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Dalam hal 

seperti berikut: 2 

Dia telah Indiana sip pada 

  

Pemerintah jang sah — dengan | 
maksud merebut kekuasaan « dan 

  

ang ti : 

ga pada Ba Rak 
jat. 

Apalagi Ga ana ia Inanja 
akan membawa Rakjat kepada 

perbudakan kolonial lagi, dan 
telah bersekongkel . Gengan 
alat2 kolonial jg sudah terang 

akan menindas semua kehendak 

rakjat. : 
Kalau kita ikut sedjarah hi- 

dupnja dari ketjil sampai seka- 
rang, belum ada menundjukkan | 

dia Sebagai putra Indonesia 
“ats “nekerdjaannja jang me- 

“kem Indonesia. 
tas sekali Sultan 
eri hukuman jang 
hukuman matilse- 

  

AbprvULSALAM — Solo. 
  

Konp. EC AFE anlesai 
Konperensi untuk memadju- 

kan perdagangan dari ECAFE 
di Manila kini telah selesai. Da- 
lam konperensi jang berlang- 

sung 9 hari ini, delegasi2 dari 
37 negara telah merundingkan 
tjara2 guna melenjapkan peng- 
halang2 dalam perdagangan In- 
ternasional. 

Cornelio Balramceda. menteri 
perdagangan Philipina dan ketua 
konperensi tersebut, dalam pi- 
dato penutup katakan, bahwa 
Gunia tak dapat terus - menerus 

“separoh djaji dan separonnja 
- lagi melirai. Ditiadakannja se- 
bab2 kemelaratan harus diang- 
gap adalah soal jang paling pen- 
ting bagi separoh penduduk du- 
nia jang melarat itu dan jang 
kesedjahteraannja tak dapat 
Gipisah2 Gari separoh dunia 
jang Minnia, Agaboap, Balmace- 

Selandjutnja dikatakan: bah: ' 
wa konperensi itu telah dapat 
mentjapai tudjuannja jang mem. 

beri kesempatan kepada nega- 
ra2 jang mengambil bagian un- 
tuk merundingkan dan- tukar- 
menukar pandangan seluas?nja 
mengenai soal? Pen aan in- 
ternasional. 
Achirnja ina lakan bahitra 

konperensi itu adalah. jang pa- 
ling banjak memperoleh per- 
hatian dan paling berhasil jang 
pernah diadakan untuk mema- 
djukan Pan interngsio- 
gi, — UP 

Gunung Merapi 

karuan Sultan 5 

Hamid II ini saja Peranan, : 

“dapat bahwa soal itu sudah di- 

“penggabungan Surakarta mn 

7 terdjadi, 

daerah Surakarta 
dengan tjabang?2 p. 

dutaan Indonesia di Moskow, 

gara kita. 

Hal ini, Bk dari sudut 
perekonomian, akan besar arti- 
nja, karena dewasa ini dalam 
perdagangan minjak dan karet 
misalnja, seakan-akan Indone- 
sia tidak bebas-mengadakan ta- 
war-menawar dengan lebih 
dari satu fihak.. - & 

“Soal Swapradja tak 
perlu dibangkit2 - kan 
lagi. 

Talas dataran Sidik ber- 
pendapat, bahwa soal Swapra- 
dja tak perlu dibangkit-bangkit 
kan lagi. karena P.N.I. berpen- 

anggap tidak ada di Surakarta. 

Mengenai suara2 tenta g 

Jogjakarta, dinjatakan, bahwa 
P.N.I. tidak dapat menjetudjui- 

|nija, andai kata hal 'itu akan 
karena penggabun an 

kedua daerah itu, akan Kn 
perluas daerah feodal. 

' Pada azasnja P.N.IL meng- 
hendaki susunan feodaligme hi- 
lang sekarang djuga, tetapi utk 
menjesuaikan diri dengan hasii 
jang telah ditjapai oleh revo- | 
lusi, biarkan keadaan seperti | 
sekarang ini. 5 

Pokok pertahanan seka- 
- rang: menghadapi kea- 

mamnan dalam negeri.   Mengenai soal keamanan Sa 
Manaai Sofiaan diterangkan, 
bahwa jang pokok dalam me-, 
njusun pgrtahanan sekarang ini 
ialah menghadapi gangguan   keamanan dalam negeri. 

| Soal keamanan “dapat didja- 
lankan dengan sempurna bila 
keadaan apparaat " Pemerintah 
baik, Dalam pada itu mengenai 
keamanan di Sulawesi, dikata- 
kan, bahwa . Pemerintah telah 
melalui 'banjak djalan untuk 
menjelesaikannja dengan tjara 
jang bidjaksana. 

Kesulitan2 jang dihadapi se- 
landjutnja, katanja banjak di- | 
PONSArUHI, Tg Nan re 

masih teka- teki 
Magma dari 600 deradjad C. tutupi kawah: 

EMARIN pagi sekira djam 
telah mengadakan penerbangan diatas G. Merapi 

memjelidiki keadaan kawah dan sekitarnja. Penjelidikan 

6.00 rombongan Dr. De Neve 
perlu 
dari 

atas itu mendapat bantuan sep enuhnja dari pihak AURI. 

Siang harinja Dr. De Neve 
telah menjampaikan laporannja 
kepada Pem. Daerah Jogja jg. 
diterima oleh sekretaris Pem. 
Daerah. Kemudian terus menu. 

dju ke Semarang utk menjam- 
paikan laporannja kepada Gu- 
bernur Djawa Tengah. 
Dalam pertjakapan dengan : 

wartawan K.R. semaiam -djam 
10.00 Dr. De Neve meneranz- 
kan, bahwa keadaan G. Merapi 
hingga sa'at penjelidikannja ti- 
dak segenting seperti jang di 
bajangkan orang. Kegiatan be- 
kerdjanja gunung itu hanja da- 
lam pengeluaran ,djladren ba- 
u” (magma) jang panasnja kl. 

600 deradjad Celcius jang ma- 
kin tinggi. Apakah ,djladren” 
tsb. jang berbentuk 'batu2 pa- 
nas akan gugur atau tidak 
hingga sa'at ini belum dapat di- 
katakan karena soal itu tergan. 
tung keadaan. 

Dan keadaan Mean tidak 

  

'dapat dikatakan segenting itu. 
Kemungkinan?nja sedang dalam 
penjelidikan lebih. landjut. 

PerSiapan2 serta pendjagaan 
segala kemungkinan jang tidak 
diharapkan terus dilakukan, 
terutama untuk daerah2 jang 
ada kemungkinan dapat dilalui | 
Nee guguran2 batu2 panas 
Ibu 
- Saluran2 jang dapat dilalui- 
nja “selain jang terletak dise- 
belah Barat lubang kawah Me- 
rapi. djuga dapat. mengambil 

jalan dikali Gendol, kali Woro 
lan Trising jang letaknja dise- 
belah Timur dan Utara. 
Untuk memperoleh ketentuan? 

jang lebih mendekaki kepastian 
nja, maka hari ini akan dilaku- 

bersifat tehnis dibagian-bagian 
lereng . lereng ' puntjak  Gu- 
(nung Merapi, terutama dida-   |erah2 tempat saluran2 tsb. di- 
atas emak 

“ DIKAKI GUNUNG MERAPI. 
Aman, tenang dan tentram. Demikian 
dikaki Gumung Merapi, jang menurut 
Djawatan Gunung Berapi kini sedang giat bekerdja Gam- 

an di Kali 
Srumbung (Kedu) jang ' “nga KA Pan bahaja, sa 
bar diatas adalah p 

terdjadi sesudtu, — (Gamb. 

  

keadaan, ditempat2 
“penjelidikan . dari 

Putih didaerah 

« 

KR” tx 

1 

| kan kembali penjelidikannja jg £ 

| sidang kabinet. Ia hadir   
  

Pan Jogja 
digabung 

. Soal Koh rada tak TRI dibangkit2 
PNJ. usahakan hapusnja minoriteit 

(Oleh: Wartawan K.R. sendiri). 

Pa hari Kemis Ba Kefua Dewan Partai serta Sek- 
djen P.N.L, Sidik Djojosukart dan Manaai Sofiaan telah 

mengadakan pertemuan pers di Solo, dalam kundjungannja ke- 
dimana mereka" mengadakan konperensi? 
N.L. serta rapat? umum. 

Mengenai usui mosi Rondonuwu tentang pembukadh Ke- 
Sidik menjatakan, bahwa P.N.I. 

menjokong mosi tsb. Karena bila usul mosi itu diterima oleh 
| Parlemep akan merupakan kelengkapan bagi politik bebas ne- 

lijk, misalnja adanja Koman- 
danten jang tak mempunjai ke- 

“pertjajaan terhadap Terr. VI, 
tapi ta'at pada Pemerintah dan 
Presiden, padahal "-oal2 itu Pe- 
merintah Pusat sendiri tidak 
dapat, menjelesaikannja setjara 
langsung, karena segala sesu- 
atu telah dipertjajakan kepada 
jang bertanggung 

Gaerah jang bersangkutan. 
Dalam pendjelasannja.menge. 

diatur. 

djawab di-.   

H A RIAN u MUM 
. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT #KEDAULATAN RAKJAT" lang GAUTA S.P. | 

Oam 

  

“ nai UU. Pertahanan jang akan 
disusun lebih landjut. Manaai 

Sofiaan mengatakan antara 
lain, supajarechtsposisi tentara 

Karena dulu banjak di- 
angkat opsir2 oleh fihak atas- 
annja jg tidak tentu dasarnja. 

P.N.L. menghendaki 
hapusnja minoriteit. 

Achirnja menggnaj sgal mi- 
noriteit Sidik menjatakan, bah- | 
wa P.N.I. menghendaki hapus-' 

nja minoriteit dan usaha? ke- 
arah itu telah banjak dikemu- 
'kakan. Terlebih dahulu kini 
sedang diusulkan adanja U.U. 
tentang minoriteit setjara dja- 
minan hukumnja. 
Tudjuan terachir ialah supaja 

Kelak harja ada dua golongan 
warganegara, jalah warganega- 

ra bukan asing' dan - warga- 
negara asing. £   

Politik Sov:et tak 
akan berobah 

Djurubitjara Partai Komunis 

Djepang menerangkan, bahwa 
politik Sovjet Uni tak akan be- 
robah, sekalipun andaikata Sta- 

lin meninggal dunia, 
Didjelaskannja, bahwa negeri2 

blok Amerika dalam pada itu 
akan mempergiat propaganda , 
anti - Sovjet. 

Sekdjen. Partai Konservatif 
- Progresif, Ichiro berpendapat, 
bahwa sekalipun andaikata Sta- 
lin meninggal dunia pemer intah 
Komunis di Sovjet Uni tak akan 

runtuh, karena pemerintah tsb. 
berdiri dengan kokohnja. — AFP 

USAHA DAMAIKAN 
MOSSADEGH - SHAH 
Ayatolla Kashani, pemimpin 

agama Islam katakan bahwa 

kini ia sedang berusaha untuk 
mendamaikan pertentangan an- 

tara perdana menteri Mossa- 
degh dan Shah Iran. 

Tetapi sementara itu, sebagai 

ketua parlemen Iran, ia menja- 
-takan, tetap tidak akan mengi- 
zinkan medjelis rendah bersi- 

dang jang dapat memberi kesem 
patan kepada Mossadegh mem- 

3 suara kepertjajaan. 
UP: 

  

PEMERIKSAAN SULTAN HAMID 
  

Simatupang : Hamid mau ma 
— Angkatan Perang 
li Budiardjo: Pernah' ada per- 

selisihan pendapat 

Pernjerbuan Djakarta pernah “dilaporkan 

ESUDAH saksi Sultan Hamengku Buwono IX, maka dalam. 

| Sum pemeriksaan Sultan Hamid hari Rebo jl. oleh Mah- 

h Agung dipanggil menghadap sebagai “saksi Djenderal. 
Major Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang. 

Sesudah mengutjapkan sumpah setjara Kristen didepan ke- 

' tua sidang, 
kan, bahwa ia mula? kenal dengan 

maka saksi Djenderal Major Simatupang menjata- 

terdakwa dalam bulan Djuli | 

.1949 ketika diadakan Konperensi antar - Indonesia di Jogja. 

' Kemudian perkenalan itu ber- 

langsung selama Konperensi an- 

tar-Indonesia jang kedua di Dja- 

karta dan di Nederland ketika 
dilangsungkan Konperensi Me-. 

dja Bundar, di Djakarta dengan 

adanja Panitya Persiapan Nasi- |. 

onal dan dalam pemerintahan 

R.L.S. 
Atas pertanjaan mengenai 

penjerbuan Bandung oleh Wes- 

terling tanggal 23 Djanuari 1950 
didjawab oleh saksi bahwa ia 
ingat tentang tanggal penjerbu- 

'an itu dan ia mengetahuinja 
waktu itu djuga. 
Ketua : Saudara masih ingat 

sekitar laporan jang disampai- 
kan kepada saudara tentang 
maksud Apra untuk mengada- 
kan penjerbuan di Djakarta ? 

Saksi mendjawab, bahwa me- 
mang ada laporan2 jang diteri-" 
manja dari Gubernur Militer 
Daan Jahja dan Kepala Stafnja 
Major Parman tentang maksud: 

penjerbuan di. Djakarta. 
Ketua : 

didalam laporan 
tang penjerbuan 
eri? 
Saksi : Kalau saja ingat, ma- 

ka laporan tersebut belum te- 
rang. 

Apakah didjelaskan 
tersebut ten- 

Dewan Men- 

Simatupang terima la- 
poran tentang penjer- 
buan di Djakarta sebe-' 
lum penjerbuan di Ban- 
dung. 

Diterangkan selandjutnja atas 
pertanjaan ketua sidang, bahwa 
laporan mengenai penjerbuam di 
Djakarta itu diterimanja sebe- 

lum dilakukan penjerbuan terha. 
.dap Bandung. Ia menjatakan 
“dapat ingat betul tentang itu, 
karena laporan tersebut diteri- 
manja pada waktu Presiden Su- 
karno hendak berangkat me- 
ngundjungi India, kira2 tanggal 
20, 21 atau 22 Djanuari. Tapi 
laporan tersebut belum membe- 
rikan gambaran djelas tentang 
“bentuk dan udjud penjerbuan. 
Dalam pada, itu laporan terus 
diterima dan lambat laun ben- 
tuk dan udjud penjerbuan itu 
mendjadi lebih terang. 

Atas pertanjaan ketua sidang, 
maka saksi menerangkan, bah- 
wa ia tidak sering hadir dalam 

hanja 
kalau perlu-dan dipanggil. . Me- 
ngenai sidang kabinet tanggal 

24 Djanuari 1950 ia tidak ingat 
| menghadiri atau tidak. Tapi me- 
nurut ingatannja, lebih besar 
kemungkinannja ia tidak hadir 

dalam sidang kabinet hari itu. 
Dinjatakan seterusnja,/ bahwa 

tidak mustahil apa jang dite- 

Lrangkan oleh saksi Najoan jang 
mengatakan, bahwa saksi Na- 
joan dan Westerling pernah me- 
ngendarai jeep melalui Pegang- 

saan Timur lebih kurang pukul 
7 sore dan berdjumpa dengan 

| saksi Simatupang jang sedang 
berdjalan-djalan dengan isteri- 
nja. Saksi Simatupang menjata- 
kan tidak ingat. lagi, bahwa ada   

laporan jang diterimanja sebe- 
lum diadakan penjerbuan Ban- 

Gung tentang adanja hubungan 
terdakwa Sultan Hamid dan 

Westerling. Mungkin ada, kata 

saksi. , 
Atas pertanjaan ketua, apa- 

kah saksi mengetahui atau da- 
pat meraba2 bahwa maksud pe- 
nembakan tiga“orang (Sultan 
Hamengku Buwono, Mr. Ali Bu- 

diardjo dan Djendral Major Si- 
matupang sendiri) ada hubung- 
annja dengan ketentaraan, sak- 
si mendjawab, bahwa sukar un- 
tuk mengetahui alasan itu. Ta- 
pi kalau melihat rangkaian ke- 
djadian2, dan dengan itu saja 
ditanja apa jang mungkin djadi 
dorongan untuk perintah pe- 
nembakan itu, demikian saksi 
Simatupang, maka dapat didja- 
wab, bahwa pertama2 : oleh ka- 

rena tiga orang ini pada waktu 
itu memegang pimpinan Ke- 
menterian Pertahanan dan Ang- 
katan Perang. Alasan untuk 
menembak tiga orang itu ialah 
maksud jang bersangkut-paut 
dengan - pimpinan Kementerian 

| Pertahanan dan Angkatan Pe- 
rang. 

