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ENGENAI meninggalnja P.M. Sovjet Rusia Stalin beberapa . 
(€# kalangan politik di Djakarta umumnja memandang “tidak 

  

| Menurut Sartono tidak akan 
terdjadi perebutan kerosi pim- 
'pinan negeri Karena Sovjet ada- 

, lah negeri jang sudah lama di- 
konsolidir dan Stalin telah meng. | 
“3reskan dalam2 garis2 politik 

  

ranja dan siapapun jang 

ggantikan Stalin, ia tidak 
a menjimpang dari garis2 

tik jang digores oleh Stalin- 
Itu, 

Pendapat Mr. Jusuf 

Wibisono. 

Anggota DP Masjumi Mr. 

Jusuf Wibisono menerangkan, 
bahwa sangat mungkin jang 
menggantikan Stalin itu Male- 
kov jang tentunjapun akan me- 
nganut politik Stalin. Menurut 
Jusuf disana tidak akan terdjadi 
perubahan2 penting dalam poli- 

tik Rusia dengan meninggalnja 
Stan itu dan ' dengan begitu 
maka parsoalan ,,tjepat terdjadi- 

nja perang, dunia ketiga atau 
tidak” maka jang mendjadi fak- 
ter. penting tetap adanja teka-. 
nan Inggeris dan India terhadap 

jang sampai 

Kini “sedikit menahan politik 
Eisenhower. Hal jang bisa me- 

rubah situasi internasional ber- 
kenaan dengan meninggalkan 
Stalin itu, ialah djika penggan- 
ti Stalin tidak tjukup mempu- 
njai »gezag” kedalam, sehingga 
  

|. 3 budi da Bea ine Taka 

MENINGGAL ! 
Meninggalnja Joseph Stalin 

mungkin menimbulkcfa perta- 
.njaan : akan berubahkah politik 
/Tuar negeri Sovjez Russia terha- 
dap negeri2 Barat? : 

Pada hemat kita meninggal- 
nja perdana menteri Sovjet Ru- 

Sia dan sekretaris partai komiuw- 
nis Russia tidaklah akan mem- 
bawa perubahan dalam politik 
Inar negerimja. 

Boleh. orang menamakan Jo- 
seph Stalin diktator, tetapi ber- 
kemaan dengan politik Inar ne- 
geri tanah Russia haruslah di- 
ingat : politik luar negeri se- 
suatu negeri tidak  diten- 
tukan oleh seorang pemimpin 
pemerintahan pada suatu keti- 
ka, melainkan pertama-tama di 

. tentukan oleh factor2 geo-poli- 
tik. Dan - factor2 Seo-politik 
itu telah menentukan :  ia- 
nah Russia sukar dapat bersa- 

habatan dgn.-negeri2 Barat ka- 
rena diantara kedua belah ypi- 
hak ada kepentingan2 jang dja- 
di perebuteim. Dan selama me- 
ngenai kepentingan2 jang dja- 

di perebutan itu tidak tertjapai 
persesudian, selama “itu politik 
lwar negeri tanah Russia akan 

tetap bertentang-tentangan de- 
ngan politik luar negeri pihak 
jang sekararig dinamakan blok 
Barat. 2 

ak 
Memang sifat2 pribadi sese- | 

orang pemimpin negara ada, | 
- bahkan  banjak  pengaruhnja 
djuga. Misalnja — sadja, Stalin 
cuyilah seorang  strateeg. Jang 

menggantikannja sebagai perda 
na menteri, kabarnja, Molotov 
"jang bukan  strateeg, melain- 
kan seorang diplomaat. Hal ini 
mungkin akan ada pengaruh 
nja Ma gerak-gerik So 
vjet Russia dilapangan politik 
luar ndyeri, tetapi tidak akan 
mengubah sikapnja jumg sudah 

"ententus “ang 
Hal lain jang dapat memba- 

uc pengaruh djuga ialah halnja 
kedudukan Stalin sebagai se- 
kretaris partai . komunis tidak 
akan  didegang - oleh perdama 

“ menteri jang baru, melainkan 
akan dipegang oleh Malenkov. | 
.Dangan demikian kekuasaan 
tertinggi kenegaraan dan keku- 

-asaan tertinggi kenartaian tik 
dak akan dalam. satu tangan la- 
gi, melainkan akan terbagi dua. 
“Sifat2 persoonlijk itu serta 

  

terpisahnja kekuasaan kenega- 

raam dengan kekuasaan kepar- 
tcian, sangat boleh djadi akam 
ada pengaruhnja  djuga terha- 
dap gerak-gerik: Sovjet Russia 
serta komunisme dilapangan po 
litik iuwar negeri, tetapi sikapnia 
Jang tertehtu, pendiriamnja jg 

“prinsipiil, 
berubah, : i 

Dengan perkataan lain: dila- 
pangan politik. dumia, mening- 
gainja Stalin tidak akan mer 
ngubah status do! An 
Ti W.H. 

.rasanja tidak akan 

akan terdjadi perubahan dalam politik Sovjet. Ketua Parlemen 
Mr. Sartono menerangkan sebagai pendapatnja persoonlijk, lepas 
dari soal pro dan kontra politik Sovjet, meninggalnja Stalin ti- 
dak akan mengakibatkan perubahan? politik luarnegeri jang 
dianut Sovjet sampai dewasa ini. 

terdjadi pergeseran2 karena pe- 
rebutan kekuasaan didalam ne- 
geri. 

Pendapat Maruto. 

Wakil ketua Partai Murba 
Maruto Nitimihardjo berpenda- 
dapat bahwa meninggalnja Sta- 

lin ,an sich” membawa penga- 
ruh besar dalam suasana politik 
internasional, jakni dengan tim- 

bulnja dugaan2 atau spekulasi2 

dari negeri lain karena Rusia 
memang merupakan satu faktor 

tik internasional sedang Stalin 

adalah orang jang telah lama 
memang tampuk pimpinan So- 

vjet. Pengaruh tersebut, menu- 
rut Maruto, merupakan hara- 
pan2 terhadap detik djalannja 
sedjarah dunia berhubung dgn 
adanja pertentangan . dari 2 
blok raksasa jg kini masing2 
sedang sedia menjusun keku- 
atan guna menghadapi perang 

jang akan menentukan. 

 Maruto berpendapat bahwa 
bisa dipastikan Stalin mening- 
galkan testamen jang pokoknja 
berisi 2 hal, jakni menentukan 
penggantinja dan mengenai po- 
itik jang harus dikerdjakan oleh 
penggantinja-itu. Ini didasarkan 
atas pengalaman jang 30 tahun 
jang lalu ketika meninggal- 
nja Lenin. Oleh karena itu, me- 
nurut Maruto, mereka jang 

LE mek   ketjewa sebab sistim  poli- 

tik Sovjet tidaklah didasarkan 
pada sifat? spekulasi. 

Pendapat Mustapha 

Anggota DP Partai Buruh 
Mustapha menerangkan penda- 

patnja persoonlijk bahwa dengan 
meninggalnja Stalin tidak akan 
terdjadi perebutan kekuasaan di 
Sovjet karena menurut Musta- 

| pha Partai 
keras dan karenanja maka sega- 

la sesuatu telah ada ketentuan 

nja misalnja mengenai penggan- 
ti Stalin dan ketentuan ini me- 
nurut Mustapha pasti ditaati 

oleh rakjat Sovjet. . 
Pihak pemerintah Indonesia 

sendiri pada waktu ini masih 
belum sedia memberikan tin- 
djauannja terhadap peristiwa 
meninggalnja Stalin ini. — Ant. 

tan Ketu 

Objek2 jg telah dikundjungi 
itu ialah: a). reboisatie hutan 
Ketu jang dikerdjakan setjara 
tumpangsari oleh rakjat dgn 
setjara kontrak: b). pembuka- 
an jembatan besi gantung 
(jjzeren hangbrug) jang telah 
dibangun kembali di Biting ter- 
letak pada tapal batas karesi- 
denan Madiun - Surakarta, dan 
C). melihat hutan Donolojo, res- 
sort hutan djati di Wonogiri jg 
mempunjai tanaman2 djati jg 
beratus2 tahun umurnja. 

. Luas tanah hutan Ketu ter- 
sebut ada 776 ha jang selama 
djaman Djepang dan djaman re- 
volusi jang lalu telah gundul 
sama sekali. Dalam rangka plan 
pembangunan kembali daerah 

hutan Surakarta Timur dengan 
djangka waktu 5 tahun, hutan 

| Ketu sedjak Desember 1950 j.l. 
| telah mulai dihutankan  kem- 
bali. Dalam tahun 1950 itu telah 
dapat dihutankan kembali se- 
“luas 90ha, dalam tahun 1951 
seluas 100 ha dan dalam tahun 
1952 seluas 350 ha, hingga se- 
karang telah dapat dihutankan 

Iseluruhnja 480 ha. Dalam tahun 
1953 inj penghutanan kembali 
daerah hutan Ketu jang meli- 
puti Ik. 300ha akan diteruskan. 
Penghutanan kembali hutan 

Ketu itu dikerdjakan setjara 
tumpangsari oleh penduduk dgn 
setjara kontrak. Untuk tiap 
hektarnja Djawatan Kehutanan 
membajar Rp. 200,— sedang 
penduduk jang  mengerdjakan 
tanah hutan itu diperbolehkan 
menanami tanah disela2 tana-   

penting dalam pertjaturan poli- | 

Komunis berdisiplin . 

alin meninggalkan testamen ? 
| Pemerintah belum sedia beri pendapat 

  

DEWAN EKONOMI 
DAN KEUANGAN 

NEGARA 
Akan adakan ,,overall 

planning” dengan Biro 

Perantjang Negara. 

Dewan Ekonomi dan Keuang- 
an Negara telah mengadakan 
rapat mingguannja dimana di- 
birjarakan usaha? mengkoordi- 

nir tjara2 memperbaiki trans- 
migrasi. Achirnja diputuskan 
utk mengadakan suata ,,over- 
ail planning” bersama dengan 

Iro Perantjang Negara. 
Seterusnja dewan tersebut te- 

| Yah membitjarakan djuga usaha 
|untuk mengadakan perindustri- 
|an dari kedele sebagaj suacu 
rentjana projek jang telah di- 
kemukakan oleh Kementerian 
Kesehatan. Diadakan puia fan- 
Gjutan pembitjaraan mengenai 

projek Asahan dan Kalimantan. 
Achirnja Dewan Ekonom dan 

Keuangan Negara itu telah me- 

nindjaa pula begroting devisen 
Negara unttik dapat disesuaikan 
dengan perkembangan keadaan 
kenangan dewasa ini. — Ant. 

  
- 

PENDIRIAN MESDJID 
Di LONDON 

Kementerian . agama se- 
dia bantu, 

Sampai sekarang ini Kemen- 
terian Agama belum lagi me- 

nerima sesuatu permintaan res- 
'mj darj kedutaan Indonesia di 
| Londonsuntuk membantu dajam 
mendirikan mesdjid dikota ter- 
sebut. Akan tetapi pendirian Ke 
menterian Agama dalam usaha2 
mendirikan mesdjid tadi adalah 
sama Gengan apa jang pernah 
berlaku terhadap pendirian mes 
djid di Washington (Amerika 
Serikat) jaitu akan memberi- 

kan bantuannja sedapat mung- 
'Kin dengan menggerakkan um- 
mat Muslimin di Indonesia un- 
tuk mengumpulkan bantuan 
jang diperlukan ity. Demikian 
keterangan2 kalangar iang me- 
ngetahui pada  Keinsntertan 
Agama, berhubung dengan be- 

rita2 dari London jang menja- 
takar bahwa antara duta2 ne- 
gara Islam dj“ Inggeris diada- 
kan pertemuan untuk membitja 
rakan niat mendirikan mesdjid 

di London jang dihadiri pula 
oleh duta-besar Indonesia diko- 

ta tersebut, Dr, Subandrio — 
Ant, 

     
  

“Penghutaton kembali hu- 
diteruskan 

Residen Surakarta menindjau objek- 
objek Kehutanan” 

ESIDEN Surakarta Salamun dengan diantar oleh Kepala 
: Daerah Hutan Surakarta Timur R. S. Atmosupono, Bupati 

Wonogiri dam instansi? jang bersangkutan, 
|. objek2 kehutanan didaerah kabupaten Wonogiri. 

telah - menindjau 

man djati dsb. itu dengan padi 
gogo, polowidjo dsb. 
Adapun hasil polowidjo jang 

diperoleh penduduk sebagai tus- 
senaanplant itu seluruhnja ada 
16.240 kwintal, ialah tahun 1950 
sebanjak 540 kwintal, th, 1951 
sebanjak 2.400 kwintal, dan da- 
lam th 1952 sebanjak 13.300 ha. 

Djembatan dibangun, 
Djembatan Biting jang pem- 

bukaannja diserahkan kepada 
Residen Surakarta, pada dja- 
man Djepang dan selama dja- 

man revolusi jang lalu “telah 
rusak dan tidak terpelihara se- 
kali. Kini djembatan tsb. telan 
dibangun kembali oleh Djawa- 
tan Kehutanan dengan biaja 
Rp. 22.000,-. -Dengan dibangun- 
kannja kembali djembatan itu, 
pengangkutan kaju dari hutan2 
didaerah tsb. kedaerah2 lain 
akan sangat dipermudah dan 
perekonomian rakjat akan ma- 
kin lantjar. Pada djaman Be- 
landa dahulu, djembatan tsb. 
memang terutama  diperguna- 

Kkan untuk pengangkutan kaju. 
Mengenai objek jang terachir 

ialah hutan Donolojo, dapat di- 
“katakan bahwa hutan tersebut 
jang kini luasnja tinggal 6ha., 
merupakan sisa darj tanaman 
djati dari ratusan tahun jang 

Jalu. Dalam hutan Donolojo tsb. 
terdapat tanaman2 djati jang 
umurnja disekitar 300 tahunan. 

| Ditengah2 hutan itu terdapat 
sebuah tempat jang mendjadi 
»pepunden” (tempat keramat) 
bagi penduduk disekitarnja, — 
Ant,   

: Terhadap djasanja kita hor- 

Sultan Hamid harus dihukum 

mati. 

: HERWANTO 
JOGJA. “ 

  

HARIAN 
BIT ,.KEDAU LATAN RAKJAT 

yaaa add “maa 

   

Revolusi belum selesai. Agar 
revolusi Nasional dapar disabur- 

“kan kearah jang kita tjita2kam 
“jailu : kemakmuran, 

| dan kemerdekaan. 7 
bagi seluruh Rakjaz Indopresia, 
Pemerintah sebagai pemimpin 
revolusi ini harus bertindak 

tegas, 
Pembersihan harus dilakuran 

terhadap siapa sadja jang akam 
meniadakan revolusi jang belum 
selesai ini jang telah memakan 
korban — berpuluh-puluh — ribu 
penjinta tanah air. DAA 1 
Hampir seluruh Rakjat Indo- 

'nesia berdjasa dalam revolusi 

sedjak tahun 1945. Pun Sultan 

Hamid pernah berdjasa pula. 

mati. 
Oleh karena revolusi belum 

selesai, tindakan Sultan Hamid 

djangan kanja diadili berdasar- 

kan Hukum Pidana yang ada. 
Oleh karena itu saja usulkan 

  

PERDJALANAN K.A. 
TJIBATU - TJIAWI 

Dihentikan sama sekali. 

Mulai tanggal 5 - 3 sampai 

waktu jang masih akan ditentu- 

kan perdjalanan kereta-api anta- 
ra Tjibatu dan Tjiawi dihenti- 
kan sama sekali. Dengan demi- 
kian“ maka. pengangkutan 

barang2 dan penumpang dengan 
menggunakan kereta-api dari 
djmusan Bandung kearah Ti- 

mur hanja bisa sampai Tjibatu, 

sedangkan dari djurusan Timur 
hanja sampai Tjiawi. 

Penghentian perdjalanan Ke- 
reta-api.ini adalah berhubung 

Menu enanabanabaan nanang 

keadilan | 

jang penuh | 

'UMUM 

  

Partai Komunis Sovjet Uni 

21.50 di Moskow (kira? djam 

“siarkan Radio Moskow dalam 

“rin malam, 

Selandjutnja dikatakan, bhw. 

»bersama2 dengan Lenin, Josef 

Stalin merupakan orang jang 

memberikan iaspirasi serta pe- 
mimpin dari revolusi sasialis jg 

“besar dan pentjipta negara sosi. 

alis jang pertama didunia. Ka- 
wan Stalin telah menimpim ne- 

2 kita kearah kemenangan 

alam melawan Fascisme dlm 

perang dunia kedua jang lalu, 

ai membawa perubahan radi- 

1 dalam seluruh schema inter- 

isional. Meninggalnja Stalin, 

jang memberikan segenap dji- 

Wanja untuk kepentingan ko- 
munis, merupakan suatu kehi- 

ldngan besar bagi partai, bagi 

um buruh Sovjet Uni dan ba- 

gi seluruh dunia”. Demikian 

pengumuman itu. (Kemarin te- 

lah kami keluarkan siaran kilat 

mengenai berita tsb. Riwajat 

hidup dan perdjuangannja, lihat 

Halaman 3. — Red.). - 

Pribadi luar biasa. 
| Perdana Menterj Inggeris, 
/inston  Churchill, mengenai 

Stalin jang mengenalnja per-   
dengam soal keamanan. — Ant. Soonlijk, pernah berkata: ,,Sta- 

  

persiapan? jang dipandang P 

djalan- urat serta perh 

“kan, s ajalan? jang $ 

Dikelurahan Senowo dan Se- 
wukan, dikaki gunung Merapi 

didaerah Muntilan, telah diada- 

kan djembatan. Demikian pula 

di Telatar telah dibuat djemba- 

tan darurat untuk penduduk jg 

tinggal disuatu tempat terpen- 
tjil antara kali Tringsing dan 
Senowo. z 

Djembatan lain2 lagi telah di- 

buat di Getek Santren, Kadire- 
djo dan Ketonggeng ialah untuk 
penduduk jang terpentjil dian- 

tara kali Lamat dan kali Blong- 
keng. : 

Djembatan2 itu pandjangnja 
antara 20 dan 60 meter. 

