriksaan dari udara dengan 
menggunakan. pesawat Catalina 

dari Auri sampai tanggal 8 jad 
Pemeriksaan atas kawah Gon 

dol dan kawah Woro dari gu- 
nung Merapi tida kbisa dilaku- 
kan dari darat karena keadaan 
keamanan belum mengizinkan. 
Mengenai sampai mana bahaja 
jang mungkin ditimbulkan oleh 
gunung. Merapi. itu Dinas Gu- 
nung Berapi baru akan dapat 
memberi keterangan setelah pe- 
meriksaan selesai, 

« 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (5) 
"MY DEDUCTION WAS RIGHT. THAT CAR Saath 
KAS STARTED DOKN THIS Hllik AND “4 2 

V6. 

THE KILLER FIGURER THIS HEAVNY SNOM KOLILD COKER 
ANY TRACKE . BUT THAT MOTOR WAS 700 COLD TOHAVE 
PUL Paper, unnes GRADE, THE CAR HAD BEEN PA " 

cab Tekad be 

Hana tp Naa Stesinpenl/Ine. 
pyrghs PK 

Ata “ di 1 

  

—— 88 Pembunuh mengimt, bahwa satu 
dju jang tebak Wi dapat menutupi ti- 
“p2 bekas .. 
latu dingin untuk dapat bikin 
saldjw 
ditaruhkam disang «dan 

.. tetapi motornja ter- 
tjair 
sadja 

satu2nja 

se... mobilnja baru 

rumah diatas ini, Salah, rumahnja has 
kim Dean ! 

Pn 
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.tas kita bisa kiragkan, apak 

sungguh tidak tahu apa? ten- 
«- tang  kemungkinan2 “gunung 

- wanitcwja pegawdai penerangan, 

   | Gunung Merapi rupc 
ai rewel, dan. diantara kenalan 

  melunaskan hutangnya. Tapi 
ada pufa jang malah bikin hu- 
tang, sebab katanja, kalau ti- 

gi : Pe Pee RaR 
Apa gunung Merapi betul2 

akan meletus dan meratakan 
kota tempat tinggal Berabe 
tentu Berabe tidak tahu, sebab 
Berabe bukan vulcanoloog alias | 
achli gunung berapi, Setahu Be- | 
rabe achli.sematjam itu seka- 
rang ini Yaru ada, satu dinegeri 
kita jaitu Dr. de Neve,-seorang . 
warga negara. Tentunja kalau 
tanja sama dia, keterangan bisa | 
djuga tjukup memuaskan. Lan- 

pakah . 

s 1 st dari 

Untuk sementara, karena 

Merapi, baiklah bersama-sama 
mendoa sadja . . .. ' djangan 

" ar Merapi melewati 
kota Jogja ...... (Itu kalau be 
tul2 meletus) . ...... 

Tapi lantas disuruh lewat ko- 
ta mara, tanja mBah Nur. 
“Aih Simbah! 3 

Tu IG 
Di Worosari dua orang kena- 

lan Berabe teduh melangsung- 
kam perkawinannja. Perkawi- | 
man ini agak istimewa, sebab | 

  
prijanja djadi guru. Maka pada 
perajaan perkawinan itu ada ka | 
wan jang berpidato kira2 begi- 
ni 5 Ne 1 Gank. 

. »Perkawinan ini istimewa. Se 
penti tumbu memu tutup, Atau 
rambak nemu petis. Sebab: 
Kalau sang suami lagi kebetu- 
lan gelap hatinja, sang isterj bi 
sa memberi penerangan. Kalau 
sang isteri kebetulan kurang”! 
baik tegur sapanja, sang suami 
bisa kasih peladjaran!". 

“Berabe mengutjap selamat. 
Tjuma Berabe sendiri djadi bi- 
ngung, Wbarat kata Berabe ini 
tumbu, harus mendapat tutup 
jang kaja apa... ? 

