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. penerangan 

.. tunggal?” 
-rangan rakjat diutamakan utk 

      

   

I- Perlu ditambahkan, bah- 

stelah ditetapkan djadi 

syErna. Djajadiningrat jang me- 

aD.P.R.D.S. masih harus 
stapkan 2 orang anggota baru: 
2 TE pengganti Muhammad 

Ahmad (mengundurkan diri) 
«dan Zainal Abidin jg oleh De- 
.wan Pim. Masjumi Djawa Ba- mw 

.nja. Pemilihan 2 orang anggota 

ia 

-tempat2 itu selalu 

  

    

  

  

  

| DIHUKUM SEUMUR 
Po mpnp 3 
B3 Kaki-tangan  Westerli 
. di Sulawesi Selatan, Sang- 

kala Daeng Matapa, pagi 
: kemarin oleh hakim Penga- 

.didjatuhkan hukuman . se- 
.umur hidup atas di     

   'kala Daeng 

     
ngan reguisitor djaksa. —— 

: 'Daeng Matapa jg tlh me- 
-«lakukan pembunuhan atas 
-ssedjumlah 24 orang dalam 

|. .tahun2 1946 dan 1947 dika- 
IL wedanan Takalar, tuduhan 

mana telah dibenarkan pu- 
la-oleh sedjumlah 18 orang 
saksi. 

'.wa pesakitan Sangkala Da- 
- eng Matapa naik revisi atas 

vonnis. hakim tersebut. Pa- 
da achirnja dapat diberita- 

“kan, bahwa Sangkala Daeng 
| Matapa Selasa tg. 17-3 akan 
.“ihadapkan lagi dimuka Pe- 

adi n Negeri di Makasar 
bersama seorang terdakwa 
Jainnja atas tuduhan mela- 
kukan pembunuhan atas 

1:2 orang dalam kawedanan 
Takalar dalam tahun 1947. 

— RM. 
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NJ. KARTOWIJONO 
Anggota D. P.R. D.S. 
propinsi Djawa Barat. 

«Nj. Kartowijono dari Perwari 
sedjak tgl. 11 Maret jang lalu 

anggota 
Dewan. Perwakilan Rakjat Da- 
erah Propinsi Djawa Barat Se- 
mentara, sebagai pengganti Nn. 

ngundurkan diri. $ 
Selandjutnja panitia venje- 

lenggara penjusunan anggota 
mene- 

  

0. NUGU 43 — JOGJA : 

| SELASA 17 

    

    
   

    

. dilan Negeri Makasar telah 1 1 | A 23 ih tu $ d | IL. Ajinta pada agama 
dakwa. Sebelum putusan itu, aan : : 

1 Nasib negara dan bangsa djangan | 
| — tergantung seseorang i 

Dengan gotong-rojong segala kesukaran dapat dibatasi | 
(OLEH : WARTAWAN "K.R.” SENDIRI). 

DRESDEN SUKARNO dengan romborgannja pada hari 
-8 Djum'at jl telah mengundjungi daerah? bekas kena bandjir 
didesa Indrapuri. ,,Kisah” bandjir di Atjeh ini lebih djauh dapat 
kita tuturkan sbb.: Hudjan jang keras mulai tgl. 26 Djanuari jl 
jang terus menerus turun sampai malam, menjebabkan kali 
Atjeh meluap hingga rumah? kemasukan air dan sawah? ter- 

8.     

Tn 

genang. 

gunungan tidak bisa mengalir 
terus ke-laut karena lautan dju- 

| ga pasang. Tidak sedikit orang 
naik kedjendela, sampai atap2 
rumah, Ini terdjadi pada tgl. 27 

| Djanuari jl. Untung sekali pada 

'hari berikutnja air mulai surut, 
hingga korban tidak sampai be- 
sar sekali. - 

Dapat kita tuturkan bahwa 
aliran listrik sampai sekarang 

tidak ada, karena mesin2nja ter- 

genang air dan penuh lumpur. 

Untuk membersihkan itu harus 
dilakukan satu per satu-dan ini 
memakan. tempo paling sedikit 

'3 bulan, 
Studio RRI Kutaradja diha- 

rapkan selesai dalam waktu 10 

hari ini dgn kekuatan 1 KWT. 
hingga dengan demikian suara 
pemantjar bisa didengar kem- 
bali. TA 3 

Rapat raksasa di Indra- 

puri. 
Didalam rapat umum di Indra     

rat ditarik lagi keanggotaan- 

baru “itu akan dilangsungkan 

puri Presiden Sukarno. bilang 
“bahwa bentjana alam tempo ha- 

ri itu membawa 
korban dan kerugian. ,,Apakah 
ini tjobaan atau hukuman Tu- 

tidak sedikit   tgl. 16 Maret jang akan datang. 
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sei AAN Dk MENBaK MIRUP DSA, D8, 

Operasi ,/Iritunggal" berdjalan terus— 
Rakjat merasa lega— Pasar2 sudah 
ramai lagi— Bakul2 telah berani 

berdjalan tengah malam 
ag (Oleh : Penindjau Militer kita). 

£ EBAGAIMANA telah diberikan, sedjak awal bulan 

3. & disekitar Merapi . Merbabu Complex telah diadakan kam- 

. -panje penerangan oleh pihak penerangan militer dan sipil. Di- 
jang accuut jang tadinja mendjadi sarang atau bulan. 

» bulanan gerombolan pengatjau, misalnja didaerah “kabupaten 

Solo — Tjepogo —. 
...musu — Temon didatangi oleh rombongan penerangan dan di- 

mendapat sambutan besar dari kalangan 

daerah? 

Bejalali a.l. 

penduduk. 

Pada sa'at2 diadakan pertun- 
-djukan bioskop, penerangan se- 
lalu dibandjiri oleh. ribuan 
orang jg datang dari pelosok? 
dan ini merupakan kesempatan 
jang baik untuk memberikan 

langsung kepada 

rakjat. 2 : 

. Memang dalam gerakan ,,Tri- 
sekarang ini pene- 

menjampingi operasi sendjata. 
»Verzetsgeest” penduduk harus | 
dibangunkan untuk  mendjaga 
keamanan desa masing2, se- 

. hingga rakjat tidak bersikap 
.masa bodoh dan menggantung- 
kan keamanan daerah kepada 
atal2 Pemerintah sadja. Rea 

| Operasi ,,Tritunggal” adalah 
merupakan pengerahan alat2 
kekuasaan Pemerintah untuk 
memulihkan keamanan, dan 
kesempatan ini harus dipergu- 
nakan sebaik2nja untuk menja- 
pu bersih kutu2 pendjahat, ma- 
.ka sangat diharapkan kebera- 
nian penduduk untuk menjing- 

» kap tabir, sehingga pengatjau2 
jang bersembunji didalam seli- 
mut dapat mudah dioperasi. 

Gerombolan pengatjau 
0. belum lenjap. 
Keadaan dewasa ini sudah 

menggembirakan, gangguan2 ke 
amanan  sedjak  berdjalannja 
operasi , Tritunggal” boleh di- 

“kata telah padam. Tetapi ini 

belum berarti bahwa gerombo- | 
lenjap- lan2 pendjahat telah 

samasekali, mungkin mereka 
kini bersembunji, tidak berani 
berhadapan dengan kekuatan 

. “Tritunggal”. Maka “kini oleh 
fihak Pamong Pradja setempat 

, digiatkan gerakan2 O.P.R. ter- 
utama untuk pengawasan tamu, | 
sehingga tiap desa merupakan | 
djaring bagi gerombolan pe-| 

sembunji. | ngatjau jang akan 
Dan hatsilnja sungguh memu- 

askan, dibeberapa tempat atas 
petundjuk2 rakjat telah dilaku- 
kan penggerebegan oleh pasu- 

kan2 penggempur kita dan ber- | 

|hatsil beberapa orang benggo- 

lan pengatjau dapat ditangkap 

dan beberapa putjuk sendjata 

api kita rampas. Bilamana tja- 

ra jang sedemikian ini 
berdjalan dilain -lain daerah, 

artinja rakjat tidak takut2 me- 

. Japorkan kepadamlat2 Pemerin- 

.tah dimana sadja kaum penga- 

tjau bersembunji, maka dapat ' 

sal dari 

dapat 

ini 

Musuk — Wonosegoro — Ke- 

diharapkan bahwa keamanan 
daerah tidak lama lagi betul2 
dapat dipulihkan, dan pemba- 
ngunan akan dapat berdjalan 
“lantjar jang tentu sadja akan 
bezar manfa'atnja bagi - kese- 

djahteraan umum. 5 

Pasar? sudah ramai 
: , kembali. 
Kinj penduduk didaerah? jang 

tadinja accuut itu tidak lagi 

paniek, para Pamong Pradja 

dan pegawai? Sipil lainnja telah 

berada kembali diposnja. ma- 

| sing2 dan pemerintahan berdja- 

lan sebagaimana mestinja, Rak- 

jat merasa lega, dalam suasa- 

| mna aman mengerdjakan sawah 

ladangnja, tidak lagi berkutjing- 

kutjingan mengungsj dimalam 

hari, Pasar? sudah ramai lagi, 

lalu lintas berdjalan aman, ba- 

Na telah berani berdjalan te- 

| ngah malam untuk pergi ber- 

djualan kepasar. Mudah2-an 

“suasana sedemikian inj makin 

hari makin bertambah baik dan 

tetap aman selandjutnja. 

PANITIA URUSAN PER- 

— DJALANAN PELADJAR 

  

Baru2 ing atas inisiatif bebe- 
rapa orang peladjar jang bera- 

Sumatera Utara di 

Djakarta telah dibentuk sebu- 

ah Panitia Urusan Perdjalanan 

'Peladjar untuk liburan besar 

pada bulan Mej - Djunj - Djuli 

jang akan datang. Sebagai dike- 

tahui diseluruh Dijawa ini ada 

kira2 2.000 peladjar jang orang 

tuanja ada.di Sumatera Utara 

.dan setiap liburan besar. kem- 
| bali kekampung halamannja ma 
sing2. ' 

Panitia tersebut berharap 

akan dapat mempermudah per- 

djalanan para peladjar Suma- 

tera Utara itu nanti, terutama 
jang mengenai urusan perkapa- 
lan jang berpusat disuatu tem- 

pat. Panitia ini telah berhubu- 
ngan dengan Kementerian PPK 

Sebagai anggota 

panitia telah dipilih: Ketua T, 
Adnan Anas: ketua II, Albert 
JT. Simandjuntak, sekretaris 
I, M, Sein Nasution, sekretaris 

karni dan penerangan, Datuk 
Dawlay, — Ant,   

Bung Karno di Indra puri: 

Air kali jang datang dari pe- ' 

  

Sumatera Utara. | 

dan mendapat sambutan baik. 
pengurus | 

II, Firman Hj bendahara, Jus- | 

sanak 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT... 
    

tjinta pada negara, karena 
'Isan tentang 

   

nja Tuhan jang mengetahuinja”, 
kata Sukarno. 

Presiden selandjutnja mengi- 
ngatkan djuga akan bandjir jg 
dialami di Amerika Serikat 
(Tennesse), Inggeris, Belgia dan 
Nederland jg membawa ribuan 
korban. ape 
“Sekarang tergantung daripa- 

da kita untuk mengatasinja. Ini 
“djangan. digantungkan kepada 
-Negara sadja, tapi rakjat. harus , 

| bergotong-rojong. engan sema. 
ngat gotong-rojong itu segala 
kesukaran dan kerugian jang 
diakibatkan oleh bandjir itu bisa 
diatasi, bisa diringankan”, kata 

Sukarno selandjutnja. 

kepada satu sembojan jang di- 
gantungkan diatas djalan ke In- 
drapuri jang berbunji: ,,Kami 
tjinta pada Presiden, tapi lebih 
tjinta pada Negara”, dan satu 
lagi : ,,Kami tjinta pada Negara, 
tapi lebih tjinta pada agama”. 
Tentang jg pertama itu Bung 

Karno setudju dengan mengata- 

kan : ,,/Memang haruslah demi- 
kian, Djanganlah digantungkan 
nasib Negara dan bangsa ini ke- 
pada seseorang”. Dan mengenai 
sembojan jang kedua, Presiden 
meminta supaja diadakan ko- 
reksi sedikit, dengan berkata : 
Saja minta supaja sembojan 
itu berbunji demikian: Kami 
tjinta kepada Negara, oleh-ka- 
rena kami tjinta kepada agama. 
Kami tjinta kepada kemerdeka- 
an, karena. kami tjinta pada 
agama.” 

Selandjutnja Bung Karno me- 
negaskan bahwa kalau sesuatu 
Negara dan Bangsa -tidak mer- 

deka, bangsa itu tidak mungkin 
dgn baik mendjalankan adjaran 
agamanja. ,,Kalau Nederland di- 
djadjah, maka bangsa Belanda 
tidak mungkin mendjalankan 
agamanja dengan baik. Demiki- 

an djuga Inggeris, Amerika dan 
semua bangsa didunia ini, kalau 
didjadjah bangsa lain, tidak 
mempunjai kemungkinan untuk 
mendjalankan agamanja dengan 

Tidak dapat dipastikan, 

'Dinjatakan oleh Drs. De Neve 
bahwa kegiatan gunung Merapi 
sekarang ini serupa dengan ke- 
giatannja tahun 1930, tetapi 
apakah kegiatan itu akan. terus 
meningkat atau malahan men- 
djadi turun, tidak dapat diketa- 
hui. Jang ia ketahui, bahwa das 
lam tahun 1930, gunung Merapi 
meletus, sesudah mula2 turun. 

Sekarang ini, Walaupun ia me. 
ngadakan penjelidikan baik da- 
ri darat jang didekat puntjak 
maupun dari udara dengan pe- 

sawat2 udara, ia belum dapat 
memastikan akan akibat2-nja. 
“Kawah Merapi dilihat dari uda-   ra sangat dalam dan tidak das       
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sebaik2nja”, demikian Bung 
Karno mengachiri pidatonja di 
Indrapuri, 26 km dari Kutara- 

.dja. $ 5 
Dari sana rombongan terus ke 

Kutaradja untuk bersembahjang 
Djum'at dimesdjid Raja. 

ANGGARAN BELAN- ' 
DJA PAKISTAN 

Menteri Keuangan Pakistan, 

Mohamad Ali, pada tanggal 14 

Maret jang lalu telah mengadju- 

  

kistan. $ 

Kali ini anggaran belandja 
djuga menundjukkan adanja sur- 
plus, jang kalau dipandang dari 

sudut adanja depresi dalam per- 

dagangan luar negerj dan turun 
njaharga  barang2 merupakan 
suatu hal jg menarik perhatian. 
Dalam pidatonja pada waktu 

mengadjukan anggaran belan- 
dja, Menteri Keuangan berkata 
bahwa ,,dalam keadaan depresi 

perdagangan luar negeri dan ba- 
haja inflasi jang mengantjam 
negara kita seperti sekarang ini, 

obat dari penjakit2 ekonomi ki- 

  

   

( 

kan anggaran belandja Pakistan || 

jang ke -6 kepada Parlemen Pa- Kr 

    

UMUM 
di      

  

it kalau lolos ? 
Kapal pengangkut minjak 

Finlandia ,,Wiima”, telah didja- 

|. Wiima" didjaga keras 

|dipelabuhan Singapura, untuk 
menunggukan sesuatu keputu- 

minjak pesawat 
djet jang diangkutnja dan jang 
hendak diangkut ke RRT, demi- 

kian sumber2 jang berwadjib. 
Dikabarkan selandjutnija, bah. 

wa sepandjang hari, kapal fre- 
|gat dari angkatan laut »Alert” 
|jang dipergunakan sebagai ka- 
“pal pesiar dari panglima angka- 

tan laut Inggeris di Timur Dja- 
“th, laksamana Sir Guy Russel, 

(menurunkan . djangkarnja dide- 

|'kat ,,Wiima”, atau berlajar pe- 

,lahan2 dalam lingkaran jang lu. 
as disekitar kapal pengangkut 
minjak itu. Sebuah kapal polisi 

duga menurunkan djangkarnja 

didekat ,,Wiima”, 
| Tidak diperoleh keterangan 
'alasan dari tindakan “tu, teta- 

pi menurut dugaan ada santgkut- 

|pautnja dengan  berita2 jang 

(tersiar pada permulaan minggu 

jang lalu dari Kuomintrng, jang 

'menjatakan, bahwa Wiima” 

mungkin akan berusaha hendak 
'meloloskam “diri. — AFP. 