Perluasan djalan hingga tju- 

kup untuk mobil telah diadakan 
diantara desa Talun-dan Baba- 
dan melalui Krintjing dan Ma- 

ngunsuko, Djalan ketjil baru jg 
pandjangnja 214 km. telah Gi- 
buka antara desa Krawonan dan 
Mangunsuko melalui Telatar. 

Perhubungan telepon darurat 

telah diadakan antara Babadan, 
Krintjing,. dan “Talun serta 
Srumbung - Muntilan, masing2 
pandjangnja 11 dan 10 km. 

Selandjutnja telah disediakan 
bahan makanan seperti beras 

dan garam serta lain - lainnja 

untuk para pengungsi. Tjara 
pengungsian dirantjangkan me- 

“nurut systeem jang dipandang 

effectief, berdasarkan penga- 

laman tahun 1930. — (Kor). 

BARANG2 KUNO UN- 
TUK DJAKARTA 

Dari pihak Djawatan Kebuda- 

jaan Djawa Timur didapat kete- 
rangan, bahwa djawatan terse- 

but beberapa hari jang lalu te- 
lah mengirimkan ke “Djakarta 

sedjumlah. barang2 kuno jang 

belum selang lama diketemukan 
didesa Gebel, Tulungagung. Ba- 
rang2 itu terdiri dari antara la- 
in tumbak, pahat, mata uang, 

dan timbangan. 

Tentang artja jang diketemu- 
kan di Malang didalam pohon 
beringin lebih landjut dapat di- 
kabarkan, bahwa ketjuali jang 
diketemukan pertama itu kemu- 
dian masih dua buah lagi dike- 
temukan didekat artja jang per- 
tama. — Ant. j 

  

5 KRI 

Utk, K.A. expres dan tje- 
pat mulai tgl. 9-3. 

Djawatan Kereta Api minta 
kita umumkan : 

Pesanan tempat duduk kelas 
1 dan 2 untuk kereta api expres 
No. 4 berangkat djam 6.25 dan 
kereta api tjepat No. 24 be- 

rangkat djam 8.08, diadakan di 
setasiun Gambir satu hari se- 
belumnja berangkat sampai 
djam 17.00. -   Untuk kereta api tjepat Dja- 
karta — Ba n 32 

   
   

Lambags Kebudajaan 

kinkan lalu lintas dengan mobil. 

PESANAN TEMPAT 

nKon Batariaarch Genootschap 
v k 1 . von Kunstan an Watantahappen 

£ 

   

Indonesia — Red)., sesudah menderita sakit keras. 

pengumuman CC Partai Komunis Sovjet Uni, Dewan Menteri 

USSR dan Presidium dari Partaj Komunis Sovjet Uni, jang di- 

« 

“ (ANG GAUTA S.P.S.) 

sn 

» Eisenhower sedia bertemu dengan pen 
ETUA Dewan Menteri USMRK, serta 

" . Josef 

belah meninggal dunia pada malam Djum'at tgl. 5 Maret cijam | 

Sekretaris dari CC | 
Vissarionovich Stalin, | 

3.30 pagi hari Djuw'at waktu ' 
Demikian 

bahasa Indonesia djam 9 kema- 

lin adalah seorang jang mem- 
punjai kepribadian jang !fuar 
biasa, seorang jang tjotjok bagi 

masa2 gelap dan masa taufan, 
seolah2 ja dilahirkan untuk 
waktu2 jang demikian. Stalin 
adalah seorang jang “ mempu- 
njai keberanian jang tidak ada 
batasnja, seorang jang berke- 
mauan keras dan seorang jang 
berterus terang dan tegas dalam 
utjapannja. Djuga saja menda- 

pat kesan, bhw Stalin adalah se- 
orang jang bidjaksana dan ber- 
pemandangan luas dan dalam. 
Ia adalah seorang jang sama 
sekali tidak dihinggapi sesuatu 
chajal atau illusi dari matjam 
apapun djuga”. 

  
Vishinsky kembali. 

Bertalian dengan kedjadian 

jang maha penting itu, maka 

Menteri L. N. Rusia Vishinsky 

jang sedang menghadiri sidang 

umum PBB, kemarin berangkat 

kembali ke Moskow dari New 

York. Vishinsky telah dua hari 

tidak hadliri sidang2 PBB. 
Presiden Eisenhower meme. 

rintahkan kepada Menteri L. N. 

Dulles, supaja “mengirimkan   
' Sekitar Gunung Me api: 

Persediaan makanan sudah ada. 
Djembatan, djalan dan telepon darurat siap 

1 NTUK memudahkan perhubungan dengan tempat2 jang ter- 

pandang dalam bahaja berhubung dengan keadaan gunung 

Merapi sekarang ini, pihak jang berwadjib 
perlu Beberapa 

telah mengadakan 
djembatan darurat, 

in telepon darurat telah diada- 

ab ani diperiebar untuk memung- 

  

(berangkat dari Djakarta djam 

6.43 dan djam 17.39, dari Pasar- 

senen djam 6.56 dan djam 7.52) 

diadakan satu "hari sebelumnja 

berangkat sampai djam 17.00 

di setasiun Djakarta dan Pasar- 

senen. 
Untuk kereta api tjepat Dja- 

karta — Bandung No. 36 (»e- 

rangkat dari Djakarta djam 

11.43 dari Pasarsenen djam 

11.56) diadakan pada hari be- 

rangkat sampai djam 10.00 di 

setasiun Djakarta dan Pasar- 

senen. 

Untuk kereta api tjepat 

Djakarta — Bandung No. 40 

(berangkat darj Djakarta djam 

15.18 dari Pasarsenen djam 

15.31) diadakan pada hari be- 

rangkat sampai djam 13.30 di- 

setasiun Djakarta dan Pasar- 

senen. , 
Pesanan tempat tersebut ti- 

dak diharuskan, akan tetapi pe- 

numpang jang tidak lebih da- 

hulu memesan tempat dengan 

mendapat surat tanda, tidak da 

pat djaminan tempat duduk. — 

Ant. 

  

TJALON HADJI DIUNDI 

annja antara Pemerintah Kota- 

pradja, Kantor Urusan Agama 

Kotapradja dan Daerah, dengan 

Panitya Hadji Jogjakarta, Se- 

telah merundingkan soal penja- 

ringan para tjalon hadji jang 

telah mendaftarkan, maka da- 

pat diambil ketetapan sjarat 

terutama untuk naik hadji ialah 

telah mendjadi penduduk Ko- 

tapradja Jogjakarta yang sudan 

3 bulan lamanja dihitung sam- 

pai achir 10 Maret jg akan da- 

tang. Selandjutnja akan diada- 
kan undian. $ 

Perlu diketahui, bahwa sampai 

hari ini telah ada 101 orang yg 

mendaftarkan, dan mereka se- 

telah mengalami penjaringan 

kemudian akan diundi. 
Pada tanggal 10-3 jang akan 

datang akan diadakan pertemu- 

an dengan semua jang telah 
mendaftarkan itu. 

  

&ANTJAMAN PELE- 
—..... PASAN 
Oleh wakil Bupati Surabaja 

telah diadakan pertemuan de- 

ngan wakilg  Sebda, Penjuluh 

Perburuhan, Inspeksi Keuangan 

daerah “Otonom  Djawa Ti- 

mur, dimana ia terangkan, bah- 

wa djika sampai bulan jang 

akan datang kekurangan ang- 

garan belandja sebulannja se- 

hesar Rp. 30.000.— itu tidak da- 

pat ditutup, ia terpaksa adakan 

tindakan jang mungkin ber- 

arti pemberhentian pada buruh 
harian. Pemerintah kabupaten 

mempunjai buruh harian jang 
djurnlahnja 563, diantaranja ada 
jang sudah bekerdja selama 10 
sampai 25 tahun, — Ant, 

Indonesia 

  
  

  

Tanggal 6-3 dalam pertemu- 

utjapan duka tjita. 
Menteri L. N. Inggeris Eden 

menjatakan di Washington, 

| bahwa meninggalnja Stalin ini 

sungguh suatu peristiwa jang 

sangat menjedihkan. Ia ada- 

lah salah satu tokoh dunia”, 

| kata Eden. - 
Presiden madjelis agung PBB 

Lester Pearson mengirimkan 

kawat turut berduka tjita. 

Inggeris, Indonesia, RRT, Pe- 

rantjis telah mengirimkan ka- 

wat sematjam itu kepada peme. 

rintah Rusia 

Siapa mengganti ? 

Koresponden diplomatik hari- 

an konserpatip Inggeris ,.Eve- 

ning News”, Mr. Cecil Melville, 

memuat berita disurat-kabarnja 

kemarin dulu, bahwa Stalin te- 

lah meninggalkan suaju testa- 

men politik jang dibuatnja. Da- 

lam 'testamen itu dikatakan, 

bahwa setelah ia meninggal du- 

nia nanti, kekuasaan diserahkan 

kepada Molotov dan Malenkov. 

Molotov akan djadi Kepala Ne- 

gara dan Malenkov mendjadi 

kepala Partai Komunis Sovjet. 

Eisenhower sedia bertemu 

dengan pengganti Stalin. 

Presiden Amerika Serikat, 

Dwight D. Hisenhower, mene- 

rangkan dalam konperensi pers, 

bahwa ia bersedia bertemu dgn 

pengganti Stalin. Ia menegas- 

kan, bahwa  kesediaannja itu 

tetap berdasarkan sjarat2 jang 

serupa dengan jang dikehen-, 

dakinja apabila ia bertemu de- 

ngan Stalin sendiri. 

Selandjutnja Eisenhower me- 

njatakan, bahwa ia, dgn ban- 

tuan pembantu2-nja jang ter- 

dekat, telah mempeladjari se- 

Buruh kereta 

  

Rapat Umum. Buruh Kereta 

Api (S.B.K.A.) tjabang Djakar- 

ta Raya, pada tanggal 1 Maret 

1953, telah memutuskan : me- 

ngambil resolusi, bahwa buruh 

K.A. bengkel Manggarai akan 

mogok protest pada tanggal D 

Maret 1953, djika persetudjuan2 

S.B.K.A./D.K.A. jang telah di- 

peroleh sedjak & 2 tahun ber- 

selang, tidak. dilaksanakan oleh 

D.K.A, Demikian pengumuman : 

S.B.K.A. tjabang Djakarta Ra- 

ya, jang selandjutnja terangkan, 

bahwa persetudjuan2 tersebut 

al. meliputi : 

a. kenaikan pangkat kepada Se- 

mua pegawai jang berhak 

mendapatnja, berhubung de- 

ngan : 

1. ketjakapan / keradjinan 

bekerdja, 

2. mengerdjakan pekerdjaan 

jang lebih tinggi dari 
pangkatnja, terutama ba- 

gi mereka jang termasuk 
golongan I'TI Tehnik dan 
Administrasi , 

3. memegang djabatan jang 
lebih tinggi dari pangkat- 
nja, terutama bagi golong 
an III keatas Tehnik dan 

"Administrasi 
b. penjelesaian kenaikan pang- 

djadi sinder, 

c. pentjabutan kembali surat 
K.T. No, 3308/A/52 tanggal 
23 Mei 1952, tentang pemba- 
talan kenaikan pangkat go- 
longan I dan II berdasarkan 
masa kerdja 5, 7, 12 tahun,   

  

kat semua acting sinder men- 

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan .......«.. Bp: 11— 
Etjeran ........i 0.60 ” 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 55. 

MPA. 

4      

   

STALIN DAN 

gara sesuatu jang bertalian de- 

pemerintahan Sovjet Uni. Di- 

katakan, bahwa sembojan resmi 

jang berlaku dalam hal ini ia- 

lah: ,,Waspada”! 6 

Kemudian Eisenhower menja- 

takan harapannja, supaja siapa 

djuga jg akan memegang pim- 

pinan Sovjet Uni, dunia akan 

an dan berdjuang untuk men- 

tjapainja. — AFP. 

  

MR. YAP KING TIK/ 

Drs. YAP TJWAN BING 
Kontra Mr. Sie Yong 

Djioe, jang dihukum 

oleh Pengadilan. 

Atas pengaduan Mr. Yap King 

Tik dan Drs, Yap Tjwan Bing, 

masing2 bekas 

(Preanger Textiel Bond) dan be 

kas direktur Cetivo (Centraal 

Textiel In en Verkoop Organi- 

sasi), pengadilan 

dung dipimpin oleh Mr. A. As- 

trawinata telah mendjatuhkan 

hukuman denda Rp. 100,— atau 

hukuman pendjara 1 bulan ke- 

pada Mr. Sie Yong Djioe dgn di- 

beri kesempatan. memadjukan 

bandingan kepada 

tinggi. 

ga dimadjukan sebagai terdak- 

wa tiga orang pengurus Pretex 

bebaskan. : 

Mr. Sie Yong Djioe diadu- 

kan oleh Mr. Yap King Tik dan 

Drs. Yap Tjwan Bing berhu- 

bung dengan dipasangnja Iklan2 

dalam beberapa warta-hatian di 

Bandung dan memberikan sebu- 

ah interview kepada harian 

Keng Po jang dianggap men- 

tjemarkan nama atau meng- 

hina pendakwa2. 

Baik dalam  iklan2 maupun 

dalam interview jang dimaksud 

kan itu Mr. Sie Yong Djioe an- 

tara lain2 telah menggugat ke 

dudukan 3 truck dan uang Rp. 

590.000,:—"” jang menurut ter- 

dakwa digelapkan oleh pendak- 

wa2, pada hal menurut terdak- 

wa harus disetorkan kepada 

Pretex, — Ant. 

  
  
api Manggarai 

Akan mogok pada tanggal 9 Maret ? 

d. penghargaan terhadap idja- 

zah pertukangan 8 tahun 

(atau 2 tahun dan 1 tahur 

vakkursus) dan S.R. bagi me- 

reka jang sekarang masih 

duduk digolongan II/A res- 

pectievelijk golongan I kes 

dalam golongan III respectie- 

velijk golongan II/A. — Ant, 
  

PANITIA GADJI BERA" 
PAT DI PATJET 

Didapat kabar, bahwa Pani- 
tia Gadji pleno dalam seminggu 

mengadakan rapatnja di Patjot 

guna ,,menjaring”  hasil2 pe- 

kerdjaan rapat2 seksi daripada 
Panitia tersebut, 

Kabarnja soal pokok jang 
sampai kini belum diselesaikan 
oleh Panitia Gadji ialah untuk 
menentukan nilai dan kedu- 

Wukan” pegawai jang sama 
pangkatinja tetapi sangat 'ber- 
lainan tugasnja sehingga sa- 

ngat berlainan pula sjarat2nja, 

misafinja apakah seorang in- 
spektur polisi sama »schaal”- 

nja dengan seorang inspektur 
kesehatan, atau misalnja tele- 
fonis dipusat PTT dengan tele- 
fonis dikantor2 ketjil dll. 

Selandjutnja menurut sumber 
“tersebut,  djika Panitia Gadji 
telah menjelesaikan  pekerdja- 
annja, jang mendjadi pertanja- 
an, apakah Pemerintah dapat 
menjetudjui hasil itu, karena 
menurut sumber tersebut djika 
peraturan gadji baru itu dilak- 
sanakan akan mungkin menam- 
bah anggaran belandja sampai 
mendjadi 14 miljard, — Ant,   

SE 

negeri Ban- | 

pengadilan | Traa 
Pena . peladjari tentang kemung 

ggantinja 

   

LIN MENINGGAL DUNIA 
PENGGANTI : MOLOTOV & MALENKOY ? 

AR 

MALENKOV. 

| — 

ngan kemungkinan tidak ada- | 

nja lagi Stalin dalam pimpinan | 
| 

Luntuk 

| 
|lam waktu singkat perma 

| 

ketua Pretex | 

Mohammad 
menerima duta besar 

4 tara Shah dan pemerintah 

tetap mengusahakan perdamai- | 

PERMAISURI SHAH 

KELUAR 'NEGERI 
Wakil Ketua Madjelis Re 

Iran Razafi telah diterima 

Shah diistana dalam suatu L 

mentjapai penjele 

terachir dari pertenta 

ham baru2 ini jang te 

    

   

      

  
  

Selandjutnja kalangan2 di Te- 

heran mengabarkan banwa di:    

      

   

  

akan mer 

vergi ke 1 
puteri Soraya 

kan Iran dan 

| untuk kesehatannja. 
Sebetulnja Shah akan 

kat bersama - sama de 1 

maisuri tapi karena adanja kri- 

sis di Iran baru2 ini maka ke- 

berangkatannja diurungkan. 

AFP. 

MOSSADEGSH TERIMA 
HENDERSON 

Perdana Menteri 
Mossadegh, 

Amer 

  

i Loy Henderson. 

Selain Mr. Sie Yong Djioe dju | 

laimnja, tapi karena tidak ter- | 

njata kesalahannja mereka Gi- | 

|uangan 
i keterangan dalam hal perintji- 

  

Sementara itu anggota2 par 

lemen mengadakan 
Galam suasana tenang dan mem. 

    

untuk mengadakan hubung : 

gi dengan istana Shah. — AFP. 