Oleh saksi diterangkan se- 
landjutnja tentang perundingan? 
antar-Indonesia di Jogja “dan 
Djakarta dan perundingan KMB 
di Nederland. Saja mewakili Re- 
publik dan Hamid mewakili ke- 
inginan BFO. Dari rangkaian 
kedjadian2 itu dapat ditimbul- 
kan kesan, bahwa mungkin mak. 
sud penembakan tiga orang itu 
adalah untuk merebut pimpinan 
Kementerian Pertahanan dan 
Angkatan Perang, 
Oleh ketua diingatkan kepada 

saksi terhadap keterangan sak- 
si jang dulu, jang menjatakan, 
bahwa kalau maksud terdakwa 

terlaksana, maka terdakwa akan 
memegang djabatan Menteri 
Pertahanan dan pimpinan Ang- 
katan Perang, 

Saksi: Itu mungkin. Didje- 
laskan olehnja, bahwa dalam 
Konperensi antar-Indonesia jg. 
kedua di Djakarta, maka dise- 
tudjui, bahwa djabatan Menteri 
Pertahanan dapat “dirangkap 
oleh pimpinan - Angkatan Pe- 
rang. Pada waktu itu tidak di- 
djelaskan, 

pimpinan Angkatan Perang itu 

disebut Panglima Besar atau ti- 
dak. 

Tentang ”kaki-tangan” 
dan "tangan-kanan”. 

Ketua sidang mengemukakan, 

bahwa apakah mungkin. bahwa 
saksi menurut rentjana terdak- 
wa diperintahkan ditembak, ka 
rena saksi dianggap sebagai ka- 
ki-tangan Menteri Pertahanan. 

Saksi menambahkan pada ke- 

terangan ketua dengan menja- 
takan "kaki- tangan dalam arti 
jang, baik”. 

Kemudian ketua sidang me- 
njatakan, bahwa jang dimak- 
sudkan olehnja bukan ”kaki- 
tangan”, melainkan ”tangan- 

| 
    

kENJAKIT STALIN : 

selama 4 Ihari. 

Molotov pemangku 
djabatan P.M. 

Menurut UP, sebagai akibat 
sakitnja Stalin, - maka Molotov 
kini mendjadi lagi pemangku 
djabatan perdana menteri Sov- 
jet Uni dan Malenkov memim- 
pin Partai Komunis Sovjet. 

Simpati dunia. 
Presiden Eisenhower hari Re- 

bo menjatakan simpati kepada 
rakjat Rusia berkenaan dengan 
sakitnja marsekal Stalin, 
Dalam suatu statement diha- 

rapnja Tuhan melindungi kese- 
lamatan rakjat Sovjet. 

Pernjataan simpati tadi tidak 

disampaikan setjara langsung 
kepada pemerintah Sovjet Uni. 
Njonja Laksmi Pandit, pemim. 

pin delegasi India dalam PBB, 
hari Rebo telah menjatakan ra- 
sa menjesal bagi sakitnja Sta- 
lin, demikian AFP dari New 

York. 
Perdana menteri Inggeris, 

Winston. Churchill, hari Rebo 
menjampaikan pernjataan me-   

(Ruangan umum keta- 

na 

. Saksi Simatupang kemudian 
“nelifatakan, bahwa sesufiih ke- 
kuasaan diserahkan kepada RIS, 

maka pemerintah RIS berhak 
menempatkan pasukan tentara- 
nja dimana-mana. Saksi pada 
waktu itu mendapat tugas un- 
tuk merentjanakan pengiriman 
pasukan2 itu keluar Djawa, ka- 

  
Sudirman 
waktii itu direntjanakan pengi- 
riman pasukan Apris ke Kali- 

hanja terdapat pasukan2 Knil. 

nja pada suatu waktu ada ke- 
putusan kabinet untuk menun- 
da pengiriman tersebut. .. Oleh 
saksi pada waktu itu dikirimkan 
suatu nota kepada kabinet dan 
menanjakan soal itu serta min- 

ta putusan. Kemudian kabinet 
menjetudiuinja, 
Hakim Prof. Mr. Satochid me- 

ngadjukan pertanjaan kepada 
saksi apakah terdakwa pernah 
membitjarakan dengan dia. ten- 
tang soal2 sekitar soal ketenta-   

“apakah kedudukan : 

raan. Pertanjaan tersebut didja- 
, wab "pernah" tapi sesudah. di- 

angkat Menteri Pertahanan da- | 

| lam pemerintahan R.I.S., maka 
saksi Simatupang tidak mem- 
bitjarakan soal itu dengam orang 
lain. Waktu dilakukan perundi- 
ngan2 KMB di Nederland, ma- 
sih belum djelas tentang kedu- 
dukan pemerintah RIS dan ka- 
renda itu selama itu tidak per- 
nah dibitjarakan tentang  pe- 
ngangkatan2 dalam . ketenta- 
raan. : 

Pihak penjerbu di Ban- 
dung minta berunding 
dengan Dr, Eri Sudewo 
tapi ditolak. 

nja, bahwa banjak laporan2 di- 
terima pada waktu itu dam di- 
antaranja jang ia masih ingat 
ialah tentang rentjana penjer- 
buan Dewan Menteri di Djakar- 

| ta. Menurut laporan itu penjer- 
buan terhadap Dewan Menteri 

(Bersambung hal. 4). 
  

MR. UTOJO KE 
LAMPUNG 

Pada minggu jang akan da- 

tang duta Indonesia di Austra- 
lia, Mr. Utojo jang kini sedang 
berada di Djakarta akan me- 
nindjau daerah transmigrasi di 
Lampung, bersama? dengan su- 
atu rombongan dari Kemt. (So- 
sial dan djawt. transmigrasi. 
Maksud penindjauamnja itu ia- 
lah untuk mengetahui alat2 jg 
diperlukan untuk usaha2 trans- 
migrasi berhubung dengan ke- 
sediaan Australia untuk mem- 
beri bantuan  'berupa tractor2 
kepada. Indonesia dalam hubu- 
ngam rentjana Colombo. Ment. 
L.N: Australia pernah menjata- 
kan kesanggupan, keinginan 
dan kesediaannja itu dan segera 
mengadakan perundingan de- 
ngan fihak Indonesia mengenai 
bantuan apa jang diperlukan 
Indonesia guna Usaha pemba- 
ngunan ketika pemerintah Indo- 
nesia memutuskan untuk ma- 
suk dalam rentjana “Colombo.   
Lembaga 

— Afat, 

Kebudaisan tadasata 

Kon Batasiaasek Gennhtechan 

van K untlma sa Watekerhangen ' 
Mma het at meal ads msih 

  

rena Panglima Besar Djenderal | 
sedang sakit. Pada | 

mantan, kargna di Kalimantan | | 

Ada protes terhadap pengiriman | 

tersebut dan menurut ingatan- , 

Saksi menerangkan selandjut - 

njesal kepada duta besar Sovjet 
di London, Andrei  Gromyko, 
berkenaan dengan sakitnja 
Stalin, - 
Dalam surat pernjataan me- 

njesal itu, Churchill selandjut- 
nja minta supaja tetap diberi 
keterangan tentang keadaan 
penjakit Stalin. ! 

Pendapat specialist 
penjakit djantung. 

Seorang dokter specialis pe- 
njakit djantung jang kenamaan 
di Wina, Prof. Paul Grueneis, 
hari Rebo menerangkan bahwa 
bulletin tentang sakitnja Stalin 
jang disiarkan oleh radio Mos- 
kou adalah bulletin tentang se- 
orang jang hampir meninggal. 
Mungkin dalam waktu bebera- 
pa djam lagi, demikian specia- 
list tersebut. » 

Sekretaris jenderal. Partai 
Komunis Italia, Palmiro Togliat. 
ti, setelah mendengar kabar ten- 
tang sakitnja Stalin segera me- 
ngetok kawat kepada panitia 
pusat Partai Komunis Sovjet, 
dalam mana dinjatakan perasa- 

an sangat menjesal atas berita 
itu, demikian AFP darj Roma. 

Djuga sekretaris djenderal 
Partai Komunis Perantjis,  Jac- 
gues Duclos, telah mengetok 
kawat sematjam itu. 

  

  

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

  

si Bebulan serena Rp. .— 

Etjdran ......... » 0.60 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
  

TAHUN IX — NOMOR 54. 

pengaliran 

malam,  djantung 

  

Ii Menteri LN Mukarto te- 

lah mengirimkan kawat ber- 

duka  tjita atas sakitnja 
Stalin kepada wakil tetap 

Sovjet Rusia di PBB, Andrei 

Vishinsky melalui wakil te- 

tap Indonesia pada PBB, 
Nico Palar. Dalam surat ka- 
wat tersebut Mukarto men- 
doa supaja Stalin segera 

sembuh kembali. $ 

Zafrullah Khan njatakan 
rasa duka. 

Menteri luar negeri Pakistan, 
Muhammed Zafrullah Khan, ha- 
ri Rebo katakan, bahwa ia me- 
rasa duka mender gar 

sakitnja marsekal Stalin dan 
mengharap marsekal itu mem- 
perolehg kesembuhan 
lekas, 

Sembahjang bagi ke- 
sembuhan Stalin, 

Pemimpin partai radikal 

rantjis, Edouard Daladier, hari 
Reho katakan, bahwa berita 
tentang sakitnja Stalin adalah 

Sangat penting. Stalin telah 
membawa  banjak keuntungan 
bagi negerinja dan seumumnja 
ia lebih menjukainja perdamai- 

an dari pada peperangan, demi- 
kian Daladier, 

Pembesar gredja Moskou, A- 
lexs, hari Rebo telah minta pa- 
ra anggota gredja supaja ber- 
sembahjang bagi kesembuhan 

djenderalisimo Stalin, demikian 
berita AFP dari Moskou. 

Permintaan seperti itu diadju- 
kan pula oleh gredja2 Sovjet 
lainnja, 

Pe- 

Reaksi di Belgia. 

Sumber2 jang berkepentingan 
di Brussel menerima berita2 
sakitnja Stalin dengan rasa cha- 
watir,- oleh "karena Stalin oleh 
kalangan tadi dianggapnja se- 
bagai faktor jang memberikan 
keseimbangan didalam politik 

Sovjet." 
Mereka mengchawatirkan bah 

wa oleh penggantinja tidak 
akan terdapat pengaruh jang 
sama dalam kehidupan politik 
Sovjet jang akan menjebabkan 

berbahajanja keadaan @inia di- 
waktu2 jang akan datang. 

Reaksi di Djepang. 
Ahli2 Djepang mengenai soal2 

  

GR. A, Djojoseputro 

  

  

Kemarin sore diadakan perte- 

muan ramah tamah di Aula Se- 

minari Agung, djalan Tjode atas 

usaha Pusara Katolik Mataram 

jang mendapat kundjungan te- 
rutama dari ummat Katolik di- 
kota ini dan para pembesar da- 

erah. Banjak karangan bunga 

menghiasi ruangan, antaranja 

dari Paku Alam. 

Karkono menjambut, 

Acting ketua DPRD, sdr. Kar- 
kono. dalam kata sambutannja 

menjatakan selamat dan kegem- 
biraan rakjat daerah istimewa 
Jogjakarta atag,pengangkatan 

tersebut. 

»Jg Mula dlm wakt jg silam 
telah banjak memberi tuntunan 

kepada ummat Katolik didaerah 
ini”, kata Karkono, ,,berdjuang 

bersama2 dalam masa kesulitan 
jang kita alami,  sedjak zaman 
Djepang, pada permulaan Re- 
publik sampai kepada clash ke- 

dua”, 

Dikatakannja, 

Jang Mulia tidak sedikit dalam 
masa perdjuangan”, 

Tidak banjak djasa, 
Mgr. Djojoseputro . menjatas 

kan kegembiraannja atas kedau   tangan hadirin jarig tak dikira2- 

  

/bahwa ,djasa .   

r 

Mar. Djojoseputro tg. 16 
ke Djakarta 

SJ. jang baru diangkat” mendjadi 

uskup di Vikariat Djakarta akan bertolak ketempat kedu- 

dukanhja jang baru pada hari Senen 
akan datang. 

tanggal 16 Maret jang 
Pentahbisannja dilakukan disana, 

kannja - itu. Dengan ,,besehei- 

den” sekali dikatakannja, bahwa 
djasanja, boleh dibilang tidak 

ada, Semua memberi tenaganja 

sedapat2nja dan sekuat jang ada 

untuk perdjuangan tempo hari. 
Dimintanja, supaja semua um- 

mat Katolik tetap membantu 

para paderi jang ada, karena 

itu berarti, bahwa mereka mem- 

bantu Uskup. Dengan demikian 
pula membantu usaha dan tugas 
Sri Paus. 

- geri 

  
tentang | 

| tiadakan 
| Yusi dan menganggap Malenkov 

dengan | 

  

  

  

Sudah 4 hari pingsan terus 
Djantung tambah besar, nafas sesak 

Gampar kemarin Josef Stalin masih terus pingsan, tak sa- 
darkan diri. Pentjernaar makanan terganggu, 

darah djelek sekali, nafas sesak. Menurut bulletin jang ditanda- 
tangani Menteri Kesehatan dan dokter? Sovjet jang merawat- 
nja jang disiarkan radio Moskou kemarin 
Stalin bertambah besar, panas badannja pagi dan siang hari 
lebih tinggi dari pada biasa, sampai 38,6 deradjat Celcius. Ia 
diberi injeksi pennicillin. Hingga kemarin Stalin sudah pingsan 

Rusia di Kementerian Luar Ne- 
Djepang  menundjukkan 

adanja keinginan untuk menjing 

kiri spekulasi2 dalam keadaan 

jang sekarang ini. 
Mereka masih menunggu ada- 

nja kepastian bahwa sakitnja 
Stalin akan menghalang-halangi 
dia untuk kembali memegang 

kekuasaan. 
Ahli2 tersebut selandjutnja 

mengatakan bahwa siapa sadja 
jang akan menggantikan Stalin 
nanti, tetapi toch tetap tidak 
ada harapan akan berubahnja 
keadaan internasional kearah 

perbaikan. 

Belgrado gempar. 
Berita tentang sakitnja Sta- 

lin telah menggemparkan Bel- 
grado (ibu kota Yugoslavia). 
Kalangan jang mengetahui ber- 
pendapat, bahwa itu'adalah be- 

rita paling penting semendjak 
Yugoslavia memutuskan perhu- 

bungan dengan Kominform. 
Kalangan itu mengingatkan, 

bahwa bagi Yugoslavia, Stalin' 
adalah orang jang telah men- | 

hasil2 Oktober-Revo- 

sebagai orang jang mungkin 
| menggantikannja  djika Stalin 

| meninggal. 
Semua ' kalangan di London 

berpendapat, bahwa djika Stalin 
meninggal akan membawa aki- 
bat besar bagi dunia. Suatu so- 
al adalah siapa jang akan meung- 
gantikannja, oleh karena kala- 

ngan jang berkuasa berangga- 
pan, bahwa Stalin tak mung- 

Kin akan sembuh kembali. 'Se- 
hingga kini orang ' menduga, 
bahwa Malenkey akan meng- 
gantikannja. 

Tetapi disamping itu sumber 
Inggeris di Moskou melihat 
tanda2, bahwa Molotov dan Be- 
ria djuga mungkin. mendjadi 
pengganti Stalin. i 
Apakah Stalin meninggalkan tes 
tament politik dan menentukan 
salah-satu dari 3 orang tadi se- 

bagai penggantinja, adalah su- 
atu pertanjaan, — UP AFP. 

Pendapat Menteri Mukarto. 
Berhubung dengan kabar ten- 

tang sakit kerasnja Josef Stalin. 
pemimpin besar  Sovjet Rusia 

itu, Menteri LN Mukarto telah 

kirim kawat kepada wakil tetap 

R.I. di PBB LN Palar,  supaja 

menjampaikan utjapan turut 
berduka dari Menteri LN Indo- 

nesia atas sakit kerasnja P.M. 
Sovjet Rusia 'itu kepada Wakil 
U.S.S.R. di PBB Andrei Vishins- 
ky disertai do'a supaja Stalin 
dapat segera sembuh kembali. 

Stalin menderita kesu- 

litan bernapas. 
Sementara itu dari ' London 

dikabarkan bahwa bulletin ke- 

sehatan Stalin jang disiarkan 
Radio Moskow Kemis kemarin 
menjatakan bahwa Stalin masih 
tetap menderita kesulitan ber- 
napas “dan peredaran darah 

mendjadi makin djelek. 
Suasana umumnja 
suram. 