  

— SOBSI TURUT BER- 
KABUNG 
Dengan meninggalnja 
Gottwald. 

| Berhubung dengan meninggal 

Inja Presiden Tsjechoslovakia, 
'Klement Gottwald, Dewan Na- 

'sional SOBSI telah menjatakan 
turut berkabung dalam kawat- 

'nja jang dikirmkan kepada Ga- 

aa Serikat Buruh Tsjecho- 

'slovakia ,,ROH”. 

Dalam kawat itu Dewan Na- 

sional SOBSI menjatakan keja- 
kinan, bahwa kaum buruh dan 

|yakjat Tsjechoslovakia akan te- 

'tap bersatu dan meneruskan 

'perdjuangan jang dulu dipimpin 

“oleh Presiden Gottwald untuk 

“pmbangunan sosialisme.dan un-     
Kemudian ja memperingatkan | 

ta ialah produksi jang lebih ba- 
| nyak. —. Ant, 2 

PM. Wilopo 4 

M 

  

Diterangkan selandjutnja 

dan anggota DPR. 

Sartono, 

Mengenai tafsiran2 bagaima- 

na seharusnja “UU Pokok itu, 
materi apa jang harus diatur di- 
dalamnja dan sebagainja, menu- 
rut P.M, tidak perlu diperdebat- 
kan sekarang karena djustru 
itulah nanti jang mendjadi tugas 
Panitia Negara. Jang- penting 
menurut P.M. bahwa dalam hal 

ini harus ada persesuaian paham 
antara pihak DPR dan Pemerin- 
tah.. z 

Selandjutnja P. M. mengha- 
rapkan supaja DPR menjetudjui 
6 RUU Ketentaraan jang men- 
djadi pembitjaraan itu karena 
menurut P.M. keadaan sangat 
merninta. P.M. tidak dapat me- 
njetudjui permintaan sementara 
anggota supaja hanja 2 RUU sa- 
dja jang dibitjarakan, jaitu pe-     
netapan UU Darurat no. 4- 1950 

  

Tisramah Dira. De Neve 2 

Menghadapi Gunung Merapi 
dengan tenang, tapi 

waspada 
ERTEMPAT dibangsal Kepatihan Jogjakarta, kemarin Ke- 
pala Dinas Gunung Berapi Bandung, Drs. De Neve, 

kini sedang berada di Jogjakarta mengadakan 
terhadap gunung Merapi, mengadakan tjeramah dimuka wakil? 
Pamong-Pradja, Djawatan2, Polisi dan Militer baik dari Daerah 
Istimewa Jogjakarta sendiri, maupun dari Kedu dan Surakarta, 

tentang situasrgunung Merapi d ewasa ini. 

jang 
pemeriksaan 

pat dilihat tentang:keadaan jg. 
sebenarnja. 
Walaupun demikian, ia beru- 

saha keras: agar djika terdjadi 
sesuatu bahaja, tidak akan min- 

. ta korban jang besar dikalangan 
ra'jat, terutama didaerah2 jang 
dianggap berbahaja. Pesawat2 
seismograaf ia sudah tempatkan 
di Babadan, dan kini disiapkan 
di Plawangan dan segera me- 
njusul di Solo. Tempat2 itu ma- 
sing2 berada disebelah barat, se. 
latan dan timur puntjak gunung 
Merapi, 

Selain dari itu Ngepos didja- 
dikan pos perhubungan jang ber 
sifat pusat, dari sini setelah me- 
nerima laporan2 dari pesawat2   
  

tuk menjelamatkan negara dan 
rakjat. — Arit. 
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Panam djawabannja P. M. Wilopo selaku Menteri Pertaha- ) 

nan a.i. kepada sidang pleno D. P. R. kemarin thd. peman- 

dangan umum babak kedua tentang 6 buah RUU Ketentaraan, 

diterangkan bahwa tg. 24 Pebruari jang lalu Kabinet telah me- 

.mutuskan untuk membentuk Panitia Negara 

untuk mempeladjari tentang RUU Pokok. 

jang bertugas 

bahwa pertahanan nasional itu 

antara lain terdiri dari pedjabat? tinggi dari pihak Pemerintah 

Ditegaskan pula bahwa dalam hal ini Peme- 

rintah telah mengadakan pembitjaraan dengan ketua DPR Mr. 

tentang penerimaan anggota 

APRIS dan RUU: menetapkan 

UU Darurat no. 12-1952 ten- 

tang kewadjiban anggota Ata 

tetap dalam dinas ketentaraan, 

tapi djuga 4 RUU lainnja pun 
diselesaikan. 

Adanja peraturan2 itu menu- 

rut P. M, akan lebih memberi 

djaminan daripada tidak ada. 

Diterangkan selandjutnja, bah- 

wa  pembitjaraan2 mengenai 

6 RUU itu dalam babak perta- 

ma dan kedua telah tjukup dje- 

las sehingga tidak memperlukan 

djawaban pandjang lebar pula. 

(Diantara djawaban Pemerin- 

tah kepada para anggota jang 

pokoknja sama dengan djawa- 

ban atas babak pertama Peme- 

rintah menerangkan bhw RUU 

penerimaan anggota A.P. suka- 

aa 

kan datangnja bahaja dari Me- 

rapi, dilandjutkan beritanja pa- 
da instansi2 jang bersangkutan 

serta Pamong-Pradja,  supaja 
diperintahkan lebih landjut ke- 
pada penduduk jang dianggap 

terantjam bahaja. 
Drs, Neve djuga memberikan 

keterangan tentang kemungki- 
nan2 mengalirnja lava serta ba- 
haja bandjir  djika terdjadi le- 
tusan dan daerah mana jang 
mungkin terkena. Tetapi karena 
terdapat kali dan tjurah2 jang 
tjukup disekitar , kawah, tem- 
pat2 itu dapat didjadikan tem- 
pat2 untuk tidak meluasnja ba- 
haja sampai didaerah2 lain. 

Andjuran - Dr. Neve, . rakjat 
hendaknja - tetap tenang dan 

waspada, djuga djika terdjadi 

Perhatikan benar? 
tanda2 bahaja. 

Sementara 'itu Wakil Kepala 
Daerah Paku Alam mengan- 
djurkan supaja berhati2 sekali 
dalam mendengarkan tanda2 
bahaja jang  dibunjikan dengan 
kentongan atau lontjeng. Pihak2 
jang bertanggung djawab teru- 
tama supaja meneliti lebih dulu 
tanda2 bahaja itu sebelum di- 
landjutkan kepada rakjat. Se- 
bab bukan tidak mungkin, tan- 
da2 bahaja itu jang sebenarnja 
bukan untuk menghindari le- 
tusan, ada anasir2 jang tidak 
bertanggung djawab berbuat 
untuk menggunakan  kesempa- 

  
seismograven jang menundjuk- tan mentjari keuntungan, 

  

Lembaga Kebud 
Kon. Bataviaasc 

  
vanKurctanemnWetersakangnn 

gjaar Indonasia 

bh Gennotschap 

  
  

KU LATAN RAKJAT” (ANG GAUTA S.P.S,) 

   

Sementara itu, Men. LN Mesir, 
Mahmoud Fawzi, menerangkan 
kepada pers, bahwa Amerika 
Serikat tidak mendjadi suatu 
pihak ketiga dalam perunding- 
an2 jang diadakan antara Ing- 
geris dan Mesir, mengenai ma- 
salah Suez: 

Keterangan tersebut  diberi- 
kan berkenaan dengan pertemu- 
an antara perdana menteri Me- 
sir, Mohammad Naguib dengan 
duta besar Amerika Serikat, 
Jefferson Caffery, jang sebelum 
itu, didahului oleh pertemuan 
antara Naguib dgn duta besar 
Inggeris, Sir Ralph Stevenson. 

Keterangan Caffery. 
Caffery menerangkan kepada 

pers, bahwa pembitjaraannja 
dengan Naguib itu adalah. me- 
ngenai masalah2 Timur Tengah 
pada umumnja dan tidak se- 
mata2 mengenai masalah Suez.: 

Keterangan Kementerian 
L. N. Inggeris. 

Sementara itu kementerian 
luar negeri Inggeris di London 

membenarkan tentang terdjadi. 
nja pembitjaraan2 di Cairo 
ini, akan tetapi kementerian 
tersebut tidak mengeluarkan 
sesuatu keterangan jang me- 
nundjukkan, bahwa perunding- 
an2 mengenai pengosongan da- 
erah Terusan Suez oleh pasuk- 
an2 Inggeris sudah dimuali. 

Statement Naguib. 
Dalam pada itu, Naguib me- 

ngatakan, bahwa sama sekali 
tak benar, Inggeris dan Ame- 

|rika Serikat telah menjampai- 
kan suatu rentjana bersama 
mengenai penarikan kembali 
pasukan2 Inggeris dari daerah   

sesuatu dengan gunung Merapi. |: 

Terusan Suez. 

an6RUUketentaraan 

.. diterima D.P.R. 
Karena keadaan memintanja 

| rela hanjalah menentukan sja- 

rat2 penerimaan sesudah 1 Dja- 

nuari 1953. Pada umumnja ang- 

gota A.P. sukarela itu ditempat- 

kan didalam tempat pendidikan 

dan latihan dengan status ika- 

tan dinas sementara. Kemudian 

sesudah latihan dan pendidikan 

itu selesai baru diadakan ikatan 

dinas tetap. Soal2 tersebut akan 

diatur lebih landjut dalam pera- 
turan2 Pemerintah. Demikian 

Perdana Menteri. — Ant, 

LAPANGAN PENEM- 
BAK BARU DARI AURI 
Dipangkalan “udara  Branti 

(Tg. Karang) oleh AURI telah 
dibuat sebuah lapangan pe- 
nembak, jang dipergunakan un- 
tuk latihan menembak oleh pe- 
sawat2 AURI, 

Tempat tersebut adalah peng- 
gantian lapangan penembak Sa- 
latri (Djawa Barat) jang kini 

tidak dipergunakan lagi. — Ant. 

DARWIS DJAMIN 
Menteri Pertahanan ? 

Pusat Gabungan Organisasi? 
Pedjoang Bekas Bersendjata RI. 
jang menurut keterangannja me- 
liputi 23 organisasi sentral dan 
6 organisasi lokal, dalam rapat- 
nja tgl.: 13/14 Maret jl. telah 
memutuskan mendesak kepada 
pemerintah supaja segera me- 

ngisi lowongan djabatan Men- 
teri Pertahanan, dan bila belum 

ada pilihan oleh organisasi tsb. 
dikemukakan  tjalon Darwis 
Djamin, bekas Laksamana - III 

Panglima Angkatan Laut Re- 
publik Indonesia di Tegal, Pe- 

  

  

  

LANGGANAN : 

Dalang dan Luar Kota, 

Bebulan . ......«.. Rp. Ll.— 
Etjdran coco. 

ADPERTENSI : 

  

0.60 ” 

  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 63. 

ENURUT BBC, P. M. Mesir Djenderal Naguib telah me- 
agadakan perundingan pendahuluan mengenai 

mundur pasukan? Inggeris dari Terusan Suez 
geris untuk Mesir Sir Ralph Stevenson. 

penarikan 
dgn duta Ing- 

2 

Naguib 
statement 

jang mengeluarkan 
tersebut setelah me- 

  

  

  

' Suez mulai dibitjarakan 
'ga.keras oleh kapal2 Inggeris | 

A. S. tak akan turut tjampur lagi ? 
ngadakan pembitjaraan2 duta 

besar Inggeris, Sir Ralph Ste- 

venson, mengatakan seterusnja, 

bahwa jang  diperundingkan 

jalah soal2 jang bertalian dgn 

Sudan serta langkah2 jang uta- 

ma jang akan diambil untuk 

mengadakan pembitjaraan2 ten- 
tang daerah Suez, — UP. 

MADJ. RENDAH IRAN 
BERSIDANG 

“ Madjelis rendah Iran, telah 

mengadakan sidang tertutup 
selama 10 menit, untuk membu- 

at agenda bagi perdebatan 
umum mengenai hubungan2 an- 
tara Sjah dan perdana. menteri 

Mossadegh. 
Dalam sidang itu, tak dapat 

diperoleh sesuatu persetudjuan 
dan pertemuan ditunda hingga 
harj Selasaini. Jang akan diper 
debatkan jalah, laporan dari. 8 

orang mengenai insiden2 

baru2 ni timbul dan jang 
maksudkan untuk menghapus- 
kan hak2 Sjah jang diperoleh- 

nja berdasarkan undang2 dasar, 
—- AFP, 

   

   

  

  

gal 21 Maret, dimana ketua 

mengenai rahasia negara”. 

Sidang pemeriksaan hari ini 
“dihadir  “djuga oleh M. Natsir 

dan Dr. Sukiman ang untuk 
keperluan itu tiba di Bandung 
dari Djakarta: Selain-itu, seper- 

ti padi sidang2 jang lalu perha- 
tian dari kalangan Masjumi, 

GPII dan penonton2 lain tetap 

besar. 
| Sampai harj ini sebagai saksi 

telah diperksa Uso alias Idris 
wakil bupati D.I.” kabupaten 
Bandung, H. 

penghubung D.I. dengan luar ne 
geri” dan Ijan Sulandjana 'se- 
orang ,/inggota staf D.I. batal- 
jon 2 didaerah Tjiandjur”, 

Seorang penghubung 
D.I. .dgn , luar negeri” 
dimuka hakim. 

Sebelum memeriksa saksi ke- 
tiga Ijet Hidajat, pada. permu- 

laan sidang ketua dan djaksa 
memadjukan pertanjaan kepada 
saksi Uso alias Idris, apa se- 
bab ia sehabis berlangsungnja 
perundingan” antara Sanusi 

Partawidjaia dan Affandi Ridh- 

wan turut kembali ke Bandung. 

Pertanjaan ini didjawab, karena 

ia mau pulang ke Tjililin ,,tem- 
pat resmi melakukan pemerin- 

tahan". 
Saksi Ijet Hidajat alias Su- 

parman jang menurut pengaku- 

annja setelah diperhentikan da- 

ri ,djabatan bupati D.I. Ban- 

dung djadi seorang amtenar 

penghubung D.I, dengan konsu- 
lat2 asing” dalam pemeriksaan 
ini kelihatan banjak berputar- 

putar atau memberikan djawa- 
ban jang tidak ajelas, sehingga 
ketua terpaksa berulang-ulang 
memadjukan pertanjaan. 

Saksi sedjak - Oktober 1952 

ada dalam tahanan, tinggal di- 

djalan Buah-batu kota Bandung, 
seorang keluaran H.ILK., menu- 
  

kalongan dan Tjilatjap. 
Putusan tersebut diambil dgn. 

mengingat al. makin meng- 
hebatnja gangguan2 keamanan 
dan belum djuga dapat diselesai- 

kannja peristiwa 17 Oktober. 

— Ant,   
  

Ruslan Abdulgani : 

Kita perlu 

Kata Ruslan pula bahwa un- 
tuk menarik modal asing perlu 
sekali adanja djaminan keama- 
nan, 

Mengenai afschrijvingen dika- 
taannja pada prinsipnja harus 

dikembalikan ke Indonesia de- 
ngan berupa bahan2 penting dari 
luar negeri. 

Mengenai perwakilan Indone- 
sia diluar negeri jang kini -ba- 

njak diadakan mutasi oleh Rus-   
modal asing 

Kepentingan rakjat tak boleh diganggu 
EKDJEN Kempen Ruslan Abdulgani 
rombongan Presiden Sukarno ke Atjeh menjatakan tentang 

modal asing bahwa modal asing itu memang perlu bagi Indone- 

sia akan tetapi penanaman .modal asing itu haruslah sedemiki- 

an rupa sehingga lapangan? jang rapat hubungan dengan kepen- 

tingan rakjat tidak boleh dimasukinja. : 

jang turut dalam 

lan Abdulgani dikatakan penu- 

karan perwakilan itu tidak ada 

“hubungannja dengan Ppoltik be- 
“Ibas jang tetap didjalankan pe- 

merintah, Dalam hubungan ' ini 

Ruslan mendjelaskan bahwa 
orang djangar melupakan dalam 

penempatan tiap wakil diluar 
negeri itu harus dipertimbang- 
kan djuga dengan keinginan ne- 
gara jang bersangkutan untuk 
menerima dan menjetudjui pe- 

nempatan wakil kita itu, —- Ant, 

apakah perlu tidaknja diadakan sidang tertutup 

ngan permintaan terdakwa ,,karena akan ada keterangan? jg 

Perk:ra Affandi Ridhwan : 

Keterangan bekas ,,bu- 
pati" D.I. Bandung 
M. Natsir dan Dr. Sukiman hadir 

mengikuti pemeriksaan 

EMERIKSAAN jang keempat kali oleh Pengadilan Negeri 

- Bandung terhadap perkara Affandi Ridhwan Seperti sudah 

kita kabarkan kemarin telah selesai dengan pemeriksaan sak- 

si2 dan pemeriksaan selandjutnja diundurkan lagi sampai tang- 

R. Harsojo akan memberitahukan 

berhubung de- 

rut pengakuannja telah tiga ka- 
| dipanggil oleh Sanusi Parta- 
| wid'aja didaerah Tjiandjur, Sak 

Sachdia seorang | 

pedagang bahan2 bangunan, Ijet j 

Hidajat ,,bekas bupati D.I. dan | 

  

  

S1 kenal kepada terdakwa se- 

jahun 1947 pada konpers i- 
si Masjumi, kemudian berdjum- 
pa lagi ditahun 1949 ketika ke 
Bandung datang M. Natsir se- 

bagai anggota delegasi R.I. di 
Djakarta”. Ketika ia ditangkap 
masih djadi anggota PSII sete- 
lah keluar dari Masjumi. 