Apa lebih baik tidak ditutupi 

sadja, mBah? 

a mus | 
Berabe sudah ada jang mulat | 

    

   
   
   
   

  

   

  

   

        

   
    

   

  

   
   

    

| Xuntut wang pergantian 
Dalam r pat Madjelis desa KI. 

ured 

jahkan anggaran: 
, djuga telah 
ngirim “surat 
da Pemerintah 

'berkepent: ngan untuk me- aer 

gantian tanah jang di- 
“untuk slokan Grem- 

n selekas mungkin dipe- 

  

mbilnja mengi- 
in telah mendja- 
n ' pemerintah 

nga rakjat telah 
ena telah dirom- 

rumah dan pekarangan- 
K3 : 

| DUEPANG MENOLAK 
K0 UNDANGAN 
(000 Untuk turut-serta pekan 

.Raya Internasional. 
Mengenai tidak djadinja di- 

langsungkan pameran barang2 
hasil industri Djepang (jang 
tidak mendapat idzin), dari pi- 
hak panitia ,,Pekan Raya Inter. 
nasional” didapat keterangan, 
bahwa pihak Djepang mendapat 
undangan untuk turut-serta da- 
lam Pekan Raya Internasional 
|jang diadakan dalam bulan 
“Agustus nanti, tetapi undangan 
tsb. ditolak olehnja. » 
Maksud Djepang ialah untuk 

mengadakan pameran industri 
“tersendiri dan menurut  ren- 
“fjana sedianja dilangsungkan 
dalam bulan April jad. 

Kalangan tadi lebih djauh me. 
.ngatakan, bahwa undangan ke- 
pada Djepang berasal dari pi- 
hak Kementerian Perekonomian 
dan setelah penolakan itu, ma- 
ka Kementerian Luar Negeri 

menuhi - permintaan Djepang 
guna mengadakan pameran ter. 
sendiri disini. — Ant. 

     
' PACOMA 

" (SOBO HARSONO) 
Film Mexico tersebut berha- 

SH menggambarkan dengan nja 
' ta kehidupan sehari2 penduduk 

desa dan Giperkuat pula oleh 
pembikinan gambar jang bagus 
baik tehnik maupun komposisi- 
nja. 
Didalam film itu tidak ada 

dekor2 dan make up, dan mes- 
ki pada raut muka para pema- 
in tidak banjak memberikan 
perobahan2 muka seperti tjara 
pembikinan film2 itu Amerika 

Serikat, namun keseluruhnja 
sungguh2 kena dilukiskan. Per- 

njataan2 perasaan dilakukan de 

ngan kena oleh peran2nja, 
| Tjeritanja mengisahkan per- 
djuangan hidup - seorang pe- 
muda jang setelah mendjalani 
hukuman tutupan 12 tahun kem 
balj kedesanja, dimana dia ba- 
njak menerima reaksi2 dari la 
'wannja. Sistim pemerintahan   

    

  

INDRA 

  

Ronald REAGON — Charles 

atau, masih berhakkah 
tjinta mentfjinta .... dan be 
..... 

barkan dalam film ini 

Terserah pendapat penonton. 
Perlu dilihat oleh Bapak, Ibu 
A03. ANA & 
Pt 

Man 
PROF. 

  

4 

    

Ez ma 

. pergian, promosi, pengadilan, 
sebagainja. Consu Rp. 10,—. 

Djam bitjara 8 —1, 4—7. 

| 16-3 : 

| MALAM INI DAN BERIKUTNJA. 
Teks Bahs. INDONESIA / Belanda — Utk. 17-Th- keatas. 

LIFE BEGINS AT FORIY .. 

  

SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 20 tahun ber- 
. praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

| HL. Mendjawab. setiap pertanjaan dari' hati sanuhari Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

| ebatnja kurang tenaga en linu . Perempuan datang bulan 
tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). 2 

“ Tidak mengadakan Surat menrjurat (correspondentie), 

dan Columba Domi ngueg. 

SE anna 

  

GEBURN — Piper LAURIE.- 

dm LOUISA - 
Haruskah seorang kakak hidup sendiri dalam kesepian? 

mereka #tu hidup “gembira 
rebut kasih sesama usianja? 

L.. Heberlarannja digam- 

dan kakak-kakak kita... 
2 

mmamunasap 

      

ASTROLOOG  OCCULTIST. 