Dari Helsinski diwartakan 
bahwa menurut orang2 jang 
datang dari Moskow pada Rebo 
jl. menerangkan bahwa di Mos- 
kow orang berdesak2 ditem- 

"pat2 pendjualan surat2 kabar 
untuk. mengetahui tentang ke- 
adaan terachir tentang sakit 
P. M. Stalin. 

Suasana pada umumnja su-- 
ram dan dimana orang menja- 
takan harapannja supaja Stalin 
sembuh kembali. . Golongan2 
Agama Islam, Budha dan Kris- 
ten telah mengadakan sembah- 
jang istimewa untuk kesehatan 

Stalin. — Ant. 
  

AURI BERGERAK 
Gerombolan diserang dari udara 

ANGGAL 3-3 pagi untuk 
sawat terbang militer menembaki 

1. 4 djam sebuah pe- 
gerombolan bersendjata 

selama 

jang berkumpul digunung Pulosari sebelah Selatan Pemalang. Ge. 

rombolan sisa ex-bataljon 426 

bagian, sebagian melarikan diri 
gi masih menetap bersembunji 

Siangnja untuk selama 2 djam 

kembali. gerombolan digunung 

Pulosari tersebut dihudjani tem- 
bakan2 darj udara sehingga me- 

reka berhamburan lari tak ter- 

atur, 

Menurut keterangan resmi, Se. 

bagai akibat serangan udara ter- 

sebut pihak gerombolan kehi- 

langan 57 orang mati, 

Seperti dikabarkan, setelah 

gerombolan tersebut dikepung di 

bagian Timur, tanggal 1- 3 balik 

kembali kearah Barat mendekati 

Watukumpul. Karena adanja 

TNI jang bertugas disitu, mak- 

sud mereka memasuki kembali 

ketjamatan tersebut urung dan 

terus membelok ke Selatan. me- 

nudju desa Djikang, ketjamatan 

Bobotsari, kabupaten Purboling- 

go, “Dari sini gerakan terus di- 

lakukan menudju desa Songowa- 

tang dan achirnja berhasil men- 

duduki desa Djambu, daerah. ka- 
'wedanan Bobotsari, Disini ter- 
djadi pertempuran selam4 1 
djam antara gerombolan itu de- 
ngan TNI jang ada didesa Ke- 
petet, 2 Km, sebelah Bata Djam. 
kh eh ep ak .   

tersebut  terpetjah mendjadi 2 
kedesa Pondjen dan sebagian la- 
diatas gunung itu. 

Ternjata dalam pertempuran 
tersebut gerombolan kehilangan 

6 orang mati dan mengangkut be 
berapa orang jang mendapat lu- 
ka2. k 

Pada tanggal 2-3 pagi desa 
Djambu tersebut ditinggalkan 
rakjat dan sarang gerombolan 
ditembaki dengan meriam se- 
hingga gerombolan melarikan di. 
ri kehutan2 dan bersembunji di- 

atas gunung Pulosari tersebut 

diatas, 
Tembakan2  kanon2 tersebut 

dikabarkan telah mengakibatkan 
gerombolan kehilangan 22 aa 
mati, — Ant, 

  

Sungguh2 terdjadi 
K Urituk kepentingan pendidi- 
kan dan pengadjaram, pada, wak: 
tu2 jang tertentu di. Wonosari 

diadakan  konperensi pendidi- 
kan, bertempat disuatu ruangan 

kelis. Maka oleh karena itu, 
murid2' jang — munja kelas ibu 
pada waktu2 jang tertentu Ti- 
bur satu hari, jaitu untule kd- 
pentingan nemiidikan dan pes 
ngadjaran, 

  

| | 
| 

| 

: 

) 
| 

) 
| 
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“pompa2 kebakaran, telah dilang: 

serta pembajaran uang 

| ATJEH — Hakim Muhammad 
. Sarim, telah dipindahkan .ke pe- 

| ngadilan mpgen Tapaeknan, Me , 

: Naba cmsi Thajab ia Sigli dan | 
- Hasan Tusuk ke Tenan Ng 

'su baru2 ini 

25 : Sari ben 

  

   

Ta 
te sebu: 

op TAN Be 

Ma tahun 053, aa 3 orang. “5 

BANDJARMASIN — Ketja- | ah 
matan Martapura, baru2 ini te- 
lah diterima kartu2 pemilihan | 
untuk ketjamatan. Kartu2 itu: 
segera akan dibagi2-kan Pelgi 
kalurahan2 untuk dipergunakan 
seperlunja. 

PONTIANAK — Demonstrasi 

  

  sungkan dengan mendapat sam-   

    
       
   

     

  

      

    
      

      

  

     

   

  

      
     

    

   

— Kita djangan 

pula didalam tjara Pa San" 2 

kan Pan Binaban 
kana indangan Ke Adhuc 

    

    
Tagkira Tangan negara2 

na sepadan dengan djiwa 
ta sendiri”, kata Moh-7     

  

Sa gi. 
»Kemiskinan . dan rendahnja 

Geradja kita didalam pergau- 
internasional, meski- 

butan hangat dari wakil2 peme- | 3.7 gi: 
rintahan. Nampak menjaksikan 
demonstrasi itu al. 

| Walikota, Ir. “Von Wiedelhout m: 
dan Tata, 
I 
" 

RESIDEN SALAMUN 
MENINDJAU KE- 
HUTANAN Ex 

| DAERAH 
Residen png Salamun, 
dengan di-ikuty oleh Kepala 
Djawatan Kehutanan Surakarta 
Timur, Kepala Kepolisian Kare- 
sidenan Surakarta, dan instan- 
si2 jang bersangkutan, telah me 

   

ngadakan penindjau 
daerah Kehutanan didaerah real rada 
nogiri. 

Pertama-tama diadakan pe- 
nindjayan ke hutan Ketu jg di- 
kerdjakan setjara tumbangsari 

kdntrak 
3 oleh rakjat selama tahun 1950 

pa” 

    

hingga 1952” 

Tjara reboisasi dengan kon- | 
trak itu, berdjalan dalam tem- 
po 1 tahun dengan pembajaran 
kontrak sebesar Rp. 200.—. Da- 
ldm pada itu penduduk jang me 
ngadakan kontrak boleh mena- 
nami tanah disela-sela tanaman 
kaju djati, dengan polowidjo 

Luas reboisasi dan 
hasil polowidjo. : 

Reboisasi Jang didjalankan, pa 
da tahim 1950 dengan tjara Se-” 
perti diatas dimulai pada bulan 
Desember, luas. 30 ha, 
hasil polowidjo 18 kw. tiap ha. 
atau 540 kwintal dalam th 1950. 
Pada tahun 1951 luas rebosasi 
100 ha, ng hasil polowidjo 
25 kw. tip ha. atau 2.400 kw. 
dlm tahun 1951 Pada th 1952 
luas reboisasi 350 ha. dengan 
hasil polowidjo 38 kw. tiap ha. 
atau 13.300 ha. dalam th 1952. 

Dalam tahun ini sisa reboisa- 

si jang akan dilandjutkan, selu- 
as 300 ha. 
Dengan demikian maka tuas 

reboisasi selama tahun 1950 
hingga 1952, luas 480 ha. de- | 
ngan hasil polowidjp sebanjak 
16.240 kwintal atau 1.624 ton. 

. Perlu diketahui bahwa luas 
hutan Ketu seluruhnja ada 776 
ha. 

Biting. 
Selandjutnja rombongan Re- 

siden menjaksikan pembukaan 
djembatan  Biting (djembatan 

| gantung dari besi) jang mema- 
kan 'beaja pemb: n 'seba- 
njak .Rp. 22:000,—.  Pembuka- 
an dilakukan oleh Residen Sa- 
lamun sendiri. 

Dengan dibukanja kembali 
djembatan Biting tersebut ma- 
ka perhubungan untuk pengang 
kutan kaju2 djati dari daerah | 
hutan itu lebih Tantjar djatan- 
nja, begitu pula bagi perhwbu- 
ngan perekonomian.  Djemba- 
tan tersebut letaknja diperba- 
tasan daerah Surakarta an, da 
erah Madiun. 

Menisajan hutan 
Donolojo. 

  

kehtanta rombongan Retitan, 
mengadakan penindja 
tan 'Donolojo, jalah : 

dari an ratus | 

In 

itu. ii masih sanatan 'bekas2 
kaju2 djati jang sangat. Sa 
ukurannja. 
Ditempat itu ( 

suatu tempat jang di ,aka 
,pepunden” suatu tempat ja 
»keramat” ja: ig hin 

  

sih sering dk An t 
tuk .berselamatan, P 
nindjauan Residen itu, telah di 
adakan djuga selamatan oleh 
penduduk sekite 

  

kulen Sanata naa 
djadi sedikit keributan 
rena adanja 80 ekor gadji hp 
jang datang dari hutan di- 
sekitarnja. Gadjah2 itu aa 
ruSak dan mengindjak2 
naman penduduk Tantaua: 

  

- 

nja,   “Amos 

lalu 15 

di 

  

      

   
     
     

   

    
   
   

    

   

          

   

     
    
   

   

  

Th jang, tiap 

tidak sedikit tanaman padi || 
dikebun jang rusak aa , kh 

    

| Setelah diberikannja tijontoh2 
| bagaimana terbelakangnja bang 

sa kita, pembitjara lalu mene- 
rangkan, bahwa kegiatan dja- 
ngan hanja sterbatas dengan 

meniru, tetapi harus krdatif. 
| Dapat mentjiptakan jang baru, 
|-katanja. Kemunduran kita di- 
abad2 jang lalu, kata Moh. 
Sjafei, 'adalah karena kita 
selalu membeo sadja, mengu- 
lang-ulang apa jang diutjapkan 
orang2 dulu, dan tidak hendak 
mengeluarkan tjiptaan sendiri. 

Sajang pos P. K3 di- 
kurang 

Pada waktu ini, djumlah mu- 
rid jang beladjar disekolah2 

|dari Kemerterian P.P.K. ada- 
lah antara 4 dan 5 djuta, dan 
jang beladjar dipesantreen ki- 
ri-kira & djuta. Tetapi tjara 
-pendidikan jang diberikan Ke- 
pada mereka, kata pembitjara, 
pada umumnja tidaklah untuk | 
mendjadikan peladjar itu orang 
jang pandai mentjiptakan sen- 
diri, dan mendjadi orang luar 

biasa. Sebab itu hampir tidak 
dapat diharapkan kegiatan be- 
sar dari mereka, jang an 

mendjadikan MepaR Nona" 
- makmur. - ra 

- Moh. Sjatei menjesali. agan 

terian P.P.K., sebab. dengan 
penghematan 'inj kurariglah 
kegiatan didalam pendidikan 
dan pengadjaran jang sangat 
penting, pada waktu Indonesia 
-harus melatih pemuda2nja utk 
pembangunan dimasa datang. 
Dan tindakan ini berarti naf- 
kah guru2 tidak bertambah 
baik, dan semangatnja menga- 
djar berkurang, dan ini sangat 

Gambar : 

  

rumah Mas 
| ruam aga seperti mentimun ke- 

1 Hajat dan rumahnja seperti durtan 
besur. Memang bukan, bamding- 
Lannja,, Rumah Mas Mardjuki 

wah. ng. besar menegak 
bubungan adapnja men- 

. tjakar awan, pintu - djendelanja 
“pakai katja berkembang, lan- 
itai tegel, ada garasi mobil 

tiap - hari em- 
t mobilnja keluar - ma 

Ta INpukiataran, “dan sudah 
tentu, didalam rumah gedung be 

  

  

  

    
mahal, kursi2 jg berchroom. 
sel “dapat kulihat dari ajen- 

Ta rumahku jang terletak di- 

kali dari gr: asi, Me. 

dia, hanja dua, sudah usang, 
@nubin, t bangku us 

mn He Dana Hu    

  

   

  

ik ada, kain gadri: le- | 
en kaimnja' utk badju 

Yaa fa donesin tobih 

ljuangan hidup 
e kata Moh. Sjafei jang terkenal sebagai 
h n Kajutanam di Sumatera Tengah itu. 

Nan satu | 

| penghematan didalam Kemen- | 

Merugikan bagi djiwa bangsa 

Mm ardjui L, 

be kiri rumahnja,. lebar | 
besarnja rumahku hanja. 

n pintu katja, matah, ajen | 

   

suka PN 
a bangsa Indonesia jang sangat kurang, ialah k 

  

pendidikan . 
batnja maka kedudukan rakjat 

imasih tetap hina dan 

Indonesia sendiri. Tetapi un- 
tunglah penghematan ini tidak 
berakibat mengurangi. jang su- 
dah ada, melainkan hanja ti- 
“dak membuka sekolah2 baru, 
kata pembitjara. 
Achi Moh, Sjafei meng- 

harapkan, parlemen tidak akan 
menjetudjui penghematan be- 

n pegawai? P.P.K. tidak 
akan membuang-buang uang jg 
dipertjajakan kepadanja untuk 

na, agar tunas? bangsa terus 
mendapat pendidikan dan lati- 
han jang baik. — Ant. 

GEROMBOLAN BA- 
KAR PABERIK TER- 

PENTIJN 
Kabar terlambat mewartakan 

tanggal 1-3 djam 20.00 gerom- 
“bolan bersendjata telah mem- 
bakar habis paberik terpentijn 
di Dukuhtengah, 40 km selatan 
Tegal. 

Paberik tersebut adalah satu2 
nja milik Djawatan Kehutanan 

  

MAS ti 
Tidak dikabarkan ada tidak- 

nja korban djiwa. 
Kerugian kebakaran diatas 

ditaksir Rp. 25.000,— Ant, 

BERITA VAN DER PLAS 
PIMPIN D.I” 

Disangkal . Kementerian 
Agama, 

Berhubung dengan berita pert 
baru2 ini jang menjatakan Ke- 

menterian Agama menerima sa- 
tu laporan dari Mekkah dimana 
disebutkan gerakan DI di Indo- 
nesia dipimpin oleh Vander Plas 

jang pada waktu itu mendjadi 

agen dari negeri2 Barat di Asia 

Tengah dan berkedudukan di 
' Beirut. 

Djawatan penerangan Kem. 

Agama Pusat mendjelaskan bah 
wa Kem. Agama tidak pernah 

meherima laporan dari Mekkah 

jang berbedaan dengan soal ter- 
sebut. Pula Kem. Agama tak 

pernah memberikan berita. de- 
mikian kepada pers. — Ant. 

— PERTUNDJUKAN SAN- 
DIWARA AMAL 

Atas usaha Rakjat Ketjama- 
tan Mertojudan, Magelang, se- 
“djak tanggal 31 Januari 1953 di 
adakan Pertundjukan Sandiwa- 

|ra Amal bertempat di Asrama 
C.T.N. Mertojudan: 

Keuntungan bersih dari pen- 
'dapatan dipergunakan untuk 
madjukan Keolah-ragaan dikala 
ngan Amnggauta C.T.N. dan Rak 
aa Ketjamatan aah P3 

R). 

  

  

kb   

"Irut rentjana amandemen? 

sar-besaran didalam Kemente- | 
“rian P.P.K., dan diharapkannja je 

dibelandjakan dengan bidjaksa- | 

Inspeksi II jang dibuka 114 ta- | 

hun jang lalu tetapi belakangan | 
sudah tidak 'bekerdja sebagai | 
akibat kurang amannja daerah 5 

| muruh 

enuruan dan Pa 
untuk membitjarakan procedure 

bung dengan banjaknja aman- 
demen? dari anggota dan menu- 

akan dibitjarakan mulai 10 Ma- 
ret ini, 
Menurut Sartono maka pembi. 

menurut rentjana semula. Tapi 

karena banjaknja soal 

tidak dapat selesai maka pem- 
bitjaraan akan dilandjutkan te 
14 Maret. — Ant. 

  

BADAN PEKERDJA. 
Panitya Nasional F.A.O. 

Supaja dapat mendjalankan 

tugas Panitya "Nasional F.A.O. 
dengan sebaik2nja, oleh Menteri 

'Pekerdja Panitya Nasional F.- 
A.O. Ditundjuk sebagai ketua, ' 

Sekretaris dan anggota2 ma- 
sing2: Prof. Ir. Koesnoto Setyo- 
diwirjo, Direktur Kebun Raya 

Indonesia di Bogor, A.S. Gondo- 

'warsito dari Kementerian Per- 
tanian, Soekardi dari Kementeri- 
an “ Perekonomian, " Soekotjo 

Pringgosapoetro, Kepala Balai 
Penjelidikan Penjakit Tumbuh2 
an dan Soebari, Inspektur dari 
Pusat  Djawatan Pertanian 
Rakjat. — Ant. 