Dalam tanja-djawab antara 

ketua dan saksi, sebelum sam- 

pai kepada pemeriksaan jang 

langsung mengenai kundjungan 
Affandj Ridhwan ke Sanusi Par 

tawidjaja oleh saksi banjak di- 

kemukakan tentang kedudukan- 

nja sebagai ,,pegawai D.I.” se- 
lama masa 1947 - 1949 (Kete- 

rangan tentang lamanja pegang 
djahatan itu, tidak djelas dika- 
takan). 1 

Dikatakan antara lain, bah- 
wa sedjak hidjrahnja TNI dari 
Djawa Barat ia oleh satu kon- 
perensi Masjumi jg selandjutnja 
dibubarkan dan diganti nama 
dengan Madjelis Islam, saksi 

telah diangkat djadi ketua Ma- 
djelis Islam Bandung. Djabatan 

ini menurut saksi djuga dirang- 

kap dengan djadi ,,bupati D.I. 
di Bandung” selama masa pen- | 
dudukan sampai tahun 1950 dan 

sedjak itu ia dipetjat (tidak te- 
rang Red.). — (Bersambung). 

  

Presiden Djerman Timur 
sakit keras ? 

United Press mengabarkan 
dari Berlin, bhw menurut berita2 
jg sampai di Berlin dr Djerman 
Timur, presiden Djerman Timur, 

Wilhelm Pieck. kini diduga se- 
dang sakit keras. Pieck kini ber- 

usia 78 th. dan pada pertengahan 
bulan Pebruari, sekembalinja 
darj pekan olah raga musim di- 
ngin di Oberhof, ia kabarnja 
mendapat: serangan" dari pe- 
njakit jang dideritanja sekarang 
ini. 

Akan tetapi sampaj saar ini, 
tidak ada sesuatu keterangan 
resmi tentang hal ini. Suatu hal 
jang dianggap merupakan pe- 
tundjuk pula dalam hal ini ialah 
kenjataan, bahwa Pieck, seba- 
gai seorang djago tua komunis 
jang kenal baik dengan Stalin, 
tidak turut menghadliri upatjara, 
pemakaman djenazah kawannja, 
di Moskow baru2 ini. 

Akan tetapi anehnja surat2 
kabar Djerman Timur pada hari 
aptu jang lalu memuat suatu 

karangan mengenai hari ulang 
tahun jang ke-70 dari mening- 
galnja Karl Marx jang ditanda- 
tangani oleh Wilhelm Pieck. —4 
AFP, 

z 

  

k Pada perajaan dies ke 8 Aka- 
demi Seni Rupa. digedung me- 

gara, Jogjakarta, semalagn, se- 
orang siswa sebentar? ganti 
Junctie, jaitu, sebentar “ia ber- 
tindak sebagai ketua protokol 
jang mengatur djalannja peras 
jaan, sebentar  mendjadi foto- 
graaf jang mengabadikan tiang 
pemandangan pada malam “it 

  

Ih 

   



tuai ( 

Kongres . aka 
| tanggal 1 sampai TN Aa 
2 data. 

        

kan oleh Pem. K 
-pinsi 

  

   

  

    

  

PEMBENTUKAN PANI- 
TYAT Meh” 

Selasa tang: 17-3 djam 
19.00 dikantor Ananta Pe 
njuluh Perburuhan Malioboro 18 j 
-akan “diadakan pertemuan dgn 
utusan? serikat2  buruh2 baik | 
jang partikelir maupun Peme- | 

    

   

     

    

    
   

  

    
    

  

: 1 Na 
Tae “kembali Helayaat 'Men-   .rintah utk. membentuk Panitya 

1 Mei 1953. SA 

ana rupa Burger. 
kk 

ndjutnja oleh 
Ea Mena be- 

1 “rjeritera Soeria- 
Sana 

   

ti jang bagan 
1 an di Semarang. 

ah melihat atau 
n Westerling 

Ne yu- 

   

'teri Perhubungan. Sebelum  di- 
sumpah “anak saja Mios, jang | 
dulu bekerdja pada delegasi RI 
di Jogja, menghadap kepada se- 
orang opsir tinggi TNI di Ban- 
dung jang waktu itu mempu- 
njai kedudukan Ja penting. 
Pari par tinggi TNI ai saja 

  

' Pembagian subsidi togda 
| djawatan2 propinsi 

Ditindjau kembali oleh se 
angan tahun 1952 tekor Rp.35.000.000 -— 

jaitu pada hari terachir dari sidang ple- ANGGAL 14 
nonja bulan sk “Ti D. P.R.D.S. 
utuskan menjerahkan daftar pembagian subsidi “kpd dja- 

ne propinsi tahun ini kepada seksi? D.P.R., untuk ditin- 
@jau kembali. 

Subsidi j 
dengan perintjian Rp. 147.607.000,— 

| Rp. 14.650.000,— untuk kepe 
| sebagai biaja usaha? pekerdjaan dan pembangunan penting. 

Dari 'belandja-belandja keper- | 

luan routine tersebut antaranja. 

— Rp. 25.000.000,— untuk pjawer 
tan Pekerdjaan Utan, Sa 3 

uta utk Djawatan ertani 

Ten Rp. 1.600.000,“ untuk 
Djawt. Kehewanan, Rp. 820.000,- 

untuk Djawt. Perikanan Darat, 

Rp. 4.500.000,— untuk Djawatan 

Kesehatan, dan Rp. 3.500.000,— 

untuk belandja bagian nga 
  

   

  

    
   

        

    

   
   

      

   
    

      

   
   

    

    
        

    
   

   
   
     
      

   
    
   
    

  

     
    

     
     
     

      

   

  

   

    

    

   
    
     
     
    
    

  

    

    

    
   
   
   
   
   
   

    

     
   

    

   
    

    
      
     
   

    

    

    
     
   

  

   
     

   

— pemain tjatur 

sengadja tidak tang   
  

  

atbagikan tersebut sebesar Rp. 230.257.000,— 

“ IDjawatan Kesehatan dan 
- F11.e00.000, 

I subsidi, ketua sidang “Mul adi 

:inja, disebabkan imbangan biaja | 

'hlsar itu toh masih " menderita 

Ii semuanja: berupa gadji 
JI wai, Untuk: kekurangan tsb., 

| Marzuki, 
| tjari pada pemerintah pusat. 

| dalam memperingati 
| berdirinja D.P.R.D,S. Propinsi 

| wa Tengah dan Segara Anakan 
Il Cdi MuNgAa Mangan. 

ksi2 D.P.R. Keu- 

  

propinsi Djawa Tengah telah 

untuk belandja pegawai, 5 
reutine dan Rp. 88. 000.000,— 

an jang chusus mengenai .Se- 
“kolah Rakjat. 

Darj “biaja ' “Sebesar Rp: 38 
djuta jang “disediakan untuk 

|usaha2 - pembagunan tersebut 
ialah Rp. 14.400.000,— untuk 

bagian Djawatan Pekerdjaan 
Umum, Rp. 1.800.000,—, Rp. 500 / 
ribu dan Rp. 200 ribu, masing2 | 
untuk biaja Djawatan2 SEA | 

Kehewanan dan Perik 
Darat, ' Rp. -3.500.000,— untuk 

  
   

   

  

  

  

- utk Sekolah 
jat, termasuk “Rp. 8.500. 000.,- 
untuk subsidj Sekolah Rakjat 
Partikulir. Jang tersebut -be- 
lakangan adalah -kelandjutan 
biaja jang ditetapkan dalam 
rentjana tahun jang lalu. 

“Rp. 35.000. 000,— ke. 
'kurangan tahun "52. 

$ Setelah sidang memutus utk 
'menindjau kembali pembagian 

Djojomartono menerang an, 
| bahwa putusan tsb. besar arti- 

tahun jang lalu, jang lebih be- 

“kekurangan Rp. 35 djuta, jang 

pega- 

kata wakil ketua - D:P.D, “Dr. 

D.P.D. bersedia men- 

Dapat ditambahkan, bahwa 
2 tahun 

Djawa “Tengah, dilakukan upa- 
tjara pembukaan 3 buah kolam 
perikanan, 'diantaranja- didae- 
rah Pati dan Kudus, dan mena-. 
'burkan berpuluh ribu ekor be- 
nih ikan dikolam2 seluruh Dja- 

Nan, Wester- A. 

: MPR 

ALLIANCE FRANCAISE 

. Ilam 'usahanja 

     

   
   
   

  

   

    

     
      

      

   

   

  

    
   

n | & sesuatu pada 
mantel 23. Djar i 1950 itu 

| Pada waktu eraj 
    

   

  

perempuan lagi perg 
Bahwa kota Bandung telah 
duduki oleh, pasukan2 Wester- 
Ning, ia baru dengar dari isteri- 
nja jang telah mentjari tempat 
perlindungan dikabupaten Ban 
dung dan menelpon kepadanja | 
pinta diambil Nan 

“Mobil jang dikir kannja un- 
Hua .mendjemput isterinja kem- 

1g, karena semua dja- 

     

    

      

   
2 pe 

ia h diblokir oleh, pasukan2 
Westerling dan: tidak ada ken- 
Garaan jang dibolehkan liwat. 
| "Keterangan2 tersebut diatas 
— Gemikian Soeriakartalegawa 
— telah saja berikan kepada 
Djaksa2 Tentara, ketika saja di- 
periksa dalam tahanan di Ling- 
gadjati dan di Jogja. Sebagai 
kesudahan daripada pemeriksa- 
an2 atas diri saja itu kemudian 
saja dibebaskan “dari tahanan 
pada tanggal 15 Agustus 1950 
dengan keputusan Djaksa Ten- 
tara Agung pada Mahkamah 
Tentara Agung di Djakarta, ka- 
rena ternjata saja tidak mempu. 
njai AN: : apa? dengan 

  

"BANDUNG 
2 | Menundjukkan kegiatan. 
Perkumpulan , Alliance Fran- 

|caise” di Bandung dalam hari2 
belakangan initelah menundjuk- 
kan kegiatannja, terutama da- 

untuk menghu-: 

bungkan dan kerdja-sama. da- 
lam lapangan 'kebudajaan an- 

     

dalam perkara ini. 

   

    

"ata ba sehars 
f ..15.400-—. 

an 

kam sjarat2 mutlak untuk per- 

pada sidang | 
Lara lain tams | 

| 'kemadjuan 

  

   

rus didengar | 

,KEDAULATAN RAKJA Ta 

Long aean 2 IE Hm - ( Ala 

 Konperensi Lekra : 

SE Kogan, jang 
bulkan kekosongan kebudajaan 

' ONPERENSI Lembaga Kebudajaan Rakjat baru2 

dihadiri oleh seluruh tjabangnja didaerah Jogjakarta telah 

, dapat menerima baik usul rentjana Peraturan Dasar Lembagu 

:| Kebudajaan Rakjat jang Madjukan | oleh Tjabang Kota Jogja. 
Usul isb. oleh sidang diadakan .tambahan?2' jang “tidak berten- 

i tangan engan, dasar2nja dan bersifat mengkonkritkan susunan 
| (bentuk) organisasi dan perin tjian Geri dasar? jang sudah di 

  

| San itu. 

“Menurut keputusan itu penger 
Han kebudajaan rakjat adalah 

ebagai berikut: 
ebudajaan rakjat ialah ge- 

daripadia usaha manusia 

“ memperbaiki “hidup dan 
"kehidupan mamusia, membutuh- 

      

   

| tumbuhannja jang sewadjarnja. 
erubahan dalam « arti per- 

tumbuhan, perobahan kearah 
ialah.  perobahan 

“dari tingkat jang satu ke- 
tingkat jang “aim jang  le- 

bih sempurna. Artinja jang le-     Or anne Sa- 

    

   'ke' erangannja Oleh kare- .ngar 
na menurut Kustomo, peram- : 
'pokan2 itu at: perintah Ma- 
joor Sachrie (anak Dr. Suki- 
man) tersebut jang dizaman 
peralihan itu boleh dikatakan 
merupakan ,,chefnja” Kustomo. 

Kustomo waktu itu didjadikan 

    
   

     
   

pembantu CPM . jang dipimpin 
bekas Mayjoor Sachrie tersebut. 
Menurut keterangan  Sachrie 
masih (ada bertalian saudara 

(pernah keponakan Mr. Kusto- 

mo) dan akan diusahakan supa- 
ja pada tanggal 23 Maret jang 
akan datang bisa didengar kete- 
rangannja. Ant 

'bih memenuhi kebutuhan manu- 
1 sia untuk. hidup dan. kehidupan- 

| nja, Perobahan jang dipaksa- 
| kan akan menimbulkan Ikekoso- 
ngan kebudajaan. 
Tugas pempangunan kebudaja 

an membawa pula tugas memu 

puk hasil2 kebudajaan jang lam 

pau, jang akan Memberi tangga 

atau ,,antjik2” kemadjuan, baik 
hasil kebudajaan aseli", mau- 

pun tidak aseli. 
Sebagai lembaga kebudajaan 

rakjat akan mengembalikan itu 

ketempatnja jang aseli: gedja- 
la usaha manusia untuk mem 

perbaiki hidup dan kehidupan 
manusia. Akan mengembalikan 

pengabdi kebudajaan pada tem- 
patnja jang aseli, pendjaga ke- 

  
  

akan Inspektur Polisi ditu- 
“duh menghina Islam? 

: Rapat prote 

APAT protes "Panitia Pembela Kesutjian Islam” jang di- 

Selenggarakan digedung bioskop ”Capitol” dan dikundjungi 

tidak kurang.5000 ummat Islam kota Pontianak 

| sekitarnja, telah menjetudjui dengan suara jang gemuruh suatu 

protes jang ditudjukan terhadap pembantu inspektur polisi kl. II 

Heinnike, jang pada bulan Djanuari jl, oleh rapat, menurut ke- 

terangan saksi, dianggap telah menghina agama dan ummat 

Islam dengan kata? sbb : 

1 "Islamlah jang menjebabkanj 
'adanja pelatjuran, umpamanja 
di Djawa, karena Islam memu- 
dahkan pertjeraian dengan. ta- 
lak”. Heinnike kini telah dipin- 
dahkan ke Ketapang, sedangkan 
penghinaan tadi, 
duxan, diutjapkannja ketika ia 
masih berkedudukan di Sambas. 
Polisiitelah ikut tjampur tangan 

Saksi jang 
mengaku mendengar keterang-   tara bangsa Ke dan Indo- ' 

LMesia et oa 
Antara lain Pnit malah 
perkumpulan itu didalam salah 
suatu ruangan dari Hotel Prea- 
nger 
permainan musik tiga serang- 
kai, E. P. Petit, Alphonse Be- 

calel 

      

pers itu adalah guru njanji dan 

musik pada S.G.A. Bandung. 
Selandjutnja perkumpulan itu 

"telah membentuk pengurus ba- 
ru, jang diketuai oleh E. P. Pe- 
tit. Dalam pengurus itu duduk 

djuga orang2 Indonesia. Guber- 
nur diangkat mendjadi ketua 
kehormatan. 

Perlu diketahui bahwa Allian- 

ce Francaise itu didirikan di 
Bandung tahun 1949 dan sedjak 

'robahan pengurus. — Ant, 

— KONPERENSI PENJU- 
LUH PERBURUHAN 

| Pada tg. 17 dan 18 Maret ini 
di Djakarta akan -dilangsung- 

| kan konferensi, dinas penjuluh 
Perburuhan jang akan dihadliri 
oleh kepala2 kantor penjuluh 
perburuhan di semua propinsi. 