ALAHI 

-perkawinan, pertjintaan dan 
Djuga ada sedia sepesial 

Hotel , GARUDA" 
Kamar No. 18 — Jogja, 

  

Baru selesai ditjetak : 
ILMU URAI karangan Sungkono dan S. Malangjudo, 

untuk murid2 S.G.B. — 
harga net 

DJAWAB LENGI 
Sx. rangan Prof S. M. Abid 

djilid I, II dan III harg 
# 

48-3.  Pakuningratan 71 

  

AP :soal2 ilmu ukur S.M.P.. 

mata “Menara Pengetahuan 

S.GA. dan guru-guru S. R., 
Rp. 8,— 

in, Hanja untuk guru-guru, 
a masing2 Rp. 2, — 

dan Malioboro 67, Jogjakarta, |   

Na | beratkan memberikan pendjela- || 
san? agar maksud pemerintah | 
mengenai penanaman tembakau s3 
sekitar Sorogedug - Wanudjojo 
buat tahun 'ini segera dapat di- | 
Haksanakan V0 

tidak melihat alasan untuk me- | 

-kolonial nampak djuga dalam 

Peran utama Robert Canedo 

& ii AK 

Saetneeenanneana nenen aan akan nana anna nan nana anna 

PERMINTAAN 
"o.coromuccanananeenanangnsswenua an   
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Se aa GEa5 Kepa'da 
: Na Sasa Jth. Adm. Harian ,,K.R.”: 

TUGU 42 —.- Jogja. Ani Ki Laku 3 

.
.
—
 

“@
 

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

    "nsotanuauenannenananaannanan ...c.oo..om. Nam BS anda 

.
o
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. 
senaanunay an naa ena an ana khan anna aa vs... 

  

Alamat: 

.
.
.
o
.
.
.
 

Tanda tangan : 

  

MADUELIS DESA KL. | | MADUREDJO 

mbanan ba- | 
memutuskan | 

dan perkara 

Sa "Tentang : terlaksananja 
CS .penanaman tembakau da- 

(se erahnja, : 

L 

| KAN PENERANGAN 

|kan oleh para mahasiswa Fak. | 

“di C.H.T.H. kemarin telah dibu- 

Pada pembukaan itu lalu lintas 

| Paku Alam agak lama melihat2 

MAA ARR IA SEN 

   Pan PAP PA 

PEMERINTAH ADA- 

Ini hari bertempat di Kabu- 
paten Sleman diadakan perte- 

ni, : : 
Pertemuan tersebut dititik 

.. BAZAAR AMAL 
DIBUKA - 

Bazaar amal jang diselengga- | 

H.E. S.P, Gadjah Mada Jogja 

ka dengan mendapat kundju- 

S.P. Paku Alam, Prof. AG. 
Pringgodigdo, Prof. Ir. Johannes 
dan Prof. Drs. Notosusanto. 3 

Perhatian terbanjak dari pi- 
hak peladjar2, sedang dari ka- 
langan masjarakat kurang. Me- 

ngingat kurang besarnja rua- 
ngan, maka penuhlah ruang itu 
dengan peladjar2 jang berdjum- 
lah tidak lebih dari 400 orang. 

minta lebih diperhatikan kefer- 
tibannja. : 5 
Dapat dikabarkan, bahwa S.P. 

sedang "Prof. Ir. Johannes ikut 
bermain2 paseran.- 

Menurut rentjana-hari ini 
adalah hari penghabisan. 

a & Tender   
  

  

Telah lahir pada Djum'at | 
Pahing tanggal. 27-2-1953 | 
-anak kami: “ “3 

5. Wiwiek Hajati | 
Ibu dan anak 2nd 
Kepada bidan Rr, Kusmarli- | 
nah dengan pembantu2nja 
kami utjapkan terima kasih. 

S. SUDIHARDJO 
dengan isteri. «       | 43-3 Notopradjan 41, Jogja. | 

Kana 
2. 

  

BLOEDDRUK 
INILAH OBATNJA- 

Dharmamon 
MENJEMBUHKAN TEKANAN DARAH-TINGGI. 

(ANTE ROOGEBLOEDDRUK) 

Eki YA SAE MAAN 
NINA UAN 

n Terdjual di toko-toko obat. 25    
    

1 tube Rp. 7. 1 blik Rp.16.- 
ongkos kirim Rp.1,- 
“Pusat Pendjual 

Toko " ASTAGINA” 
Kawatan 146 D: Surabaia. 