RESIDEN KEKAWAH 
GUNUNG SEMERU 

Berhubung dengan suara2 ge 
jang menurut dugaan 

asalnja dari G. Semeru atau Bro 
mo jang hingga kini masih te- 
rus-menerus terdengar darj ba- 
gian Timur kota Malang, ma- 
ika baru2 ini Residen Abubakar 

dengan wakilnja, diikuti oleh 
Patih dp. dan. Bupati Luma- 
djang Sastrodikoro telah 'be- 
rangkar ketempat atau pos pen 
djagaan gunung berapi di Be- 
suksat Lumadjang jang tinggi- 
nja Lk. 800 meter darj permu- 
kaan laut. 

Residen “Abubakar menjata- 

kan, bahwa suara gemuruh jg 
terdengar terus-menerus dari 
Malang itu tidak terdengar sa- 
ma sekali darj Besuksat. 

Residen Abubakar menerang 
kan, bahwa ia telah memberi- 
an kepada Djawatan Gu- 
ung Berapi di Bandung untuk 
Aa anei perhatian. Disamping 
nja itu atas usaha Residen Abu 
bakar beberapa orang dari pos 
pendjagaan Besuksat telah be- 
rangkat Ke Gunung Senmieru de- 
ngan melalui Pontjokusumo (ka 
wedana. Tumpang). Mere: 

Idiantarkan oleh b ashitn Abuba.. 
kar sampai di Pontjokusumo. 
Dari sana mereka ini ditunggu 
laporan - laporan lebih lan- 

djut. Diduga dalam satu dua ha 
ri lagi akan sudah didapat ka- 
bar dari orang2 itu. 

Seperti dikabarkan gemuruh 
itu disebabkan oleh Gunung Ra- 
ung (Besuki). Darj lereng2 pe- 
gunungan Ijang (Argopuro) di- 

kabarkan djatuhnja hudjan abu   
kalau abu itu asalnja dari G. 

“| Kelud warnanja putih, — Ant. 

  

anak2. Ringkasnja, kalau dia- 
| dakan bandingan antara. harta 
kekajaam kami-dengan kepunja- 
an.penghuni, rumh gedung be- 
sdr disebelah itu, “adalah ban- 
dingannja 1 — 40. 
Namun demikian, aku tak 

pemmah irihati kepada Mas Mar- 

djuki swami isteri. Kekajaan 

dan kemiskinan wu . kurnia 

Tuhan, hak milik prive jang tak 
boleh digugat-guyat. Suamiku- 
“Pun tak suka menjindir-njindir 
lorang kaja itu dengan sebutan 
kapitalis atau bordyuis. Kata 
suamiku, dalam kehidupan ber- 
tetangga dikampung, kalau I- 

“ta sengadja memwertadjam per 
bedaan kekajaan dengan me- 
'mindjam. Istilah2 politilg seperti: 
. kaum djembel, kaum. proletar,. 
“kar nan atau bordjuis ke- 

| Hjil, itu "tandemfa war penuh 
.denyki, sengadga mengada-ada- 
“kan, pe 1) .klas jang sediar 

| mja tidar perlu. Dmegara, jang 
sa i ata materialistis, memper- 
ana, tidak ada sitje 'kero | 

atan, randjang kero, kursinja sa, | 
tadjam pertentangan klas itu 
memang sudah. tagis: didalam 
'masjarakat kita tidak baik ikut- 
ikutan berbuat demikian, karcma 

| masjarakat kita | berdasarkan 
gotong rojong. Kekajaan dam ke 
miskinan tidak boleh diukur 
dengan harta - benda, tapi dgn '     

Pada tanggal 2-3-53 jang lal u bertempat di Anggar baru €Rentajordn) telah dilangsung- 

kan upatjara pembukaan aka demi Penerbangahi Sipil. 
Ketika Menteri Per hubungan Ir. Djuanda sedang memeriksa para akademi Pe- 

nembangan Pink 2 ( IPPHOS): 

         
    

      

    “BAN 
akalbudi, moril, kesusilaan. 
Orang kaja jang sombeng dan 

“serakah, dapat dikatakan dia 

miskin (budi), dan orang miskin 
jang berdjiwa besar dan Iwas 
fikiran, dapat dikatakam dia 

orang kaja. Demikian kata sua- 
miku Jang suka. berfilsafah. 

: 

Faham suamiku itu dipegang 
teguh dan diamalkan sedjak ka 

mi mendiami Tumah ketjil sela 
ma beberapa tahun ini. Saja ikut 

terbawa mengamalkannja, hing- 
ga saja tak pernah. Irihati dan 
dengki kepada keluarga Mar- 
djuki Jang djadi tetangga dekat 
'kami. Saja heran djuga, bahwa 
kehidupan Mas Mardjuki suami 
isteri tidak dapat dikatakan ber- 
bahagia. Sering budjang perem- 
puan dirumah itu membarwa - 
bawa kabar buruk bahwa ndoro 
nionja sering bentjektjok denlgan 
'suaminja. : Kalau ndoro njonja 
sedang marah, 
tanggung marahnja. Piring? 
porselin dipetjahkan, Idin seprei 

  

  

DN | 

pembitjaraan RUU pemilihan | 
|umum pasal demi pasal berhu- | 

ita |: 

tjaraan akan dapat diselesaikan | 

maka | 
hari2 jang sudah ditentukan 2 | 

Pertanian telah dibentuk Badan | 

jang berwarna hitam, sedang - 

    

     
         

    

   

  

    

  

         

   
   

  

   

    

Upatjara penutupan Latihan 
en Divis, Di. 
3 Maret 1953 di 

     ke 3 Peleton commandan dari 
ponegoro telah berlangsung pada tonggat 
Alung2 Militer Magelang. 

Tampak dalam gambar, Overste Saragun selaku Wakil Pa- 
nglima Divisi Diponegoro berdiri dipodium, sedang mende- 
ngarkan laporan. hatsil latihan itu dari Directeur Sekolah 
Kader Infanterte Djateng Ma jor Sukardi. Djauh dibela- 
kang para peleton-commanda nh berdjadjar. — (Mdf - K.R). 

Sidang DPS Surakarta: 

Solo kota ,,djalmo moro, 
djalmo mati ?" 

Membuat Peraturan Pemberantasan 
- Pelatjuran 

(OLEH : WARTAWAN ”K.R.” SENDIRI). 

ENGAN mendapat perhatian besar dari umum selama 2 ha- 
ri berturut-turut mulai hari Senin j.. sidang DPRDS Kota- 

besar Surakarta telah dilangsun gkan chusus  membitjarakan 
soal rentjana peraturan-tentang Pentjegahan Pelatjuran didja- 

lan umum dan penutupan tempat? pelatjuran, jang achirnja 
dengan beberapa perobahan?2 dapat diterima rentjana Peraturan 
Pemberantasan Pelatjuran, 

Dalam keterangan pihak DPD 
pada sidang hari pertama didje- 
laskan, tentang maksud Peme- 
rintah mengadakan peraturan 
sematjam itu, terutama dida- 
sarkan atas kesusilaan didjalan2 
umum jang banjak terganggu 

dengan adanja pelatjur2 jang 
bergelandangan untuk menge- 

djar mangsanja. 

500 Pelatjur ,,legaal?” 

dan 101 tempat? pela- 

tjuran sudah ”tertja- 

tat”, 
Pemandangan umum babak 

pftama dipergunakan oleh 14 

orang anggauta, jang pada po- 

koknja saling mengemukakan 

pandangannja sekitar sebab dan 

akibat adanja pelatjuran dan 

sebagian ketjil sadja jang me- 

ngemukakan pendapatnja seba- 

ai ,,Ss0al baru”, jang dapat di- 

akaji sebagai bahan2 jang gu- 

na mewudjudkan suatu peratu- 
ran kearah pemberantasan se- 

ba ra jang diharapkan. Bahkan 

tidak.sedikit para anggauta jang 
berbitjara dengan terlalu banjak 

,lelutjon”, sehingga “ memberi 

kesan kurang dapat mempeliha- 

ra suaSana jang "ernstig” da- 

lam membitjarakan soal jang 
sulit ditjari pemetjahannja itu. 
Anggauta Sunarjo dalam pem- 

bitjaraannja mengemukakan ba. | 

njak hal berdasar atas hasil pe- 
nindjauan2 serta pengalaman2 

jang diperoleh didalam melaku- 

kan tugasnja (diluar DPR), jg. 

chusus mengurusi masalah pe- 

latjuran, dikatakan antara lain 

dikemukakan bahwa dikota So- 
lo ada 500 pelatjur2 "legaal” 

jang namanja tertjatat dan ada 
sebanjak 101 tempat2 pelatju- 

ran didalam kota. 
Diantara ada jang menjata- 

Kan, bahwa menurut pandangan 
umum diluar Solo, Kota ini telah 
mempunjai 'djulukan sebagai 

kota ,,djalmo moro, djalmo ma- 

ti” dan terkenal dengan istilah 
.betjak komplit” dsb.nja. 
Pemandangan umum lainnja 

berupa sugestie2 dan pertanja- 

an, berkenaan dengan rentjana 

peraturan jang pada prinsipnja 

dapat disetudjui diadakannja. 

« Keterangan Pemerintah. 

Keterangan pihak Pemerintah 

dikemukakan pada sidang hari 
kedua, dengan memberi ketega- 

san2 atas pertanjaan2 jang di- 
adjukan. 

Dapat disimpulkan, bahwa 

sidang menekankan supaja pe- 
raturan tentang pentje- 
gahan pelatjuran itu, di- 

djadikan peraturan tentang 

pemberantasan. pela- 
tjuran. Dalam arti kata pembe-   

| didikan djiwa, dan 

waeadu 
DINGAN 

  

tidak kepalang 

rantasan itu Pemerintah harus 
djuga mengingat soal2 ekonomi 
(djaminan2 sosial/ekonomi), pen Chir dari kemerdekaan. 

sebagainja. | Mengenai pemilihan umum | 

2 an Ayana 

  

  

Diterangkan bahwa usaha ke- 
arah itu telah didjalankan, um- 
pama diasrama "Mardi Susilo” 
jang dapat subsidi dari Peme- 
rintah dan asrama ,,Pamardi 
Karjo” dengan tjara penampu- 
ngan menurut batas kemampu- 
an jang ada. Achirnja dinjata- 
kan, bahwa adanja peraturan 

itu, akan mendjadi salah suatu 
rangka dari Pemerintah Dae- 
rah menudju pemberantasan pe- 

latjuran. 

-|tan jang diperbantukan untuk 

  
Sidang membentuk 
panitia. 

Pemandangan umum babak 
kedua dipergunakan oleh 11 (se- 
belas) anggauta jang meman- 
dang perlu mengemukakan pen- 
dapatnja berkenaan dengan dja- 
waban Pemerintah dan menja- 
lurkan pendapat? untuk mengu- 
djudkan persesuaian selandjut- 
nja. 

Sehabis sidang dischors, da- 
pat diambil “keputusan, dapat 
menerima rentjana. peraturan 
Pemberantasan 'Pelatjiran'itu, 
dengan membentuk Panitya vol- 

mandaat untuk mengadakan ps 
| robahan2 redaksionil. 

ta: 1. Wignjosumarsono, 
Dahlan Rosjidi, anggauta DPD, 
3. Sujowijoto, 4. aan ah 
ranto. 

DR. SUKIMAN: 
  

  

Atjeh. 

Sebelum kembali ke Djakarta, 
Sukiman telah mengadakan per- 
temuan dengan keluarga Masju- 
mi di Medan. Dalam pidatonja 

Sukiman serukan supaja bangsa 
Indonesia hendaknja lebih mem- 
perhatikan soal2 primair antara 
lain bagaimana tjara menambah 

  
bahan2 makanan, Kita hendak- 

| 
pa 
nja djangan terlupa dengan ha- 

| nja. memikirkan soal2 jang bu- 
| kan merupakan desakan hidup, 
| demikian Sukiman, Ia djuga 
| bentangkan tentang perlunja 

modal asing dalam usaha pem- 
bangunan2 di Indonesia, jaitu 

| supaja pembangunan berdjalan 

ke- 

tjita2 tera- 

sepesat mungkin menudju 
makmuran sebagai 

  

1 ketua sdr. Karjadi, 

8 

HALAMAN 3. 

  

Lajoa 

  

DOKTER PEMERINTAH 
DAERAH HANJA 

3 ORANG 

Anggauta DPD seksi Keseha- 

tan ddkter Sahir menerangkan, 

bahwgi 'daerah Istimewa Jogja- 

karta (/sebenarnja kekurangan 

sekali tenaga dokter Pemerintah 

djika dibandingkan dengan Ke- 
perluannja, tetapi karena me- 

mang tenaga dokter pada umum | 

nja masih sukar sekali didapat, 

maka Pemerintah daerah hanja 

menunggu sangga waktu jang 

tepat. 
Tenaga dokter jang mendjadi 

pegawai pemerintah daeradh ha- 

nja 3 orang sadja, sedangkan 
kira2 4 orang dokter lainnja. 
termasuk ia sendiri adalah dok- 
ter2 dari Kementerian Keseha- 

menambah tenaga dokter Peme- 

rintah daerah. 
Djumlah penduduk hampir 

2.000.000 orang, djadi rata2 tiap   dokter Pemerintah djika diper- 

hitungkan tanggung djawabnja 
kepada Pen untuk 30.000 
orang, 

KONPERENSI LEKRA 
DIADAKAN PERTE- 
NGAHAN BU- 

LAN INI 
Konperensi 'Tjabang Lekra 

Jogja akan berlangsung mulai 

tanggal.14 s/d 15 - 3. Jang me- 
ngikuti konperensi selain dari 

ranting2 dalam wilajah Jogja- 
karta djuga dari utusan2 dari 
Tjabang2 Lekra seperti dari 

Solo dan Magelang. 

Sementara itu dapat dikabar- 

kan, bahwa untuk menjelengga- 
rakan konperensi tersebut S.P. 
Paku Alam telah menjampaikan 
bantuannja berupa uang. 

PENGURUS BARU IRA- 
MA TJITRA 

Dalam rapat tahunannja per- 
kumpulan kesenian Irama Tji- 
tra jang diadakan dipendopo 
Wijoto Prodjo pada tg. 1-3 1 
telah berhasil membentuk pe- 
ngurus baru dengan susunan 
sebagai berikut: 

Ketua sdr. Suprapto, wakil 
penulis I 

dan II sdr2. Sudjaja dan Sudar- 
madi, perbendaharaan sdr. Su- 
dijatmi, sedang ketua bag. teh- 
nik dipegang leh sdr2. Sudhar- 
sa Pringgobroto dan Sutanti. 

LATIHAN PAMONG 
DESA DITUNDA 

Kalangan jang bertanggung 

djawab pada Pemerintah daerah 
Istimewa Jogjakarta menerang- 
kan, bahwa berhubung dengan 

maka latihan pamong desa ang- 
katan pertama untuk tahun 1953 
jang semula direntjanakan pada   Panitya terdiri dari en 

EL wi: | 

tanggal 9 Maret jang akan da- 
La ditunda sampai tanggal 

15 Maret jang akan datang. 
, Tempatnja betap di Jogjakar- 

setan 

Soal pidato Presiden di Amuntai 
adalah soal intern Islam 

Dan diselesaikan setjara intern 
NGGOTA parlemen Dr. Sukiman Wirjosandjojo jang tiba di 
Medan untuk menindjau ak ibat bandjir di Atjeh, telah ber- 

tolak kembali ke Djakarta. Di Atjeh jia berkundjung 
dua hari untuk menundjukkan tanda 

Pimpinan Masjumi atas malapetaka 

selama 
duka tjita dari Putjuk 
jang menimpa rakjat 

j-a.d. Sukiman serukan supaja 
anggota2 Masjumi bersiap- siap 
sebaiknja dan ia jakin Masjumi 
akan dapat kelebihan dalam pe- 
milihan umum kelak. Disam: 
ping itu ia andjurkan pula pen- 
didikan kader2 dalam segalar la- 
pangan untuk dapat mendukung 
hasil dari pemilihan umum, 

Tentang soal pidato Presiden 
di Amuntai “Sukiman katakan 
soal tersebut sebenarnja adalah 
soal intern Islam. Karena itu 
harus diselesaikan setjara Islam 
dan tidak perlu diperbesar agar 
djangan ada orang diluar Masju. 
mi menangguk diair keruh un- 
tuk adu-dombakan organisasi? 
Islam dengan Kepala Negara 
jang djuga seorang muslimin. 