  

'mana sendiri 

tentang hasil2 penjelesaian per- 
selisihan- perburuhan selama 
114 th. jang lalu dan mentjari- 
kan djalan untuk memperbaiki   —. Ant.   —— Titan Wanita dinegara Europa. 

33 .memberantas |: 

t fan Mania Esa 

rak 

r...aktif 
gambar? tjabul. 

— Tanggung: djawab sebagai: 
warga negara amat tebal pa- 

| da dirj wanita Tjekoslowakia. 
jahteraan rumah : sale. 

“KESAN2 jang penuh asiakaah 
ontoh2 tentang perkembangan | 
an aan pergerakan ma- 

    
   

.telah dibentangkan oleh 
sdr. Asiah jang baru sadja da-. 

ri pelawatan atas unda- | 
organisasi wanita disa- 
uka rapat umum di Ban: 

  

   

   

engan hadlirin, Aa ke 
1 itu kamj pakai untuk 

  
pel embangan dan kekuatan ge. 

wanita di Tjekoslowakia.. 

Ri 'Penghidupan rakjat. “ e 
1“ Buropa Timur, 

ada umumnja penghidupan | 
lisana diatur sedemikian rup 

ngga tiap2 penduduk 
pada pemerintah . 

erasai tekanan" eko 
at seperti jang dira al 

  

na 

  

mub pemerintah. Dengan dje- 
lasnja bahwa djaminan sosial 
amat memuaskan. s 

Saudara Asiah men jatakan, 

dang2 mereka, tetapi 

setiap Warganegaranja, membe- 
ri hasil lebih bagus daripada ha- 

tetapi tidak dilaksanakan: 
Sa 1buse 

.5e- 

      

: Pemetjahan rintangan 
. kemadjuan wanita. 

Dalam kesempatan tanja dja- 
wab kami bertanja : ,,Saudara 

mengemukakan gerakan organi- 
sasi wanita disana amat berat- 

Dada: serta kesedaran sehagai war. 
ga negara amat  tebainja, da- 
patkah saudara mengatakan 
bagaimana mereka disana me- 
metjahkan kesulitan2 jang meng 
ha Hat kemadjuan wanita ? 
“Djawab : 

  

Pertama : 

njata memuaskan,      Disana hampir se- Kami mengagumi di Tjekoslo- 

telah menjelenggarakan 

dan Nj: Lise Sampers. 3 

Sebagai diketahui Nj. Lise Sam- nike, ketika t 

itu baru sekarang diadakan pe- 

Konperensi ini akan dipimpin: 
Menteri Perburuhan Tedjasuk-: 

dan. atjara jang 
terpenting ialah .pembitjaraan 

tjara2 penjelesaian perselisih- 
“an Pen N segindjutnja.: 4 
Ant. Na jang dipandang sebagai 

menammasam eman m5—mn 

“Wanita bukanlah objek keuntungan 

  
sebetulnja undang2 negara kita ' 
ini lebih sempurna daripada un- | 

undang2 | 
.mereka-jang kurang sempurna. 
daripada negara kita karena 'di- 
laksanakan dengan betul2. soleh. 

sil undang2 kita jang sempurna 

Yan Heinnike telah diproses-per-" 
bal, demikianpun Heinnike sen- 
diri, jang menjangkal telah me- 

njatakan utjapan menghina se- 
perti jang dituduhkan itu. 

Duduknja perkara. 
Menurut keterangan, penghi- 

naan tadi ut pa oleh Hein- 
'djadi suatu per- 

kawinan paksa antara seorang 
gadis Sambas,. jang beragama 
Islam, dengan “seorang Polisi 
Perintis jang lain agamanja. 
Sungguhpun sigadis tadi sudah 
tjemar, tapi ajahnja hanja me- 
njetudjui suatu perkawinan se- 
tjara Isiam. 

Dalam soal kawin paksa ini 
tersangkut pula patih Sambas 
jang telah memaksa dan mende- 
sak ajah gadis tersebut agar me. 
njetudjui perkawinan anaknja 
melalui burgelijke-stand. Si ajah 
tetap menolak, dan katanja, bi- 
ar ditembak mati sekalipun dia 
tidak akan menjetudjui perka- 
Winan anaknja diluar Islam. Dji. 
ka toch perkawinan dilakukan. 
melalui burgelijke-stand, maka 
si ajah tidak 
anaknja lagi. 
Karena sikapnja ini, maka 

ajah gadis tersebut ditjertja oleh 
patih Sambas dengan menama- 
kannja "binatang” dan "tidak 
waras otaknja”. Acdhirnja per- 
kawinan dilangsungkan djuga, 
setelah gadis. tadi melahirkan 
anak dirumah sakit. Perkawinan 
itu melalui burgelijke-stand, se- 
dangkan hubungan antara 'ajah 
dan anak putus sama sekali. 

Setelah kedjadian  diataslah 
baru Heinnike mengeluarkan 

(pertasnsin dan Djawatan? ! 'wakia. basa mhan peraturan2 
dan undang2 untuk tundjangan 
keluarga (kesedjahteraam rumah 
tangga) didjalankan dengan be- 
tw2, Biasanja kesulitan dirumah 
tangga jang mendjadi sumber 
penghambat kemadjuan wanita. 
'Karena disana kesulitan itu su- 
“dah tidak terasa lagi, 

Wanita2 betul2 bergerak dan 
bekerdja keras untuk melaksa- 
nakan undang2 jang mendjamin 

jang sama dengan kaum laki2. 

bantuan jang besar sekali man- 
faatnja kepada pemerintah, 

Front persatuan organisasi 

iwanita sangat kuatnja. Mereka 
betul2 berusaha untuk memper- 
tahankan usaha? nasional. 

Moral. 
“Selain itu, kekuatan apa jang 

| dapat menghindarkan kemero- 
Sotan moral wanita ? Sebab, 
moral itu meskipun pada umum- 
nja karena akibat tekanan eko- 
nomi, ada pula hal lain jang 

$ menjebabkannja, 
sjarat | 

u- u- | penghidupan 'matericel harus di- 
penuhi, dan disana sjarat2 tsb 

Djawab : ,,Sudah saja katakan 
bahwa pergerakan wanita disa- 
na amat kuatnja, dan pergerak- 
an ini betul2 meliputi seluruh   masjarakat wanita, begitu pula 

pa Ng 

menurut tu- 

akan mengakui: 

  
bisalah. 

hak2nja sebagai warga negara 

'Usaha ini sgesungguhnja adalah 

  

s di Pontianak 

dan daerah 

suatu penghinaan atas agama 
dan ummat Islam, Penghinaan 

an Rakjat dan disingkat Lekra. 

   

      

2, HALAMAN 

  

dipaksskan tim- |s 

ini jg 

NA pertumbuhan kebudaja 
an, pengabdi usaha perbaikan | 
hidup dan kehidupan manusia. 

Hasil kebudajaan, baik jang be 
rupa hasil kesenian, pengetahuan 
maupun ketjakapan haruslah ber 
tudjua ndan berinti: sumbangsih 
jang dipersembahkan kepada ke 
madjuan, kepada perbaikan hi- 
dup dan kehidupan manusia. Ber 
dasarkan kejakinan2 tsb. diatas 

itu, maka disusunnjalah suatu 
lembaga kebudajaan rakjat ialah 

kebudajaan bagi golongan manu 

sia pekerdja jang terbesar de- 
ngan nama Lembaga Kebudaja- 

Konperensi itupun telah me- 

mutuskan susunan pengurus Le- 
kra Daerah Jogjakarta sbb: ke 
tua sdr. S. Sudjojono, wakil ke- 

tua sdr. Hendra, penulis I dan 
II Sunardi dan Sabar Santoso, 

bendahara sdr. Suromo dan pem 
bantu2nja Judokusumo, Sasmi- 
to, Djadi dan Susanto." 

  

M.L. LATJUBA 
Duta untuk Irag dan 
Iran. 

Persetudjuan terhadap pe- 
ngangkatan M.L. Latjuba seba- 
gai duta R.I. di Irag dan Iran 
telah diterima - oleh pemerintah 

Indonesia, demikian menurut pi- 
hak pemerintah, Latjuba dewasa 
ini adalah kuasa usaha Indone- 
sia di.Karachi. 

Didapat kabar lebih djauh, 
bahwa mengenai pengangkatan 
duta besar R.I. untuk Peking 
mungkin akan sudah diperdapat 
ketentuannja didalam bulan ini. 
Persetudjuan mengenai soal ini 
diantara partai2 pemerintah ka- 
harnja telah diperdapat. 
Menurut suara2 sampai seka- 

rang adalah tjalon jang terkuat 
untuk duta besar R.I. jang per: 
tama di Peking itu, Arnold Mo- 
nonutu .(PNI), Menteri Penera- 
ngan dalam Kabinet Wilopo se- 
karang ini. — Ant. 

    
ini diutjapkan dihadapan se- 
orang jang berani mengangkat 

sumpah. Saksi ini 
ses-perbal oleh polisi Pontianak 
dan kebetulan dia djuga seorang 
pegawai polisi karesidenan Pon- 
tianak jang pada peristiwa di- 

“atas berada di Sambas. Sebalik- 
'nja Heinnike telah diproses-per- 
'bal di Ketapang, tetapi tetap 
menolak tuduhan bahwa dia.te- 
lah menghina agama dan um- 
mat Islam. — Ant. - 

IR. TEKO SUMODIWIRJO 
: Guru besar. 

Pada tanggal 28 Maret jang 

akan datang di Gedung Nasio- 
nal akan diadakan upatjara pe 
nerimaan Ir. Teko Sumodiwirjo 
(darj Kementerian Perekonomi- 

  

fan bagian koperasi) sebagai gu- 
ru besar luar biasa dalam ilmu 
koperasi pada Fakultet Perta- 

nian dj Bogor. 
Dengan diangkatnja Ir. Teko 

itu di Fakuitet Pertanian sudah 
ada dua guru besar. Pekan jg 
lalu telah diangka, Ir. Sutedjo 
sebagai guru besar dalam ilmu 
pengairan, — Ant. 

DARI PENGADILAN 

NEGERI 
5 Tahun dan 7 tahun 

bagi perampok2. 

Pengadilan Negeri - Bogor te- 

lah mendjatuhi hukuman kepa- 

da Amas Nur bin Anih, Bakri 

bin Entjang,  Mamad bm H. 

Durachim masing2 5 tahun dan 
7 tahun bagi Abdul Hai bin Dai- 
lin, karena telah melakukan pe- 
rampokan2. 

1 Tahun 6 bulan bagi 
koruptor. 

Pengadilan Negeri Bogor te- 

lah mendjatuhkan hukuman ke- 

pada Dani bin Botong, lurah, 

1 tahun 6 bulan oleh karena te- 

lah menggelapkan uang padjak. 

— Ant, At 

pers wanita disana aktif sekali: 
mereka telah mengadakan orga- 
nisasi jang kuat jg menentang 
segala kutu2 pemerosotan krisis 
moral seperti adanja golongan 
jang menggunakan wanita seba- 

| gai objek atau reklame untuk 
keuntungan. Saudara2 akan Ka- 
gum mendengar pers wanita di 
sana melindungi deradjat kaum 
wanita ) pernah ada sebuah re- 
klame film jang memperlihat- 
kan wanita setengah telandjang, 
begitu pula gambar2 ditoko se- 
bagai etalage dll.nja, maka dgn 
serentak pers wanita menjerang 

:hal itu dengan tadjam. Dan ba- 
iknja, dibelakang pers itu ba- 
risan organisasi Wanita dan per- 
seorangan wanita  menjokong 
dengan penuh. 

Kalau di Indonesia pers wani- | 
ta kita dapat bersatu dengan 
masjarakat' wanita seluruhnja, 
tentu akan kuat, kuat untuk 
menumpas segala kemungkinan 
jang merendahkan Maa wa 
nita. 

Telah tjukuplah Kenliktam pers 
wanita kita dan organisasi2 wa- 
nita, kita itu ? Kalau belum, ma- 
rilah kita berusaha dengan be- 
tul2 untuk melaksanakan tudju- 
an tersebut, 

telah dipro- t SOAL KEAMANAN 
Akan dibitjarakan 

| lagi oleh kabinet. 
Pada hari Selasa tanggal 17-3 

ini kabinet akan mengadakan 
lagi sidangnja, demikian menu- 

fYut rentjana. 
Didalam sidangnja itu Dewan | 

Menteri antara lain akan melan-. 

  

a13 SOSIAL MEROBAH 
BENTUKNJA 

Hari Minggu tg. 15-3 kema- 

rin telah dilangsungkan rapat 

ta, bertempat dirumah sdr. Kar. 

tohardjoso di Gondomanan 2, "2 

dikundjungi selain oleh para: 

anggauta, djuga wakil dari Ga- 

bungan Sarekat Sekerdja Dae- 

rah Istimewa Jogjakarta dan 

wakil dari S.S.S. Kementerian. 

Rapat tersebut antara lain 

al Daerah Istimewa Jogja- 

karta terdiri 

di Djawatan Sosial Daerah 

Istimewa Jogjakarta, dan 

Kantor Sosial Kota Besar 

(Pradja) Jogjakarta. 

SSS. ini dipimpin oleh 3 

orang sebagai Dewan Pim- 

pinan Daerah, jani sdr2. 

Budikardejo, Herman, dan 

Kartobardjoso. 

Menjusun Pengurus Tjabang 

di Djawatan Sosial Daerah 

Istimewa Jogjakarta, Ketua 

sdr. Djajenghardjoso, penulis 

sdr. Pudjohardjoso, benda- 

hari sdr. Dwidjohardjoso, 

dan pembantu2 (komisaris) 

sdr, Sabdonohardjoso dan 

sdr. Sumohardjoso. 

Tjabang Kota - Pradja Jo- 

gjakarta belum dapat tersu- 

sun, sebab jang hadlir tidak 

mentjukupi untuk memben- 

tuk pergurusnja. Hal ini se- 

lekas mungkin akan diker- 

djakan oleh Dewan Pimpin- 

an Daerah tersebut. 

5. Perobahan2 A.D. dan PAP, 

utk disesuaikan dgn keadaan 

tersebut diserahkan kepada 

3 orang pengurus Tjabang 

dan 3 orang Dewan Pimpin- 

an. 

GEDUNG ASRI DIRESMI- 
KAN HARI INI 

Untuk kedua kalinja Akademi 

Seni Rupa Indonesia mengada- 

kan peringatan ulang tahunnja 
ke: 3 bertempat digedung Nega- 
ra semalam dengan dihadiri oleh 
Sekdjen Kem. P.P. & K. selaku 
wakil Menteri P.P. & K., wakil 

Pemerintah Daerah, wakil Wali 

Kota Jogja, wakil Djaw. Kebu- 

dajaan, dosen2 Gadjah Mada, 

| Ki Hadjar Dewantara, Ki Ma- 
ngunsarkoro, dll undangan. Ka- 
lau peringatan pertama ja'ni da- 
lam bulan Djanuari jang lalu di 
lakukan dikalangan keluarga 
ASRI setjara sederhana, malam 

kemarin berlangsung dengan 

mendatangkan wakil2 Pemerin- 
tah Pusat, Daerah, Kota Pradja 

dan instansi2 resmi setempat. 

Peringatan jang kedua kalinja 

ini akan diachirj dengan pertun- 

djukan ,,Loro Djonggrang" jang 

akandimainkan .oleh para pela- 
djar Sekolah Seni Drama &     djutkan pembitjaraannja menge. 

nai soal keamanan dalam negeri. 
— Ant. 

Film Kem. P.P. & K. Jogja hari 
ini djam 19.30. 

  

radjjalelanja sistim idjon, menjebabkan sebagian besar dari un- 

sen dan konsumen, 

Dalam tahun jang lalu areal 
jang ditanami tembakau didae- 
rah Dieng (Wonosobo) dan Te- 
manggung adalah 12.470 ha., jg 
menghasilkan 48.000  kwintal 
tembakau. 

Karena kekurangan modal 

dan adanja sistim idjon, petani 
umumnja terpaksa mendjual 
hasil itu zegera sesudah panen, 

dan dengan demikian tahun j. 
|anja menerima Ik. Rp 48 djuta 
dengan untung bersih Ik. Rp 12 
Gjuta sbg upah djerih-pajahnja. 