ANGGARAN KEUA- 
NGAN BELUM SELESAI 
DIBITJARAKAN DPD 
Kemarin dulu DPD Istimewa 

Jogjakarta mengadakan sidang 

  

  

luar biasa, dan menurut kala- 

ngan. jang mengetahui, sidang 
membitjarakan ten pe Mekar 

    

daerah jang menurut 

annja perlu ditindjau lebih Ian- 
djut. 
Menurut rentjana, anggaran 

keuangam itu dalam bulan jang 
lalr sudah harus dibitjarakan 
oleh DPRD Istimewa  Jogja- 

karta, tetapi karena banjaknja 

atjara jang harus dibitjarakan 
oleh DPRD, maka hal itu ter- 
paksa ditunda sampaj lain wak- 

tu. 
Dalam patia itu DPD sendiri 

akan berusaha bahwa sebelum 
diadjukan ke sidang pleno 
DPRD, terlebih dulu akan me- 

ngadakan pembitjaraan dengan 
seksi2 serta fraksi2 dalam 
DPRD. 

BANK KOPERASI PGRI 
Paling teratur 

Dalam rapat tahunan Bank 
Koperasi PGRI Bogor digedung 
Nasional baru2 ini kepala Dja- 

watan Koperasi Bogor mene- 
rangkan, bahwa Bank PGRI Bo 

gor sampai sa'at 'ini adalah 
Bank Koperasi jang paling ter- 
atur organisasinja diseluruh ka- 
residenan Bogor “dan mengha- 
rapkan supaja nama jang baik 
itu dipertahankan benar2. 
Darmaatmadja, direktur Bank 

PGRI tersebut, dalam tindjau- 
annja menerangkan, bahwa pa- 
da tahun 1951 anggautanja 
bank koperasi ada 617 orang 

dan pada tahun 195Z ada 148 
orang. Kekajaan tahun 1952 
ada Rp. 31411911 sedangkan 

keuangan bersih ada Rp. 45.667, 
22. Adapun rentjana pekerdjar- 

an untuk tahun 1953 aJ. ialah 
mempefgiat tabungan wadjih 
dan tabungan manasuka, me- 
njempurnakan bagian verbruik 
sehingga dapat 'berdirj sendiri, 
merentjanakan pembelian sa- 
wah, kebun dan saham jang 
dapat memberi keuntungan 'ba- 
gus dan mendirikan gedung 
Bank PGRI, — Ant. 
  

  

K Seorang penduduk Klitreft, 
Jogjakarta, telah melakukan 
puasa sedjak tersiarnja beri 

tentang sakitnja perdana menta 
ri Sovjet Rusia Joseph Stalim, 
Apa ia sekaramg masih puasa 

turus, tidak diberitakan, 

  

sidangnja, 
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| lah mengadakan rapat 
. dimana sdr .M 
5 Kejaa P. Hn 

PADA 
| broeders VethsHandel Mij. Pa- 

Tas telah Kikan ea Op Ka, men- ai 
djual semen 4 

' Timah, telah ailangsungk 1 b 
ru2 ini Sah al P 

ketua Ans botai 
guna mengadakan orientasi par. 
tai diwilajah tersebut. Dar, Ma- 
Kaaan, ia aa, tanya, ke Araban | 

  

  

PERTUKARAN PERWA- 
— KILAN DIPLOMATIK 

| Kanada. 
Pemerintah Indonesia dalam 

sidang 
Pebanuai 1953 telah menjetu 
diadakannja pertukaran menwa 
kilan diplomatik antara Repu- 
blik Indonesia dam Kanada pa- 
da tingkatan kedutaan besar 

atas dasar timbal balik. Demi- 
kian pengumuman resmi dari 
Kementerian Luar Negeri di 
Djakarta. , 

Untuk sementara waktu — 
demikian. pengumuman tsb. — 
“kedutaan R.I,.dj Ottawa, Kana- 
da, akan dipimpin oleh Mr. Ali 
Sastroamidjojo, disamping me- 

- megang djabatannja sebagaj du 
ta besar di Washington. Seorang | 
kuasa usaha sementara akan d-| 
tempatkan di Ottawa. 
Pemerintah Indonesia djuga 

telah menjetudjui penempatan 
George Robert Haesman sebagai 

. duta besar Kanada jang perta- 
ma di Pinkan. Agt 

Suara Pers: Pers: 2 

Dewan “Menteri bia 5 

Kalimantan Barat, 
riman TNI kesana sebagai »prin. | 

  

    

            

     

  

    

  

   

    

    
   

  

      

  oten sea, bahwa 

nid an san | 
TNI mang ke Ka- 

ta : Keberatan itu berda- 1 

BE 
:Saksi Menurut jang saja ta- 

5 AraNAn ter dakwa mengang 
| “TNI ini harus/ 

h dahulu dari 
pala daerah. 
1 itu, 2 na 

  

     na Mean "aer soal 
asi tentara mendjadi kom- 

  

pe 

sar » I-petensi: Menteri Pertahanan, ka- 
binet ataukah kompetensi dari 

(negara2 bagian. Waktu itu menu- 

rut saksi, oleh kabinet diputus- | 
kan bahwa soal dislokasi tentara 
semata2 berada dalam kompe- 
tensi Menteri Pertahanan. 

|| Kemudian ketua memperlihat. 
ikan kepada saksi Mr. Ali Budi- 
ardjo sendjata2 milik terdakwa 

“Hamid berupa -karabijn, pistol 

model F.N. dan »dames-pistool”, 1 
serta menanjakan, apakah saksi 
.kenal dan tahu sendjata2 itu. 
Pertanjaan ini didjawab oleh 

| saksi bahwa ia tidak tahu punja 
siapa sendjata2 tersebut. . 

Anggota . Mahkamah Agung 

saksi, apakah terdakwa Hamid 
menghadiri sidang Dewan Men- 

teri pada tanggal 24 Djanuari 
Jitu sampai sidang selesai, jang 
oleh saksi didjawab, bahwa ia 
sudah tidak ingat lagi. 
Selandjutnja “kepada . 

'oleh Djaksa Agung ditanjakan 
“dan didjelaskan keterangan sak. 
si terdahulu, bahwa jang diten- 
tang oleh terdakwa Hamid bu- 
kan tjara penempatan TNI di 

tapi pengi- 

cipicele-kwestio”. 
Atas pertanjaan dan pernja- 

Jen ketua Mr. Wirjono me- 
nanjakan Per terdakwa 1 S3   

Hak Hak monopoli KLM mematikan 
usaha2 penerbangan : 

Harus: ada ketandka mengenal 
modal 

85 gian besar meng: 
tindakan? Pemerintah 

asing 
UARA? harian diseluruh nusantara pada minggu ini seba- 

tentang belum puasnja dengan 
“ mengenai soal modal kerutama jang 

asing, penjelesaian peristiwa 17 Oktober, monopoli penerbangan 
asing dan tjara Pemerintah mengadakan mutasi? Motonkanan 
luar negeri kita. Kesemuanja itu sebenarnja masih bisa disele- 
saikan dengan lebih tepat: dan 

bersangkutan bertindak tidak t 
adalah sebagai berikut : 4 

' Mutasi mem awakak 
| Inar-negeri, 2 

)MIMBAR UMUM” di Medan 
menjatakan bahwa dari mutasi 
iang dilakukan tjara besar2an | 
terhadap perwakilan luar-negeri 
itu menarik kesimpulan bahwa 
duta2 anggota PSI dipa 
pulang dan dimaksu    an 4 
Jam "peti es”. Dan kini terdja-| 
dilah perdjuangan partai untuk 
merebutkan kursi2 
geri, 

sebutkan terutama siasat -PNI | 
jang hendak menga ga 
orang2 PSI diluar eri. 
terang sekali, kata ' ' bah- 
wa perdjuangan Dag itu ak | 
mengutamakan orang2 - jang | 
"bercareer diplomat”. 

Selandjutrja' "MU? 
bahwa diantara pemimpin2 par- 
tai di Djakarta ' Kini terdapat | 
"permaindn mata" antara golo- | 
ngan ultra “kanan dan golongan | 

ultra kiri” 

: Mutasi esurbesaran 

    

  

    

      

     
   

            

         
   
   

  

   

   
   
    

kita. g 

"SUMBER? di ek 
ra lain pan bahwa ai 

/ begitu, menj stud 
| Ini termasu 

Tai dat Maa / 
nindjau kembali d 
hal itu terug un 

   
        
     

    
   

      
   

  

        

er” jan 
ni masih mi ta per 

1 menulis 2 ta 4 
Nah, 

dan “dalam hal ini "MP: 

“berkata. . 

   

   

  

si karta. mengenai 

teratur kalau benar? pihak? jg. 
tanggung. Suara? harian itu 

an) dalam susunan masjara- 
“kat kita. Achirnja ”Merdeka” 
“berkata bahwa djika tidak ada 
tindakan tegas maka @eaklan | 

A.D. dan masjarakat itu dengan 
-2 bagian jakni jang pro dan 

|Ljang anti 17 Oktober. 
Modal asing. 

”MESTIKA” di Medan menge. 
nai modal asing antara lain me- 
nulis bahwa dari pengalaman 

jang sudah njata modal asing 
bimbang untuk menambah mo- 
dalnja apalagi memasukkannja. 
Mereka merasa tidak tjukup 
-mendapat djaminan atas perusa. 
haannja, Meskipun Suara untuk 
menarik semakin kuat diperde- 
ngarkannja. 

Selandjutnja ,,Mestika” ber- 
(kata. bahwa waktu ini kita ha- 
.rus menundjukkan bukti bah- 
wa kita sukai modal asing itu. 
“Aturan? tentang hal itu harus 

  

iki “tegas. Keadaan jl. jang menje- 
-ba Hg aa ribu djam jang. 

uan | YIRNE r sai akibat pemogok- |: 
n Aa. ' memberikan hara- 

Pan Jang, baik. Dari itu ,,Mesti- 
ae Tapan H0 jg tegas. 
” - “Memberi isi GIA. 

"PEMANDANGAN” di Dja- 
'hubungan di- 

udara antara lain 'menulis bah- 

   

     
    

           
   

     
    
    
     
           

        
   

At larat, 

a wa untuk menghadapi GIA ini 
Sebenarnja kita barus melaku- 

2 tjara jang bersifat,djarak 
pendek dan .djarak pandjang. 
Dalam djarak pandjang kita 

saliakan 'bagaimana. memper- 
endek management GIA oleh 

KLM dari:30 tahun mendjadi 10 
1un .misalnja. Disamping itu 

an “keharusan dalam djarak 
. jang “harus: |dilakukan 

emerintah jakni mengisi 
1 1 penerbangan itu 
mpai begitu rupa hingga si- 

L 'ke- '"Indonesiaan”-nja betul? 
nampak dan terasa. Bukan sa- 
spam anp Garuda Indcnesian 

tapi suasana  sedjak 
aa -kartjis, naik pesawat 
  

terbang serta sampai men- 
ditempat, jang, ditudju, ti- 

lah terasa, bahwa sebagian 
ja Pe milik Pemerin- | 

ia. Hingga Papa 

   

“saksi, Wani akibat L. peru 
ar, maka pertangewisan Taka: ter 

Bana eka Menteri Pertahs segera mempx 
. in tentara Kane Sukanda Barat, ai ar 

| Saeran tersebut Narayan Hamid sendiri). 

Mr. Satochid bertanja Kepada j 

saksi | 

Tia (Westerling) 

“mungkin "didamaikan” didalam : 

      

   

  

“mid, ' apakah | terdakwa akan 
memberikan 'keterangan. Dalam 

Ihal ini terdakwa tidak memberi 
keterangan apa2. 

Saksi Jusuf Barnas. 

Sesudah Mr. Ali Budiardjo, di- 

panggil saksi Jusuf Barnas, jg 

pernah mendjadi adjudan dari 
terdakwa Hamid. 

| Saksi berumur 39 tahun, lahir 

idi Tjiandjur, tempat tinggal se- 

“karang di Djalan Polonia, Dja- 

tinegara, serat mendjadi 
pegawai N.V. Galuh”. « 

Pertanjaan pertama jang di- 

madjukan oleh ketua sidang se- 

telah saksi .disumpah setjara 

“Islam, ialah apakah saksi sebe- 

Tum perkara 'ini dimadjukan, Su- 

dah kenal pada terdakwa, . jang | 

 didjawab 'oleh saksi, kenal. 

Saksi atas pertanjaan selan- 

djutnja terangkan, bahwa ia ti- 
dak mempunjai hubungan keke- 

luargaan dengan terdakwa, tapi 

pernah makan sadji dari ter- 

dakwa. 
Ketua : Dahulu saudara turut 

Hamid sebagai apa ? 
Saksi : Sebagai pegawai, me-. 

ngurus pakaian2, makanan dll 
dan. mendjadi pula supir dari 

terdakwa. f 
. Ketua : Mulai kapan ? 
“Saksi: Selama Konperensi 

Medja Bundar. . 
Saksi. selandjutnja terangkan, 

bahwa ia pernah 2 kali turut de- 

ngan Hamid ke Nederland. 
Ketua: Apa saudara masih 

ingat Westerling pada suatu ma. 
lam datang kekamar terdakwa 

  

| Hamid di Hotel des Indes ? 
“Saksi : Ingat, tapi tak tahu 

dengan siapa Westerling datang. 
Ketua : Apa pembitjaraan an- 

tara Hamid - Westerling ? 
Saksi: Tidak tahu, karena 

saksi tidak berada diruangan 
tempat keduamja berbitjara. 
Anggota Mahkamah Agung 

Mr, Husin bertanja kepada sak- 
“si, bagaimana ia tahu bahwa jg 
datang itu adalah. Westerling 2 
Saksi : Saja tahu bahwa jang 

datang itu Westerling, sesudah 

“pergi dan se- 
waktu terdakwa Hamid mena- 
njakan kepada Van der Meyde, 

mengapa jeepnja (jeep Hamid) 
dipakai oleh Westerling. Saksi 
terangkan, bhw Van der Meyde 
adalah mendjabat adjudan Ha- 

|-mid, dan bahwa Van der Meyde 
mempunjai hubungan kekeluar- 
'gaan dengan Hamid dan isteri 
terdakwa Hamid. 

Mr. Husin: Apa 1 kali itu sa- 
dja saudara tahu Westerling 
berhubungan dengan Hamid ? 

Saksi : Tjuma 1 kali itu sadja. 
“Ketua : Waktu Hamid ditang- 
kap'apa saudara tahu ? 
Saksi : Tahu, sajapun djuga 

turut diangkut. ' (Hadirin terta- 
wa dan ketua ketok medja me- 
nenteramkan sidang). 

Ketua: Siapa jang datang 
tangkap Hamid ? 
2 Orang2 militer jang 

anja saja tidak tahu. 
etua : Apakah terdakwa Ha- 

mid sering marah2,? 

“Saksi: Ja, sering sekali ma- 
rah2. - Tr 
Ketua : Sdr. ditahan berapa 

lama ? Nania , 

Saksi : 5 bulan. 
Kemudian saksi terangkan, 

bahwa bertepatan dengar waktu 
kundjungan Westerling pada 
Hamid, diruangan kamar Hamid 
di Hotel des Indes ada berkum- 
pul Dr.. Giers, Mr, Krevel dan 
Van der Meyde, tapi saksi tidak 

tahu apa jang dibitjarakan ke- 
tika itu oleh mereka, 
Kemudian anggota Mahkamah 

Agung Mr. Husin tanjakan ke- 
pada saksi, apa.isi pertjakapan 
  

Cc 

“karta djuga mengenai hubungan 
diudara menulis antara lain se- 
bagai berikut: Atas usaha pa- 
ra pengusaha maskapai penerba- 

ngan baru ini seharusnja disam- 
but dengan gembira. Mereka itu 
adalah 'Dasaad, A.K. Gani, A- 
'bundjani dll. Mereka menun- 
djukkan keberanian. Ini amat 
kita perlukan. Kontrak Peme- 
rintah dengan KLM jang kemu- 

“dian menelorkan GIA telah se- 
djak lama tidak menguntung- 
kan bagi Indonesia. Hak monopo | 
li kepada KLM (via GIA) untuk 
mengusahakan penerbangan si- 
pil mematikan segala usaha2: 
penerbangan disini, 

' Pengangkutan melalui “udara 
tidak sadja penting bagi per- 
kembangan perekonomian kita, 

.tapi djuga sangat penting serta » 
'besar.sekali artinja bagi: pro- 
ses ,pertumbuhan ,perasaan Kke- 
satuan. nasional, Mereka ditem- 
pat2 djauh lagi terpentjil itu se- 

Maskapai penerbangan Pio- 
:neer ini, kata ,,Indonesia Raya” 
adalah usaha baru jang mengisi 
kekosongan jang masih teras. 
Bantuan kepadanja “wadjib di- 

1 berikan,   

mbela 
. antara Hamid dengan Van der 

#Meyde. 

Pioneer Aviation | 

"INDONESIA RAYA" di Dja. 

    

   

       

  

Kol (soal | prinsip 
nid mau sulrubuhkan 0 

   

   

     
       

  

   

Tan Hamid 

'Saksi terangkan, bahwa pada 
“waktu itu Hamid agak marah2 

pada Vam “der Meyde, karena 
jeepnja dibiarkan dipakai oleh 

" Conan Ta | Westerling. Van der Meyde ke- 
tika itu — menurut pendengaran 
saksi — katakan pada Hamid, 
bahwa ia akan aktip memasuki 
lagi dinas tentara. Menurut sak- 
si, pada waktu itu terdakwa Ha. 
mid mendjawab : .,Zo als je wil”. 