— Ant, 

  
        

dirobek - robek, badju djas sua- 
mungja dilemparkan keluar djem- 
dela, atau lojutjeng Westminster 
duempari bakiak, Ringkasnja, 
njonja Mardyuki suka ngamuk 

dirumah. Mas Mardayuki kalau 

marah2, djuga tidak kepalang 

tanggung, dimaki makiwnya isteri 
nja “dengan “utjapan2 kasar, 

atan dia membisu selama dela- 
pan hari, atau pergi tiga nari, 
tidur dimana tiada ada jg tahu. 
Pertjektjokan itu Diasanja ka- 

rena soal rebutan uang atau ka 
rena nj. Mardjuki tjiemburu sua 

minja Main Gia diluar rumah 
dgn perempuang tjantik. Mak- 
lum, nj Mardjuki itu tidak tjan- 
tik lagi, mukanya sudah kisut2 

dimakan usia tua. Suaminja ma 

sih gagah, masih. tegap tubuh- 
MIWATAN Den on en end anna 

Ah, budjang perempuan itu 
memang tidak bertanggung dja- 
wab kalau mengomongkan raha-   Ssurumah tangga madjikannja. 
Suamiku sering ketawa kalau 

Y 

Dada kie Jae Di JA lali able sp 

mendengar kabar demikian, talu 

berfilsafat lagi. mengatakan 
bahwa kekajaam itu tak dapat 
mendjamin kebahagiaan  sese- 

orang, bahwa bahagia itu tuak 
terletak diharta benda. 

Lima - kelamaan safa djadi 
kasihan pada nionja Marajukt 
Kadang? kalau ara kesepian, su. 
Ka bertandang kerumanku. Ta- 
hulah saja dari gaja mukunja, 
bahwa dia menaruh “wriharn ke- 

pada kami, menyapa kamu levun 
beruntung dari pada dia, padu 
hal kami miskin, Dia tidak bisa 
menghargai harta kekajaamnja, 
gedungnja,. mobilnja,. barang2 
perhiasannja, karena ternjata 
tidak membawa bahayw. Pernah 
njonja Mardjuki bertanja saja, 
bagaimana  rahasianja mentja- 
pai keberuntungan, rumah tamig- 
ga ? Saja senyum. sadja, terus 
terang tak bisa menerangkan 
seperti orang menerangkan 2 & 
2 Sd. 

Perajuamgan “antara njonja 

Mardjuki dan. swaminja itu ber- 
aohir dengan kemenangan sang 

suami. Njonja Mardjuki menje- 

rah pada faiy accompli bahwa 

suaminja benar? mempunjai ke- 
senangam jang tain. Njonja Mer - 
djuki dimakan 1.0.0. Borbutann 

ouan dia Tirawat dihospital, "T- 
  

LN NELLA RE ak AG Ia Kakan FS Ka 

ban rupiah uangnja melajang 
untuk rekening obat dan dokter, 
tak djuga sembuh, dan achirnja 
matiah 3g. 

Datang keluanganja dan anak 

anaknja memperebutkan harta 
pemimggalamnya. Selang setahun 

di Ratu Rumah Tangga diyge- 
dung besar itu. Dia masih mvu- 
da, aju rupanja. Saja sbg te- 

tangga dekar harus berkenalan 
baik dgn dia, sering saja disilah 
kan datang keberanda belakang, 
omong2, ataw dia datang keru- 

mah saja, omong2. Saja ayuk 
segan bergaul dengan dia, dan 
dalam hati ketjil saja merasa 
harus solider pada Njonja Mar- 
djuki IT jang sudah muerhum, ka- 
rena seolah-olah puan ba- 
ru milah jang menijebabkan njo- 
nja Mardjuki meninggal dunia. 
Sebaliknja suami saja mengata 
kam saja ' diangam sentimentil, 
toh nj. Mardjuki II mungkin ti 
dak akan tahan lama, segera 
akan diganti oleh njonja, Mar- 
djuki III jang Tebih muda lagi, 
karena dalam soal tjinta . mas 
Mardjuki tidak bisa diberi batas 
jg minim, berhubung kebendas 
annja melimpah hingga kelak 
dia akan. mendjadi korban harta   

Bebi Oia aa bale Hal nia: 

bendanja sendiri jang tidak bisa 
| membawa bahagia kepadanya. 

  
belum beresnja sozl2! bbisiapan: : 

datang Nj. Mardjuk) II mendja 

— Penipu model baru t- 
2 Orang bakul kaspe hen- 

dak. pergi ke Lempujangan 

untuk mendjual dagangan- 

nja, Ditengah2 djalan mere- 

ka dihentikan oleh seorang 

“ Jlaki2. Kata orang jg meng- 

hentikan bakul2 tadi, hah- 
wa ia disuruh seorang teng- 

kolak mentjarikan. kaspe 

sebanjak 4 kwintal. Diadjak 

nja 2 orang bakul perem- 

puan tadi naik andong. Se- 
mentara itu ,makelaar” 

kaspe tadi minta uang Rp. 

25.— sebagai upahnja. Te-, 

tapi karena belum sampai 

ditempat tengkolaknja, ha- ' 

nja diberi Rp. 10.— Keclia- 

watiran tetap ada pada ba- 

kul2 tadi terhadap ,make- 

laar”. Kemudian mereka tu- 
run dimuka sebuah “toko. 

Orang jang menamakan di- 

rinja ,makelaar” tadi .ma- 

suk, dan menjuruh 2 bakul 

tadi tunggu diluar. Betapa 
herannja waktu mereka me- 

lihat toko jang dimasuki 
“makelar” itu banjak men- 
djual alat2 potret. Ketika 
,makelaar” itu keluar" 'dibe- ' 

rikan kepada 2 bakul Ban 
sebuah surat, jang kai 
surat keterangan peherirma-. 
an uang. Dan karena 'dua 
'bakul tadi buta huruf, 

surat itu diterima Sa- 
dja. ' Kemudian katanja, f 

ada dirumah, maka ja akan 
pergi memanggilnja. Ketika 
sudah lama ditunggu tidak: 
kembali, 2 orang bakul tadu 
baru merasa kena Tn “   

| di Pondjong, 

  
  

LATIHAN AHLI PEN - 

TJAK DI JOSJA- 

—.. KARTA 

Kepala Seksi Pentjak Djawa- 

tan Kebudajaan Moh. Djumali 

menerangkan, bahwa dalam ta- 
hun ini di Jogjakarta “akan di 

adakan latihan ahli2 pentjak jg 

akan didatangkan dari daerah2 

Indonesia. 

Sebelum tenaga2 ahli itu diki- 
rimkan ke Jogjakarta, dari tiap2 

Perwakilan Djawatan Kebuda- 
jaan dipropinsi2 diminta untuk 

mengadakan seleksi lebih dulu 

dan kemudian Perwakilan2,- itu 

mengirimkan 2 orang sadja se- 

bagai utusannja ke Jogjakarta. 

Latihan itu kira2 diperlukan 

waktu satu bulan dan djika:me- 

reka telah kembali ke: tempat 

masing2, dapat diharapkan-akan 

dapat lebih menjempurnakan ke- 
adaan organisasi2 pentjak serta 

memeliharanja dalam soal2 .tek- 

nik pentjak pada umumnja, .: 

RENTJANA PERTUNDJU- 
KAN FILM SANDI: 
WARA DJAPENDI 

Daftar rentjana pertundjukan 
filim dan sandiwara Djawatan 
Penerangan Jogjakarta dalam 

bulan Maret diatur "Dae be- 
rikut : 5 

Pertundjukan film : 3 
Tanggal 6-3 di Kotagede, Ban 

tul, tanggal 7-3 di Gondowulung, 
Bantul, tgl. 9-3 di Kotapradja, 
10-3 di.Plajen, G. Kidul, tgl. 11-3 

G. Kidul, tgl. 12-3 
K1. Wareng, Pn G. Kidul, 
tanggal 13-3 di Minggir Sleman, 
tanggal 18-3 di Kretek, Bantul, 
tanggal 19-3 di Pandak, Baritul, 
tanggal 26-3 di Sleman, “dan 
tanggal 27-3 di Kotapradja, Per 
tundjukan dikedua tempat jang 
terachir ini belum ditentukan di 
mana akan diputar, sedang pe- 
mutaran fiim disemua 'ternpat 

tersebut diatas dimulai 'djam 
19.00 — 21.00, 
Sandiwara : na 
Tanggal 7-3 Sebdodadi, Bam- 

tul tanggal 12 dan 17-33 'diada- 
kan dikota Jogja tempat belum 
ditentukan, tanggal 20-3 “diru- 
mah pendjara Wirogunan dimu- 

lai djam 14.00 -— 17.000, tanggal 
23-3 di Tandjunghardjo, Pun- 
dong Bantul, tanggal 25: & 28-3 
diadakan di Sleman tapi tempat. 
nja belum ditentukan. Semua 
pertundjukkan dimulai .Mjam 
20.00 — 23.00. . 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA : 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Haa 
tera Utara, dari : 
Firma Hadji Bilal 

  

  

Togjakarta Rp. so te 
S.R. VI Keputran II z 
Jogja # t5-- 

Aa 

Rp. 215,— 
Djumlah kemarin » 542855. 

Djumlah hingga 

harj ini Rp. 5648,59 

  

Tontonan malam iin | 
REX : Japanese. War Bride”, 

Shirley: Jamaguchi, 1001 
Taylor. 

RAHAJU: ,,Tea for two", Doris 
Day, Gordon MacRae, 

WETAN BETENG : ,/The Mon- 
Ster and the Ape”, (Serie'I), 
Robert Lan George 
Macready. 

INDRA : ,,Louisa”, Ronald Kuki 
gan, Charles Geburn, Aan 
'Laurie, 

SOBOHARSONO: ,This wo 
is Dangerous", Joan Craw- 
ford, Dennis Morgan. ': 

SENI SONO: ,,On the Loose”, 
Joan Evans, Melvyn Dou- 
glas. 

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

LUXOR! Bad Girl”, J aokie 

Cooper, Gale Storm, 
NGESTI PANDOWO : » Tali Ra- 

sa, Rasa Mai (Petruktaja- 
ban Guru,   

  

areng 
djadi Nratay." 

Maka Maa Sau 

karena tengkolaknja tidak. 
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sy MUDA R. 1 Pen 1 

baru2 ini di pendopo Kawedi 
“Kuta Klaten. 

“ Konggres di kundjung 
"68 ranting mewakili 3560 ' ang 
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| Hadir | djuga dalam 
tersebut wakil? dari LP. 
bang. Klaten. Perbebsi Tjaba 
Klaten, Gerwis Tjabang ! 
-B.TI. (Barisan Tani Ind 
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Aur 53 2 “SRAGEN ri 
. Tanggal 2 Maret 1953. Dengan 

| bertempat di Kawedanan Kota 
Sragen, Overste Suhagto, me- 
sngadakan pertemuan ramah-ta- 
.mah dengan Instansi2 Militer 
yi dan Sipil serta Organisasi2 di 

k Sragen. 
  
... Adapun jang mendjadi yak . 
““pembitjaraan jalah : 

soal kerdja-sama tentang pe- 
| ngembalian keamanan. - (KR).- 

BUPATI SRAGEN ME- 
NJUSUP DAERAH- 

5 NJA 
Iss Baru2 ini Bapak Bupati jang 

4 Gi-iringi oleh Djawatan Pene- 

Ii, yangan Kabupaten Sragen, Ke- 
«1 polsian, P.D.M. dan Perindustri- 
Cs,an telah menindjau daerah Ke- 

tjamatan Kalidjambe, Gemolong, | 

. Sumberlawang dan Miri. 
Penindjauan daerah tersebut 

. dimaksudkan untuk mendorong 
“dan memperhebat pendjagaan 

2 keamanan. 
Selandjutnja dari perwakilan | 

Djwt. Perindustrian Karesidenan 
- Surakarta di Sragen dgn Kepala 
“'Djawatan Penerangan Kabupa- 

“““tei Sragen mengadakan penin- 
“djauan di Desa Krikilan daerah 

“ Ketjamatan kalidjambe, dimana 
“sada tanah jang dapat digunakan 
“Suntuk “bahan bedak, tjat dan 
| mungkin semen blau dan meng- 
“ambil beberapa gumpal tanah 

. tersebut untuk dilakukan seba-: 
pertjobaan, 

“Disamping bahan2 tersebut di- 
- ine Venna g2 "dari bina- | 

Ah Siksa tahun" 
tetpendan 2 KR). 

  

  

ag “AIR MAMBENG 
Dengan adanja parit (kalen) 

: . : jang membudjur di Djl. Gerdjen 

““ 'kurang-tidak mendapat peme- 
— iharaan jang semustinja dari jg 

'berkewadjiban, maka apakah 
. kiranja tidak lebih baik ditutup? 
“ “dan saluran air dari rumah2 di- | 

masukan kedalam saluran Asei- 

nering. Karena parit tersebut. 

     
     

ah berbahu dan mendjadi 
..njamuk punairnja tidak-kurang 
. deras (mambeng). 
Kemudian atas perhatiannja jg. 
berwadjib itu terima kasih kami 
Nan 

D. MUSUD. ' 

jat Tjabang telah bertanggung” 7 

“gauta Sedang djumlah Sem 

     

   
       

   

  

   

      

| nerima 

  

    

    

    

  

tnja 
uda era) jang di- 

ag Jaka born 

  

ls “badan drganisasi mau- 
ta : i2 Pemerintah, 

Kia oleh 
“Ketua We, 

        

  

   

: 1 isme : dipan- 
H5 safat bangsa 

Aa jang 
hidup sama rasa sama bahagia. 

Mae 'N.I, menghadapi per- 
blok-besar jang 

ran materiaal (Ame- 
Berikat) dan ideaal (Rugia) 

- waspada dan memegang 
Nenek bebas dan aktief 

  

  ah | ti kasngan pengertian tidak menge- 

  

'blok salah satu pihak, tetapi 
djuga tidak membentiji, 

- Situasi Luar dan Dalam Nege. 
xi, dan memperingatkan keada- 
'an Negara jang sedang dalam 
“keadaan bahaja kebangkrutan, 
disebabkan adanja nafsu dari 
beberapa apparatuur2 negara 
jang ingin lekas 'kaja, tetapi 
“djalannja setjara ellegaal hing- 
ga menjulitkan bagi siapapun. 

2 BI, 
“ 

  

PASAR DERMA DIHARI 
. KARTINI 

Oten Pisan Peringatan Hari 
Karti ji di Sragen jang di-Ketuai 

oleh njonjah Muchjono telah di- 
:rentjanakan untuk mengadakan 

fancyfair selama 2 malam, jaitu 

'besuk pada tanggal 18-19 April 

  

11953. 
Fancyfair tersehut disamping 

beberapa pertundjukan Exposisi 
djuga diselenggarakan pendjual- 
an hatsil keradjinan tangan dari 
Organisasi2 Wanita. 
: Hatsil bersih dari fancyfair itu 

nantinja akan disokongkan ke- 

pada korban bandjir. — (KR). 

SEMARANG 

MUDA - MUDI DI 
SEMARANG 

Oleh suatu panitia jang dige- 
rakkan atas initiatif njonja Gu- 
bernur Budiono, tanggal 30 dan 

1313 jang akan datang di Se- 
marang akan dilangsungkan 
pertundjukan amal jang hasil- 
nja diperuntukkan sebagai sum 
bangan bagi “korban bentjana 
alam di Atjeh, Djawa dan Ne- 

derland. Diantara pertundju- 

kan2 itu akan terdapat tarian 
muda-mudi” jang untuk perta- 
ma kali akan dipertundjukkan 
dikota ini. — Ant. 

KUdDUS- 

“PENJUNTIKAN PATEK 
Djawatan Kesehatan Kabu- 

paten Kudus kini telah me- 
sedjumlah penicyline 

dari Unicef untuk membran- 
tas penjakit patek. Obat ini 

nanti akan diperuntukkan 

terutama kepada Rakjar daerah 
Ketjamatan Undaan. 

Untuk mendapatkan hasil pe- 

kerdjaan jang memuaskan, ma 
ka sebelumnja diadakan sunti- 
'kan, oleh Djawatan Kesehatan 
bersama-sama dengan Djawa- 
tan Penerangan diadakan cam- 
pagne penerangan tentang pe- 
njakit patek dan pembrantasan- 
nja. — (K.R). 

GEDUNG RAKJAT 
| Kota Kudus jang kian hari 
kian ramaj belum djuga mem- 
punjai suatu rumah jang dapat 
dipergunakan sebagaj Ka ba- 

Hai pertemuan. 