Sebagai diketahui, makin la- 
ma tembakau mendjadi makin 
baik, maka bila pendjualan itu 
dapat dilakukan 6 atau 8 bulan 
kemudian, dari hasil panen tsb. 
bisa diperoleh harga antara 
Rp. 60 djuta dan Rp. 75 djuta. 
Karena petani tidak ada modal   

: Pendidikan, 
Selandjutnja sdidara Asiah 

membentangkan luasnja lapang- 
an pendidikan disana. Bahwa 
wanita2 jang bergelandangan ti- 
dak mempunjai tempat kediam- 
an jang tertentu, ditampung di- 
asrama dengan mendapat pendi- 
dikan. dan pekerdjaan menurut 
bakat masing2 sehingga setelah 
dipandang tjukup ustuk keluar 
dari asrama, nanti dapat me- 
ngerdjakan pekerdjaan semesti- 
nja bagi hidupnja. 

Begitu pula, anak2 jang tidak 
mempunjai orang tua, mendjadi 
anak negara, jang dibiajai dan 
diurus oleh negara segala kebu- 
tuhan. Pendidikannja dll.nja. 

Ketakutan kawin ? 
Seperti banjak terdjadi di In- 

donesia, pemudi dan pemuda di- 
kota2: besar merasa takut me- 
masuki gapura perkawinan, dam 
karena dorongan nafsu mendja- 
lankan perbuatan jang tidak se- 
nonoh, Ketakutan jang tidak 
senonoh. Ketakutan ini disebab- 
kan gadji tidak tjukup untuk 
berumah tangga dengan teratur, 
sedang bagi si pemudi memim- 
pikan seorang pemuda jg peng-   hasilannja dapat mentjukupi ru- | 

  

Untung berdjuta-djuta djatuh 
pada tengkulak 

Bagaimana memberantas sistim Idjon ? 
Tersarau KEDU"” terkenal dimana2. Tetapi tidak adanja 

modal, kurangnja ketjakapan berorganisasi dan masih me- 

tang pendjualan tembakau itu tidak djatuh pada produsen, te- 
tapi pada pedafang atau tengkulak jang ada diantara produ- 

jang dengan sistim idjonnja menguasai 
kaum penghasil dan dengan demikian djuga pasarnja. 

dan memikul konsekwensi idjon, 
maka untung jang besarnja an- 
tara Rp. 12 djuta dan Rp. 27 
djuta itu djatuh pada mereka 
jang punja uang, jang bukan 

produsen. , 
Tahun ini harga tembakau 

ternjata lebih baik dari tahun 
jang lalu, jaitu Ik. mendjadi 
Rp. 4.125,— untuk hasil tia»2 
lha. Ini menjebabkan djumlah 
areal jang ditanami dalam th. 
ini mendjadi lebih luas, , jaitu 
13.533 ha., jang hasilnja kalau 
didjual- segera sesudah panen 
dengan harga tsb. akan me- 
masukkan LK. Rp. 56 djuta ko- 
tor. Kalau produsen dapat me- 
nahannja lebih lama, harganja 
akan djauh lebih besar. Karena 
tidak, maka ' keuntungan jang 
besar itu nantipun akan djatuh 
lagi pada tengkulak. — Ant. 

  
mah tangganja. Soal kesulitan 
ekonomi rumah tangga dapat 
pula mentjeraikan jang telah 

bersatu. 

Disana pemudi dam pemuda 

tak usah kawatir kawin disebab. 
kan seperti diatas tadi. Si pemu- 
da tak usah mentjari kawan se- 

mar ma ae MaNR 

  

anggauta Sarekaj Sekerdja So- 

sial Daerah Istimewa Jogjakar- |. 

membitjarakan dan memutus- 

“kan: 
$ 

1. Merobah bentuk dan susu- 

nan: Sarekat Sekerdja Sosi- | 

dari Tjabang | 

BAJI LAHIR DALAM ' 
MANA 
Kereta- api Surabalja -— 

Bandung pada tanggai 14-3 
jang Jalu-telah mengalami 
kelumbatan ' Kl. 15 menit 

bukan karena gangguan2 

gerombolan, melainkan  di- 
antara para penumpangnja 

ada jang melahirkan anak. 

Ketika kereta-api masuk ' 

setasiun Tugu Jogja, se- 

orang ibu menjatakan ke- ' 

pada suaminja, bahwa dia 

sudah berasa akan melahir- 
kan anak maka dimintanja 

memanggil bidan. Permin- 

taannja tadi oleh suaminja : 
dilaporkan kepada seorang 
pegawai setasiun Tugu ig 

« kemudian  meneruskannja 

kerumah sakit. 
Sebelum ambulance da- 

tang ibu tadj telah melahir- 
kan anak dengan mendapat 
pertolongan dari poliklinik 
dan D.K.A. Selandjutnja 

untuk sementara waktu ibu 

dan anaknja perlu menda- 
pat perawatan di Jogja. 

Tentang perdjalanan ke- 
reta api tersebut dapat di- 
kabarkan, bahwa sesudah 
ibu itu mendapat 'pertolong- 
an ari bidan poliklinik 
D.K.A. baru dapat menerus 
kan ke Bandung dengan 
mengalami kelambatan 18       menit. Mean 
  

digedung Negara itu dimulai 

dengan pembatjaan riwajat AS- 

RI oleh sdr. Katamsi selaku di- 

rektur akademi tersebut. #1 

Kemudian sambutan2 . diutjap |. 

kan oleh Sekdjen Kem. P.P. & K 

Mr, Hadi selaku wakil Menteri 
P.P, & K., sdr. Mawardi selaku 

wakil Pemerintah Daerah, sdr.. 

Dakhar Maksum selaku wakil 
Wali Kota Jogja, dll pembitjara '' 
jang pada dasarnja mengharap 
Kesempurnaan dalam usaha aka- 
demi seni rupa itu dalam sum- 
bangannja terhadap masjarakat 
dan negara kita jang masih ' 
muda ini. 

Malam resepsi itu jang ban s 

akan diachiri dengan menjaksi- 

kan exposisi hasil lukisan. dan 

patung para siswa ASRI karena 

turun hudjan, maka diurungkan. 

sk 

Pagi hari ini Sekdjen Kem. 
P.P. & K. diantar oleh direktur 

dan guru2 akademi tersebut me- 

resmikan gedung jang akan di- 
pakai oleh ASRI bertempat” di 
Gampingan. Malam harinja djam ' 
19.30 - Sekdjen Kem. P.P. & K. 

menjaksikan pertundjukan san- 

diwara klasik digedung Negara. 
Mengenai pertundjukan luki- 

san2 dan patung mulai hari ini 
dibuka untuk umum selama 7 
hari, bertempat di Sono Budojo. 

232 ORANG, PENGANG:' 
GUR BEKERDJA 
Setjara darurat / latihan. 

Menurut keterangan Kantor 
Penempatan Tenaga daerah Jo- 
gjakarta, dalam tahun 1952 ter- 
tjatat 232 orang penganggur 
dalam daerah Jogjakarta jang 
mendjalankan pekerdjaan da- 
rurat/latihan dikantor2 baik da- 
ri pemerintah maupun partike- 
lir. Diantara “mereka banjak 

djuga jang ditempatkan dikan: 
tor2 kapanewon, 

Maksud penempatan2 itu sela 

in untuk melatih pekerdjaan jg 
telah mereka miliki sebagai ke- 
pandaian, djuga untuk memban- 
tu pekerdjaan2 di instansi2 itu 
jang pada umumnja mengalami 
kekurangan tenaga:. 

Tetapi penempatan2 itu tidak 
dapat bersifat permamen. Tiap ' 
3 bulan sekali diganti. dengan 
penganggur2 lainnja jang belum 
pernah mendapat latihan ker- 

dja, : 
Selama mereka bekerdja men 

dapat djuga uang penghargaan 
dan dalam tahun jang lalu un- 
tuk 232 orang penganggur itu 
Pekan beaja Rp. 94.000, —. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari : 
Rukun ' Wanita Tjokrodiningra- ai 
tan| M.P.P. Djetis, i 
Jogja. Rp nee 
Keluarga Taman De. Oa 
waa, Sore Wirogu- 

nan Jogja #1130 
Anggauta Bn. R.O.I 
»I” 436. R.I. 18 : 
T.TIV. 1 12,50 

MB, 
Djumlah kemarin, » 6924,43 

Djumlah hingga aa 
hari ini Rp. 7012,43     mentara, dan si pemudi tak usah 

terpaksa kawin dengan seorang 
kaja tetapi telah tua bangka, 
jang tidak ditjintainja. Tetapi 
mereka kawin betul2 kawin dgn 
dasar saling mentjinta. 

Biaja kawin ditanggung oleh 
negara, artinja mereka menda- 
pat tundjangan setjara pindja- 
man tjukup untuk menjelengga- 
rakan rumah tangga, dan mere- 

ka dapat mengembalikan pin- 
djaman itu setjara ringan Sekali, 
10fo dari gadjinja dipotong tiap 
menerima gadji bulanan, Kalau 
mereka mendapat anak mereka 
dapat tundjangan pula, 

Apakah disana ada pelatjur- 

an ? Setjara menjolok mata ti- 
dak ada. Sebab undang2 meng- 
hukum orang jang mendjalan- 
kan perbuatan itu. 

Selandjutnja saudara Asiah 
memberi tekanan terachir, bah- 
wa, jang mendjadi pokok terpen- 

ting ialah kesedjahteraan rumah 
tangga, kekuatan gerakan wa- 
nita itulah dua faktor melin- 
dungi nasib wanita,   

    
Tontonan malam ini 

WETAN BETENG: The Rech- 
less Moment”, James. Ma- 
son, Joan Bennett. Pt 

INDRA: »Les Miserables”, Gino. 
Cervi, Valentina Cortesa. 

SOBOHARSONO: ',,The Hard 
Way”, Ida Lupino, Dennis . 
Morgan. 

SENI SONO: ,,Shot at Dawn”, 
Frank  Villard, ' Howard 
Vernon. 

LUXOR: ,,/The Green Glove", 
Glenn Ford, Geraldine 
Brooks. 

MURBA. : ,/Tsai Gin Hwah”. . 
RAHAJU: » The File on Thel- 

ma Jordan”, Barbara Sian- 
wyck, Wendell Corey. 

REX: ,Sorga terachir”, Dhalia, 
A. N. Alcaff. 

Ketoprak Trimudotomo: 
jung Wanoro”, 

MO NG, Makasar — Per- 

Sh 

NGPSTI PANDOWO: ,,Kresno   gugah”, “ 

Upatjara peringatan semalam '' "



       

   

   

  

     

   

   

   

  

Sa
" 

  

  

    buatan mm buahnja : 
dakwa. Karena Menahan tidak 

  

terbukti, achirnja hakim mem- |, 
beri keputusan seper | tersebut 
diatas. 

Seperti diketahui, perkaranja 
Sukandar “Pringgoasmoro oleh 
anggota Parlemen Mr. Moh. Ya- 
min pernah ditanjakan kepada 
Pemerintah. Menurut kalangan 
kedjaksaan di Magelang ia ma- 
sih mempunjai 1 perkara 'me- 
ngenai perampokan dan dalam | 
tempo tidak lama' lagi akan di-| 
periksa oleh pengadilan. Dapat: 
ditambahkan, bahwa. Sukandar 
Pringgoasmoro telah ebih . ku- 
rang 2 tahun Lena, tahanan. 

    

    

mbangt Aa 
“gan dan tempat? pe- 
“makaman. 

£ I " gutjak “beberapa: 

Benang Blah mulai dibangun 

na setjara gotong rojong 
dikali Gedalisodo 8g 

“Mengenai i “benja dapat dite- 
rangkan, bahwa separoh dari 

ae : 

| dan burung perdamaian, 
| Ngadiran dengan dibantu Oleh 
|4 orang. b/g: Penerangan: (ter 
.masuk didalamnja : 

ea leh 2 orang, big : Ke- 

    
Si “big : 

t Baru2 S Nata ra- 
pat pembentukan Panitya Per- 
ringatan 1 Mei, dengan dihadiri 
oleh 14 organisasi2 dan perse- 
orangan. 
Setelah diadakan pandangan 

umum, maka ac tersusun 
lah Panitya 1 Mei tahun 53 se 
bagai berikut : 

'Seer. Umum 1 : Sar. Mangun | 

  

arakan, usa sosial, Batan 
taian, pelepasan balon 

Sar. 

bg : 1 siar- 

an2 dan poster2: Sar. 1 Sarwin 

aa Borang 
Bantuan Tya 

mum : b/g Kesehatan : Sdr. 

Much Soeseto dan Sdr. Bolu-   djumlah tsb. diatas didapat dari 

pihak Pemerintah. Dam tsb. 

sampai: 'saat ini sudah selesai 

807c, diharapkan tak lama lagi 

dapat dilakukan pembukaannja. 

"Didesa Sumberredjo termasuk 

ketjamatan Mertojudan,. Rakjat 

telah beramai-ramai dengan se- 
tjara gotong rojong “membuat | 

sebuah djembatan dikali Santan 

jang menghubungkan djalan an- 

tara desa Sumberredjo dan Mer- 

tojudan. Djembatan tersebut | 

jang telah menelan beaja sebe- | 

sar Rp. 3.500,— kini sudah se-. 

lesai. Baik mengenai beaja ma- 

upun pengerahan tenaga semua- 

nja dipikul oleh Rakjat sendiri. 

  

Tempat? pemakaman di : 
bangun, 

Dil Bamatin Mertoju- 
dan jang meliputi 13 kalurahan | 
terdapat tempat2 pemakaman 
jang letaknja terpentjar-pentjar | 

dan kurang tjukup mendapat 
pemeliharaan. Utk mendapatkan 
tempat2 pemakaman jang ter- 
atur dan baik dipandang dari 
sudut kesehatan, ma 
Rakjat telah dir anana ada 
nja gerakan pembangunan ' 

  

   

      
   

  

pat2 tsb. Gerakan tsb. kabarnji B3 
sekarang sudah dimulai, 
ap2 kalurahan diwadjik : un- 
tuk membangun satu tempat pe | 
makaman setjara teratur,  se- 
dang beajanja dipikul oleh Rak- 
jat sendiri, 

Untuk me perbaiki peterna- 
kan lembu, Suatu rentjana kea- 
rah itu telah ada pula pada! 

s F 

   
| oleh: 

: Kepala Daerah Kab. 

djangga,  bjg : Keamanan z 
Kepanduan. 
Angkutan . Sar, Soewardjo. 
Perlu kiranja “diketahui, bah- 

wa Panitya 1 Mei tahun jang 
lalu mempunjai'saldo kas sebe- 
sar Rp. 240,— jang akan sege- 
Ya diserahkan kepada Panitya 
“Gedung Nasional Tjilatjap seba 

gai modal pertama dan menun- 

djukkan rasa sympatienja bu- 

ku, kepada usaha itu. — | Ep 

(KLATEN 
D.P.R.D.S. BURSIDANG : 
LOWONGAN DPD MEN- 
$ DJADI REBUTAN? 

  
Dengan bertempat di ruangan | 

sidang | kantor Otonoom, D-P.R. 

D.S. Kab. Klaten pada tanggal 

17 'dan 18 Maret ini menurut ren. 

tjana mengadakan sidang pleno-. 

| nja jang ke II. Adapun atjara 

nja a.l. pengesjahan2 notulen si- 

dang jang ke II tg. 26 -17/1-53 
atur “D.P.R.D.S. jang baru 

antara lain sir. Marsono sbg-| 

| pengganti sdr. Djuwandi dari 

(P.N.I. dan sdr. Warsosiswojo | 

engganti sdr. Sudarso dari 3 

R.L., susunan seksi2 baru DP: 

RD.S, 'dan djawaban kepada | 
mengenai | 

honora ium Ketua serta wakil: | 

'nja. Dalam sidang nanti akan 
didengar pula laporan dari dele-: 

'gasi jang diutus ke Propinsi ten 

tang uang subsidi tahun 53. 

  

ii Meat ajuga pembitjaraan ttg |   Rakjat 
  

Gidaerah Mertojudan. 