Sesudah itu ketua tundjukkan 
pada saksi sendjata2 bukti di- 

saksi mengetahui sendjata2 itu. 
— Saksi mendjawab, bahwa sen- 

djata karabijn ia tidak tahu, ta- 
pi sendjata ,,dames-pistool” ada. 
lah kepunjaan terdakwa Hamid, 
karena saksi seringkali disuruh 
oleh Hamid membawa sendjata 
itu kedalam kamar atau mema- 

| sukkan kedalam almari. ' 
Mr.. Husin: Siapa jang ber! 

'pekerdjaan sir. pada Hamid ? 
Saksi: Mula2 saja bekerdja 

di B.F.O. dan saja banjak kenal 
dengan orang2 B.F.O., diantara- 
nja dengan Hamid. Pada waktu 
akan dimulai konperensi KMB 

di Nederland, saja sampaikan 
keinginan saja pada Hamid utk 
-pergi ke Nederland. Kemudian 

Hamid masukkan saja kedalam 
stafnja sehingga dengan begitu 

Leudah 2 kali saja pernah“turut 
dengan terdakwa Hamid kene- 
geri Belanda. 

Mr, Husin : Apakah selain ke 
4 orang itu (Hamid, Dr. Giers, 
.Mr, Krevel, Van der Meyde) ada 
lagi lam2 orang. $ 
Saksi : Tidak ada. 
Saksi lebih djauh terangkan, 

bahwa waktu ia memasuki ru- 
angan 'tempat ke-4 orang itu 

kataan : 

ik anders gedaan hebben”. Tapi 
dalam pada itu atas pertanja 
saksi terangkan, bahwa ia tidak 
tahu apa maksud perkataan2 jg 
diutjapkan oleh Hamid itu. 

Saksi terangkan, bahwa sam- 
pai sekarang ia tidak kenal dan 

tidak pernah lihat Westerling. 
Ketua : Bagaimana dapat sdr. 

tarik kesimpulan, bahwa Wes- 
terling pernah datang dpan 
Hamid ? 

Saksi : Saja tahu bahan orang 
jang datang itu Westerling ha- 
-nja waktu mendengar Van der 
Meyde katakan pada Hamid, 
bahwa jeepnja dipakai oleh Wes. 
terling jang baru sadja keluar 
dari kamar Hamid. , 
Djaksa Agung : Apa saudara 

dengar pembitjaraan antara 4 
orang itu mengenai Bandung ? 
Saksi : Tidak tahu. 
Djaksa Agung : Apa Maksud 

saudara keluar masuk ruangan 
tempat orang2 berkumpul ? 
Saksi : Bawa minuman. 
Kemudian ketua sidang Mr. 

Wirjono menanjakan kepada ter 
dakwa Hamid, apakah keterang. 
an2 jang diberikan oleh saksi 
Jusuf Barnas itu betul, dan apa 
betul J. Barnas bekerdja pada 
terdakwa seperti diterangkan di 
atas, jang oleh terdakwa didja- 
wab dengan perkataan : benar, 
'seraja mengangguk2kan kepala- 
nja. 
Ketua: Apa. Van der Meyde 

waktu itu masih aktip sebagai 
“opsir KNIL ? 

Terdakwa Hamid : Masih dlm 
Kail, tapi waktu itu diperbantu- 
kan pada saja. 
Ketua : Apakah betul setelah 

Vjd Meyde pulang kenegeri Be- 
landa, -ia.akan aktip kembali 
dalam tentara ? 
Hamid : Ja betul, dan seka- 

rang ia. ada dinegeri Belanda. 
Djaksa Agung : Apa setiap 

Menteri mendapat pengawalan 
seorang opsir Knil seperti sdr ? 
Hamid : Waktu itu saja ma- 

sih mendjadi apsir Knil dan ma- 

sih pula mendjabat sebagai adju 
dant' Ratu Juliana. Saja sudah 

' madjukan permintaan pensiun, 
tapi, waktu itu belum dapat. 

lagi keterangannja. 
Saksi Frans Najoan jang pada 

pemeriksaan sidang”kedua jl. su- 

dah didengar keterangannja. pa- 
da sidang pagi ini kembali di- 
minta datang, dan ia. memberi 
hormat setjara seorang polisi — 
dengan berpakaian dinas, tanda 
pangkat Inspektur II, “bertopi 
“dengan dentjana polisi '—— gewak- 
tu memasuki ruangan sidang. 

Ketua kemudian persilahkan 

pada terdakwa apakah' ia akan 
memadjukan lagi pertanjaan2 

pada saksi. Najoan. 
“Antara Hamid - Surjadi 

“ada pertentangan, 
Terdakwa Hamid dalam ke- 

sempatan .ipi mengemukakan 
kepada ketua sidang, bahwa an- 
tara dia dengan pembelanja, Mr. 
Surjadi telah timbul pertentang- 

tan pendapat mengenai keterang. 
an2 jang telah: diberikan oleh 
saksi Najoan pada sidarg jl. 
Terdakwa terangkan, bahwa me. 

nurut pendapat pembelanija Mr. 
:Surjadi, saksi Najoan pada Si- 
dang jl menerangkan, bahwa 

    
.benarnja belum merasai benar? | sewaktu Najoan dan Westerling 
artinja hidup dalam masjarakat -datang kekamar Hamid dihotel 

| kesatuan nasional itu, Des Indes, ia (Hamid) terang- 
kan kepada kedua orang itu apa 
sebab ia menghendaki, mendjadi 
Menteri Pertahanan, | ialah su- 
paja ia menguasai tentara utk 
merubuhkan pemerirtahan RIS. 
Menurut pendengaran saja, de- 

atas medja dan tanjakan apa | 

berkumpul dan bertjakap2, sak- 
si dengar Hamid keluarkan pers' 

,als ik hem was, 2, 

Saksi Najoan didengar | 

wal afiat. 

- jbl., jaitu : anak 

keempat. pukul 21.40. 

empat 

itu keluar dari satu kantong. 

Amerika 

dapat kabar, bahwa untuk 
masih kurang dan   

  

dangan du di TA 
|. Ajahnja djadi bapa dari 14 anak 
Empat anak laki2' kembar 'telah-dilahirkan dirumah sakit 

Borromeus, Bandung. Keadaan keempat: 
dan keadaan ibunja, njonja Fachruddin, adalah dalam 

Menurut “ajah keempat anak kembar itu, Letnan I Fa- 
Chruddin, anak?2nja tersebut dilahirkan pada malam Selasa 

jang pertama pukul 
kedua, pukul 19.43, anak jang ketiga pukul 20.24 dan jang 

Keempat anak kembar itu telah mendapat nama jaitu : 
Ahmad, Muhammad. ' Mahmud dan Hamid. Keempat anak 
itu sekarang ada dibawah perawatan 
dangkan ibunja dirawat oleh Dr 

Peristiwa kelahiran itu adalah 
jang belum pernah terdjadi didalam kota Bandung, tapi ke- 

anak kembar itu masing2 keluar 'dari kantongnja 
sendiri2. Sebagaimana diketahui, 

Berhubung “dengan keanehan tersebut, maka Dr. 
mengirimkan placentanja kelaboratorium untuk diperiksa 
lebih djauh, dan mungkin akan diteruskan diluar 
untuk djadi objek penjelelidikan ilmu pengetahuan. 
Menurut keterangan, dinegeri2 seperti Nederland, 

Serikat, anak kembar demikian selalu mendjadi 
perhatian masjarakat dan negara, 
dan pendidikan diurus oleh negara. 

Mengenai keempat anak kembar 

»Voeding”nja air susu 
perlu perhatian dari ibu? lainnja. 

Achirrfa dapat dikabarkan djuga bahwa Letnan Fachrud- 
din sekarang mendjadi ajah dari 14 anak. — Ant. 

itu 

sehat 

anak kembar 

19.07, anak jang 

Dr. Poortman, se- 
Knoch. 

bukan sadja keanehan 

biasanja anak2 kembar 

Knoch 

negeri 

Mesir, 

bahkan | perawatannja 

laki2 di Bandung itu di- 

sang ibu   
  

Menurut Z. A. Achmad, per- | 
hatian dan pemeliharaan itu 
djanganlah hendaknja hanja 
merupakan pemeliharaan be- 
kas2 kebesaran itu sebagai 
smonument” sadja, tetapipun 
Ma a dilakukan penjelidik- 
an atas dasar pengetahuan, su- 
paja bekas2 tingkat kebudajaan 
jang tinggi dari keradjaan Me- 
laju itu tidak mendjadi hapus, 
tetapi dikenal oleh umum, dan 
dengan begitu bisa menambah 
perbendaraan kebudajan Indo- 
nesia pada umumnja. Untuk ke- 
pentingan ini, menurut Z. A. 
Achmad, pendirian sebuah mu- 

“seum didaerah tersebut adalah 
sangat pada tempatnja. 

Keadaannja sekarang 

« mernjedihkan. 

Menurut Z. A. Achmad, ke- 
adaan bekas2 kebesaran kera- 
djaan Melaju itu sekarang me- 
njedihkan. Tembok2 bekas ke- 
raton dipulau Penjengat menu- 
rut keterang: ja banjak jang 
digempuri oleh penduduk untuk 
didjual batu2nja kepada orang2 
jang berminat, pada umumnja 
untuk bahan2 membikin rumah, 
ada pula jang untuk disimpan, 
karena diketahuinja, bahwa ba- 
tu2 itu didjaman kebesaran ke- 
radjaan Melaju ada jang dida- 
tangkan dari Hongkong, demi- 
kian Z. A. Achmad, jang djuga 
memintakan perhatian terha- 
Gap piring2 kuno jang iertem- 
pel pada bekas2 dinding ben- 
teng keradjaan Melaju dipulau 
Kota Piring. Selandjutnja ia 
terangkan, bahwa menarik per- 
hatian pula bentuk mesdjid di- 
pulau Penjengat jang merupa- 
kan bangunan lama dan jang 

timbal dari orang2 tua, pembi- 
kinan temboknja ditjampur de- 

ngan putih telor. 
Mendjawab pertanjaan, Z. A. 

Achmad menerangkan, bahwa 
ia sedang mentjari kemungkin- 
an untuk dapat membitjarakan 

soal pemeliharaan bekas2 kebe- 
saran keradjaan Melaju itu da- 
lam seksinja dalam hubungan- 
nja untuk membitjarakannja 
dengan pihak Kementerian P.P. 
& K. — Ant. 

HASIL2 OPERASI 
" GARUDA" 

Di Maluku Selatan. 

Menurut Biro Penerangan da 
ri Staf Umum Angkatan Darat 
operasi ,,Garuda” jang dilan- 
tjarkan oleh Angkatan Perang 
terhadap kaum pemberontak di 
Maluku Selatan, terutama dipu- 

|lau Lease, Saparua dan Haruku 
selama Ibulan Pebruarj 1953, te- 
lah memberi hasil dengan me- 

'njerahnja 27 orang pemberon- 

tak, seorang tertembak mati 

rampas. 
Gerakan pembersihan diseki- 

tar Nusa telah berhasil mena- 
Wan seorang an a APRMS., 

3 Lee Enfield dan 1 senapan 
Owen dapat dirampas. 

Disekitar Wahaj menjerah 11 

orang pemberontak, dan dapat di 
rampas 1 senapan Owen dan 1 
Lee Enfield — Ant. 
  

mikian Hamid, itu hanja meru-, 
pakan pendapat Najoan sendiri. 

Atas pernjataan terdakwa, 
ketua sidang Mr. Wirjono me- 

njatakan pada terdakwa, bah- 
wa memang waktu itu Najoan 
hanja menjatakan pendapatnja 
sendiri, 

Ketua peringatkan pem. 
bela tak . boleh paksa 
saksi, 

Sesudah itu pembela Mr, Sur- 
jadi memadjukan pertanjaan2 
kepada saksi Najoan, pihak ma- 
nakah jang memerintahkan Na- 
joan untuk mengadakan infil-   trasi dalam Apra ? 

Najoan : Jang perintah saja 
mengadakan 
sudah saja katakan pada  si- 
Gang pemeriksaan jang lalu, ia- 

(Bersambung hal, 8). 

Bekas2 Makes keradjaan 
“Melaju harus dipelihara 
Keterangan ketua Seksi PPK Parlemen 

A. ACHMAD, ketua seksi P.P. & K., Agama dan Keseha- 
"tan dalam Parlemen jang baru kembali dari pemindjauan- 

nja kedaerah Riau menerangkan, bahwa sebaiknja Pemerin- 
tah kini mulai memperhatikan dan memelihara bekas2 kebe- 
saran keradjaan Melaju jang dulu pernah berpusat dikepulauan 
Riau, terutama dipulau Peujengat dan pulau Kota Piring. 

1 

menurut kata2 jang timbal-ter- 

dan sebuah Lee Enfield dapat di | 

infiltrasi, seperti | 

  

RESIDEN Mr. SONDO 
KE U.S.A. 

Lusa Mr. Gondowardojo, Re- 
siden diperbantukan kepada Gu 
bernur Djawa Timur akan ber- 
tolak ke Djakarta untuk kemu- 

dian melandjutkan perdjalanan 
xiinas ke U.S.A. dimana ia akan 
tinggal 4 bulan lamanja. — Ant. 

MURID2 TAMATAN 
S.R. MENGANGGUR 
Menurut keterangan kepala 

Djawatan Penempatan Tenaga 
Serang pengangguran tenaga 
kasar didaerah Banten boleh di- 
katakan tidak ada, karena tju- 
kupnja tanah jang dapat diusa- 
hakan guna lapangan bertjotjok 
tanam. Jang banjak mengang- 
gur adalah murid2 keluaran Se 
kolah Rakjat. Pada penutup ta- 
hur 1952 ada kurang lebih 500 

  

jang menganggur — "Ant, " 

CC. PKI BELA SUNG- 
KAWA 

Berhubung dengan  me- 
hinggalnja Stalin. 

Kemarin CC PKI telah mengi- 

rimkan kepada CC Partai Ko- 

munis Sovjet Uni jang menjata- 

kan berita tentang wafatnja 
Stalin itu sangat menjedihkan 
hati segenap anggota PKI dan 
rakjat pekerdja Indonesia. Wa- 

fainja Stalin dinjatakan sebagai 

satu kehilangan besar bagi ke- 
manusiaan, PKI turut menjata- 

kan sepenuhnja kesedihan jang 
sangat besar jang dialami Par- 

tai Komunis Rusia dan rakjat 

Sovjet Uni. 
Dalam pada itu PKI menjata- 

kan kejakinannja atas dasar ke- 
setiaan darj seluruh rakjat So- 
“jet Uni-dan - Partai .Komunis 

selaruh dunia terhadap adjaran? 
Stalin. Maka persatuan, solidari- 
tit dan  kawaspadaan dari se- 

Jaruh partai Komunis dan rakjat 
pekerdja.jang dipimpinnja akan 
Gapat terdjamin didalam perdju- 

angan untuk perdamaian dan de- 
mokrasi. 

Pada penutup tilgramnja PKI 
menjatakan “djandjinja untuk 
melaksanakan | adjaran? Stalin 
jang sangat didjundjung tinggi 

sebagai pentjipta jang besar 

dari pada kehidupan dan kebu- 

murid keluaran Sekolah Rakjat 

  

23 BUAH RUMAH RO- 
BOH KENA TAUFAN 
Baru2 ini desa  Ngonit, Blo- 

doran, /Ngawu di kapanewon 
Plajen terserang oleh angin ta- 
ufan dan 23 buah rumah pen- |. 
duduk, milik dari 20 kepala .so- 
mah, telah roboh karenanja. Ke- 
rugian “ditaksir “Rp. 15.049,— 
Berkat semangat gotong rojong 

dari penduduk didesa2 itu, ma- 
ka kini beberapa rumah telah 
dapat didirikan kembali. | 

ATJARA  KEBAKTIAN 
GREDJA2 KRISTEN 

Tanggal 7 - 3 Gredja Masehi 

Advent Hari Ketudjuh Malio- 

boro : 6 09.00 Sdr. Tjia King 
Ewat, 10:00 Pendeta D. Pattika- 

wa, 16.30.Sdr. Irene Pattikawa. 
Sidang Masehi Effatha Saji- 

dan no. 7 09.00 Sdr. Semuel R., 
10.00 Sdr, E L.angkun, 16.30 
Kumpulan Orang Muda. 

Tanggal 8 - 3 Gredja Kristen 
Djawatengat dj Gondokusuman 
Klitren Lor 34 07.30 Drs. R. 
Soedarmo,, 09.00 Drs. R. Soe- 
darmo, 16.30 Ds. Wijoto, Wiro- 

bradjan. 61 09.00 Ds. Wijoto. 
Gredja Kristen Djawatengah 

Tungkak Mergangsan 09.00 Ds. 

Dwidjoasmoro, 16.00 Sdr. . Su- 

karno A., Kotagede 09.00 Siar. 

Mardiutomo. 
Gredja Tiong Hoa Kie Tok 

Kauw Hwee Ngupasan : 21 
09.00 Sdr. Tjoa Tjien Touw, 17.00 
Ds. Then Djien Soei, Kring Mun- 
tian 09.00, 09.00 G.I. Dari Ba- 
jeman. 

Gredja Protestan Indonesia 
Margomuljo : 7 09.00 Sar. J. 
Kawangean, 18.30 Ds. H. Hadi- 
wijono, Kebaktian Mahasiswa. 

Gredja Pantekosta Lempuja- 

ngwangi 09.00 Pendeta The Ki- 
em Koei Tugu Kulon 28 16.30 
Pendeta The Kiem Koei. 

Gredja Huria Kristen Batak 

Protestan (HKBP) Bantana- 
warsa 22 09.30 Sdr. J. Moente. 