  

  
  
  

|, KEDAULATA 

  

N RAKJAT" 
Djangan kirimkan satu per satu gambar & Kita 

  

   
nja, tapi sekaligus 10 dj, 
sampai tanggal 26 1 

“plop ” Sajembara”. 
“ Keterangan djangan.lebih 50 perkataan. 
lengkap sudah kita muat kemarin. — Red.). 

Bunting SIML Le... 

“ Gambar ke-2, 

    sascocecacenenenenanananannanaaa 

  

tjad. , 

ig lambat: tebakan sudah 
ibubuhi disudut atas am- | 

Djumlah hadiah Rp. 1.500,—. | 
(Sjarat2 jang 

  

"ee enarasunuonawanudeLetanaa Kesnna 

...... 

s.d 

so... m#.w.w.. 

.........x ....o.mmx 

  

"...oc.icoc..y.K. 

  

#easecendanenananeanahann sococonnananananna 

"envavergenunanenanannunaan nanas sananunan 

#enenagunannaaana penesvananenuranaenaanaana   

2x Sragedifolair mengada- 
n ertempat dige- 

menghendaki | 

sinjai 3 djuta anggota. 

H P2JANA TENGAH. | 
: Sebah dari itu atas inisiatief 
'beberapa orang, mereka telah 
memberanikan diri, mendjadi- 
“kan dirinja 
Kinj Panitya telah mulai giat be 

| kerdja 
uang”t Rp. 35.000, — 

Mengirut rentjana, 
'Rakiat itu akan 

  
  

  

Gedung 

memuat orang sampai 1000 1e- 
| Ibih, 7 (KR), 

  

“BAN BANDUIR 

PSN “Merah Task eri "tja- 

bang Magelang minta kita. 
umumkan, bahwa bagi para der- 
mawan jang ingin memberi ban- 

'djir di Atjeh, Solo dll, dapat di- 
kirimkan “perantaraan Palang 

nanti 
markas Besar Palang Merah In. 
donesia di Djakarta untuk dise- 
rahkan kepang jang berkepen- 
tingan. 
Alamat Palang : Merah Indo- 

.nesia tjabang Magelang jalah : 
djalan Kawatan Magelang. — 
(Kor). 

LUKA RESIDEN KE- 
. DU TIDAK BERAT 
Tentang ketjelakaan mobil se- 

hingga membawa korban Resi- 
:den Kedu R. Muritno, seperti jg 

sudah kita muatkan kemarin, le- 
bih landjut dapat dikabarkan. 
sbb. 

Menurut Bupati Sosrobuso- 
no, keadaan luka2 Residen Kedu. 

tidak berat, tetapi para" tamu 
belum diperkenankan bertemu 
dengan Residen jang sedang ber- 
baring. , 

Dari kalangan resmi di Kedu 
selandjutnja . diperoleh -kete- 
rangan, bahwa selama Residen 

ada dirumah sakit, maka peker- 

djaan sehari2nja dilakukan oleh 
Bupati d.p. Sosrobusono selaku 
wakilnja. — (Kor). 

  
| 
| 

mendjadi Panitya. 

dan telah mendapat 

makan beaja. 
500.000 rupiah dan akan dapat | 

tuan 'kepada para korban ban- 

Merah Indonesia tersebut jang | 
akan meneruskannja ket 

2 

KRAKJAT” 

    

. Para pengikut dari perlomba an filmbal jang diadakan oleh Motion Picture Touring Trip 
tg 23 sang lalu di Hotel der Nederlanden. — IPPHOS) 
  

“ Kepada orang2 pers Galal me- 
ngatakan, bahwa Inggeris da- 
lam prinsip telah beberapa kali 
mengakui tuntutan penarikan 
'kembali pasukan2nja sebelum 
itu, tapi kemudian Inggeris 
mentjabut kembali pengakuan 

tersebut. Inggeris menunda pem. 
“bitjaraan2 antara duta besarnja 
di Kairo Sir Ralph Stevenson 
.dan PM. djendral Mohammad 
Naguib mengenai status daerah 
tersebut dihari kemudian hingga 
minggu j.a.d., untuk dapat di- 
adakan rundingan” antara Ing- 
geris dan Amerika. 

Tentang Palestina. 
Selain itu dikatakannja, bah- 

wa Mesir dan negara2 Arab la-   innja menuntut (pelaksaan se- 
  

3.000.000 

AUM BURUH Djepang tgl. 
“dakan rapat?nja diseluruh 

Aksi besar jang hendak diada- 
kan itu telah diputuskan dalam 

pertemuan tgl. 20 Pebruari jang 
Jalu oleh Dewan Umum Serekatz 
Sekerdja Djepang jang mempu- 

Serekat 

Buruh Industri Listrik dan Fede- 

rasi Buruh Pertambangan Batu 

Bara Djepang djuga akan ikut 
serta setjara giat dalam aksi 

tersebut menentang rentjana an- 

ti-buruh, jang akan menghapus- 
kan hak mereka untuk mogok. 

Selain itu, Dewan Umum ter- 

sebut djuga akan memulai de- 
ngan kampanje menuntut ke- 
naikan upah pada musim semi 
ini. Dalam pada itu Serekat Bu- 
ruh Kereta Api partikelir dan 

Federasi Serekat2 Buruh Besi 
dan Badja akan memimpin ge- 

  
. 

GIA MEMBUKA 
LIN BARU 

Djakarta - Bangkok akan 
ditempuh. 

Pada Kemis tanggal 12 Maret 
jang akan datang GIA akan 
membuka dinas baru jaitu Dja- 
'kKarta - Bangkok pp. Pada- pe- 
nerbangan permulaan akan 

| dipergunakan pesawat convair 
dan menurut pihak GIA akan 
“turut serta sekdjen kementerian 
perhubungan Ir. Sugoto, komi- 
“saris GIA Ir. Surjamihardjo dan 
walikota Djakarta Samsurizal 
serta wakil pers. 
'akan kembali esok harinja. 
Ant. 

  

ORANG2 INDONESIA KE 
CAYENNE 

Harian ,,Het Nicuws” jg ter- 
bit di Suriname mewartakan 
bahwa 20 orang laki? Indonesia, 
13 orang wanita dan 5 orang 
“anak2 telah berangkat ke Gui- 

disana pada perkebunan gula 
Goeorge Preveaux, Upah jang 
ditawarkan kepada mereka kira. 
kira Rp. 13,— Suriname tiap? 
hari untuk waktu bekerdja 40 
Gjam selama seminggu, 

Harian tsb selandjutnja me- 
njatakan pendapat beberapa 
orang bahwa orang2 Indonesia 
tadi dengan kepergiannja ke 

«Guiana Perantjis itu hanja akan 
lebih 'memburukkan keadaan 
.mereka sadja, sedangkan jang 
lain menjatakan kechawatiran- 

  

Menentang R. U, U. anti mogok 

. protes menentang rentjana undang? anti-mogok dari Yoshida, jg. 

telah dikemukakan kepada madjelis rendah, Djepang. 

'ha2 pemerintah Yoshida untuk 

Rombongan 

(ana Perantjis untuk bekerdja . 

  1 Ojepang 

4 Maret jad. ini akan menga- 
Djepang sebagai suatu gerakan 

rakan menuntut kenaikan “upah 

itu. 

Disamping itu, kaum buruh. 
pendidikan Djepang tanggal 12: 
jad, ini akan mengadakan “mu- 
gok protes djuga terhadap usa- 

mengadakan pengawasan sepe- 

nuhnja atas fonds sekolah dan 

politik jang dilakukan oleh para 

| Amerika kpd. Syria, 

  
guru. — NCNA., 

Mesir tunggu djawaban 
Mn Inggeris 
“Tentang penarikan pasukannja dari Suez 

1 PERINTAH Mesir kini sedang menantikan djawaban Ing- 
' geris, supaja menjetudjui prinsip penarikan kembali pasu- 

kan? Inggeris dari daerah Saluran Suez, sebelum mulai 
— rundingan? jang mendalam mengenai 
'kata menteri Pendjagaan Nasional, Fuad Galal. 

lagi 

soal tersebut, demikian 

mua resolusi PBB mengenai ma. 

salah Palestina, termasuk pula 
rentjana pembagian semula jang 
dibuat oleh bekas perantara 
PBB, Count Bernadotte. 

Mesir hanja mendjalankan 

hak2nja sesuai dengan undang2 
internasional dengan mengada- 
kan pembatasan2 terhadap pela- 
jaran kapal2 jang menudju ke 
Israel melalui SaluranySuez dan 
Mesir akan terus berbuat demi- 
kian, selama Mesir dan Israel 
tehnis masih dalam keadaan pe- 
rang. Demikian Galal, — UP. 

  

AMERIKA HENDAK 
ROBAH POLI- 

TIKNJA 
Mengenai Timur Tengah. 

Kalangan jang mengetahui 
di Washington memberitakan, 

bahwa pemerintah Amerika se- 

dang mengadakan persiapan 
untuk merobah politiknja me- 
ngenai Timur Tengah dan di- 

hari depan akan memperlaku- 
Kan megara2 Arab dan Israel 
atas dasar persamaan. 

Dikatakan, bahwa “bantuan 
Libanon, 

Mesir, Irak dan Jordania dalam 

T tahun jang lampau semuapja 

berdjumiah 229.516:000 dollar, 

sedangkan bantuan Amerika ke 

pada Israel sendiri dlm waktu 4 

tahun semendjak Israel diber- 
dirikan telah berdjumlah 216 

517.000 doliar. 
Dalam poltik baru itu, Ame- 

Prika tidak akan memberi per- 
untuk melumpuhkan kegiatan? | lakuan lebih baik kepada Israel, 

demikian dibatlkan oleh kalang- 

an tadi. — AFP. 
2 

  

Letnan Kolonel 

Pernjataan 16 

san Komandan Resimen 23 

pernjataan 16 partai politik di 

Hassan menerangkan bahwa 

Mendjawab pertanjaan, apa- 
kah,ada kemungkinan menerima 
pernjataan partai2 tersebut se- 
pagai dasar penjelesaian setjara 

integral, Let. Kol. Chandra Has- 

san berkata: Sampai hari ini be- 
lum mendapat saran utk. meng- 

hadapi pernjataan partai itu dari 
atasan. Ia selalu ta'at kepada 

perintah2 atasan. 

Mengenai kekuatan gerombol- 

an bersendjata Kahar Muzakar 

seperti jang dituntutnja, jaitu 

satu dipisi terdiri dari 3 resimen 

dan 15 bataljon, dikatakan bah- 

wa hal itu hanja didengar se- 

tjara selintingan sadja. 
Karena itu saja anggap hal tsb. 

hanja suatu propaganda Kahar 
Muzakar dan fiksi belaka. 

Ditanja sampai dimana kebe- 
naran berita jang menjatakan 
adanja gerakan pembersihan da- 
ri pihak Kahar Muzakar terha- 
dap sebagian dari anak buahnja, 
seperti Osman Baio dan Iain2, 
Let. Kol. Chandra Hassan men- 
djawab : Di Sulawesi Selatan ge. 

    

Dunia sana sini 
X Alexander Riley, 

USA dari partai 
ketua panitia 
geri senat bilang, bahwa Timur 

senator 
Republik dan   nja akan timbul bahaja menga- 

daerah itu, 
Komisariat, Indonesia di Para- 

maribo tidak dapat menghalangi 
butuh Indonesia tadi untuk me- 
ninggalkan daerah tsb. Akan 
tetapi meskipun demikian, ko- 
-misariat tsb tetap akan menga- 
wasi kepentingan buruh Indone- 
sia tadi, demikian ,,Het Nieuws”, 

Lebih landjut dikabarkan bah- 
wa 'komisariat Indonesia telah 
menasehatkan kepada mereka 
tadi supaja mereka djangan me- 
nanda tangani kontrak kerdja 
jang melebihi 1 tahun. 

Achirnja dikatakan bahwa se- 
orang: pegawai komisariat tsb 

| tak lama lagi akan menind jau 

"lirnja arus orang2 Indonesia ke- ! 

Tengah dapat meledak TER 
waktu, 

| X£ Nj. Clare B. Luce, isteri 
pemimpin redaksi madjallah Ti- 
me, telah disumpah selaku du- 
tabesar Amerika uituk Italia. 

£ Richard Casey, menteri LN 
Australia menjatakan bahwa pe- 
merintahnja tetap pada pendiri- 
an untuk menolak persendjataan 
kembali Djepang, 

“k Djenderal Vo Nguyen Gie 
panglima tentara uye Pa 

nam menjerukan untuk memobi- 
lisasi Kaum tani, 

x Shigeru Yoshida, PM Dje- 
pang telah 'memetjat menteri 
Pertanian-nja, Kozen Hirokawa, 
karena ikut serta dengan opposi.   kendaan hurah Indonesia Hu di   | Cayenne, 
ci 1 “ mentjcla Yoshirda dalam parie 
men 

amanan didaerah kekuasaannja dan usaha 

urusan luar ne- 

: Png 

Cha nara Hassan : 

partai politik 
“tidak mendjernihkan suasana 
Dam SUATU interpiu chugus Letnan Kolonel Chandra Has 

di Watampone mengenai soal ke- 

Makassar, Let. Kol. Chandra 

pernjataan 16 partai di Makas- 

sar itu hanja membawa pengaruh berupa bantuan moreel ke- 

pada gerombolan dan tidak menambah djernihnja suasana, 

rombolan bukan sadja terdiri da- 

ri gerombolan Kahar Muzakar. 

Masih banjak pula gerombolan 

jang berdiri sendiri. Kahar Mu- 

zakar sendiri sebenarnja tidak 

kuat, tetapi kalau gerombolan 

ini didjumlahkan memang kuat. 

'Dan kalau mereka ini bertemu 

saling bertempur. 

Apakah ada tanda infiltrasi 

dari pihak luar “dikalangan ge- 

rombolan. Dikatakannja bahwa 

sedemikian djauh belum diper- 

oleh bukti jang konkrit. Tapi, 

kata Let. Kol. Chandra Hassan, 

hal ini dapat kita perhitungkan 

dengan keadaan pergolakan di- 

luar negeri. Tentang kemadjuan 
.jang telah ditjapai dalam usaha 

pemulihan keamanan didaerah 
ini, oleh Let. Kol. Chandra Has- 

san dikatan, bahwa sa'dt ini se- 
dang ditingkatan konsolidasi ke- 
dalam, sehingga didalam tata- 
tertibrja mereka hanja meneri- 
ma perintah dari atasannja, dan 

banjak ditjapai kemadjuan. Ant. 

Na SERGEANT KING! 
WHAT BRINGS YOU OLT, 

  

ini?   kan, bahica 

butwuhan ! 
disini 

  

1 
penjelesaian serta 

PEMILIHAN UMUM 
DI R.R.T. 

Laki & perempuan 18 
tahun keatas. 

Untuk pertama kali sedjak 
memegang pemerintahan dalam 
tahun 1949, RRT pada hari Se- 
lasa telah mengumumkan  Un- 
dang2 Pemilihan-nja, jang mem 
berikan hak untuk memilih ke- 
pada laki2 dan wanita jang te- 
lah mentjapai usia 18 tahun 

keatas, terketjuali mereka jang 
tergolong kaum kontra - revo- 

lusioner jang telah ditjabut 

hak - hak politiknja serta 

mereka jang menderita penjai- 
kitotak 

Pemilihan? akan “dilakukan 
dalam tahun ini, tetapi belum 
ditentukan dengan pasti kapan 
akan dimulai. Berdasarkan un- 

dang2 itu akan dibentuk suatu 
Kongres Seluruh Rakjat Tiong- 
kok jang mirip dengan Kongres 

Amerika Serikat, dan memuat 
pula pemilihan pembesar2 se- 
tempat. Dalam Kongres Seluruh 

Rakjat Tiongkok itu termasuk 

30 wakil dari orang2 Tionghoa 
diseberang lautan. 