74 Wang Peraturan ttg. Pemilihan | 

“Lurah Desa dengan tata-tertib- | 
WN nja, Jajasan Kas Pembangunan, 

: Mutaties - mutandis peraturan | 

akan menggadaikan $ pedan, 
dil. untuk ambang jaman 
kepada guru? jang belum 

ingin Mamotuttan, ani 
guruan setel memenuhi sJa- 
ratgnja dan tulus menempuh 
udjan masuk  mendjadi guru 
mengingat bahwa STP. 
ngat kekurangan Gurun 

aU 

    

      

   

            

    
       

        

  

   

  

   
   

  

   

      

    

  

   

   
   

lini msing2 fraksi belum 

| Party Katholiek itu, 

Buoartiago, " 

natjam peraturan2 | 

nia Daerah, padjag2 pen | 

Ia) . reklame, andjing dan 

bea surat menjurat, akan men 

djadi atjara jang terpenting, sel 

berbag 

Kepeg iwaian tidak luput akan 

5 ndjadi perhatian dari sidang. 
“Lowongan D.P.D. rupa?nja be 

.akan - diusik, mengingat 
hwa dalam mengisi lowongan 

ada | 

  

Kata sepakat. 

dari Parkindo dan 
ek. Dengan pengun 

| angg. D.P.D. dari 
pengisian 

| ditentukan oleh sidang 
:D.S. Dari fihak jang ber 

dek: atan didapat keterangan 

bahwa golongan P.K.I. mengi- 
1 kursi tsb., tetapi apakah 

11 ei nan itu dapat sokongan | 
dari golongan Masjumi belum | 
Naa Jang dapat | 

nan djika P.N.I. bersedia 
k dalam D.P.D,, golongan | 

    

   

   
    

Seperti diketahui dari lima ang | 

gauta D.P.D. itu, tiga anggauta | 

n Masjumi, sedang | 

  

  

(PURWOKERTO — j7. 
KROJA - PLAN SUPAJA 

DIPERTJEPAT 
Dari pihak jang bersangkutan 

diterima keterangan bahwa da- 
lam konperensi bersama antara 
D.P.D, dan DPRDS kah. Purwo- 
kerto telah diadjukan keputu- 
san kepada Pemerintah untuk 
mempertjepatkan dimulainja 
plan Kroja dengan rentjana bea- 
ja dua djuta rupijah jg akan se- 

lesai 3 tahun. Bila plan itu da- 
' pat diselenggarakan berarti dae- 
rah Kroja terhindar dari bahaja 

bandjir dan sawah seluas Ik. 
8000 ha. akan terdjamin : peng- 

airannja, 

Diterangkan pula bahwa bila 
plan Kroja Gapat dimulai, maka 

rakjat dalam daerah tersebut 

jang sering sawahnja kebandii- 
ran sanggup mengerahkan te- 

naganja dan keuangan dengan 

menjerahkan beberapa kwintai 
padi tiap2 panenan, untuk usaha 
itu. Achirnja diterangkan, ban-, 
wa salah satu sungai jang akan 
dikeduk ialah, (Sungai Gatel jang: 

Ne GCUNG 

— JANG DITAHAN DAN- 
DIBEBASKAN 

Didaak keterangan, 
Sulaiman dan Prajitno masing2 
anggota Dewan - Perwakilan 
Rakjat Sementara Kabupaten 
Wonosobo. dan Temanggung, 
ditahan karena tersangkut da- 
lam peristiwa pemberontakan 
bekas bataljon 426. Pada tgl. 
12 Maret dari rumah pendjara' 
Magelang mereka dipindahkan 
kerumah pendjara Ambarawa. 

  
"Ta 

  

| Sementara itu dapat diterang 
kan, bahwa sedjak  berlakunja 
SOB di Kedu telah ditahan lebih 
kurang 4000 orang, diantaranja 
1426 orang tersangkut dalari 

1 peristiwa - pemberontakan .be- 
| kas bataljon 426, lainja berhu- 
bungan dengan perkara A.U.I. 
(Angkatan Umat Islam) Kebu- 

babu - Merapi . kompleks. Ber- 
dasarkan perintah Panglima 
Divisi Diponegoro lebih kurang 
3000 orang tahanan sudah di 
beri kebebasan, sketjuali ketua 
D.P.R.D.S. kabupaten Magelang 
Supangkat Brotohardjono jang 

“dikota Semarang selama 6 bu- 

17 Pebruari 1953. — Ant. 

TEGAL 

PERWIRA DAN PASU- 
| KAN BARU 

  

- 

Tanggal 25-3 jang akan da- 

| tang Panglima Divisi Pangeran 

Bachrun akan melakukan pe- 

njumpahan dan pelantikan 'ke- 

pada beberapa perwira serta pa 

simen infanterj 12 jang terkenal 

dengan sebutan ,,Banteng Rai- 
ders" di Tegal. ' 
Seperti diketahui, | pasukan 

tersebut adalah inerupakan pa- 

| sukan gerak-tjepat jang menda- 

“pat tugas operasi didaerah Te- 

gal dan sekitarnja terhadap-ge- 

“rombolan2 Dk Gan Tah, 

| PENGANGKATAN DU- 
' TA? BARU DILUAR 
1 NEGERI 

Mr. Tamzil ke Ausira- 
lia dan Mr. Icksan ke 
Swedia. 

Didapat kabar dari kalangan 
Kementerian Luar Negeri, bah- 
wa oleh pemerintah Indonesia 
kini telah diterima agreement 

I mengenai pengangkatan Mr. 
Tabzil sebagai dtita besar R.I. 
(untuk Australia sebagai meng- 
gantikan Mr, Utoyo Ramlan. 
. “Dan djuga telah diterima 
agreement bagi Mr. Icksan utk 
menggantikan: Mr. Tamzil seba- 
gai duta La ma untuk Swe-   

    

jumi kan memberi Kakan 
aa (Kor). 

    

La an a dan Denmarkt, 

|semarang 

'hahwa 

men dan gerombolan dari Mer- | 

masih dikenakan ,.stads arrest” 

lan dan berlaku sedjak pada tgl 

Akan dilantik. 

|sukannja dari. bataljon 431 re- 

Ain 

SKEDAULATAN RAKJAT” 
# 3 

AAL AMAN NAN MM PANEN Oa Mana. 
& 5 HPA 

NJONJAH SALEH, 
»PENDIRI JAJASAN BERIBU". 

  

« SADIS DiAbi 
- LAKI2. 

| Setelah mengaiami 

N— 18 operasi. e 

| Harian ,/Giornale d'Italia” 
| mengabarkan, bahwa se- 

or. gadis Italia berumur 
18 tahun kelaminnja telah 

berobah mendjadi kelamin 
laki2 setelah mengalami su- 

Ih atu rangkaian operasi diru- 
| mah sakit Milan, 
M-- Gadis tersebut bernama 

Anna Maria Delia, dilahir- 

“'kan dalam tahun 1935, dan 
tertjatat sebagaj anak pe- ' 

1 

| rempuan dal Kitab pen- 
| “tjatatan djiwa. . 

“Dikatakan, bahwa ia 

mendjadj laki2 setelah me- 
ngalamj 18 operasi jang di- 

PF lakukan oleh seorang ahli- 
4 bedah Italia jang s sudah ter- 
# kenal dalam hal ini. te 

Gpenia tuanja kini sedang 

menjiapkan segala surat2- 

nja untuk merobah nama 
Anna Marja mendjadi Ma- 
rio. — UP.       
  

d 

' PERUMAHAN OLEH 
KREDIT KOPERASI 

Oieh Kredit Kota koperasi Be- 
sar Semarang tih. diadakan su- 
“atu rentjana utk mendirikan usa. 
ha perumahan,.. untuk pertama 
kalinja 14 buah akan dibangun 
dgn. biaja Rp.100.000,-——. Dalam 
tingkat pertama Chusus utk. di- 
bagaikan kepada anggauta2nja 
jang sangat memerluakannja. 

Kepada pihak jang berwadjih 
Kini telah disampaikan permoho. 
nan kredit Sebesar Rp. 100.000.— 
“ter sebut, — Ant.   
Sedia berun 

.? 

lan mengadakan persetudjuan 

Serikat, 

“Perdana menteri ' Malenkov 

memberi keterangan itu dalam 

sidang Sovjet Tertinggi “jang 
| meratifikasi pengangkatan Ma- 

ketua dewan 

pengangkatan2 
lenkov sebagai 

| menteri, serta 
| Beria, Molotov dan Kaganovich 
sebagai wakil2 ketua. Pengang- 
katan marsekal Voroshilov seba- 
gai Ketua Presidium Sovjet Ter- 

Diponegoro Letnan Kolonel von tinggi untuk menggantikan Ni- 
kolai Shvernik djuga diratifikasi 
oleh sidang. 

P3 Pidato Malenkov. 

Dalam pidatonja, ' Malenkov 
sekali lagi menegaskan ' azas2 
dari politik dalam dan luar ne- 
geri Sovjet jang lebih dulu telah 

didjelaskan dalam pidatonja ke- 
tika pemakaman djenazah Sta- 
lin beberapa kali jang lalu. Ma- 

lenkov menjatakan, bahwa poli- 
tik luar negeri Sovjet Uni akan 
tetap ditudjukan untuk mentje- 

| gah perang dan memelihara per- 
damaian, serta untuk mengada- 

(kan perdagangan dengan semua 
“atas dasar hak2 jang sama. 

gai salah seorang pemimpin So- 
“jet jang pandai berpidato, ber- 
bitjara dengan ketegasan 
kepertjajaan dengan tidak ter- 

putus2. Ia berulang2 menegas- 

kan bahwa pemerintah “Sovjet 

akan meneruskan politiknja jg 
tegas dan bertudjuan damai. 
Malenkov kemudian memper- 

ta2 dewan menteri jang baru, 
diantaranja ke-empat wakil ke- 
tua, Laurentia Beria, V.M. Mo- 
lotov, Kaganovich dan marsekal 
Bulganin serta menteri? lainnja. 

Sambutan Beria, 
Berita jang kemudian herbi- 

Y 

  

“termasuk bioskoop, 

dangkan semua pertandingan ke 

P.M. Saur Malent ov: 

Politik LN untuk pelihara perdamaian 
M. SOVJET UNI Georgi Malenkov menjatakan, bahwa se 
mua masalah internasional dapat dipetjahkan dengan dja- 

kan bahwa Sovjet Uni bersedia merundingkan setiap masalah 
jang penting Pa negara manapun sadja, termasuk Amerika 

Malenkoy jang terkenal seba- : 

dan: 

kenalkan kepada sidang anggo- 

Dr. Koo Kian 

  

Pedan ke I sasa Umum pada pertandingan Photo A mateur jang diselenggarakan 

oleh TEr OS TE pen tua n Harian2 di Djakarta. —.Foto: Giap, 

ma 
| 

Seluruh Tjekoslowakia , 
berkabung 

Dulles & Mao sampaikan pernjataan 

duka tjita 
ADIO PRAHA mengumumkan, bahwa mulai Minggu pagi 

33 

kan pernjataan bela sungkawa atas 

kepada umum diberikan kesempatan untuk menjampai- 
meninggalnja. presiden 

Klemeni Gottwald di Istana Radcany, dimarkas besar Partai 

Komunis Tjekoslowakia dan dimarkas besar Front Nasional. 

Sementara itu rapat gabungan 

antara pemerintah dan sentral 
komite Partai Komunis telah 

memutuskan untuk mengumum 

kan masa berkabung diseluruh 
Tjekoslowakia. Masa berkabung 

ini akan berlangsung sampai ha 

ri pemakaman djenazah, akan 

tetapi hari pemakamannja sen- 

Giri sampai saat ini belum diten 

tukan. Selama masa berkabung 
itu semua gedung pertundjukan, 

tidak akan 
memberikan pertundjukan, se- 

Olah-ragaan dan lain2 peristiwa 

kebudajaan jang telah direntja- 
hakan akan ditunda. 

Pernjataan? bela 

sungkawa. 

Diantara wakil2 Nan 
asing jang telah menjampaikan 
pernjataan2 bela sungkawa ada 
lah menteri LN Amerika Serikat 
John Foster Dulles, dan presiden 
RRT, Mao Tse Tung. 

Perintah harian djende- 

ral Oepicka. : 
Menteri pertahanan 'Tjekosio- 

wakia, djenderal Cepicka, telah 

mengeluarkan perintah harian 

jang berisi seruan, supaja ang- 

katan perang lebih bersatu dan 

lebih waspada dalam menghada- 

pi hari2 jang muram berkenaan 

dengan meninggalnja presiden 
Gottwald. 

  
ding dgn AS 

setjara damai, dan ia mengata- 

tjara menegaskan kepada para 
anggota Sovjet Tertinggi, bah- 
wa pemerintah Sovjet jang  di- 

pimpin oleh perdana menteri 
Malenkov akan bekerdja ,,ber- 
dasarkan kepertjajaan sepenuh- 

nja akan kekuatan dan kebena- 

ran dari politiknja”. 

Dikatakannja, bahwa raxjat 

Sovjet akan menjokong politik 
luar negeri pemerintah jang ber 

tudjuan mentjegah peperangan 

dan memelihara perdamaian, 

“serta politik dalam negeri untuk 

membangun dan ' mengadakan 

pertahanan2 jang lebih kuat. — 

' senhouwer. 

Parlemen Djepang bubar 
Shigemitsu lawan Yoshida jang terkuat 
EKAS menteri LN Djepang dan ketua partai 
Mamoru Shigemitsu, telah muntjul sebagai tjalon terkuat 

untuk dipilih sebagai perdana menteri Djepang jang baru, pada 
wakta partai? politik Djepang mulai mengadakan. persiapan? 
untuk pemilihan? umum bulan depan, sesudah parlemen 
barkan oleh PM Yoshida, karena menerima mosi 
terhadap pemerintah : dgn. suara 

Selandjutnja ia minta kepada 

pasukan2nja, supaja berdjandji 

Angan diri sendiri, bahwa meres- 

ka akan memperbesar tenaga- 

bertempur mereka untuk meng- 
hadapi tiap2 agressor jang men 
tjoba merusak negara sosialis. 

Cepicka adalah menantu Got- 

twald. — AFP. 

KETERANGAN 
VISHINSKY 

Bekas. menteri LN. Sovjet 
Andrej Vishinsky jang berada 

di Paris dalam perdjalanannja 
kembali ke Moskow, tidak mau 

mendjawab ,ja'" atau tidak” 

  

ketika ditanja apakah perdana 
menteri Georgi Malenkov akan 
bersedia menemui presidag Ei- 

| bersedia untuk mengirim alat? 

| Trade 

: nemui 

"persilahkan menawarkan dalam 

Tergantung 

IWAKTU belakangan ini 

tir? Indonesia Djawa Tengah) 

/Diantaranja penawar an2 jang 
datang pada GABID dim. ming- 

gu jang lalu ialah penawaran 

hubungan dagang dari »Dodge & 

Seymeur Ltd.” di Amerika. Ia 

mobil, barang2 email dan ba- 
rang2 gelas. 

George Anderson, 
Commissioner pada Ke- 

dutaan Besar Australia di Dja- 

'perdjalanan di Djawa untuk me- 
beberapa importir dan 

'exportir -bangsa Indonesia de- 

bungan perdagangan 

langsung dan luas. 
Menurut “Agustaman, pada 

umumnja pedagang2 importir- 

exportir Indonesia dapat mene- 
rima prinsip hubungan tersebut. 
Dan terlaksana atau tidaknja 

tergantung kebidjaksanaan pe- 
merintah Indonesia, terutama jg. 
berhubungan dengan soal2 de- 
visen dan lisensi2 jang dibutuh- ' 

kan untuk itu. — Ant, 

  

k 

EXPORT? KEDAERAH ' 
KEUANGAN PERANTJIS 
Lembaga Alat-Alat Pembaja- 

ran Luar Negeri minta perhati- 
an jang berkepentingan, bahwa 

koers pembelian oleh bank jang 
ditjatat resmi pada waktu ini 

untuk frank Perantjis hanja 

berlaku guna transaksi2 ready, 

djadi tidak untuk hal2 dengan 

waktu tertentu. 
Inilah berarti bahwa sebagai 

biasa tak dapat dilakukan ex- 
port2 dengan pembajaran da- 
lam frank2 Perantjis karena 

K.(P.)U.E. hanja ' memberikan 
izin2 pengeluaran djika ternjata 
bahwa untuk hal ini telah di- 
tutup oleh siexpertir suatu kon- 
trak-valuta dengan waktu ter- 
tentu (pembelian bank). 
Akan tetapi sipenerima2 da- 

lam daerah keuangan Perantjis 
dapat membajar pembelian2nja 

dari Indonesia dengan : rupiah2 
Belanda. Pada hal2 jang telah 

terdjadi jang berkepentingan di- 

valutajang disebutkan : terachir. 
“it: 
  

Vishinsky hanja mengatakan 
bahwa ,,Sovjet Uni pada waktwr 
ini sedang mengalamj kesusa- 
han, tetapj negeri itu akan ber- 
buat segala jang “ dalam batas   kekuatannja untuk memperta- 
hankan tjita2 perdamaiannja”, 

  

Kabinet Yoshida sekarang, 
akan tetap memegang pemerin- 
tahan hingga selesai pemilihan2 
umum jang menurut  rentjana 
akan diadakan pada tanggal 19 
April jang akan datang. 