PPDI SUNUNG KIDUL 
MINTA DIHAPUS- 

KANNJA 
Peraturan padjak 

peralihan. , 

Persatuan Pamong Desa In- 
donesia (PPDI) kabupaten Gu- 
pungkidul dalam mosinja jang 
disampaikan kepada jang berwa 

Gjib telah minta agar Peratur- 

an Padjak Peralihan tahun 1951 
dihapuskan dan diganti dengan 
Undang2 Padjak Peghasilan jg 
pogressief. 
PPDI kabupaten Gunungkidul 

menganggap, bahwa Padjak Pe 

ralihan jang sekarang 'berlaku 

terlalu “memberatkan beban 

ra'jat jang mngakibatkan ke- 

miskinan ra'jat, “terutama pa- 
mong desa, kaum pengusaha ke 

jtil dl. 

PANITYA “PERINGATAN 
»HARI WANITA 

—INTERNA- 
SIONAL" 

Untuk menjambut harj ,,Wa- 

nita Internasional”, maka di Jo 
gja telah dibentuk panitya jang 
diketuai oleh sir. Nj. S. Effen- 

di (Gerwis), wk- ketua sir. 
Sjamsu Sumedi (SOBSI), penu- 
Iis I dan II sdr2. Wijono (Per- 
bepbsi) dan Nj. 'S. Kartini (Ger- 
wis), bendahara 'I dan II sdr. 
Nn. Suradinah dan nj. Aminah, 
bagian hiburan dipegang oleh 
nj. Sasmito (Lekra), dan pem- 
banitu2nja Nn. Istidjah (Pemu- 
ka Rakjat), Nn. Tubirah (Pe- 

muda Rakjat) dan S. Achmad 
(SPP), 

RAPAT TAHUNAN 
KOPERASI U.R.A.T. 

Hari Minggu tanggal 8-3-53 
besok, koperasi ULR.A.T, KI. 
Sumberardjo Kap. Prambanan 
adakan rapat tahunan 'bertem- 
pat digudang tembakau setem- 

at. 
: Seperti diketahui rapat tahu- 

nan tersebut seratua direntjana- 
kan pada tanggal 22-2-53 jang 

lalu. tetapi berhubung persia- 
pan2 belum -mentjukupi maka 
diundur hari Minggu besok, 
Dalam pada itu dijain-lain 

kelurahan djuga tlh terbentuk 
koperasi jang bernama U.R.A.T, 

tetapi belum ditetapkan sifatnja   dajaan. — Ant. ranting atau bukan. 
  

didaerah Kedu jang dilakukan 
bawa hatsil jang boleh dikata 

Di Kabupaten Magelang dalam 
tahun 1951 jang lalu telah dapat 
tertolong sedjumlah 3509 .po- 
hon kelapa dari bahaja hama ar- 

tona itu, sedang obat2 jang di- 

gunakan untuk pemberantasan, 
itu, ja'ni obat derris sebanjak 

124,918 Kg., talk 624,59 kg. dan 
djumlah bea jang telah dikeluar- 

kan ada Rp. 6054.95,— semuanja 
dikipul pleh Djawatan Pertani- 
an, inclusief upah tenaga pem- 

berantasan. 4 
Dalam tahun 1952 dikabupa- 

ten Magelang tidak ada gerakan 
pemberantasan. 

Di Kabupaten Kebumen sela- 

ma tahun “1952 dapat tertolong 
17303 pohon kelapa dengan meng 

gunakan obat derris 579,026 Kg., 

talk 289513 "Kg, obat. NCH 
5.868 kg., dan. obat DDT 3,312 
Kg., sedang bea. jang dikeluar- 
kan ada Rp. 18747,65, 
'“Di kabupaten Purworedjo jg. 
dilakukan dari tanggal 17 April 
1951 s/d 17 November 1952, tih. 

tertolong 20.934 pohon kelapa   
Hasil pemberantasan ar- 
tona didaerah Kedu 
ENURUT keterangan jang kita peroleh dari Kantor pertani 
an daerah Kedu, maka hatsil pemberantasan “hama? artona 

oleh Djawatan Pertanian mem- 

memuaskan, sehingga pada mas- 
Sa ini hama tersebut hampir tidak ada. 

dengan, menggunakan obat der: 

Tris. 606,15 kg, talk .3091,59 kg, 

obat HCH, 13.896 kg. dan DDT 
1,128 kg., sedang ongkos jang 

tih dikeluarkan ada Rp.17362.15. 

Djumlah seluruhnja didaerah 

Kedu selama tahun 1951 dan 

1952 jang tertolong .mendjadi 

ada 41.746 pohon, dengan meng- 

gunakan obat derris 1310.094 kg, 
talk. 6611,31 kg, obat HCH 19, 
1764 kg., DDT 5.04 kg., sedang 
bea dikeluarkan seluruhnja ada 

Rp. 42.164.75. Adapun dari bea 
jang dikeluarkan untuk kahupa- 
ten2 Kebumen dan Purworedjo, 
jang untuk bea pemberantasan 
dipikul oleh Djawatan Pertanian, 
sedang jang untuk upah tenaga 
oleh Pamong Pradja. 

Perlu . diketahui, untuk Kabu- 
paten2 Temanggung dan Wono- 
Sobo selama tahun 1951 dan 1952 
memang : tidak. diadakan pem- 
berantasan hama itu, karena pa-   da waktu itu dikedua kabupaten 

| tersebut tidak terdapat hama 
artona, — (Kor). 

HALAMAN 2, 

  fogjekarta| TJARIK DESA DIBU- 
NUH PENGGEDOR 
Kemis malam jang lalu : 

antaranja  djam 8.00 dan 
9.00 segerombolan pengge- 
dor terdiri dari 6 orang jg 
bermatjam2 pakaiannja, te- 
lah mengundjungi desa Sa- 
wahan,  kalurahan Margo- 
muljo, kapanewon Sejegan. 

Seorang diantaranja mema- 

kai baret merah. Mereka 
mendatangi 3 rumah jaitu 
dari sdr. Idris, Somosetiko 
dan tjarik desa Margomul- 

jo, Setelah mereka berhasil 
merampas 3 buah sepeda dll. 

barang, mereka membunuh 
jarik desa Margomuljo ter 

sebut dan selandjutnja me- 
larikan diri dengan mening 
galkan 2 buah pistol dan 
sebuah linggis. Perkara ini 
masih dalam pengusutan jg 
berwadjib. 
Selandjutnja darj pihak 

Polisi didapat keterangan, 
bahwa menurut laporan da- 

ri seorang pegawai PTT J» 
| gjakarta, kemarin siang ki- 

ra2 djam 11.30 kawat tilpmn 
interlokal jang ada didesa 

Sumber, kaluranan Bale- 
tjatur kapanewon Gamping 
jang pandjangnja 120 m. di 
putus dan ditjurj orang.     
  

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tanggal 7-3 djam 

18.00 sampaj hari Senin tgl. 9-3 
djam 06.00 pagi adalah .dokter 
'K. Wirjaamidjaja alamat Bin- 
taran 26 tilpon no. 512 Jogja. 
Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh PMI Tjap. Jogja 
Gondokusuman 14 — Tilp. 206. 

RUMAH OBAT 
Jang buka pada hari Minggu 

rumah obat ,,Sanitas''. 

KEBAKTIAN MAHASIS- 
. WA KRISTEN 

Penjelenggaraan kebaktian 

mahasiswa Kristen pada tanggal 
8-3 dimulai djam 18.30 bertem- 

pat digeredja Protestan Margo- 
muljo 7 dan dipimpin oleh Drs. 

Harun Hadiwijono, sedang te- 

manja, Anak manusia diper- 

muliakan diatas gunung. 

PANITYA MUSEUM PER- 
DJOANGAN DIBAN- 

DJIRI BARANG 
Perhatian instansi2 Pemerin- 

tah dan ra'jat terhadap usaha 
untuk adanja museun Perdjo- 

angan 'besar sekali. Baru2 ini 

pihak Angkatan Udara Rep. 
Indonesia menjatakan akan me- 

ngirimkan pesawat2 AURI bu- 

atan Indonesia “diwaktu seber 
lum agresie kedua idan kini ma 
sih disimpan di Kalidjati, tetapi 

karena di Jogjakarta belum 
ada tempat utk. menjimpannja, 
terpaksa pengirimanmja ditun- 

da 
Demikian djuga dari Guber- 

nur Sumatera. Selatan di Pa- 
lembang kini telah dikirimkan 
ke Jogjakarta, sedjumlah ba- 

rang2 jang dimaksudkan untuk 
mengisi Museum Perdjuangan. 

Pihak Kantor Besar Polisi di 
Djakarta telah memberikan in- 
struksi2 kepada Kantor2 Polisi 
didaerah 'jang pokoknja supaja 
mereka membantu maksud dari 
Panitya Mu seum Perdjuangan 

dengan mengirimkan  barang2 

jang digunakan oleh polisi di- 

waktu gerilja. 

P.P.S.K. TJABANG JO- 
GJA KE PRAMBANAN 
Hari Minggu tg 8 - 3 jad. 

serombongan Persatuan. Para 
Siswa Kudus - Tjahang. Jogja 

terdiri dari 50 -0rang akan ke 

Prambanan. 
Maksud penindjauan tersebut 

selain bertamasja djuga untuk 
mempeladjari  gambar2 relief 
pada tjandi tersebut. Tg. 1-3 

jang lalu mereka telah menjak- 
sikan kraton Jogja. 

Anggauta2 P.P.S.K. terdiri 
dari peladjar2 sekolah rendah 
sampai peladjar Gadjah Mada 
jang berasal dari Kudus, dan 
diketuai oleh sdr. Supaat Ruhdi. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima. sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari : 
Pimpinan Pusat A. 
MPPRI Gondoma. ' 
nan 101 Jogja RP. -100,— 
K:P.UJA. Ketjama- 
tan Ojatisrono. » £7, 
Pegawai2 dari Dja. 
watan Kesehatan 
Ra'jat Otonoom Ka. 
bupaten “Kebumen ,, 61,— 

Chung Lien Huj ko- 
misariat SMP Stel- 
la Duce Jogja t 17,— 

(Rp. 195,— 
Djumlah kemarin “,, 5643,53 

Djumlah 
hingga hari ini Rp. 3838,53 
  

8 . 

Tontonan malam ini 
RAHAJU: ,/Tea for two”, Doris 

Day, Gordon MacRae. 
WETAN BETENG : :,The' Mons- 

ter and the Ape", (Serie 
II), Robert Lowery, Geor- 
ge Macready 

INDRA. : ,Go for Broke”, Van 
Johnson. 

'SOBOHARSONO: ,,This Woman 

is Dangerous”, Joan Craw- 
ford, Dennis Morgan. 

SENI SONO: On the Loose”, 
Joan"“Evans, :Melvyn Dou- 

glas. 
MURBA : ,,The Monster and the 

Ape”, (Serie I), “Robert 
Lowerty, George Macready 

LUXOR : Hidup ' Baru”, Rd. 

Mochtar, Netty Herawati. 
REX : Japanese War “Bride”, 

Shirley Jamaguchi, Don 
Taylor. 

NGESTI PANDOWO: Kilat   Buwono” (Semar Obong). 
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radaa . tjabang »Ga sebi” 

      

$$ “WgoeTupehan, 
t Fika LOKER BK 

. Kaka Da oleh Sdr. 

aa Kn ta dan menudju ke Balai 
Capaha .( tawan, Pertjetakan 

1 | Kraton, 

— budur, tetapi terpaksa diurung- 
Kan karena suasana tidak me- 
“nglizinkan. 

Maksud  darmowisoto terseh 
“but, akan menambah pengetahu 

    

SURAKARTA Te 
. SELURUH BIOSKUP DI 

“ nja kembali pengusaha2 bios- 
.kup di “Solo Galam satu orga- 

      

  

    

     

"1 sedjumlah 7 pengusaha2 .bios- 

Ta dapat dihindarkan, sPer-. 

tm, Nan dari 
“terpaksa mengundurkan diri 
“dari ,,Gapebi”. 

  

nista dor pik "Pe 
lakan PP, 1 Ka HPA 

   
       

      

     

    

           
     
      

   

   
     

        

   

s (kepala Djapen 
ten, rombongan kursus 

Pamong desa jang ke III di 
Klaten, telah mengadakan dar- 

mowisoto ke daerah Jogjakarta 

Negara, | 
RRI J ogjakarta. Kota 5 

“Gede. 
“Pada mulanja rombongan ter 

sebut bermaksui “ akan mene- 
ruskan perdjalanannja ke Boro- 

an para pengikut rombongan. 

dari tempat2 jang Hrnepala | 
tersebut. — (KR). : 

Ha SOLO. 
Akan: bersatu kembali? 

Didapat kabar, bahwa kini | 
terdapat tanda2, akan bersatu- 

'hnisasi. 
Sebagai diketahui, sebelum | 

»Gapebi” tjabang Solo berdiri, 

“telah bersatu dalam suatu 

2 beberapa sebab jang 

pexbi” “terpaksa “ dibubarkan, | 
- dan-telah dibentuk suatu gabu- | 
ngan | “baru, ang Ma 

        

    

     
     

- |oskup2 ,,Star' 
Pakan masuk ajuga sebagai ang- 

  

.mihardjo penduduk KI. 

war-'| 

    

  

    

      
     : ,pukulan” 

leh segenap 
di Surakar- 

.Gapebi” 
dah 3 bioskop | 

berdijo- | 

   

“dir asakan. 

“untuk mem- 
desanya Ikenaikan ta- 

—utnu L enpnga 
il seperti 

abarkan. 
Ma, bah. 

Bri? akan 
kembali 

  

  

  

   
    
         

     
    

   
   

  

   

aa ,Srikaton” 

  

juta luar Pn dari ,Gapebi”. 
- 

aah 

—ARTJA2 KUNO 
DIKETEMUKAN 

:Baru2 ini ditegal.Sdr. Iman- 
Kiring- 

an Ketj. kota Bojolali oleh pe- 
miliknja telah diketemukan be- 
berapa artja jang terpendam 

didalam tanah. 
Oleh rakjat KI. tersebut peng 

igalian artja2 itu akan diterus- 
kan dan setelah terkumpul akan 
disusun sebegitu rupa sehing- 
'ga dapat merupakan tjandi. 

Sedjak tersiarnja berita ten- 
'tang diketemukannja artja2 
tersebut,, desa Kiringan keban- 
djiran orang jang ingin meli- 

hatnja. - 
Menurut orang2 tua didaerah 

itu, memang ada dongeng jang 
-mentjeritakan “tentang adanja 
tjandi .Suramrata”, sehingga 
ada dukuh Tjandimuljo didekat 
artja2 jang Men itu. —- 
(KR). K2 k 

MAGELANG 

— UDJIAN MASUK PSA 
"Tanggal 7 dan 8 April 

Mengenai udjian masuk ke 
PGA. Menteng untuk tahun 
1953/1954, lebih djauh dapat 
di bahwa udjian ma- 

  

1 suk sebniah PGA. itu akan di- 
adakan di Magelang pada tg. T 
dan 8 April 1953 jad. Jamg da- 
pat “diterima, “mereka jang, 
tammat: SR VI tahun atau Tb- 

j tidaijah VI tahun. 1 —(Kor). 

'PERWAKILAN C.T.N. 
- “KEDU HAPUS 

Darj kalangan jang 'bersang- 

Ja belang Pa bahwa mus |   pat Perwakilan Corps 
'| Nasional ACT.N.) daerah Ke- 

lai tanggal 1 Maret. In Kantor 
“Tjadangan   

  

Paman : Pen 
reklame? pada Hana? pema- 

  

Sriwedari” Tiban "Eun 
Pemerintah daerah 

“Tetapi kabarnja 

   

      

     

  

  

pl ”Sajembara”. 

lengkap Tn Maan — 

     

      

   

  

   

      

  

... gunting sini NN 

2 Gambar “ke -3. 

(du jang berkedudukan di Ma- 
| gelang telah, dihap uskan. Peng- 
hapusan itu, berdasa: 
darj jang berwad g? 

Diponegoro, dan sedjak tanggal 
1 Maret ni, segala urusan mMe- 
Bana diurus langsung 

Inspeksi C.T.N. Jo- 

    

      

rt 
“Pegawai . Kantor “Perwakilan 
tsb. jang terdiri atas Ik. 22 
orang, berhubung penghapusar 
“itu, akan Aya ke mpe 

  

  

— SAJEMBARA 

Djangan: Se Kata per satu gambar & keterangan- 
.nja, tapi sekaligus: 10 bidji. Paling lambat tebakan sudah 
.sampai tanggal 26 Maret j.a.d., dibubuhi disudut atas am- 

- Djumlah hadiah Rp. 1. 500,—. 
Keterangan djangan lebih. 50 perkataan. (Sjarat2 jang 

Sana, 3 

Btn 

  

  

  

Hk 

  

Tuan/Nona/N jonja 
pergian, promosi, pengadilan, 

| .sebagainja. Consul Rp.10,—. 

.tidak tjotjok atau tela 
Tidak mengadakan surat 

. Djam bitjara (en an 
“16- 3 tag ta 

  

OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- 

IN II ,/(MALAYA, BURMA, NEW DEL: 

GH, Naa “setiap |pertanjaan dari 
4 Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

obatnja kurang tenaga en linu . Perempuan datang bulan 

(Rahasia disimpan). " 

at menjurat ( correspondentie), 

) ASTROLOOG. OCOULTIST. 