Selain itu undang? jang baru 
itu memuat pula prosedur bagi 

pemilihan kongers2 rakjat se- 

tempat, seperti propinsi dan se- 
bagainja. — UP, 1 

J. ADIWINATA : 

dibatasi, dibandingkan dengan 

Djika,dalam tahun2 jang lalu 
masuknja orang? asing ke Indo- 
nesia tertjatat antara 12 sam- 
pai 20.000 banjaknja, maka 
dalam tahun ini djumlah ter- 
sebut akan diperketjil hingga 
8.000 orang. Pembatasan ini, de. 
mikian diterangkannja, tidak- 
lah akan berlaku terhadap 
orang asing dari sesuatu negeri 
sadja, akan tetapi berlaku utk 
seluruh orang asing jang ingin 
masuk ke Indonesia dan terha- 
dap mer eka | ini djuga akan ber- 

n2 

  

   

  

laku perat imigrasi jang 
sama dgn, tak jandang apa- 
kah ia irigsa anda, Ameri- 

ka atau Tionztu 
Atas per tanjaan dari bangra 

'atau negerp manakah jang ba- 
njak masuk ke Indonesia, Ke- 
pala Djawatan Imigrasi Pusat 
menjatakan, bhw. dari orang2 
asing jg masuk ke Indonesia jg. 
paling banjak adalah dari ne- 
geri Belanda dan Tiongkok, dan 
ini adalah sudah merupakan 
suatu hal jang ,,tradisionil”. 
Akan tetapi kendatipun de- 

mikian, terhadap mereka ini ti- 
daklah akan diberikan ,,kelong- 
garan2” dan seperti telah dinja- 
takan diatas djumlah masuk- 
gia orang2 asing itu akan di- 
batasi dan akan dikenakan per- 
aturan2 imigrasi jg sama. De- 
mikian J. Adiwinata. 

Sekitar ,,screenings. 
commissie”, 

“Atas pertanjaan sekitar 
,Sereenings . commissie” jang 

dibentuk beberapa waktu jang 
lalu dan jang bertugas antara 
lainnja menjelidiki kemung- 
kinan2 pemulangan orang2 Be- 
landa bekas KL dan KNIL, 
J. Adiwinata sebagai salah se- 
orang anggota dari pada komisi 
tadi, menjatakan bahwa ko- 
misi sekarang ini tetap men- 
djalankan apa jang ditugaskan-   

3A MOVISING US THAT A 

HERE, LAWYERS 

  

— Ah, sersan King, apa mak sud saudara 
datang pada waktu malam 

s— Kita menerima telepon. Jang mengata- 

terdjadi 

nja. 

  

   

   

Tenang, ting: 
bajaran padjak, 

teri . keuntungan jang dj 

Mengenai lain2 kesulitan? jg 
kini menghadapi kaum pro- 

| dusen, Denham a.l. djuga me- 

kan usaha mendatangkan tena- 
ga staf dari Juar, berhubung si- 
kap Indonesia jang lebih menju- 

pimpinan, ditambah pula bahaja 
nasionalisasi jang mengantjam 
kedudukan industri dimasa de- 

pan. 
Bagaimana politik Indo- 
nesia terhadap modal 

asing. 
Denham selandjutnja berkata, 

Indonesia masih mempunjai ba- 
njak kesempatan untuk mem- 
pertinggi produksi bahan2 men- 
tah lain2 ketjuali beras, untuk 
keperluan 'eksportnja. Tetapi 

usaha ini memerlukan banjak 
  

KONSUL DJENDERAL 
RAZIF DI DJAKARTA 

Pada hari Selasa jang lalu, 
telah tiba di Djakarta dari Si- 
ngapura Konsul-djenderal Re- 
publik Indonesia dikota tersebut 
Mr. Razif, 
Menurut keterangan kedata- 

ngan Konsul djenderal Mr. Ra- 

zif ke Djakarta ini, adalah atas 
panggilan Menteri Luar Negeri 
Mukarto, untuk membitjarakan 

soal2 routine. 
Pagi hari ini menurut rentja- 

na Konsul-djenderal Mr. Razif 

akan menemui Menteri Mukar-   to di Kementerian Luar Nege- 
|xi di Pedjambon. — Ant. 

Masuknja orang2 asing ke Indo- 
nesia akan sangat dibatasi 

Jang paling banjak datang berasal dari 
negeri Belanda dan Tiongkok , 

EPALA Djawatan Imigrasi Pusat, Adiwinata, dalam suatu 
pertjakapan menerangkan a.l, 

asing jg akan masuk ke Indonesia, dim, tahun ini akan sangat 

bahwa djumlah ' orang2 

tahun? jang telah lampau. 

Dalam hubungan ini Bana 
tahnja pendapat sementara ka- 
langan jang menjatakan, bah- 
wa adanja komisi screening,ini 
hanjalah memperlambat pemu- 
langan orang2 Belanda bekas 
KL dan KNIL dari Indonesia. 
Diterangkannja selandjutnja, 

bhw pemulangan bekas orang2 
KL dan KNIL dari Indonesia ti- 
daklah hanja didasarkan bahwa 
mereka itu adalah djusteru be- 
kas KL atau KNIL, akan tetapi 
didasarkan pada pertimbangan? 
lainnja, jaitu apakah pekerdja- 
an jang mereka lakukan di In- 
donesia ini dapat atau tidak di- 
djalankan , oleh bangsa Indo- 
nesia sendiri. Djadi dalam arti 
kata, apakah tenaga mereka 
itu dibutuhkan atau tidak. De- 
mikian J. Adiwinata. 

Atas pertanjaan lainnja, apa- 
kah selama ini sudah pernah 
ada orang2 bekas KL dan KNIL 
jang dipulangkan kembali J. 
Adiwinata menegaskan, bahwa 
selama ini memang ada dari 
mereka itu jang dikirimkan pu- 
lang ke negerinja. Berapa ba- 
'njaknja, J. Adiwinata tidak 
bersedia memberikan ketera- 
ngan2. 

Djawatan Imigrasi 
dapat kapal lagi. 

Kepala TIjjawatan Imigrasi 
Pusat mengachiri keterangan- 
nja dengan menjatakan, bahwa 
“untuk dapat melaksanakan tu- 
gas pekerdjaannja maka seka- 
rang Djawatan Imigrasj Pusat 
telah menerima lagi sebuah ka- 
pal jang akan dipergunakan 
nanti didaerah Riau. 

Kapal ini jang sedjak pebera- 
pa waktu tiba di Indonesia dari 
negeri Belanda dan diberi nama 
»Dengki” hari ini akan menga- 
dakan pertjobaan pelajaran di- 
teluk Djakarta, sebelum diki- 
rimkan ketempatnja di Riau.   — An, 

njebut keadaan jang menjukar- | 

kai supaja lebih banjak orang | 
Indonesia ditempatkan dibagian |. 

  

“Oki ikos pradakhi tinggi, jari 
tenaga sukar & bahaja 

nasionalisasi 
1 ongkos bedak, ditambah beban pe- 
ui menjebab 

h pada tangan kaum industri, terutama 

mereka jang hasil ekspoftnja bagi Indonesia merupakan sum: 
ber devisen jang dipenlukannja untuk mengimport barang?. Be- 

ban jang sangat dirasakannja itu, bukanlah djustru karena 

“akibat gadji buruh makin naik, tetapi terutama karena adanja 
peratur an? gadji minimum, jang meminta Sebagian gadji dibajar 

dengan bahan makanan, suatu bal jg hanja dapat mendjamin 

Gjumalah prestasi kerdja penuh 'setiap harinja, 

an sangat rendah djumlah 
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Dari Redeksi : 

Disamping. kelandjutan ka- 
| rngan G.C.  Denham jang 

sudah kita muatkan. kemca- 
rin jang dimuatnja didalam 
madjalah ,Financial Times” 
Sudah barang tentu kara- 
ngan2 ini disesuaikan de- 

ngan kepentingan2 Inggeris.     

tenaga ahli jang terpimpin, Pa- 
da waktu ini, sangat tipis peng- 
harapan untuk mendapat tena- 
ga ahli di. Indonesia sendiri, 
sekalipun dilakukan segala ich- 
tiar untuk mengisi kekosongan 
ini dengan djalan melatih tjalon- 
tjalon ahli «untuk  pekerdjaan 
pimpinan. Sekiranja masih me- 

makan banjak waktu hingga 
| orang Indonesia sanggup meng- 

ganti tenaga bangsa asing, dan 
soal ini pada pokoknja tidak 
dapat dilepaskan dari keinginan 
dan kebutuhan negara akan 
modal asing. 

Orang dapat menaruh simpati 
terhadap keinginan bangsa Indo. 
nesia untuk sedapat mungkin 
mengawasi roda industri dida- 
lam negerinja, tetapi dilihat dari 
sudut kepentingan kaum modal 
asing, dapat dimengerti bahwa 

modal untuk investasi tidak 
akan mengalir ke Indonesia bila 
kaum modal tidak mempunjai 
ketentuan perihal pemakaian 

uangnja dengan tjara jang pa- 
ling menguntungkan. 

Kita masih menanti pengu- 
muman resmi jang sudah lama 
didjandjikan perihal politik pe- 

merintah terhadap modal asing, 
dan dalam pada itu. dirasakan 
pula sangat perlunja ketegasan 
bagaimana kedudukan para pe- 
nanam modal asing dimasa de- 
pan al. berhubung dengan batas2 
waktu dan kebebasannja dari 
tindakan nasionalisasi. (Pendiri. 

ah pemerintah mengenai hal ini 
pernah diumumkan, Red.). 

Selandjutnja, suatu masa-de- 
pan jang lama lagi memberikan 
keuntungan jang lajak adalah 
satu sjarat mutlak buat tiap2 
perusahaan” jang "memerlukan 
susunan tenaga ahli jang leng- 
kap. Bagi tiap tjalon penanam 
modal soal padjakpun akan me- 
rupakan suatu fasal untuk di- 
pertimbangkan sedalam2nja se- 

dalam2nja sebelum melakukan 
investasinja. 

Perasaan2 jang dikemukakan 
tadi hanja sekedar menggambar 
Kan suasana pikiran kaum pe- 
ngusaha bangsa Inggeris. Keba- 
njakan dari mereka, atas de- 
sakan para pemegang saham, 
segan menambah modal jang 
sudah 'tertanam disini dan me- 
nunggu perkembangan selan- 
djutnja hingga keadaan mehdja- 
di lebih terang Karena kaiim 
modal hanja mau menanam mo- 
dalnja bila mendapat ketentuan 
tentang keuntungan lajak jang 
didapatinja "nanti, rupanja dari 
fihak Indonesia harus diichtiar- 
Kan supaja mentjapai suatu ma- 
tjam persetudjuan dengan fihak 
kaum modal asing, mengingat 
p€entingnja eksport bahan men- 
tah bagi kedudukan ekonominja. 
Bila tidak demikian halnja, 
maka terpaksa harus ditjari tja. 
ra investasi modal lain, 

Djalan pendek : mem- 
pertambahkan produksi 
beras, 

Ketjuali djika para ahli eko- 
nomi dan politisi Indonesia su- 

dah memikirkan sedalam2nja 
bagaimana mendjawab persoal- 

an tadi, maka untuk mengatasi 
kesulitan2 ekonomi jang dirasa- 
kan sekarang ini, ada baiknja 
menempuh djalan jang paling 
pendek : 
duksi beras. Ongkos pembelian 
beras diluar negeri merupakan 
suatu beban jang amat berat 
bagi keuangan negara dan tidak 
salah tafsiran, bahwa dengan 
makin naiknja ,produksi beras, 
maka harga beras akan makin 
turun karenanja, jang berarti 
suatu langkah madju kearah 
mempertinggi kemakmuran pen. 
duduk. Demikian saran Denham. 
— Ant. 

  

  

  
seperti 

pem 

MURDER TEPOR TED NO MLRDER# 
Merana MANZ ABSOLU TELY 

  

—— Pembunuhan? 
kamnja memberi laporan 
tentang pembunuhan ! Ha- 
nja bikinan orahg sadjal 
Betul2 tidak. ketemu akal, 

    
Saja bu- 

  

Semeniara di Raid Road Station ! 
Astaga, betul djuga King! Kuntjinja 
orang jang dibunuh itu tjo tjok 
ngan peti Ini, 

de- 

  

jaitu memperbesar pro. ' 

 



       
     
   
   

        

—4 alah, an 
@torinja telah . 

sang kasir beserta isterinja 2m 
tu dimasukkan kedalam bran- | 

ag pa amboi : BN One fa . berat 
duga @jadi Ta “dkaoiri k 

Hg kabar adi ma. 
angan ker- | 

edamg 
megap? h 

jang sudah se-. 
3 Ba lebih .saanaan dipelabu- 

Priuk, sampai? 

Bea itu, lagi pula ruang 
Fang tan diperlukan untuk ba- 

, lain. 
alau begitu, kata mBah Nur, 

| kertasnja ir, ongkos 
| #imbunnja mubadjir, ruang gu- 
dangnja pun mubadjir. Dan ka- 
dau dalam segala lapangan bang 

| sa-Indonesia bertindak muba- 
aji, ini kemerdekaan. lama? | 
bisa djuga mubadjir . ..... 

  

AT , : | Pa Karena 

BIBIT TANAMAN RU- 

MAH TANGGA 
DIPERGIAT 

Menurut keterangan Djawatan 

“Pertanian Ra'jat daerah, dalam 

usahanja mfendorong penduduk. 

terutama kaum tani menanan: 

tanaman2 keperluan rumah tang 

Gipergiat.” 
Dikebun2 bibit Kiat Per- 

(sediakan 5.000 stek bibit lada, 
'sedangkan penanaman bibit 
“teh luasnja O,1 Ha. tebu O,5 Ha. 
dan ubi kaju 1 Ha. : 
Untuk tahun ini diharapkan 

    

"1 akan sama djumlah pembibitan 

H0 nja. : : 
: 

, TERTEMBAK, KARENA 
»... MEMBANDEL 
Pada tanggal 4-3 malam se- 

kira djam 03.00 oleh Patroli 

  

bolan pentjuri2 kaju D.K.A. 
| Ditempat itu djuga djam 5.00 

kemudian ingatan ter lagi tem-. 

bakan peringa 
tjuri2 kaju, Karena tanda peri- 
ngatan tidak diindahkan, dan 
menurut keterangan dalam la-. 
poran 'pihak kepolisian pentju- 
ri2 “itu menundjukkan sikap | 
menantang (berani), maka di- 

lepaskanlah 
gerombolan. Tembakan2 ini me 
ngenaj seorang diantara pentju- 
ri2 bernama S, seorang pelax- 
tjongan. 
Karena tembakan dipahanja 

  

itu dia Oia mereraan sakit | 
Bethesda, 

PERRIN. 

an ea ke 
dilangsungkan en 
dikundjungi ok 
Pamong aan 

Remon etn da 
muan tersebut eh 

» mi beritakan ke. 
1 ngenai Sekitar sa 

naman tembakaw Sc 

    

  

   
di penjerbu. Ban- 

jana Rela 

Saksi : 
Lada banjak berita2 tentang ren- 

| tjana itu. 
Ketua.: Apa ditegaskan aan 

laporan2 itu bahwa Pe 
“akan berwudjud te ap 
“dang Dewan Menteri atau pes 
'njerbuan umum sadja? : 

Saksi : : Tidak begitu Inang Ta 

  

    

    Pata 
“deral tidak 
soal2 mengenai operasionil. 

» Ketua: Apa dalam salah sa- 
| tu sidang kabinet, pernah sidang 

| dimadjukan ktu berachirnja 
berhubung dengar 
ran tentang terdjadi apa2 ? 
Saksi : Saja tidak ingat lagi. 
Ketua: Pada waktu tanggal 

ini ia se 

    

Ga F3 

, res PGRI.di Magelang, ter muat 

     

    “ada laporan jang masuk | 

enurut ingatan saja, | 

    

'bertanja Hen 6 

  

da apa et 2 5 AN Obrolan Pak 
   

    

IN 

Dalam Ka mengenai Kong 

  

dalam ',K.R:” tanggal 3 Maret 

53 hal 3 terdapat salah tik, Ka- 

2. dari tjabang2?nja diseluruh | 
Indonesia, betulnja : dari selur uh : 
Ker Ta ra 

“Radio 3 
|. DJUMAT 6 MARET 1953. 
pe 42,25 50,2 Ian 122,4 m. 

yah dan shelat Djum. 
:'at dari masdjid Sjuhada. 

| 13. 15 Disekitar Romah tangga. 
13.45 Dendang Malaya. 

ap 0g Lagu2 kanak2 oleh GSRM 

          

  

  

    

  

   

    

dengan “iringan Irama 
' Masa. 

745 Orkes Krontjong. as 
18.00 Ruangan - Pembangunan 

Ekenomie. 
18.35 Peladjaran hjanji pemuda 
19.15 Tindjauan tanah air. 
19.40 Gending terkenal dan di- 

gemari. 
Begut. 

21.30 Ketawa sebentar oleh Ke- 
luarga Dagelan Mataram. 

  

BRYLCRE 
untuk Rambut Bagus dan Baik 

(KARENA 
memberi rambut 

Tuan kesenangan berganda, 
oleh karena rambut selalu rapi 
dan rambut sehat untuk sela- 
manja. 

KARENA | seyicRrem 
memberi tjahaja 

jang indah pada rambut Tuan 
dan dengan mengurut kulit ke- 
pala Tuan dengan BRYLCREEM, 
Tuan memberantas kelumumur. 