Tak dapat mendjernihkan 

suasana, 
Menurut wartawan U.P, di 

Tokio dikalangan rakjat Dje- 

pang pada umumnja terdapat 
pendapat jg mentjela pembubar- 

an parlemen ini, Karena djatuh- 

nja kabinet Joshida dan putusan 
pembubaran parlemen, katanja 
bukan disebabkan oleh sesuatu 
soal politik jang penting, melain. 
kan hanja sebagai akibat dari- 
pada adanja perebutan kekuasa- 

an dikalangan partai 
jaitu partai Yoshida sendiri. 

Pembesar2 Kementerian 
LN mentjela. 

Pembesar2 kementerian luar 
negeri Djepang, kabarnja men- 
tjela krisis politik sekarang ini, 
karena ini berarti bahwa perun- 
dingan2 diplomatik sebagai pe- 
rundingan2 ganti kerugian pe- 
rang dengan Philipina dan pem- 
bukaan pembitjaraan2 untuk me 
ngadakan penjelesaian perseli- 
sihan2 Djepang dengan Korea 
Selatan. terpaksa harus ditunda 
sementara menunggu terpilihnja 
pemerintah Djepang jang baru 
sesudah pemilihan2 umum pada   UP. bulan April nanti. 

Liberal, 

Progressif 

dibu- 

tidak pertjaja 
99 tan 29 Jawan 2138. 

Masalah persendjataan 
kembali. 

Para penindjau politik di To- 
kio sementara itu meramalkan 
bahwa masalah persendjataan 
kembali Djepang akan merupa- 
kan persoalan jang penting dlm 
pemilihan2 umum jang akan 
datang. 
Dalam hubungan itu, para pe- 

nindjau tersebut mengemukakan 
bahwa ketua partai Progressif 
Djepang, 'Mamoru Shigemitsu, 
kini telah tampak sebagai tjalon 
terkuat untuk djabatan perdana 
menteri dalam kabinet baru nan. 
ti, ketika kampanje pemilihan2 
pada bulan Oktober tahun jl te- 
lah memperdjuangkan program 

partainja jang menghendaki su- 
paja Djepang segera memper- 
sendjatai diri kembali, 

Kabinet baru berbentuk 
koalisi ? 

Para penindjau itu  menam- 
bahkan bahwa kabinet Djepang 
jang baru mungkin sekali akan 
merupakan kabinet koalisi, te- 
tapi bagaimanapun susunannja 
nanti, tidak diharap bahwa se- 
suatu perobaham akan terdjadi 
dalam politik kabinet Yoshida 
jang berusaha setjepat mungkin 
memperbaiki hubungan2 persa- 

''dan devisennja 

- seorang | 

|karta, kini sedang mengadakan | 

ngan maksud mengadakan hu-' 

setjara 

pada lisensi 

ternjata, banjak kaum pedagang 

besar dari luar negeri dalam usaha mendapatkan pasar di 

Indonesia, lebih banjak mentjari hubungan, langsung dengan.im- 

portir2 nasional, antaranja jang tergabung dalam »GABID”. De. 

mikian Herry Agustaman ketua »GABID” MO BA Imepor- 

di. Semarang. 

HARGA PASAR 
Tjatatan tgl. 16-3 di 
Beringhardjo Jogja. 

Barang perhiasan : 

  

Emas 22 karat Ker. Rp339, 

Perak 1 latak ,, 20,-- 

Beras: 
Beras gil.no.1l Ak anu 03 

1 gil.no.2 An lag 

2 ttn. no. Tenan 1,80 

5 ttn. no.2 Ea 1,70 

Djenis: ubi dan katjang : i 
Kentang ALA NAD 
Gaplek Men en TT 

Ubi kaju KEL ane ORA 
Jbi manis Rn an HAN 
Satjang hidjau NN Aa Lan 

Ne Kanan WOse el, 2,50 

Samergk/tolo "A4, 4. h45 
Kedele putih AA Tar Hoo 

» hitam Le 13 
Djg. pipilan putih 1 ,,,,, 0,80 

# Telur dan ternak : 

Telur ajam : Ti bt 03 
Telor itik Le Oo 
Daging sapi Ape Be 

Io. kerbau NAN ag 
» kamb./dombal ,, »  6,— 
En babi 1 1», dekan 

». ajam lek.,,. 630 

Djenis bidji : 
Kemiri kupas Ike, 315 

“Kopi W.LB. (bd) 1,» 1 
Kopi bubuk tian or In 
Rempah - rempah : 

Lombok mr.basah 1,, 1,75 

Lombok rawit LEO ne bat 

Lada putih 1 IG LGA 23 Kari 

Ijengkeh ambon 1, ,, 100, — 

Asam kupas kat ega 
Brambang Ton 
Bawang Ma emo Dara 
Tumbar de bur 
Trasi "B3 Pen Ka 
Manis djangan Naa Oa 
Kelapa 3 bt. 2.080 
Garam kristal Ike “050 

Garam briket en an Mon 

Lain - lain : 

Gula pasir Aya 2,90 

» batu lp, A— 

» kelapa Kg 1,50 

». aren Ki 

Teh B.O.P, lg S— 
Teh rakjat Ibn 

Minjak tanah Ie. MG 

Minjak kelapa Ih 3 sen AAU 

Ikan asin kg, 5— 

Kentjur Aa nia 2,— 

Djae Tenang 120 

Klembak It AT 

Tembakau rakjat 1 ,, ,,- 7,— 

» Virginia Ae Ap 

Gambir kembang 1, ,,  18,— 

» pesagi Pe yA 

Areng 1 ” ” 0,50 

Katjang kulit Ia Oo 

Bahan pakaian : 

Sarung no.1 Ih, 41— 

Sarung no.2 - In 

Kar pak posko 1 gt 00 

Kain tjap Papa 
Blatjo no.1 Pn Ke aa 

Blatjo no. III IE uap 

Popelin no.1 Ian ea 

Pike 1 1. 3,25 

Kain piama ht SGG 

Popelin kembang 1,, ,  &— 

Kambar Ea sea 

!Mori tjap nogo 1,, ,, 10,50 
Mori tjap unto 1, , 6,50 

B . . 

Dunia sana sini 
k Robert Menzies, P.M. Aus- 

trala menerangkan, bahwa ke- 

dudukan Australia telah naik, 

dan diakui oleh luar negeri, Aus 

tralia betul2 berusaha dalam la- 
pangan pertahanan. 

xx Shigeru Yoshida, P.M. Dje- 
pang, telah membubarkan .par- 
lemennja, karena pada usul ke- 

pertjajaan pemerintah dikalah- 
kan. 

xx Moh. Naguib, P.M. Mesir 

mengumunikan, bahwa pemerin- 

tah Mesir telah menjetudjui kem 
balinja puteri Narriman ke Ca- 

iro. 

ik John Foster Dulles, Menteri 

LN Amerika Serikat, akan me- 

ngundjungi India dalam bulan 
Mei jang akan datang untuk me 
lahirkan rasa persahabatan Ame 

rika kepada pemerintah India. 

Andre Francois Poncet, ko- 
misaris tinggi Perantjis di Djer- 
man Barat, telah menjampaikan 
protes mengenai insiden ' udara     habatan Djepang dengan Philip- 

pina dan negara2 Asia Tenggara !   lainnja, — UP. - AFP. 

di Djerman kepada kepala pasu 

kan2 Sovjet di Djerman, Djen 
-dral Vassili Chuikov, 

  

KING OF THE ROYAL MOUNT ED (13) 
  

    

   
Wen 

TUAPORTANT If 
PAPERS FROM 

NTHE VICTIMS 
| PACKAGE 
LOCKER WERE 
IN Srtoken, THE 

POoRLY 
PLANNED 
MURPER 

TN suobENLY 
Pa 
NTO A - 
COMPLICATEP | 
MVSTERY £ 

  
  aa dp 2-20 singa, La 

Copyright 1992 by Ka kai Bi ur Sya ada He 1 
World rigits/rbserykd, £ I£   

im segera mendjadi ruwet. 
— Rupanja s1 Deam hendak   orang mentjuri suraenja 

7 BY GARIDEAN Will MAKE TROLIBLE If 

3 FOR YOL, KING. AND ALL BECALSE R 

Kz LET SOMEONE TES pe THE DEAP MAN, 

  

Sesudah surat2 penting dalam peti Si-korban 
ditjuri, maka perkara pembunuhan. jang “biasa 

kau, sebabnja karena saja telah menjuruh 

  
membikin susah 

Si-korbam 

  

ar LAROLK!IM SLIRE THE MURDER: 
KAS COMMITTED HERE AND THAT DEAN'S, 
BUTLER, HATCHEK, peran YOU 

  

Te Djangam: pikirkan, Larous! 
saja jakin, bahwa pembunik 

han imi terdjadi 
budjangnja - Dean, ' Hatcher 
itulah, jg memukul engkau, 
Mari kita tjaba, 

  
? a 

disini dan 

  KANE CR 

ILL CALL THE COMMIS” 
S/ONER AND PLT KING IN Pe ana pc) TAL K 
aa aa MAY 2 WI 

TI NO DEANSI HAVE 

    akan mama Te 
“menjerer Kimg dalam. perkara mi 
kau boleh pergi, Hatcher? 

— Tidak, Dean! Ada sesuatu jang hendak 
saja bitjarakam dengan tuan! 

, Hepen ap Mn drum aan de Ha te KIA 
N 2 ai KE ER P0  
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Ma Se Pukul | 1.00 — 92-00 Mental 

keras minum es, minum | 
(| xopi, minuman keras dan me | 
| rokok. ta Ant, : 

  

'RADJAWALI — SINAR. 

training. j 
Selama, dilatih pemain? dila- | to Na ni perlawanan | mang 

ulet dari Tan Liep Tjiauw | 

ATLETIK , 

.KEN WEISNER PETJAH: 

“"KEDAULATAN RAKJAT" 

UT 2? Sh 1-135- Ba 

KAN REKORD LON- 
TJAT TINGGI 

DUNIA 
Dengan lontjatan 6 feet 
1,5 inches. 

  

(EF HALAMAN 4.“ 

  

    

5 : “Dar $ aan 

& | tara 

Me manetcadi Kakak 

sungkan 

  

    

ta, 8 
Harahap, Nuzirwan, Liem 

eri dari Motiram 
ut bermain, 

  

   

      

   

  

$ a Mottram melawan Tan Liep | 

iauw 
agi, 
Nk ulet, teris- 

djago Inggeris itu me- |      

nnis Inggeris Raya, Tony Motti 
eperti Tan Liep Tjiauw, Ketje Sudarsono, Fir- 

digelanggang Ikada 
1 EDJAK Sabtu hingga Minggu sore jang lalu digelanggang 

demonstrasi tennis. jang dimain. 

Joe Djiem, Iesje Rasjid dan Nj. 
2 dan Kenaha ana" terganggu 

- Hercutes dalam menghadapi 

  

.jang 
g 

Paha aga tara P.B. ,/Radjawali” Djogoju- 
dan dengan P.B. ,,Sinar” Widji- 

|lan, bertempat. 

4—5 
“Pada tgl. 15-3 djam 07.00 pagi 

lalu telah dilangsungkan 
pertandingan persaudaraan an- 

di. gelanggang 

Radjawali. h. 
Dengan 

lengkap terpaksa tuan rumah 

susunan jang tidak 

sin, 
— mahasiswa dari Marguette 

“University — jang telah berha- 

sil mentjapai djuara kedua da- 

lam 

musim panas 
tinggi, kinj telah dapay mem- 
perbaiki rekord lontjat 
dunia jg. dilangsungkan di Phi- 

U.P, kabarkan dari Wiscon- 
bahwa atlit Ken Weisner 

pertandingan Olympiade 
bagian  lontjat 

tinggi 

lontjatan 6 

   na 

g dilangsungkan Ming- 3 
    

| ajelas terlhat karena Hercules & 

Maesa kemarin, tidak berhasil | menjerah dengan 4 — 5. Per- 
9m nperlihatkan permainan Se- | mainan berdjalan kurang memu- 
bagaimana biasa, dan hal ini askan, karena gangguan udara. 

  

ladelphia dengan 
feet 1,5 inches. - 

kord dunja 
oleh Ken Weisner' dalam ge- 

Perbaikan re-- 

tersebut  ditjapai 

  

bintang pilem 

Okt raga diadakan 
Hi putaran sendiri, Pe putonia 

Pa Ta memang saja sangat 
akuri. rae, jang saja tidak tjo- 
tjoki, kok peladjar2 waprita di- 
Sela Pe Nae h dje- 

Aih, Bung (Su)djahil. Kata 
memang tenaga wanita sudah | 
tiukup Ibanji , tentu baik jang 

mengadjar olah raga kepada pu. 
teri seorang dewi. Tapj kalaw 

belum ada, dan jang tersedia 
tjuma an porn mau bagaimana? 

djangan 

  

| suka tjari2. 

Pa suruh - panggil 
dokter dari sapna ? 

  

  

BEAJA TALAK, NIKAH 
& RUDJUK MAHAL ! 

- Dalam rapat pradja kapane- 
won Prambanan hari Sabtu jl. 
selain membitjarakan tentang | 
keamanan, kesehatan, dsb.nja 
djuga dibatjakan peraturan ba- | 
ru mengenai beaja Nikah, Ta- 

lak 24 mengenai be Peraturan | baru 

itu isinja menjatakan ada “Ke- 

naikan beaja, jaitu dua Kali li- 

pat daripada beaja jang lam- 

pau, Peraturan baru itu oler 

rakjat dirasakan terlalu berat. 

Rapat itu kemudian mengusul- 

kan, agar ditindjau kembali de- 

ngan tjatatan minta dilang- 

sungkan peraturan lama. 

MUNGKINKAH DAERAH 
—. JOGJAKARTA 

Terdri dari 2 kabupaten 

sadja. 
5 Anggauta DPRD Istimewa Jo 

jakarta dari seksi 1 Brotohar- | 

sojo menerangkan kepada .K- : 
R", bahwa ia bermaksud .me- 

madjukan saran kepada DPRD 

djika nanti membitjarakan soal 

otonomi daerah kabupaten2 di 

Jogjakarta. Menurut pendapat- 

nyja, Gjika kabupaten2 dalam da- 

erah Jogjakarta diberj kekuasa- 

an Otonom: jang akan berarti 

mati hidupnja tergantung kepa- 

da kekuatan Kabupaten sendiri, 

maka dengan pembagian djum-' 
lah kabupaten seperti sekarang 

ini tidak dapat dipastikan akan - 

langsungnja. Menurut Brotohar. 

sojo, lebih baik diadakan gabu- 

ngan2 kabupaten sadja. 4 kabu- 

paten jang sekarang akta, “di- 

djadikan 2 kabupaten disamping 

nja kotapradja Jogjakarta jang | 

sudah wmempunjai kekuasaan 

otonomi. 

Dengan adanja kabupaten jg 

dua itu, kemakmuran dapat di- 

usahakan oleh kabupaten2 itu 

sendiri, sebab disamping mem- 

punjai daerah2 minus, masih ada 
djuga daerah jang 

surplus. Djuga tentang forma- 

si kepegawaian akan lebih .ef- 

fectief. Demikian Brotoharsojo. 

BV.C. — LM: 30 
Sabtu sore jang lalu dilapang- 

an B.V.C: telah dilangsungkan 
pertandingan sepakbola kom- 
petisi Persidja kelas 1B, antara 

kesebelasan? B.V.C. kontra In- 
donesia Muda. Pertandingan ter 
sebut dimenangkan oleh B.V.C. 

  

dengan angka 8 — 0, — Ant, - 

| achirng: imenangkan oleh Mot- | 

, tram mem ikin 1 bidji pembala- 

   

|djadi juce. Gome ke-9-itu achir- 

dgn. demikian memperketjil ke- 

dipandang 

m set pertama “jang 

: | dengan 10 — 8. Dalam set 
ertama, Liep Tjiauw leading | 

sampar 3-— 0. Kemudian Mot- 

  

san dari service Liep Tjiauw, 
membikin kedudukan 3 — 1. Da. 