Ta LA H 

hati sanubari 

perkawinan, pertjintaan dan ' 
Djuga ada sedia sepesial 

Hotel , GARUDA" 
Ka 1mar Ni 18 —, sa   

de- | 

Aa untuk meri- | 

Se oten Kementerian Pekerdjaan 

|Rakjat telah diterimakan kepa- 

  

(-dirumahnja 
Ketika diperiksanja, padanja 

« ajawatan dalam 
1 ada pula ja 

akan. d indahkan 

ON Toga, 

    

  

| kilan CTN Kedu menurut kar 

ke Kudus. — (Kor). 

WoNOs080 

RP. — 105.000.— 
PERUMAHAN RA'JAT 

  

Umum 'Djawatan . Perumahan 

da Pemerintah Daerah Kabupa- 

ten Wonosobo 

buah perumahan rakjat. Djum- 
Liah: “jang semestinja adalah. Rp. 

“gaji kekurangannja akan menu- 

sul diberikannja Jepana tete 
djud alat2 (materialen). 
Untuk tempat perumahan tab. 

telah diadjukan permohonan Ke- 
pada jang wadjib tentang pengu 

Jasaan atas tanah didjalan Mun- 
tang bekas hak opstal verpon- 
ding no, 38 a.n. Amsterdamsche 
Tabaks Import Maatschappy 
voorheen G. Klomp jang telah 
habis waktunja pada tgl. 8 Pe- 
bruari 1947. 
“Adapun luas tanah jang dima- 

sud tahadi 'ada 4290 m2. dan 
menurut .rentjana perumahan 

itu sudah harus dapat berdiri 
dalam tahun ini. (KR). : 

“TJALON . HADJI TER- 
"TJATAT 50 ORANG 
Dari Pembantu Perwakilan 

Panitya Hadji Indonesia di Wo- 
nosobo didapat keterangan kah 
wa tjalon hadji jang telah men- 
datfarkan diri untuk ikut serta 
dalam 'rombongan . ke Tanah 
Sutji nanti pada bulan Roma- 
dhon jang akan datang kini te- 
ah berdjumlah 50 orang. 

Menurut. keterangan selan- 
djutnja, bahwa dalam tahun jg 
lalu djumiah. pengikut djamaah 
Hadi, dari daerah Kabupaten 

tersebut hanja ada 4 orang 0 

aja. — (KR). An 
: “ AR 

KUDUS Ge 

“BUPATI D.I. DITANG- 
KAP 

Dengan bantuan Ma Der 
sa, Pamong Pradja dan Wolisi- 
Negara setempat, Sukaemi, be-" 
kas Naib Ketjamatan Kaliwu- 
ngu, jang sekarang mendjabat 
Bupati D.I. telah ditangkap oleh 
fihak jang -berwadjib di desa 
Klaling - Ketjamatan Djekula, 

Kjai M. 

  

kedapatan surat2 perintah, bah- 
wa dia pada masa ini baru &i- 
tugaskan untuk mengadakan 

lah Timur. - 
Kjai M. jang ketempatan itu 

djuga turut ditahan Polisi un-. 
tuk diusut lebih landjut. 

Lebih jandjut dapat diberita- 
hukan disini, “bahwa Sukaemi   ini sebagai Naib telah mengge- 
lapkan uang jang  mendjadi 
“tanggungannja “sebesar. Rp. 1. 

400,— dan melarikan diri se 
| ajak beberapa bulan jang Iaiu. 

|langan resmi tsb. Mana 

yang sebanjak | 

Rp. 91.000.- guna mendirikan 9. 

4 orientasrd: Djawa Tengah sebe-” 

ga Kepala bekas Perwa- 

UNTUK | 

'105.000.- dan Rp. 14.000.- seba- | 

apa ha 4 

onivich Dzugashvili, 
tjil, Sosso (Josif), begitulah ajah 

Nama ajahnja ialah Vissa- 

rion Dzugashvili, seorang  ke- 

turunan keluarga tani dari desa 

Didi-Lido di Propinsi Tiflis dju- 

ga, jang termasuk wilajah  Ge- 

orgia. Dia waktu itu bekerdja 

pada sebuah perusahaan sepatu 

'Adelkhanov di Tiflis. Ibunja ber- 
nama Ekaterina Dzugashvili, tu- 

runan keluarga buruh tani dide- 

sa Gambereui. Ajahnja 'itu me- 

ninggal dunia ketika Stalin ma- 
sih berumur 11 th, Djadi tinggal 

ibunja “sendiri jang memeliha- 

ra dan melatih . anaknja itu. 

Ekaterina sebenarnja mendapat- 
kan 4 orang anak, tapi jang 
3 orang 'meninggal dunia, se- 

hingga hanja tinggal Stalin sa- 

dja. Sampai pad4 waktu berdiri- 
nja negara USSR sebelum me- 

ninggalnja, ibu Stalin itu buat 
beberapa tahun lamanja berdi- 

“am di Tiflis. Memang dia lebih .   
24 

kta 

suka tinggal dikota itu dari pa- 
da turut mengikuti anaknja ber- 

je Ta ke Moskou. Hidupnja te- 

sederhana dan bersahadja 
Bea anda djanda dari 'se- 

orang tukang sepatu dimasa itu. 

Dalam soal ke-agarsaan, ajah 

Stalin tidak begitu meraperani! & 

-kan: Tetapi lai n dengan  isteri- 

.nja, ibu Stalin, Meskipun dia ti- 

dak tergolong seorang alim, tapi 
mempunjai kepertjajaan kepada 
agama. Ajah Eikaterina sendiri 
adalah seorang keluarga ' dari 

Geredja Orthodox.. Oleh karena 
itu, Dkaterina menghendaki agar 
anaknja djuga | mendjadi orang 
jang eragama. Kehendak 'ajah- 
nja berlainan daripada ibunja. 

Vissarion “ bermaksud supaja 

anaknja mendjadi tukang sepatu 

djuga seperti dia. Tetapi ibunja 

bertjita- tjita agar Stalin paling 

sedikit sedikit meningkat dari- 

pada orang tuanja. 

Pada “masa ketjilnja Stalin, 
memang tidak ada orang jang   Gapat membajangkan bahwa dia   

    

is smenautagan (KABJAT” 
RR KE PARUT 

OSEF STALIN Mulakikasa bada tanggal 21 Desember 1879 

dikota Gori, Prop. Tiflis. Nammanja jg asli ialah J osif Vissari- 

Josif adalah namanja sewaktu masih ke- 

dan ibunja memanggilnja, 

Gak ada orang jang mengira 

bahwa dia akan mendjadi pe- 

mimpin negara komunis. Empat 

tahun lamanja dia mengikuti pe- 

ladjaran dan pendidikan Agama, 

tetapi kemudian lantas mening- 

galkan seminarium itu. Mulai- 

lah aja beladjar Marxisme. Ber- 

temu dengan orang2 jang ber- 

haluan Marxistis. 

Stalin mulai kenal dengan Le- 

ni baru dalam tahun 1903, se- 

waktu dia (Stalin) dalam pem- 

buangan di Siberia. Disitu dia 

sering terima surat2 dari Lenin 

jang memimpin Partai Bolsje- 

wik. Stalin sendiri waktu itu 

belum mendjadi anggauta par- 

tai, melainkan baru beberapa 

lama kemudian. Nama Stalin itu 

sesungguhnja bukannja nama 

pilihannja sendiri, tapi pem-   berian dari kawan2nja seper- 

djoangan,: kawan2 partainja. 

Oleh Lenin kemudian nama itu 

seolah2 diresmikan. »Stalin” jg. 

artinja ,,badja”. Dan sesuailah 

dengan namanja itu, ternjata 

dia adalah seorang jang berhenti 

keras seperti badja. Disamping 

itu tidak kurang 2 orang sedunia 

jg. berpendapat, bhw Stalin ada- 

lah orang jang mempunjai sifat2 

iang istimewa. Dia erang jang 

sangat tenang. Orang jang me- 

ngenal Stalin dan Trotsky mem- 

buat perbandingan : Trots- 

ky sifat2nja spontaan dan. djer- 

nih seperti kanak2, tapi Stalin 

tenang seperti harimau jang ha- 

bis menelan kenari. Kemauannja 

keras dan tetap. Djika . Trotsky 
hanja politikus biasa sadja jang 
pandangannja tak mengenal 

kompromi (permanente revolu- 

sih, maka Stalin adalah organi- 
sator jang ulung. 

Mula2 didalam pergerakan, 

Stalin hanja memimpin gerakan 
buruh di Batum, suatu gerakan 

buruh revolusioner. Karena ke- 
giatannja, dalam gerakan “itu, 

pada tanggal 5 April 1902 dia   

        

     
    

        

Lenin dan Stalin 

duduk bersama-sa- 

  

   ma, suatu ketika 

seteluh. berdirinja 

Negara Soviet Uni. 

Mereka menge 

hnangkan masa Te- 
Pa 

volusi. dan jang 

waktu itu telah ber 

hasil, 

“Lenin telah la- 

ma “wafat (1924), 

dah sekarang Sta- 

lin menjusul. 

lai menerima surat2 dari Lenin, 

sehingga perhubungannja se- 

landjutnja. 
Sebebasnja dari pembuangan, 

Stalin melandjutkan . rentjana 
Lenin untuk mendirikan Partai 
Bolsjewik. Dia kembali ke Cau- 

casus, dimana dia mendjadi lit- 
nan jang setia daripada Lenin. 
Pula dia sebagai pemimpin dari 
kaum Bolsjewik di Transcauca- 

sus. b 
xk 

Sedjak dulu sampai pada saat 

terachir, saat wafatnja, Stalin 
senantiasa menduduki djabatan 

jang terpenting didalam Partai 
Komunis Rusia. Djuga didalam 
pemerintahan. Dia mengemudi 
partai dan negara. Dia tidak 

mempunjai titel akademis. 

Seperti diketahui dari ajahnja, 

Stalin bukan keturunan orang 

besar. Bukan orang kaja, dan 

sedjak ketjilnja dia sudah biasa 

hidup miskin dan sengsara. Dji- 

wanja, djiwa proletar, Djika di- 

sesuaikan dgn, kedudukannja se- 

bagai Perdana “Menteri Sovjet, 

Stalin pun dapat dikatakan tidak 

kaja. Tidak mempunjai kebun 

atau paberik. Kekajaannja hanja 

apa jang didapat dari gadjinja, 

jang setiap bulannja sebanjak 

rata2 1000 rubel. Dia mempunjai 

3 rumah : jang satu berada da- 

jam lingkungan Kremlin. Jang 

Manna berada diluar kota Mos- 

kou. di Djalan Mosjajskaja. Dan 

jang ketiga terletak dipantai La- 

ut Hitam. 

Stalin telah kawin dua kali. 

Isterinja jang pertama ialah 

Ktaharina Smenidze, jang ber- 

asal djuga dari dabrah kelahiran 

Stalin, Mereka berdua menikah 

di Bakoe semasa revolusi. Ka- 

tharina ' sedjak dulu pun men- 

  

- 

bersama Stalin. Dari Katharina 

Stalin mendapatkan seorang 

anak lelaki jang “dinamakan 

Jacob. 

Isterinja jang kedud adalah 

Nadja Allelujewa, dari siapa dia 

mendapatkan dua orang.anak, j 2 

pertama Swetlana, perempuan, 

dan jang kedua Wassili, lelaki, 

jang sekarang mendjabat pim- 

pinan komando Angkatan Udara 

Soviet Rusia. 
Selain sebagai politikus dan 

organisastor, “Stalin djuga se- 

orang Strateeg militer jang fa- 
ham benar tentang siasat. Ka- 
wan2nja jang dekat disamping- 

ialah : Woro- 

shilov, Molotov, Bulganin, Beria, 

Mikoyan, Kaghanovich, Andre- 

yev, alm. Kalinin dan Zhdanov   
  

Tetapi tentang haj in oleh Ke- | kemudian akan mendjadi orang ditangkap” dan dipendjarakan, | nja, diantaranja 

| pala Djawatan Agama Kabupa- jang paling kuat didunia. Apala-| dan setahun “kemudian di- 

tem tiada'dilaporkan kepada Po | gi djika mengetahui bahwa di- buang ke- Novaya Uda, se- 
Tisi Negara Maupun Pamong waktu mudanja, Stalin beladjar | buah desa di Propinsi Irkutsk, 

Pradja. — (K.R). 3 “pada Seminarium Orhodox, ti- "Siberia Timur. Disitulah dia mu- | dll. lagi. 
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seorang Samurai. 

'kaguguran. 

Indonesia. 
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ANGGUR sOoM xONG (Anggur Kuat untuk laki2): : 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

Dengan minum Anggur 

badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 ' 
jang dirinja ingin disebut Djantan. 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 
at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 

| tjok, dapat bulan perut sakit, kepala 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan penang sa- 
kit, itu semua dapat disembuhkan. 

ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 

pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan 

orang jang Waru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 

merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil Spaik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini dar 
pat djuga menjegarkan badan dan menegah: Neta 

Pa NN me dai 

AwGGuRO OBAT PER AMPUAN 
ghan You 

7 PERAMPUAN 
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kuat ini, 

sering pusing, 

tidak gumbirah 

terutama. bagai 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
salin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 
rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 
segala demam (meriang) jang sangat 
bagai seorang ibu jang baru melah rkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 

YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI. 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat 
nan 130 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 

REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA. 

SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh 

dikuatirkan 

YEN AY, — Petji- 
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LAGI 

- Duka: 

TRADISI 

SOLO SEKARA ba ! 
Dan lain-lain lagi. 

| 

PEGAWAI 

film ADE TICOALU. 

djadi anggauta gerakan rahasia |     
TGL. 8 MARET 

” sa 

Pemeriksaan Sultan 
j Hi st 

Hamid 

(Sambungan hal, 2. 

lah bekas sep saja Komisaris 
Moh, Jasin. 
Surjadi : Sep saudara waktu itu 
sebagai pendjabat dalam peme- 
rintahan Pre-Federal ? 

Saksi : Ja. 
Surjadi : Dengan maksud apa 

saudara ditugaskam mengadakan 
infiltrasi ? 
“Saksi | Supaja segala laporan 

tentang gerakan Westerling di- 
sampaikan kepada Overste 'A- 
gerbeek Can supaja dapat tahu 
apa Maksud gerakan Westerling. 
Surjadi: Apa sebab .gerakan 
Westerling harus diselidiki oleh 

pemerintahan Pre- Federal ? 
Saksi : Dahulu pernah Wes- 

terling katakan pada saja (Na- 
joan), supaja saja berhati2 ter- 
hadap Overste Agerheek. Saja 
tidak tahu sebab2-nja harus 'di- 
selidiki gerakan Westerling oleh 
pemerintahan Pre-Federal . 

Ketua sidang Mr. Wirjono se- 
sudah itu mengingatkan kepada 
pembela Mr. Surjadi, bahwa dia 
(Surjadi) tidak boleh memaksa- 
kan Jkepada saksi 'supaja mem- 
berikan keterangan? jang ber- 
lainan “daripada | keterangan? 
jang diketahui soleh saksi sen- 

diri. : 
Surjadi : Apakah saudara ta- 

hu gerakan Westerling diang- 
gap berbahaja oleh pemerintah- 

an Pre-Federal ? 
Saksi : Sesudah saja melaku- 

kan infiltrasi “baru saja tahu 
bahwa gerakan Westerling ber- 
bahaja bagi negara. 
Kemudian terdjadi lagi -peri- 

ngatan oleh ketua sidang kepa- 
da Mr. Surjadi, sewaktu Surjadi 
minta ketegasan dari saksi, ne- 

gara manakan jang saksi mak- 
sudkan dengan perkataan ”ge- 
rakan Westerling berbahaja un- 
tuk negara”. Mr. Wirjono mem- 
peringatkan kepada Mr. Surja- 

di, bahwa “Surjadi tidak boleh 
mendesak setjara terus-menerus 

dengan pertanjaan?2 serupa itu, 

sebab saksi Najoan sudah 

takan, bahwa negara jang di- ! 
maksud adalah negara Indonesia 
jang pada waktu itu berpeme- 
rintahan Pre-Federal. 

Surjadi: Sesudah penjerahan 

kedaulatan, apa saudara masih 
terus menjelidiki gerakan Wes- 
terling dan atas perintah siapa 
penjelidikan jang saudara laku- 

kan sesudah penjerahan kedau- 

latan itu ? 
Saksi: Perintah jang diberi- 

kan kepada saja oleh sep saja 

hingga sesudah saat penjerahan 

kedaulatan, belum ditjabut dan 
saja anggap masih tetap berla- 

ku. 
Surjadi : Apa Komisaris Moh. 

Jasin waktu itu masih kerdja 

pada R.I.S.? 
Saksi: Masih. 

Surjadi : Apakah saudara per- 
nah memberikan ammunisi pa- 
da markas Apra di Kramat ? 

“ Saksi: Tidak pernah. 
Surjadi : Apakah hasil2 pe- 

njelidikan jang saudara lakukan 

sudah saudara laporkan ? 
Saksi: Pernah kepada Over- 

ste Agerbeek. 

Surjadi : Apakah waktu ter- 
dakwa Hamid berbitjara dgn. 

Westerling ketika saksi ' Na- 
joan ada dihotel Des Indes, apa- 

kah kelihatan terdakwa Hamid 

marah besar ? (Hadirin terta- 
wa, ketua sidang mengetok me- 

dja guna menenteramkan hadi- 
rin). Mr. Surjadi mengulangi 

pertanjaannja, apakah pada 
waktu itu terdakwa Hamid ma- 

1953 : 

« 
Apa dan Siapa: Mr. SOENARJO. 

RANGAN di KALIMANTAN - BARAT. 