4053. 

muan antara pemerintah - Per- || 
rin dengan Pamong / Dewan | 
Kalurahan dan organisasi2 Ta- (MH 

ngan dari Wakil Kepala Daerah | 
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'Buku-Buku dengan harga 2 lama: 
"3 

GUNAKANLAH 

1079 (sedikitnja Rp. 0.60). 

PERHATIAN. 

katan dari luar dan dalam 

.47-3. 

  

KESEMPATAN INI DAN PESANLAH 
SEKARANG DJUGA 

agar Tuan tidak ketinggalan. 

Pesanan? luar kota per poswesel dan harus tambah Porto 

Pedagang dan Toko-Buku dapat potongan jg memuaskan. 

' Selain dari buku2 tersebut diatas kami djuga sedia buku2 
batgzan | pengetahuan dalam segala lapdngan dan ting- 

Negeri. 

Sesuatu keterangan dapat kami berikan bila diingini. 

Toko-Buku ,,GUNUNG AGUNG" 
dh THAY SAN KONGSIE, 
Kwitang 13, Kotakpos 135, 

Telp. 4678, Gmb., Djakarta. 

  

  

5 Ie »N 3 (kau, Min s5 NE TA 

  

ARA Ke 

  

#1 Lagi-lagi kesalahan sebodoh ini! Kerdjalah sedi- | 
h | kit teliti! Sekali lagi kesalahan matjam ini. . ... 

1 | biar dengan menesal aku akan terpaksa melepas 

       

  

Tuan marahi aku lagi 
sampai habis... 
Kubikin lagi kesalahan 
jang bodoh. 

' Fkau kelihatannja me- | 
mang selalu lesu, Min. 

  

  
  

  

     

  

  

WARTA GEMBIRA! 

3 Maret 1953. 

Nj.- ANG KHING HAN" Nj. 
» SOENHADJI 
». SOEDIKNO 3 

Sl SUJEKTI 5 Sar 
»-PARMADI k 

RADJIKIN 
Nn. TJAN GWAN NIO 

Pada murid - murid diatas kami 
Per tarian ! 

KURSUS ./ LANDJUTAN bg. B akan dimulai tanggal 
10 Maret 1953. 

Pendaftaran di Gondolaju 15 J 

45-3.. 

' Telah lulus dalam udjian Membuat dan Menghias Taart, 
potongan dan keringan, jang diadakan pada tanggal 2 dan 

BERDIPLOMA . A. 
: NGASKAROEN UDJIAN 

— KUSUMO Tan au 
HARDJOMULJO Dengan ikatan dinas. 

GUNUNG | 
N. NOERDIN ..di Djawa 

o 

SANJOTO 

MARIAH SAMAD 
haturkan selamat. 

SRI HARJATI HADI- 
KUSUMO 

di Kalimantan : 

Bandjarmasin, 
di Sumatra : 

Pe aa 

Kursus ,,K HO" 

masing - masing.       | 

HADI- 

| 
| 

! 

| 

| 
i 

| 
| 
| 

| 
! 

|         

  

  
    

  

Ban-ban 

2B-GY-5205     truck k ... WEATHER” istimewa kuat konstruksinja » 
mempunjai daja-penahan jang ta" terhingga 
serta lebih awet dipakainja ! 
Hal ini telah dibuktikannja .oleh pentjata- 
tan2 pada tiap2 tahun, : 

“i 

: | 
| 

| 
| 

si | 

njak muatan? 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lin merek! 

'GOODAYEAR 
Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 

"PERDANA? vjh RIS TRADING. CO., 
N.V, KILAT dan N.V. PRAWIRA MULJA 

bore 43 di JOGJA, TOKO ONG 

IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia, 

  

44 -3, 

Telah lahir dengan selamat pada tanggal 2 Maret 1953 
anak kami jang ke empat 

AY LAN 
Atas pertolongannja Nj. bidan R. A. Hardjokoesoemo 

(Sriaminati) Djl. Pakualaman No. 2 dan perawatan para 

Gjuru rawat semua jg sangat memuaskan, kami sekeluarga 
mengutjapkan banjak2 terima kasih. " o 

ANG DHIAM HIE 
sekeluarga 

  La NN aa naa aa and 

  

SAIDAN 8 — DJOKJA. 