BRYLCREEM. 

  

   

kas jang Tea uang, | 

ga, sedjak, tahun Aga lalu telan | 

tanian tahun jang lalu telah di- | 

z djata z 
“Saksi : Masih ingat jaitu pa- 

| da tanggal 23 Djanuari 1950. 

' Ketua: Apa masih ingat se- 
hari sesudah itu, jakni tanggal 
24-1 ada aa kabinet? 

Saksi : 
Ketua : 

net Pp apa Pen nan Buwono 

   
    

  

       

         
    

  

    
         
    

|. Kemudian pembela. Mr. dara 

Gi mengadjukan pertanjaan ke- 

pada saksi, siapakah jang me- 

#njelesaikan - soal penjerbuan di 
Bandung dam bagaimana, arti- 

nga menjelesaikan hingga Ban- 

ding ' mendjadi aman kembali. 

“Oleh saksi didjawab, 
penjelesaian di Bandung dilaku- 

| kan hari itu djuga. Sore harinja 

Bandung 
“ITNI kembali. Dalam pada itu 

penjelesaian setjara hakim be- 
lum terdjadi. 
Pada "waktu itu saksi selalu | 

yunjai hubungan tilpon de- 
ngan Kepala Staf Divisi Daerah 
Bandung Dr. Eri Sudewo. Para 

| penjerbu pada waktu itu menga. 
dakan hubungan dengan Djende- 

ral Major Engels. 

Sesudah sidang dischors sela- 
ma 15 menit, selandjutnja di- 

minta tampil kehadapan sidang 

| pengadilan 
“saksi Mr. Alibudiardjo, berumur 

. 39 tahun, lahir 
pekerdjaan sekarang Sekretaris 
Djenderal Kementerian Pertaha. 
aan dan tempat tinggal“Pegang- 

saan Timur 37.. 
. Sesudah 
agama Islam, 
ketua saksi 
wa ia tidak 
ugan kekeluargaan dengan ter- 
Jakwa, djuga Tidak pernah ma- 
kan gadji dari terdakwa. 
Ketua » Apakah saudara ma- 

rapa Nae 
Saksi : 

Ia 

mengenai 

lalu-lintas jang 

bahwa 

sudah ada ditangan 

22.00. 5 

Kepada Dr. 

   
« Mr. Ali Budiardjo. 

Mahkamah Agung, 

di Jogjakarta, 

disumpah setjara 
atas pertanjaan. 

enerangkan, bah- 
empunjai  hubu- 

: aa 

Saksi :   PA Kk sidang kabi- 

- 

menurut ' ”waght-roostgr” 

24 Djanuari saudara hadiri 
dang Pen sampai djam be- | - 

Uu berachir ? 
“ Djuga tidak ingat | 

si- 

au didjelaskan, bahwa sak- 
'si2 Hamengku Buwono dan Ali- 
budiardjo, atjapkali sudah tidak | 
begitu ingat lagi “hal2 jang di- 

8 | tanjakari kepadanja oleh sidang | 
Mahkamah, sehingga “atjapkali | 
pula ketua perlu memperingat- 
'kan atau membatjakan kembali 

Ke Abi an hat, 1). proses-perbal jang pernah dibu- | 
dibilas oleh MWesterling Gan | at atas diri mereka. 5 
'Najoan. Kemudian ketua sidang mem- 

batjakan kembali proses-perbal 
tjatatan jang dibuat | 

polisi 

pada tanggal 
24-1 bertugas mendjaga lalu- 
lintas di Dewan Menteri, jang 
menerangkan, bahwa pendjaga- 
an sidang Dewan ! 
tu itu berlangsung dari 
17.00 sampai . djam 1 
dangkan menurut tjatatan Se- 
kretaris Dewan Menteri (jang 
djuga dibatjakan oleh ketua si- 
dang), sidang Dewan Menteri 

pada waktu itu berlangsung da- 
ri djam 17.20 dan berdehir djam 

enteri wak- 

.djam 
9.00, se- 

Atas pertanjaan ketua tjata- 
tan manakah diantara 2 tjatatan 
itu jang benar, saksi mendja- 
wab, sudah tidak ingat lagi. 

(Eri Sudewo diadjukan permin- |. Ketua: Biasanja waktu ada 
taan oleh pihak penjerbu untuk sidang kabi mobil2 ditaruh 
mengadakan perundingan, tapi ' dimana, angan ' depan 

ditolak oleh Dr. Eri Sudewo. Ke- | gedung itu atau dimana ? 
mudian pihak penjerbu, mengun- | “ Saksi: Dimuka gedung De- 
durkan diri. wan Menteri. : 

- Keterangan saksi| Selandjutnja. ketua memba- 
tjakan dihadapan saksi rentja- 
na penjerbuan Hamid terhadap 
Dewan Menteri serta rentjara 
membunuh Hamengku Buwono, 
saksi (Mr. Ali) sendiri dan Ko- 

lonel Simatupang, dan selandjut. 
nja oleh ketua ditanjakan pada 
saksi, apa ia barangkali 
ingat atau tahu sebah2 mengapa 
tiga'pedjabat itu jg direntjana- 
kan akan dibunuh oleh terdakwa. 
Pertanjaan ketua ini didjawab 
oleh saksi, bahwa saksi 
bisa tahu dan tidak bisa men- 
duga apa kira2 maksud terdak- 
wa merentjanakan 

masih 

tidak 

perbuatan 

“Ketua : Bagaimana hubungan 

Thea dengan terdakwa Ha- 
sih ingat bahwa pada permula- mid? |“: ji 
an tahun 1950 ada terdjadi pe- Saksi: Hanja mempunjai hu- 
ristiwa penjerbuan Bandung | bungan dalam dinas djabatan. 
oleh suatu gerombolan Pa Ketua: Dalam difas apa ada 

perlainan pendapat antara sau- 

dara dengan terdakwa ? 
Pernah 1 kali 

“saja dengan terdakwa terdapat 
perlainan pendapat, jaitu me- 
ngenai persoalan jang diputus- 
kan kabinet tentang pengiriman 

| EN ke Kalimantan Barat. 

antara 

Maen 

  

   
   

2215 EN An malam .oleh ORJ 

ISENI SONO 
PREMIER 

Teks INDONESIA ' 
“19 Tahun keatas. 

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
    

  

KARENA 
mengandung minjak? 

Jana murni dan bahan? jang 
menguatkan, perlu untuk 
rambut bagus dan sehat. 

   
BRYLCREEM 

     

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

      

    

    

t Naa Tt 

SF F TEA ES 

| | | ILMU ALAM huh 
| | 

1 : | BUKU - BUKU DENGAN HARGA2 LAMA: 

Oo O- | GUNAKANLAH KESEMPATAN INI DAN PESANLAH 

SEKARANG DJUGA 

: : agar Tuan tidak ketinggalan. 

Anaf/|M. Crijns. es. Pengetahuan Alam 
Harsono | 1 bagi Sek. Rendah 1 & Rp. 4,50 

: | Idem. , Pengetahuan Alam - 
1 | & | bagi Sek. Rendah II yo. ES 

: Shan EVANS | Anwir. B.S. es. » Ilmu Alam I utk. 

MELVYN DOUGLAS BEA Ata pi GI 
-g | | Idem. , Ilmu Alam II utk. 

LYNN BARI 5 | Been "8 ye 
he |Esma, P. » Ilmu Alam I utk. 

| : Sekolah Rakjat ... »' » 3,50 
- Goenarso, Ir. , Asas2 Ilmu Alam I 

BOEKHOUDEN A | utk. SM, Umum dll.» 9— 
. $ | Idem. , Asas? Ilmu Alam II 

iMENGETIK ia aan HA 13 Aa | utk SM. Umum, dll. ,, ,, 13,— 
Mulai menerima pendaftaran | 1 PREMIER: Hutauruk, M. Sian Alam Lite 

untuk rombongan ' baru, pagi | Fb ge full-blas? through the big names t, Ka SNP aenesa kan apa ta oma Ki Oa 

ajar Sl, sore djam 4—6, di |i the 'Who's Who' af the mobster-worldi Ne Teo una Kreiken,-Dr. E. A. » Ilmu Alam I utk. 
Bintaran Wetan 11, Jogjakarta. DENNIS David YK Menu kontan an 2 Jaa ja ana ne 

: 2 - dem. , Ilmu Alam 6 Gita MO BRI Tana 3 "el yad Tn 
53 azib. St. Besar. , 450 

, Yacoub' s Gnlloye””| | he CDI NOS EOS MORTANG TATES Le «FX PES D) | Mohamad Sula'man. 5 2 yA Pn 2 Ya Na 
:Rombongan ke" II AUTO ee —— Ea Rudy Bachar, Hr, 7 na 2 Pa Ha aa 
MONTEUR dan MENGE- BA S Re “ng tah Timu 

MUDI-AUTO dimulai 5 : L T a 1 na 1 
10 Maret 1953 apa INA AE EN na 2 Alam utk. S.M. tan 

k 3 f : : B d k Fi || Malangjudo. S. » Pengetahuan Ilmu 
Masing2 masih dapat dite- erduka jita 1 AI an Bal sama Alam dtks SMP 0 5 192 

Tn Pena apa SU Telah meninggal dunia pada RABU malam dirumah sakit | SA Terapan ah : Ilmu Alam I utk. 
sn Aas ip Panti Rapih anak kami jang pertama : | f Siijper, Chr. F.M an 1 SAN kale uan Cana PES Dea 

, g : | « 2 Ta » Ilmu San Ae ANA Ge 
MENGETIK & STENO kilat Si b | Si ig d: | Siagian | Diebels. , Soal2 Ilmu Alam 
BOEKHOUDING A & B janru jatiudin. k : BER SMP. Li aa 

-BAH. INGGERIS A&B Keadaan ibunja selamat. Kepada para keluarga Rumah | “Soehardjo. » Tanja Djawab 
Pendaftaran mulai sekarang Sakit Panti Rapih, dan kepada keluarga lainnja “jang Ilmu Alam 3b ...... san an 
di Djalan Ngabean 59 (mu- sampai mengantarkan kekuburan, sumbangan karangan Suparmo. » Fisika Sederhana1 ,, ,, 2,— 
ka Toko meubel SIERAD). bunga dll., kami utjapkan banjak terima kasih. | Idem. , Idem En Ge 
Prospectus di sediakan har- ' | Tarjono Keksowardono. , Ilmu Alam I 
ga Rp. 2,50. Jang berduka fjita : | (Sifat Benda) ...... Pa ae 
GARANSI MEMUASKAN, 5 « Kel. SJAFIUDIN Idem. : ilmu Alam II 

53-3.- 57-3. Kel. DJAMALUDIN. (Paya Bd ea , 4, — ' MN ERA MAKNA UN RA AR SR 2 K 
- Idem. » Ilmu Alam III 

, (Gerhana Bulan) ...,, ,,. 4,— 
u | Idem. » Ilmu Alam IV 

(Maknit Listrik) ...,, ,, 4,— 
| Idem. » Soal2 dan Dja- 

Waban Ilmu Alam ,, ,, 3,50 

Seksi II disekitar setasiun Tu- | 
5 gu telah dilepaskan tembakan. 
| senapan sekali sebagai temba- 
Eni kan peringatan terhadap gerom | 

terhadap pen | 

  

tembakan kearah j | 

      

  

   
   

    
   

  

   

mawar 

as UX OR" , maram PN ata 

“BAD GIRL" 
(WHERE ARE YOUR CHILDREN). 

$ ag Tahun keatas. » Teks BELANDA. 
  

aka B ' BESOK MALAM : “Film INDONESIA. 
Ra. MOCHTAR . Netty HERAWATI - KOMALASARI dll. 

HIDUP BAR U" 
58-3. 

  

- dalam 

  

- PN - 

'RAHAJU 
Sekarang: 

  

   
   

            

   

     

  

ea Tahun, 

  

2 

Keadaan dan Tjeritera 

dalam film ini tak perlu 
kami pudji2 ! 

TANGGUNG 
#.'MEMUASKAN ! 

Kepada para penggemar 
film dan Music : 

”Bandjirilah  Rahaju ?” 
Datang. LAMBAT, tak 

dapat memilih TEMPAT! 

    
| 

   
  

    

Dari FILM ini DORIS: 
DAY dapat memegang 
POPULARITEITNJA ! ! TN PATCEWIMORE ENEARDEN N 

: HUI DENOLE S7 3 SMALL Pai Sana 
"earoan MO 00 

AT, Pacu rima song     MD. 190 —17—19 —21., 

5613     
  

& aa annbasn, - Pd — 

oo . - - rr 

  £ Wanudjoj Oo den 
| uraian 2 
(“ sosdi djawab mak 
—.. nja: a) masuknja 

terima oleh rakja : 
| fahan2 agar dirikan Pan 

| terdiri dari Ketua T : L 
rahan Kepala Desa dan Ketua Il 

.Madjelis desa, “untuk ben: | 
“tuk organisasi rakja, 

. rupakan desa ver 
—.. Sementara | . 

   

    

   
    

       

       

  

   

      

  

    

    

   

Pa
 

Dibuat di INDONESIA, 
sk Oleh usaha NASIONAL, 

x- Untuk setiap NASIONALIS ! 

- Hanja Rp. Be 
"naa 'ja 6 meter kain imitasi machindat, dikirim, Pena 

ko. Hatsil istimewa. dari: 

  

  mepaga Textiel Negara" 
— Hun TELPON 139, —.   -    

   

  

kunin 

PUSA 

x 

tetamu. 

ta'lebih mahal. 
Tjobalah PUSAKA sekarang: djuga! -     
   

MARGARINE 

menolong menambah 
nikmatnja dan 
tezainja kuwenh? 

Agar lauk-pauknja 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
Span pun keraknja mendjadi berwarna 

- emas. 
A lantjar segala-galanja, ” AK 

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa men- 

djadi santapan djamuan. Anak - anak 

gemar benar akan itu, djuga para 

Margo PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

kering -empuk 

Menggoreng dengan 

   

    

  

    
B1 PUle 

    

-04:2 

- 

Pesanan2 luar kota per 
“104 (sedikitnja Rp. 0,60). 

Pedagang dam Toka.- Buku dapat potongan jang 5 
memuaskan. 
PERHATIAN . 

Selain dari buku2 tersebut diatas kami djuga se- 
dia buku2 batjaan/pengetahuan dalam segala la- 
pangan dan tingkatan dari Luar dan Dalam Ne- » 
geri, Sesuatu keterangan Taman kami berikan bila 
diingini. 

Toko Buku "GUNUNG AENGN 
djh THAY SAN KONGSIE, 
Kwitang 13, Kotakpos 135, 

poswesel dan tambah Porto ' 

    

  

  

  

51-3 Telp. 16181 Gmb. Djakarta. 
Naa 

TERBIT LAGI 
UNTUK 

memper ia / memelihara pengetahuan umum, 
menghadapi udjian? sekolah, 
hadiah Hari Ulang Tahun, hadiah naik kelas dab., 

tjetakan ke - 3 
ditambah dan diperbaiki 
KAMUS POPULER 

Oleh: Habeyh. 

Dengan kata sambutan o it: 
1. Kepala Djawatan Png La 

terian PP. &K: 
2. Kepala Djawatan P.P, « K. Sum.-Tengah. 
Dengan kata pengantar gjeh jth.: 
sdr, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pe- 
ladjar Indonesia. 
ISI : beribu-ribu'kata2 asing (istilah? Belanda, Inggris, 

Latin, Perantjis, Djerman dll.) jang sering diper- 
gunakan dglam surat2 chabar, madjallah2, bro- 
Sur2, pedato2, pertjakapan sehari-hari dll, 

# 

didikan Masjarakat Kemen- 

Tersusun rapi dengan : “3. tjara membatjanja. 
b. asal kata 
C. arti kata 
d. tjara memakaikan kata2 itu 

dalam kalimat 
e. lawan kata 
f. peribahasa2 Latin 

Ukuran : 9 X 13 c.m, Ne 
—— “Tebal : 280 halaman, ' . —— Harga 1 buku atau lebih, & Rp, 7. 

20 ia 2 » potongan harga 2006: 
jas 15 z1 Ina ” ” 25o3 

500 1 2 k : See » : 1, 1, ”, , 7, 1 351465 (ongkos kirim tidak bajar). 

Pengiriman buku? hanja dilakukan atas pesanan kontan 
—. Penerbit : PB IPPI. 
Tugu Kulon 10, Jogjakarta,     (PPAT TP MANA AAA GA BAGASI 

Typ »KEDAULATAN RAKYAT" 1522/52/80/14, 

 