FEODAL dan TRADISI MODERN. 
Seksi No. 7 BERAKSI. - 
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KADARIJAH, SRIPANGGUNG KETOPRAK 
JANG POPULER. 
MATHEW BRADY. 
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r KUE SAT SA 3 

rah benar? atau hanja marah 
pura2 sadja “kepada  Wester- 

ling ? (jang dimaksud: terdak- 
wa Hamid marah2 setelah de- 

njerbuan Bandung sudah dila- 
kukan, —:Red.). 

Saksi: Karena saja belum 
pernah melihat ' Hamid marah 
setjara pura2 sadja, 'saja. tidak 

bisa' tahu apakah. marahnja pa- 
da waktu itu pura2-sadja. 

Selandjutnja Djaksa Agung 
Suprapto memadjakan pertanja- 
an Kepada saksi, ialah » Wester- 

ling pernah "mengatakan kepa- 
da saksi supaja berhati2 terha- 
dap Agerbeek,” kapan utjapan 

1 Westerlingserupa itu ? 
Saksi: “Sebelum penjerahan 

kedaulatan. : & 
Djaksa Agung :.Saudara men- 

dapat perintah dari.sep saudara 
Supaja  menjelidiki gerak-gerik 
Apra, masih msat kapan ? 

Saksi :. “Sebelum. saja me- 

ngadakan hubungan - dengan 
Westernng,  jaitu-kalau tidak 

salah, beberapa “waktu (tidak 
berapa lama) sebelum saja ber- 
kenalan dengan: Westerling. 
“Djaksa Agung | Apa. pernah 

saudara, kirim laporan pada A- 
gerbeek ? 

Saksi : 'Pernah. 
Kemudian Djaksa Agung me- 

ngatakan kepada saksi, bahwa 
Overste Agerbeek sudah dipe- 
tjat oleh Djenderal Spoor sehe- 
lum Spoor mati, Mengapa lapo- 
ran harus disampaikan kepada 
Agerbeek ? 
Saksi : Saja tidak tahu :apa- 

kah dia (Agerbeek) sudah di- 
petjat: Pada waktu itu keliha- 

tannja Agerbeek masih aktip. 
Selandjutnja saksi katakan, 
bahwa saksi hanja mengenal 

Agerbeek sebagai pemimpin ,,Mi 
litaire Inlichtingen Dienst”': 

Djaksa Agung : Apakah sau- 

dara beritahukan Agerbeek 
perkataan Westerling jang  me- 

  

ngatakan kepada saudara su- 
paja berhati2 terhadap Ager- 
beek ? t 

Saksi: Tidak, karena saia 
anggap tidak perlu. 

Djaksa Agung : Saudara men- 
dapat tugas dari Hamid dan 
Westerling untuk membunuh ti- 
ga pedjabat serta menawan la- 
in2 anggota kabinet jang pada 

i tanggal 24 Djanuari AS adiri 

sidang Dewam 'Menteri Mente- 
| ri2 jang direntjanakan ' harus 

ditawan, mau dibawa kemana ? 
Saksi : Saja tidak tahu. 
Djaksa Agung : Apa tidak Ji- 

bawa kepulau Onrust ? 

Saksi : Tidak tahu. — Ant. 

  

  

Dunia sana sini 

x Oliver Lyttelton, menteri 
djadjahan Inggeris bilang, bah 
wa djumlah ekspor karet dari 
tanah Melaju ke Rusia ada 12. 
djuta dollar selama tahun 1951 
& 1952. 

Xx Harold 'Talbott, menteri 
Angkatan Udara USA tih tiba di 

. Taipeh untuk - menindjau kea- 
daan disana. 

x Blok AA di PBB tidak akan 
ambil inisiatip dalam debat ten 
tang soal Korea, tapi sokong 
setiap usul jang mungkin dapat 
menjelesaikannja. 

Kk Husein Fatemi, menteri LN 
Iran katakan, bahwa djawaban 
pemerintahnja terhadap usul2 
balasan Inggeris tentang soal 
minjak, tidak akan disampai- 
kan sebelum satu minggu. 

x Tiang Ting Fu, pemimpin 
delegasi Kuomintang dalam P 
BB bilang, ' bahwa kesehatan 
Mao Tse Tung kurang baik.   

         

   

  

    

istimewa “untuk wanita 
jang habis bersalin guna 
mendapatkan kembali 
kesegaran serta kekuatan 
badan. 
1 stel untuk dipakai. sam- 
pai 40 hari terdiri dari: 

3 matjam djamu, 
3 matjam tapel, 

2. matjam bobok, 
2 matjam pilis. 

1:17 
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Jogja. 
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tjuri, maka perkara pembunuh 
igera mendjadi ruwet. 
-—— Rupamija si Dean hendak 

kau, sebabnja karena saja   61-3 
Bea Se peer Mg 2 SANA Uk WA Gg Be BRA       

   

PE pasa on pa 

  
  

Sesudah serara santbe dalam peti si-korban di- 

orang mentjurt suratenja Si-korban, 

  

an jang biasa mi se- 

membikin susah 
telah ' menjuruh 

  

r "rona 

cm, Hateher tt, N 

gakam, Wari kita bjdbid 
dengan dia 4 

a Saja jakin, dahi 

re Bag ini toraja 
disini dan. budjangnja De- 

mentjuris 

oma 

TTL CALL THE Tomme” 
SIONER AND PUT KING IN IV BUSINESS TO TALK 

| HOT Gear? YOU MAY, IA OYER WITA YO 

Fang Saja akan 'pantygit prana dam 
akam menjeret King dalmmn. perkara 
ini» « « kau boleh pergi, Hatcher ! 

mu Tidak, Dean! Ada" sesnatu 19 ..hem- 
dak saja bitjarakan dengan kaul 

AO PANTI AA EF 

    

agar dari Westering bahwa pe- ' 
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Fekukag penanaman 
polowidjo 

Konperensi dinas Djawatan 
Pertanian Rakjat daerah Isti- 

mewa Jogjakarta. jang dikun- 
oleh Kepala2 Kantor 

Urusan Pertanian kabupaten2 | 

di Jogjakarta baru2 ini telah 

memutuskan untuk mengada- 

'kan perlombaan penanaman be- 

“berapa djenis polowidjo jg pen- 
ting dalam tahun 1953 ini, Be- 

sarnja beaja disediakan 
dari bantuan RKI Kementerian 

Pertanian Rp. 100.000,—. 
Maksud perlombaan polowi- 

djo itu untuk menggerakkan 
kepada penduduk menanam ha- 

siI2 bumi jang dapat ditanam 
n2 sambil menam- | karangai 

bah hasil polowidjo. 
Tahun 1951 pernah diadakan 

djuga perlombaan tanaman, te- 

|: tapi untuk djenis tadi dan ter 

njata hasil pada umumnja se- 

- bagai akibatnja, bertambah 

-paik. 
Bila serta sjarat2 apa jang 

'harus didjalankan oleh para 
rikut masih akan dbitjara- 

kan dalam si Djawa- 
tan Pertanian Rakjat jang akan 
diadakan pada hari ini, 

K.P.L ADAKAN MA- 

LAM KESENIAN 

Dalam rapat tahunan ke II 

oleh Keluarga Peladjar Lam- 

pung K.P.L. Jogja telah diam- 

ba putusan menerima susunan 

pengurus baru jang ketua umum, 

nja dipegang oleh sdr. Akib ke- 

tua sdr. Sjabrun Caropeboka, 

penulis . I dan II sdr2 Kiagus 

Thontowie Ning, dan Awaluddin 

Rasjid, bendahara 1 dan UI sdr2 

R Emma Pandji Indra dan J. 

Budiman, dan pembantu umum 

Kiagus Thontowie Ning. Untuk 

.melantjarkan pekerdjaan2 diben- 
tuk djuga 4 komisaris. 

Selandjutnja telah direntjana- 
kan mendirikan asrama? K.P.L. 

mengingat makin banjaknja pe- 

ladjar2 berasal dari Lampung 
melandjutkan peladjarannja di 

Jogja. 
Untuk memperingati / meraja- 

kan hari ulang tahunnja, maka 
pada tgl. 22-3 jang akan datang 
menjelenggarakan malam peri- 
ngatan dengan hidangan keseni- 
an aseli, bertempat digedung 

Negara. 
“Alamat sementara K.P.L. di 
Klitren Kidul 22 B dan Argulo- 
bang 30 A. 5 

PENGURUS BARU 
nSPARTA" 

“Baru? ini penggemar2 olah- 
raga jang tergabung dalam or- 
ganisasi olahraga ,,Sport Pemi-: 
bina Achlak - Remadja Tamah 
Air” (Sparta) Jogja dalam ra- 

pat tahunannja telah dapat mem 
bentuk Pengurus Baru jang ter 
susun sebagai berikut: ketua 
sdr. Muljadi wakil ketua sdr. 
Sen penulis I dan II sdr2. 
Harjadi, dan Bandi, bendahara 
I dan IT sdr2. Moh. Rifai, dan 
Amin Taufik dan penasehat2 
sdr. nj. Supeno dan sdr, Daris- 
man. Adapun susunan pengurus 
baru tsb. akan disjahkan nanti 
pada malam ulang tahun III 

»Sparta” jang akan dilasungkan 
pada tgl. 14 Maret malam jad, 

' ROMBONGAN PEME- 
RINTAH DAERAH 
" KE SUMATERA 

SELATAN 
Bersama2 dengan rombongan 

Kementerian Dalam Negeri jang 
akan dipimpin oleh Sekdjen ke- 

 menterian tersebut dalam ming- 
gu depan, rombongan  Pe- 
merintah daerah Istimewa Jo- 
gjakarta dan Pemerintah Pro- 
pinsi Djawa Tengah akan 
mengadakan kundjungan ke. 
Sumatera Selata terutama di- 

“Dari Jogjakarta Besok akan 
berangkat ke Semarang ang 
Ta yaaa “Puntrintah 
mum jopranoto, . Bupati2 | 

“Bantul dan idul, se- 
dangka: 
Paku Alam jang semula djuga 
merentjanakan akan berang- 
kat ke Sumatera Selatan, 'ber- 

      

hubung dengan sesuatu hal ti F 
dak djadi dilangsungkan. 

Di Semarang rombongan dari |4 
Jogjakarta kemudian akan ber- 
sama-sama dengan rombongan 
dari Propinsi Djawa Tengah 
untuk kemudian bersama2 ke 

Dari sana rombongan   

    

Pentjurian2 tersebut diatas ti- 

| ga Rp. 58,: 

1 “perempuan 
n Wakil Kepala daerah jang tidak dikenal, 

    

PNGENAI rentjana tour 

PssI melawan 
kes. All Hongkong, 

0... kes, Hongkong selection, 
Tgl. 2/4 kes. 

, Combined Chinese. 
“Mu ungkin djuga akan dimain- 

“pertandingan ke-4 melawan 
Nan Hua. Pertandingan 

| Tentang persiapan? | 
- dan latihan2. 

. Pemain2 PSSI jang akan di- 
latih akan tiba di Djakarta pai- 
Ida tanggal 14/3. Mereka akan 
ditempatkan distadion Ikada di- 
mana mereka akan dilatih mu- 
laj dari tanggal 15 hingga tgl. 

'|29/3 oleh pelatih Choo Seng @ue 
“dari Singapura. Semua pemain 
tak terketjuali (djuga pemain2 

“dari Djakarta) diharuskan 
| tinggal diasrama stadion Ikada. 
Latihan2 berada dibawah pe- 
ngawasan Komisi Tehnik “dan 
Kesebelasan PSSI jang diketuai 
oleh Maladi. Untuk urusan? ad- 
ministratip, seperti penginapan, 
makanan, 
lain2 dibentuk sebuah panitia 
jang terdiri dari Soekardi, Abd. 
Wahab, B. Barza, Besoes dan 
H. I. Moh. Arifin. 

Pada tanggal 27 hingga tgl. 
29/3 akan diadakan pertanding- 
an2 pertjobaan antara dua ke- 
sebelasan jang akan disusun da. 
ri pemain2 jang dilatih nanti, 
ditambah dengan satu kesebe- 
lasan jang mungkin akan disu- 
sun dari sisa pemain2 PSSL se- 
luruh Djawa Barat. Hasil per- 
'tandingan2 itu akan disum- 
bangkan kepada Fonds Bentja- 
na Alam di Indonesia. 

Tentang kundjungan pe- 

latih Choo kedaerah?. 

Sebagaimana pernah dikabar- 
kan, pelatih Choo Seng @ue se- 
lama 3 hari telah memberikan 
latihan2 dan kursus di Palem- 
bang. Dari Palembang Choo | 
akan . mengundjungi “Padang 
utk 3 hari dan terus ke Medan. 

Rentjana kundjungan Choo 

kedaerah2 mendapat sedikit pe- 
yubahan ialah sehabis melatih 

pemain2 PSSI selama 2 minggu 
di Djakarta nanti, ia bermak- 
sud pulang dulu ke Singapura 
selama 1 minggu. Berhubung 
dengan itu kundjungannja ke. 

Surabaja, Semarang dan Ban-. 

an2 dikota2 tersebut terpaksa 

dibatalkan. 

Pada tanggal 5/4 Choo akan 
berangkat ke Makassar, Gan 
pada tanggal 9/4 melandjutkan 
perdjalanan ke Bandjarmasin, 
kemudian baru kembali ke Dja- 
karta untuk sekali lagi selama 
2 a 3 hari melatih kesebelasan 

PSSI jang akan dikirim ke 
Hongkong nanti. — Ant. 

  

wartawan ,KR”, anggauta DPD 
Sugijopranoto 
bahwa pada pokoknja maksud 
kundjungan itu untuk menin- 
djau penghidupan kaum trans- 

pigran. 

Dari Jogjakarta akan “diren- 
tjanakan pemindahan penduduk 
setiara besar2-an, terutama dari 
daerah Gunungkidul, 

Menurut rentjana paling sedi- 
kit untuk tahun 1953 darj dae- 
rah Jogjakarta akan dipindah- 

kan ke Sumatera Selatan 600 
| keluarga. Demikian Sugijopra- 

| noto. 

PERKARA2 KRIMINIL 
DI JOGJA 

Laporan2 tentang pentjufian 
jang telah diterima oleh pihak 
kepolisian di Jogja jang 'beru- 
pa sepeda ada 6, ja'ni: sepeda 
laki2 merk dan nomer tidak te- 
rang seharga ' Rp. 350 milik 
sdr. Djamin, Kadipaten, 
ton, djam 16.00 telah ditjuri di- 
rumahnja orang sdr. Slamet Ra 
hardjo, Langenastran Lor diser 
kolah Rakjat Broederan Setjo- 

5 

pedanja laki2 seharga Rp. 450,- 

sdr. Suharno, Gandekan Lor 
ditempat sepeda dari Fak. Teh- 
nik Djetis telah ketjurian sepe- 
da Phillipsnja no. 301759 sehar- 
ga Rp. 700,-, sdr. Uminirnani, 
Bangiredjo Taman, djam 20.00 
digedung CHTH ketjurian sepe- 
danja Phillips seharga Rp. 600,- 
sedang sdr R. Utari pada waktu 

| dan tempat jang bersamaan te- 
lah ketjurian djuga sepedanja 
Magneet seharga Rp. 685,-. 
Pagi2 djam 06.00 sdr. Prodjo- 

sutarso, djl.. Sumbing, baru me- 
ngetahui, bahwa dia ketjurian 

medja kursinja seharga Rp. 
800,—, sdr M. Abdulah Ichsan, 
Matjaman, Danurdjan, telah ke- 
tjurian 1 medja model Paris 
dan 4 kursi seharga Rp. 300,-. 

dak terang jang tersangka. 
Imannusabdo, djl. Progo telah 

melaporkan kepada pihak kepo- 
lisian, bahwa subang mas sehar 

jang dipakai anak- 

nja ketika berdjalan antara 
djl, Progo - Lempujangwangi 
telah ditjuri oleh seorang anak 

berumur M2 tahum     

PSSI melawan 1 

PSSI melawan | 

alah undangan Nan Hua | 

pengangkutan dan. 

dung untuk memberikan latih- | 

ssi Pat Manna 2 
PSSI ke Hongkong, lebih djauh 

apat dikabarkan, bahwa pertandingan? kesebelasan PSSI 

di Hongkong: direntjanakan sehagak. berikut: 

5 | Tel. 25/4 kes.   

Radi 
SAPTU 1 MARET Tosa 

' Gelb : 42,25 59,2 dan 122,4 m 
13.15 Langgam terkenal 

13.45 Penawar lelah oleh OK 

« Mustika Warna , 

Ea 00 Taman Kanak? oleh S.R. 
Zusteran 

berapa Orkes Timur 

Holdberg Suite (Grieg) 

18.35 Dipantai Hawaii 
The Moon Islanders 

19.15 Bingkisan Penjiar 

19.40 Lagu? Krontjong oleh O.K. 
Bintang Timur 

ORJ 

Mardiguna (Suwondo) Tje- 
ritera: PANDAWA LAHIR 

MINGGU 8 MARET 1953 

Gelb : 42,25 59,2 dan 122,4 m : 
07.15 Hiburan pagi oleh O.K. 