1 
! 
i 
t 

  

LELANG KAJU. 
bakar dari daerah2 hutan sebagai berikut : 

Telawa: 

| 
| 
| 

Ne 

| 

Gundih: 

tpk. Telawa I/II, Djambean 

dan Sedadi 
dan 
Panunggalan 

LELANG: dimulai djam 10 pagi: 

tok. Sulur, Kradenan 

Tempat: Gedung Chung Hwa Isung Hui 
Jogjakarta. 

Daftar kapling dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan : 

Telawa, Gundih, Surakarta Timur /Barat, Jogjakarta, Ma- 

gelang, Paerworedjo, Banjum as Timurj|Barat, Inspeksi Dje- 
watan Kehutanan Bag. Ke. I di, Bandung, Bg. Ke. II. di, 
era TT dan Kantor Djuru Lelang Negara di Jogjakarta. 

Pada hari Selasa tgl. 10 Maret 1953 akan diadakan 

lelang besar untuk umum, berupa kaju djati pertukangan/ 

  

GOODYEAR ,ALL- 

PANTJA RAGAM 
Atas usaha : 

Panitya Korban Bandjir 

berat diangkut dengan 

TOKO A.B.O. 
Malio- 

SOLO dan semua di 

       

    
' Sumatra Utara, 

para peladjar & Mahasiswa2 menghidangkas tari - tarian 

dan njanjian : 2 

ATJEH, SUMATRA BARAT, TAPANULI, BALI, 
SULAWESI, AMBON, DJAWA BARAT, DJAWA 

TENGAH dan lagu? TIONGHOA 

di GEDUNG NEGARA, hari SAPTU & MINGGU tgl, 7 &8 

Maret 1953, djam 19.30, 

Undangan dapat diambil di 

46-3, 

Toko MANSUR, Mlioboro 9. 

Toko Buku MENARA, Tugukidul 19. 

Firma HARAPAN, Tugu 36. 

Redaksj . ,KEDAULATAN RAKJAT”, Tugu 42. 
Adm. ,GAMA”, Pagelaran 

Toko SIERAD, Ngabean 48. 

1 

| 

Palmboom' senantiasa 'menijiptakan suatu hidangan isa 

timewat Margarine tulen berwarna#kuning-emas ini 

meninggikan rasa -asli dari tiap makajan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta... .....« « 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D, 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAHI ' 

  

MASUK . P.G.A. 

Bogor, Bendung, Dja karsa, 
latiga, Jogjakarta ( Putra dan Putri), Surakarta (Kota dan Daerah), 

Kudus, Kediri, Bodjonegoro, Swrabaja,. Pamekasan, Malang dan Djember, 

(Pendidikan Guru Agama — S.R. - 

      
      

   

  
  
  

  

  

          
     

   

9 4 8 

Abidin, Prof. S.M, Ilmu Ukur I utk. SMP... . Rp. 4— 
“Tdem . Idem : TI utk. SMP... 2 4,— 
Idem 5 Idem III utk, SMP. MN na 4, — 

KAN Tem SiTlmu sah Ruang ISU an A,— 
“Abdoel Hakim, Ilmu Ukur I untuk SMP. ..... Nae, 
Balnadi, Ilmu Ukur (Soale Udjian Pengh. SM.) ,, 2,50 
Bil. Dr. J., Ilmu Ukur I utk.Sek. Menengah » 6,50 
Pn Ca Id. IE nu » AR naa tu 

8 Dwidjowijoto es., Ilmu Bangun ....... Tana an 5D 
1 Djambatan, Mudah, Tepat dan Singkat I- .... ,, 1,80 " - ear — 

Idem , Iaem IL...» 250 $ | kau kumintakan nasehat pada Hadidjah. Kanda. Sungguh bagus. Min. Belaka- 
Idem K Iaem TER abs ». 460 NY) Aku diber! nasehat masak pakai Pahnboom kata- ngan ini kau madju pesat benar. Esma, P., Beladjarlah Mengukur untuk SR... ,, 3,50 4 nja "enak betul rasanja. pula banjak vitaminenja Aku kini dapat lagi memberikan : 

Riet, H. J. v. cs, Lakikan'sendiri I......... 9 3, — AI dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. kepertjajaanku. Sudah seharus- |. £ 
Sadli, Moh. cS., Ilm. Ukur Melukis utk. SMA (B) ,, 4,50 Si Bansmsatith are 1 : sal nja kau naik pangkat.” 