Bunga Mawar 

08.15 Lambaian Pulau Maluku 
oleh Suara Maluku dbp. 
Ar, Tes 

09.00 Kebaktian pagi dari gere- 

jo 

10.00 Konsert untuk organ tjipt. 
. Hindel 

10.15 Ujon2 
Kraton Jogjakarta. 

Segar Djelita 

17.00 Taman Wasita-oleh murid2 
Taman Siswa : 

17.45 Ruangan Chotbah dan nja- 
njian Sutji 
Siaran Katholik 

18.35 Lagu? Tapiana Uli 
Orkes Horas 

oleh 

  

19.15Imbauan piano dengan 
cello 4 

119.45 Pertjikan sastera oleh Rak- 

si Seni 
20.15 Krdntjong Manasuka, oleh 

ORJ II 
22.15 Bisikan malam oleh Suara 

Putra 

—— 

MASIH SEDIA: 

| Mesin tulis  HALBERG   
menerangkan, 

Kra- 

diningratan telah ketjurian Se- 

  

    

  

  

  

  

18.00 Rajuan Sendja dengan be-ij 

18.15 Orkes Gesek London dalam 

dengan | 

20.10 Hiasan malam Minggu oleh | 

21.15 Wajang Kulit Dalang: sdr. 

redja Protestan Margomul- 

Hadilahung dari 

13.45 Siang riang dengan Orkes 

oleh Panitya | 

    

JAPANESE WAR BRIDE 

  

Siapa tjepat dapat 
| DIDJUAL : 

' Ms, ROYAL por tab. 
| Nun : Rp.825,— 

1. Ms. UNDERWOOD por- 

tab 1 lengkap . . Rp: 750,— 
1. Ms. OLYMPIA standard 
KE DARUS ia Ui Rp.850,— 

“1. Ms, HITUNG MONARCH 

10 kap (Xi. — --.)  tjet 
'stofproef. 
Dengan tanggungan 1 tahun 
penuh. Di Depot Benda? Pos 
& Alat Sekolah. 

, WIDJAJA" 
Dji. Bintaran Lor 7, Jogja. 

Ng pagi 8 —1 sore 6 —3.   
  

    

Menghaturkan trimakasih 

kami atas perhatian, kur- 

djungan, pemberian berkah 

pangestu, serta hadiah2 jg. 

telah kami terima pada 

waktu upatjara pernikahan 
"12 

kami, pada tgl. 3 Maret '53.. 

Hormat kami: 

BOEDIHARDJO dg. -isteri. 

) : Turut berterimakasih : 

Kel. Mangundinoto. 
Kel. Setjowibowo. 

      

  

'ORCHIDEE 1a 
Memuat model dan aplicatie 

untuk pakaian kanak-kanak. 

Tebal 20 helai. Kertas, 
houtvrij halus. Tinta 5 war- 
na. Harga Rp. 5,50 ongkos 

. kirim Rp. 0,75. 

Penerbit: Toko Buku 

HIEN HOO SING 
Gang Lor Pasar 17 — Jogja.     
  

  

Teks. Indonesia — 17 Th. |. 
at Pee hari! 

7 53-3 

  

  

BERWARNA 

81-3 Segera di 

RIWAJAT 

“ROBINHOOD” 
SOBOHARSONO | SENISONO. 

" HALAMAN 1. 

  

  

LUAR BIASA 

  

M-G-M's great Successor 
to famed “Battleground” INDRA" 

MALAM INI & BERIKUTNJA 

untuk 17 Tahun keatas. 

main djam: 5— 4.15 — 9.15, 

MATI ATAU 
HIDUP..... 

demikian pendirian dari Bat, 442 
terdiri pradjurit2 

Djepang . . jang bertimpur 

dimedan sea dahsjad 

di... Itali 

  

    Bean 
VAN JUKNSON me HEROES meltOto 

LL AEOMENI AL COMBAT TEAM. 
MRUITEN AND DIRECTEO BY PeoducEo BP 

ROBERT PIROSH - — DORE SEHARI 
AK METRO GOLOWYN MAYER PICTURE PA 

CMATI ATAU HIDUP") 

dari     
Perantjis 

. memberi tjontoh kebera- 

jang tak ada taranja. 
80-3 

nian 

    
  

Alamat tuan i 
Buat 

Merawat! 
Memperbaiki 

Mesin? tulis — itung — re- 
ken — duplikator. 
Radio . versterker — Tape- 
recorder, dan alat? listrik 

Ba   
Harapan 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

  

  

TAHUAN 
teman?'handai taulan, 

anggota. kese- 

PEMBERI 
a. Segenap saudara?, 
b. Dokter?, bidan?/djururawat? 

hatan lainnja, 
c. Keluarga Peladjar S.G.P.D. serta guru?-nja. 

Kamj membilang banjak terima kasih atas bantuan dan 
pula bukti? katresnan lainnja jang telah diberikan, pada 

meninggalnja isteri saja : 

Nj. KOEDIRMAN HOED - PIN 
jang banah melahirkan anak kembar dengan gantjar dan 

selamat. 
Anak kembar kinj sehat- walafiat, dirawat di R.S. U. Pur- 

Kepada: 

  

      

  
    
  

  

, Wajang Orang 
diperpandjang hin 

AL 

82.3 
BN 

an in Sa Agen pusat: Toko Buku 
uminium ysbakjes, Bola 7 17 5 

lampu Philips 110/220 V. Bea Ba 
TOKO 

'uGu SIX, pan 185. « 3 al 

| ' Te aah I ,Yacoub's College” 
Mean meaaa! | 8 Rombongan ke II AUTO 

MONTEUR dan MENGE- 

2. MUDI AUTO dimulai 

5 10 Maret 1953. 
Masing2 masih dapat dite 
rima peladjar baru & 10 

orang. 
Segera dibuka cursus2 : 

MENGETIK & STENO kilai 
BOEKHOUDING A & B 

BAH. INGGERIS A&B 

Pendaftaran mulai sekarang 

| 4 i di Djalan Ngabean 59 (mu- 
ka Toko meubel SIERAD). 

aa Prospectus di sediakan har- 

| | SELALU SEDIA : kaju2 ga Rp. 2,50. # 
| djati, suren, nangka, Sin GARANSI MEMUASKAN. 

| | dan lain-lain. | 53-3. i 
Buat. pembangunan rumah KA 
& tambal sulam, 
“TERIMA PESANAN at se- PESANAN MANA AR ARK KREASI 

gala Pekerdjaan pertu- || BUKU2 UDJIAN S.M.P. 
Ih ngan, 

LH HARGA MEMUASKAN. | Karangan S. Danudinoto. 

ee Ka | UGjian Pemasukan SMP Rp. 5— 
& Udjian Pengh. SMP bg A,, 9,— 

5 1 CHSAN Dajian Naa” SMP ba Be toe 
Karangan S. Kartosubroto. 

ADRES Sedjarah Indon. Kl. I. Rp. 3,— 
..JANG Sedjarah Indon. KI. II. ,, 3,— 
TERTENTU Sedjarah Indon. KI. III ,, 4 — 

. BUAT Tatabahasa Ind. Kl. IL », 3,— 
TUAN2 Tatabahasa Ind. KI. HT. ,, 3, 

Tatabahasa Ind. KI. III. ,, 2,— 
Il. Alam (tanja-djawab) 

Perusahaan oleh Frater Otto ,, 7,50 
Pendjahit & | Ti Bumi Asia (bergam. 

Penatu bar) oleh S.M.R. Siregar ,, 5,- 

Soal2 Ilmu Ukur KI. III 
Judonegaran oleh Hadi Sepoetro ,, 4 

18 Telp. Jk. | Sedj. Indon. KI. III, oleh 
853. Hartono / Surjoatmodjo ,, 5,— 

Pramasastra Djawi. ...,, 3,50 
Buka djam: | Kawruh Basa ...... 0 
3.30 — 17.380 | Hitung Dagang ..... Gn 

Penget. dan Hukum dag. ,, 4,— 

Djuga # Ongk. krm. 10x. Sedikitnja 15 S. 
menerima 
SPOED PUSAT TOKO BUKU 

orbut | EKONOMI" "1 " 
Tugu Kidul 2-P muka Stasiun 

HARI MINGGU TUTUP. : Jogjakarta 

Meanunaa 

Pemberi tah | Pemberi tahuan 
Atas permintaan. chalajak ramai, 

: ” NGESTI $ PANDOWO"
 

gga TGL. 14 MARET 1953. 

Penjelenggara 

PANITYA PON TII- IOGIAKARTA. 

  

SAMPURNA", Se-idzin dari 
dan UNESCO No. 1197/Indon. 

porto Rp. 1,— pada : 

"D, P, 

" Bapindo - '   
kURSUS (TERTULIS) TJEPAT DARI INSTITUTE “p. P, 

ACHLI2 dalam kalangan PERUSAHAAN dan PENDIDIK- 
AN. Memberikan PELADJARAN meliputi ILMU2 : 

Keteknikan - Bahasa - Ekomie - Pertanian - dll, 
Mintalah KETERANGAN/PROSPECTUS dengan kirim 

P.P.& K. No. 14546/K. 10/SMP 

(52: diberikan/disusun oleh 

hitera 

SAMPURNA" Postbox 151 
SEMARANG,   

PERHATIAN 2... , 

K Selain dari buku2 tersebut diatas kami djuga sedia Dur 

ku2 batjaan | pengetahuan dalam segala lapangap dan 

tingkatan dari Luar dan dtilk m Negeri, 

Sesuatu keterangan dapat kami berikan bila diingini. 

  

LUXOR 
Rd. MOC 

KOMA 

"AW 

dalam 

MULAI MALAM INI: 

HTAR. NETTY HERAWATI. 

LASARI. DARUSSALAM. 
ALUDIN. SUKARSIH dil. 

Film Indonesia bernilai dan terbaru : 

»sAidup Baru" 
17 Tahun keatas. 

VOORVERK 

Minggu MATINEE djam 10.-- 

OOP : tiap hari kerdja djam 10-11, 

  

  

  

  

  

wokerto. Familie KOEDIRMAN, 
16-3. Djalan Raya 185, Purwokerto. 

udjian Masuk Taman-Dewasa 
Di Jogjakarta. 

( GADING — BINTARAN — DJETIS) 

Waktu udjian: tangg. 7 dan 8 April 1953. 
"Tai diudjikan : An 7 April : Berhitung dan Sedjarah 

tangg. 8 April Bahasa Indonesia dan Ilmu Bumi. 

SJARAT - SJARAT : 

1. Keterangan Kep. Sekolah, bahwa anak akan tamat 
kl. VI S.R. 

2. Uang udjian Rp. 5— (lima rupiah). 
Tempat pendaftaran : 

a. T. Dewasa Gading (dalem Ngadinegaran) 
b. T. Dewasa Bintaran Wetan 15a. 
Cc. 'T, Dewasa Djetis No. 39. 

Waktu pendaftaran : 

a. Dimulaipadatg. 2 Maret dan ditutup pada tg. 4 
April 1953, djam 13.00. 

b. Tiap hari-kerdja: djam 8.00 — 12.00. 
Panitia Udjian masuk Taman Dewasa Jogja 

Ketua : Panitera : 
ni 3 sk aa AJA SOERATMAN 

BUKU - BUKU DENGAN HARGA? LAMA : 

GUNAKANLAH KESEMPATAN INI DAN PESANLAH 

SEKARANG DJUGA AGAR TUAN TIDAK KETING- 

GALAN, 1 

Abidin. Prof. S.M. » Aldjabar I utk. SMP & Rp. 4,— 

Idem. £ z 1,5 IT » ” Pi 7 Spa 

Idem. , 3, III z1, Dao Ba 

Idem. 5 2 Ii SESMA na 

Idem. , ” II . penah Na 

Abdoel Hakim 5 aa SMP LO 

Idem. , » II ” ” ” 1, 6, —- 

Idem. i seal bkan alan 9, — 
Alders. C.J. 2 Ilmu Aldjabar busi 16,30 

Idem. , - VA MERE ALAN oya) 

Ahbdoel Karim, cs. , Aldjabar utk. SMA, ,, 9,50 

Balnadi Sut. M. 3 I'»Seko- At 
lah 'Landjutan Pak Aa 

Idem. » Aldjabar II utk. Se- 
kolah Landjutan ,, ,, 10,— 

Idem. , Aldjabar III utk. Se- 
kolah Landjutan Na aa 

Idem. » Kuntji Aldjabar III 
utk. Sekolah Lan- 
djutan 

AldjabarI utk. 
S.M.P. 

Ilmu Aldj. 

Aldj.I utk. S.M.P. 

$ Sk 

Siahaan, R. v. 

Sentot, &. Prajitno. buSME 

Soemarno. $ 

Idem. 8 

Wijdenes. P. cs. g 

Idem. g 

7 

” 1 

Ilmu Aldjabar I 

Idem 

15 

7, 

Eee 

Pesanan2 luar kota per poswe:el dan harus tambah Porto 

104” (sedikitnja Rp. 0.60). e 
Pedagang dan Taat Buku dapat potongan jg memuaskan. 

Toko Buku "GUNUNG AGUNG" 
djh THAY SAN KONGSIB, 

Kwitang 13, Kotakpos 135, 

Telp. 4678. Gmb. . Aa   PDA MEMAMERKAN RE MIA 

    

  

. 

Titus! 
Baru terima matjam2 HORLOGES 
Perempuan merk TITUS. Kwaliteit dari: 

dan No. 3. 

disebut satu 

Saksikanlah, 

Juwelier 

Petjinan 30 tilp 533 

1 | 
Titus! 

untuk - Lelaki ' dan 
BIO It NO: 2 

dan masih banjak matjam2 merk jang ta' bisa 

per satu disini. 
Harga dan Service tetap melawan, 

Titus! 

. RADJA HORLOGES 

OK ING Horloger 

Jogjakarta. 

  

  

  

TOKO SEPEDA — 
BAN TJHING LIONG 

141 — Jogjakarta 

SEDIA RUPA-RUPA SEPEDA 

MERK JANG TERKENAL, 

UNTUK LAKI2/ PREMPUAN 
DAN ONDERDEL2 SEPEDA 

LENGKAP. 
HARGA. MEMUASKAN. 

69-3 

Patjinan No. 

  

  

MAS, INTAN BERLIAN, tetap berharga diseluruh dunia. 

Perhiasan berharga selalu tjinta padaku, 
Membawa bahagia dalam rumah tanggaku, 

Mas, Intan Berlian selalu menunggu-nunggu 5 55 354 

Datanglah 
Pasar Mas 22 kr. 

Djual 

Akan mendjadi teman seumur hidupmu. 
dialamat jang boleh dipertjaja 

3 Jogja nTJONG & Beli Malioboro 37 

Trima membikin perhiasan, tjepat, halus, ongkos melawan. 
  

  

  

  
  

   
    

    

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TIE 

WgraOkt SEMBILANBLAS 
Be 

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 
TIDA NAPSU- 
MAKAN DLL. 

UN 

  

  

        
KIAT 

Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 
bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini adalah 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah dan sebagainja. 
anggur ini ta ingin karangan bunga baginja. 

Pudjian ta' berguna, karena 

Chemicali#n Handel 

JE KIM TIE» 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U. 1316. 

Agent: KIAN GWAN Afd. Import. 
Solo R. Obat ,,JUNON” Djl. 

Djuga bisa 

dan P. & D. 

Surabaja, 
A 

Slamet Rijadi 162. 

dapat beli di semuanja Toko Obat TIONGHOA ' 
di seluruh INDONESIA. 62-3 

Or —. 
Pa | 

Aa 

  

UDJIAN MASUK P. G. A. MAGELANG 

I. Pendaftaran : 
a. Waktu: tanggal 5 s/d 15 Maret 1953, : 
b. Pendaftaran melatui Kepala Sekolah Rakjat VI 

atau Madrassah Ibtidaijah VI tahun, 
dilangsungkan kepada Ketua 
Pendidikan Guru Tenan Kedjuron 27, di Magelang, 

TAHUN 1953/1954, 

selandjutnja 
Panitya Udjian dja 

  

  

UI. Uang pendaftaran : 
Biaja “untuk pendaftaran: Rp. 2,50, 

III. Waktu Udjian : 
Pada tanggal 7 .dan 8 April 195: 

IV. Tempat Udjian : : 
Kedjuron No, 27 — Magelang. 

V. Sjarat2 untuk turut menempuh Udjian : 
a. Berbadan sehat, tidak mempunjai  tjatjad rochari 

atau djasmani. 
hb. Tammat (beridjazah) Sekolah Rakjat VI £ ja atat 

Madrassah Ibtidaijah VI tahun, 3 
c. Umur belum melebihi 15 tahun. 

Magelang, 5 Maret 1953 
PANITYA UDJIAN MASUK P.G.A, MAGELANG 1 

Ketua: 
12-3 td, "3 ttd. (WARGO). 

Tak usah kita djelaskan sedih dan 1 
Na ea d susah hatinja Jelaki 

NJA. semingkin hari semingkin kurang, 
dek tempo 
(neurasthenie). 

matjam KELEMAHAN LAKI, 
sudah kosong dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,—. Ong- 
kos kirim tambah 104, 4.8 

Rambut putih mendjadi hitam! 
Atom Hairdye 

Hang, Waliteit Istimewa, Tanggung Pak LUNTUR. 
arge UT 1 Hn 35 1 doos A 3 gr. Rp. 10, 9 81. Rp. 15,— 10 gr, 

AGENTEN : R. Obat ,,KARUHUN” Djokjakarta : 'Maison 
»AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: Ie 
Djin San Kembang 'Djepun 15 dan Toko REDJO Ps. Besar ' 
Wetan 11 di Surabaja: Balinese Art Works Dex Passar 
Bali. Toko 
Masih tjari 
PUSAT: 
63-3 

,TYP »KEDAULATAN RAKJAR” 1622/52/8.014, 

»DO PHARMA?" Djl. Ternate No. 12 Bandung, 

ab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN- 
e Ka kurang puas, pen- 
jengkel hati dan zenuwen 

PIL SEXANOL tanggung atasi segala 
isi santar2 sjahwat jang 

nja, lekas tjapai, 

Obat ,HOK AN”, 
jagen2 lagi. 

Djl. Raya 114, Magelang   cm 

   