Idem : Latihan Ilmu Ukur Melukis ». 490 Ng 
Soetomo Wongsotjitro, Ilmu Ukur Sudut . ..... 9-3 mi : NIA “. Idem 1 Tina Ukur Seet Disa (Mr 19m S N N Idem , Soal? Ilmu Ukur Analitis. ,, 4,70 kan Pera N 
Sjarif, Mohd., Ilmu Ukur I “utk. SMP. V..... ee aa 

T. Idem Idem Tah Be Mb ng 
&: Idem , Il Ukur Sudut utk. SMA, STM dll. ,, 10— 

Sunarno, Ilmu Ukur Ruang'I untuk SMA. .... ,, 7,80 
Wahljjudi, Optik Geometrik (Ilmu Fisik)I SMA ,, 7,50 

« “Ide. Idem ea 2 dak nu AN ! 
Wijdenes P / Harahap, Ilmu Ukur I utk. S.M. .,, 6,— N 1 2 

Idem y Idem ed as $$ aa NO HA : N N NI Sih Idem De TN RE PS yan WR , INA NIN Naas 
Idem , Ilm. Uk. Melk. (Latihan) ISMA ,, 4,90 . — . 5 5 PN F 
Idem 5 Idem tu, IE bi ah £ 
Idem , Penuntun Latihan Il. Ukur Melk. |, 4,— 3 a 

Zainuddin / Kalit, Soal? Il. Uk. (Udj. Pengh. SMP) ,, 5,50 nm A k t d s5 h # Zakaria, T, Timu Ukur PURA AL yA PDA Leza tni MAT: dan ena 

Maklumat Kantor Perwakilan 
Djawatan Pendidikan Agama 

5 th) th. 1953/54. 

Pendaftaran mulai 5 Maret 1953 s/d 15 Maret 1953, dilakukan di P.G.A. masing-masing. 

Tjrebon, Pekalongan,  Purbolingyo, Magelang, Sa- 
Madiun, 

Kutaradja, Padang, Tandjungpimang dan Tandjung karang. 

Keterangan lebih landjut dapat diminta kepada Kepala P.G.A. jang bersangkutan 

Jogjakarta, 28 Pebruari 1953. 

PERWAKILAN DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA. BG. INSPEKSI UMUM.   
  

. ANGGUR OBAT 

Anggur - Anggur KOLESOM 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

1, ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 

Obat-obat Tionghoa jang 

berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dil. Obat 
jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 
    

    

TJAP 

   

      

     

   

    
    

  

      
  

| 
EUMATIEK 

5 KOLESOM 
L UNTUK 

dan darah. Ini Anggur pun SAKIT ENTJOK 
tjampur dengan  sarinja HONG SIEP     

     
Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 

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

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua Ban 

inu, kepala suka pu- 1 

Baen Anang Nat sjaraf lemah, semangat laki? 

kurang. Paras perempuan kelihatan tua, dll. Penjakit 

kelemahan. Minum ini Anggur dim sedikit tempo sudah 

tentu lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan 

perempuan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 

mpuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 

kak Aka Ae sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

dil. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 

sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 

dalam kandungan tinggal waras. 

3 ANGGUR KOLESOM  SENG HWA, Perlu diminum -. 

perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 

badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 

sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

dipudjikan. 

, RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 
ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 

lama atau jang baru. Sesudah 'minum 8 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 

sekali. 

Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO? P. & D, diseluruh 

Indonesia. 39-3. 

SN TULANG MASUK 
ANGIN Dila : 

  

  

Sudah 

Oleh : 

Pesaman lewat pos tambah 1076 ongkos kirim,     datang: ' a 

Ramalan Djojobojo dalam 
Revolusi Kita - 

TJANTRIK MATARAM. Harga Rp. 12,50. 

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

Typ »KEDAULATAN RAKJAT” 152?/52J8.0A4, 
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