“game ke-5 Liep Tjiauw 

a dari service Mottram. Dua | 

Nan kemudian direbut oleh 
|Mottram untuk membikin ke- 
dudukan mendjadi 4 — 3. Tapi 
game ke-8 dengan ,,spreiding” 
(kotjokan) jang baik sekali, Li- 
ep Tjiauw menambah. kema- 
ngannja mendjadi 5 — 3. Game 
ke-9 adalah sial bagi Liep Tji- 
Fauw. Sesudah dengan 40 — 15 
Liep Tjiauw menjia2kan kesem- 

'patan untuk menangkan set 
pertama itu. Dalam mengemba- 
likan pukulan Mottram didepan 
met, Liep sudah gagal untuk me 
nangkan set pertama itu, karena 

pukulannja njangkut dinet, se- 
hingga Mottram dapat menjusul 
dan membikin kedudukan men- 

nja dimenangkan oleh Mottram, 

tinggalannja mendjadi 5 — 4. 

Dari saat ini kedudukan se- 
imbang, mula2 Mottram menang 
kan service Liep Tjiauws mem- 
bikin kedudukan mendjadi sama 

(5 — 5, Game ke. 11 dimenang- | 
| kan kedudukan mendjadi 6 — 6. 
Kemudian Mottram leading 7 — 
6.-Digame ke-14 kedudukan men 
Gjadi sama lagi 7 — 7.-Sampai 
game ke-16 kedudukan masih 
djuga sama, 8 — 8. Kemudian 
Gua game terachir dalam mana 
Mottram banjak dimuka net, di- 
menangkan oleh Mottram untuk 
menutup. sei pertama itu de-j 

pat merebut dua game kemudian 
tapi dalam game ke-4 Liep Tji- 
auw membikin kedudukan . men. 
djadi 2 — 2. Game ke-5 dime- | 
nangkan oleh Mottram, sedang 
game ke-6 adalah bagi Liep Tji- | 
auw, 3 — 3. Dalam game ke-7 
kelihatan Liep Tjiauw sudah sa- | 

ngat letih, pukulan2nja ta' save 
lagi, teristimewa pukulan back- 

: hand- -nja lemah. Dan ini 
diketahui oleh Mottram jang te-" 

|rus - menerus menijerang kele- 
mahan Liep Tjiauw itu. 
Pertandingan set kedua 'ini di- 

menangkan oleh Mottram de-. 
ngan 6 — 3-Permainan Motiram 
baik sekali. Pukulan2 drive, back 
hand ..drive, volley, dan istime- 

Wa smashknja, mengagumkan 

  
    

ngan effekt. 

Tan Liep Tjiauw bermain de- 
ngan tenang. Pukulan drive hatf 
court dan ,,Spreiding” jang di-: 
lepaskan Liep Tjiauw memusing- 

kan djuga Mottram, — Ant. 
  

Eng 

SEPAKBOLA : 

HERCULES | DITJUKUR 
GUNDUL"'-5-0 OLEH 

MAESA 
B.V.C. — LM. 3 — 6. 

Kesebelasan Maesa telah 'ber- 
hasil ,,mentjukur gundul” kes. 
Hercules dengan 5 — 0 dalam 
pertandingan. kompetisi Per- 
-sidja kelas utama jang berlang 
sung hari Minggu sore jang lalu 
dilapang Deca Park, Djakarta. 
Pertandingan antara dua ke- 

sebelasan tersebut diatas, men- 
dapat perhatian besar dari pe 
nonton. 
Pada umumnja sebagian be- 

sar permainan Minggu itu, di- 
kuasa: oleh Maesa, jang ketjuali 
bermain dengan penuh sema- 

ngat dan kesungguhan, djuga 
telah keluar dengan pasangan 
lengkap: Sebaliknja dari itu,     

  

Gapat | 

Servicenja keras dan penuh de- || 

  

dewasa inj sudah : tidak mem- 
-punjai trio jang lengkap, dgn 
keluarnja “pemain  Pieterzen 

aris Hercules, ditambah lag. 
karena pemain Lips kemarin 
tidak tampil kelapangan hidjau. 
Seperti @iketahui, pemain Pier- 
terzen kini bermain untuk kes. 

: Mata. 
mperbesar lagi kemenangan |.   

PEMAIN2 P.S.S.I. 
| DILATIH 

“Dibawah pimpinan Choo Seng 

Gue hari Minggu jang -lalu di- 

traning - centre mulai dilatih Ik. 

20 pemain P.S.S.I. jang atas 

undangan Pengurus Besar P.S. 

SI. jang sudah berada di Dja- 

karta. Pemain2 darj Surabaja 

baru ditunggu 

hari ini. 

Atjara latihan jang telah di- 

| tetapkan ialah : 

Pukul 06.00 physical training 
(gerak badan). 

Pukul 07:30 — 69.00 General 

Training Uatihan umum). 

Pukul 11.00 — 12. -00 Latihan 
teori. 

Pukul 16.00 — 18.00 Latihan 

permainan bersama (teamwork) 

| TPLUXOR" 

MULAI | 

kedatangannja 

'jad, seksi tehniek dari Panitia 

| membitjarakan   
SULAWESI KIRIM 2 ROM- | 

'BONGAN KEPON | 
Kini telah pasti, bahwa pada 

'pekan olah raga nasional ke ti- 
ga jang akan datang, prop Su- 
lawesi akan diwakili oleh dua 
rombongan, jaknj rombongan2 
Sulawesi Utara dan Sulawesi 

Selatan, sebagaimana hal ini te 

lah berlaku pada Pon kedua jg 

lalu. Keadaan ini telah dibenar- 
kan pula oleh kominet. olympia- 
de Indonesia, mengingat Ke- 
mungkinan penjelenggaraan2 
setjara praktis. Berkenaan de- 
ngan ini kini panitia PON ke- 

tiga Sulawes Selatan akan me- 

ea lagi feeling dgn. pa- 

nitia pon ketiga dari Sulawesi 

Utara untuk menetapkan batas2 
persiapan bagi masing2 panitia, 
diantaranja daerah2 mana jang 
dilingkungi oleh masing2 pani- 
tia. Dalam pada itu pada hari 

PON' ketiga Sulawesi Selatan 

akan berapat untuk menentu- 
kan tjabang2 olahraga manakah 
jang akan diikuti dan guna 

tjara2 persia- 
pan selandjutnja. — R.M. 

TINGGAL SATU MALAM INI. 

17 TAHUN 
  

  

Teks 

INDONESIA 

  

  

| Laraine DAY 

pe 

When you 
see these 

sisters face 
cachi other— 

“One loving, the 
. Other hating— & 

you'll witness 
one of the 
finest mo- 

ments of 

screen 

drama 

ever presented! “@ 

IDA LUPINO 

  

JO SIR 

  

“BESOK MALAM 
Dane CLARK 

“WITHOUT HONOR" 

ISOBOHARSONO 
Ka PERTAMA. 

    
   

                

   

   
    

   
   

DENNIS MORGANG 

Belanda. | 

| 

Franchot TONE. 

187:3 | 

17 TAHUN. 

APA 

SALAH: 

KU? 

1 

ME- 

NGAPA 

DIA 

' MEM- 

BENTJI 

AKU? 

Panggang tertutup. — Ant, 

12.30 

| 13.15 

N 
17.00 

17.45 

18.00 
18.30 
19.15 

20.15 

20.30 

21.15 

  

Radio 
SELASA 17 MARET 1953. 
Gelomb.: 42,25 59,2 & 122,4 m 

Musik siang hari oleh 
Korps Musik Res. Inf. 13. 
Beberapa Krontjong 

modern. 

Mari bergembira dengan 

anak2 GSRM dengan 
iringan musik Irama 
Masa. . 

Santapan djiwa Angkatan 
Perang. 

Musik tenang. 
Taman Pemuda. 
Mimbar Seni Sastera oleh 
Lembaga Seni Sastera. 
Merdu meraju oleh 

Tino Rossi 
Seni Suara Djawa oleh 

Tjipto Budojo. 

Siaran Tritunggal oleh 
studio Solo, Jogjakarta 

dan Semarang. 
  

BA: ,,Saia heran apa sebab 
foto Brotho melajani orang 
banjak dgn. alat sederhana 

bisa tjepat bin ringan?” 
RES: ,,Sebabnja ke 1 karena 

seniman, 2 seniman bukan 
bordjuis, 3 untuk menutup 
kemunduran harus bekerdja 
keras, meskipun sampai otak 
berdarah keluar dari utjus”.   

  

     

   

   

Amerika jang 

terkenal. 

Na 

  

»Sesungguhnja.... mandi dengan 

Sabun Wangi Lux adalah suatu 
tjara untuk mempertjantik diri. Ka- 

rena itu pertjajakanlah rawatan 
kulitmu hanja pada Sabun Lux. 
Segarkanlah tubuhmu setiap hari dengan mempergunakan 
'kepaedahan busahnja jang berlimpah-limpah, lebih? pula 

karena ia memberikan bau harum bunga jang sedap”. 

  

— 

& 
   
    
     

LUX 
putih, murni, 

halus bagi kulit 
Njonja. 
   

SABUN WANGI 

dipakai oleh 9 dari 10 bintang”? pilem. 
  

    

  

  

  

  

  

  

        

      
  

  

  

  

  

  

ANGGUR 

serong 
yap GARUDA BOLA pUMA 

Mn Na im ANGGLI TENTU MERASA - 
— SEGER VAN GUMBIRA. TIOBALAH MINUM 

HOO, Toko VICTORIA, TJIN TEK YOK PANG. 
Djuga. bisa aga beli di Toko2 dan Rumah Obat, 

118-3. 

Agen Magelan “yi TJIEK YOK FONG, Toko Lin 
PING & AN. ok. LEE SANG, Toko Obat ENG TAY 

    

     

    
     

    

   

  

  

A 
WARNER BROS. 

PICTURE 

with JACK CKRSON - GLADYS GEORGE 
Faye Ernerson « Dirceted by VINCENT SHERMAN: 

Screen Play by Daniel Fuchs and Peter Vtertet 

   
183-3   Pos 

  

  # 

  Harga & LN 9,— Pesanan lewat pos tambah ongkos kirim 
Rp. sa 

BUKU BARU “ 

Hukum Atjara Perdata 
— di 1 

“Indonesia 
Oleh : MR. WIRJONO PRODJODIKORO. 

(Ketua Mahkamah Agung di Indonesia). 

KETERANGAN ISI: pengertian dan sifat Hukum 
Atjara Perdata, Kedua belah pihak berperkara, Perwaki- 

lan dimuka Hakim, bagian kekuasaan. mengadTii antara 
Pengadilan2 Negeri, dan seterusnja semuanja terdiri atas 

“17 bab. 
O—x Perlu diketahui oleh setiap warganegara, lebih2. 
oleh para mahasiswa, para pemimpin organisasi dan siapa 
sadja jang dalam pekerdjaan sehari-hari 2D sangkut-pa- 
utnja dengan pengadilan. 

“Badan Penerbit NASIONAL 
Gondomanan 1. — Jogjakarta. 

» BG. TOKO BUKU. 

  

        

        
        

Dari atu kami harap pada sidang Naa dan jang ber- 
wadjih memperhatikan seperlunja. 

Menjaksikan : 
1. Pegawai Kalurahan 

Baledono. 

(SARIDJAN). 

Wassalam. 

Keluarga 

“ KJAI SJA'RONI & M. JUSUF. 

: Desa Baledono Purworedj 
2. Lurah Desa Baledono 1 

Purworedjo. 

(MOCH., TOLKAH). 181-3. 

      agan 

Berhubung dengan kesehatannja Sdr, R, SUWARNO 

SASTRODIPUTRO, PRES. DIR. N.V. PADI 
semendjak. tgl. 9-3-1953 s/d 9-5-1953 didalam. istirahat. 
186-3 

  

. Obatnja kurang tenaga en lini . 

AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG . OCCULTIST, 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCUILTIST, Lebih 20 tahun ber- 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DiL- 
HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari hati sanubari 
Tuan/Nona/Njonja, Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 
pergian, promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja. Consul Rp.10,—. Djuga ada sedia sepssial 

Perempuan datang bulan 
tidak tjotjok atau telat, (Rahasia disimpan). 
Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie), 

16-3 Kamar No: 18 Jogja, 

  
    

Foto: BROTHO. buatan UNILEVER. 
182-3. Menduran 19 Dk. : 

: ji 2 Be an ma UT 

SEM SEN. Menjediakan kitab - kitab: 
MALAM PERTAMA 19 TAHUN. 

: Teks. Indonesia. Sunarno (cei) — -Emu- Ukur Ruing 
Djil. I Telah disjah- 
kan oleh Kementeri- 

| 21. Tape Be be na Rp. 7,80 

|. Sumarno (cci) -. Omu.: Ukur “Ruang 

| 3 Djil. II Telah disjah- 

' kan oleh Kementeri- 
| : san PA UR bni Ma 

: Moh. Sadii dan Sufaat — mu Ukur Melukis $ 
ajib Pe ga baA HP tab 

# si M.M, Hadiprabowo : -——, Azas-azas Ekonomi . ,, 12,50, 

| S. Surjotjaroko & Sudijat — Umu Bumi, Ekonomi 

| Bosan DP RAK 1 YO-— 

| Pak Katno m3 Natjapah Sa tea, Ae — 

Sarwasih — Latihan untuk Udji- 

| ani ke SMP »6— 

| Mangunsarkaro — Sosiologi dan Kebu- 
dngan Kh » 2,50 

Hai “erik aa asar-dasar Pendi- 
TINGGAL SATU TUDJUAN ... MEMBELA. SUAMI. Manan ana Nang SO 

J2- MATA2 1! 5 SATU2 Na Pa Han MENDJADI an 27 5 Non alan “enda taK menaga 

Film spionnage hebat jang pernah diudjudkar di | an Ilmu Ukur Melu- 

tajir Pa Sea kis. Penerbit Kemen. 

terian PP, & KK...» Ora 

Masih tersedia: OLIE VERVEN. 

“PERHA TI AN. Menerima pekerdjaan Stenscil untuk : UNDANGAN, 

2 10 HOP DIKTAT, SIARAN dan lain-lain. : 
Hari SELASA malam tanggal : 17/18 Maret? 1953 Tiap2 pesanan harus disertai uang harga dan ditambah 

8 ongkos kirim 10” sedikitnja Rp. 1,—. WAJANG oranc Ngesti Pandowo | DP eka aoi" 
bermain “disedung CHE. —-JOGJAKARTA | 2 
Mengambil tjeritera : PUSAT : Djotis N No. 5 (Pav. Utara) Ana 3 

K NO GUG n BB" JOGJAKARTA. 

” RES | TJABANG : “Taman Bausasran No. 9 180-3, 

La Pen Oa PRA MR NINA REI Eee ARA NAAA 
Penjelenggara Ig Na 

185-3 PANITYA PON III | DAERAH. 
——— — ——— aa ——— —— ma . -, 5 

TELAH TERBIT (persediaan terbatas) 

BANTAHAN L sih S at h | d 5 

Berita Nasional tg. 2 Maret 53 ” | 
Tjetakan Ke IV 

Berhubung dengan ' berita Nasional jang dimuat pada : 2 5 : 
tanggai 2 Maret '53 jang lalu. Dengan berkepala ,/TASIL Bagi Sekolah Rakjat 
PENANGKAPAN DI FURWOREDJO” antara lain berbu- teh Mntou idiawilat 5 
nji »-... terdapat bukti sebuah pistol dirumah Kjaj Sja'- (Oleh Wasista Dwidjawijata) 
"on d Seputjuk steng i ah M. suf “ 2 Wih i Bea met yg Pena K en SA Seizin Kem. P.P. & K. didjual kepada Umum. 
Berita itu tidak betul sama sekali. Kerna diwaktu diada- Hakan Rp Gen rek Kirin rs ha 
kan penggeledahan dirumah tersebut tidak terdapat bukti 5 

apa-apa. Penggeledahan tersebut disaksikan djuga oleh se- $ PUSAT PENDJUAL : 7 
orang pegawai kalurahan Baledono bernama: SARIDJAN. | . : 5 

Supaja dapat melantjarkan djalannja pemeriksaan terha- N.V. Badan Penerbit NASIONAL : 

dap Ban Pa d 2 Wen jang Ten K . Bagian Toko Buku - 
masih ditahan, maka kami selaku keluarga orang2 tersebu £ 
membantah dengan keras atas kebohongan berita diatas. (Djl. Gonflomanan 1 — Telp. 323). 

PENDJUAL2. 
. JOGJAKARTA : Toko Buku! Hier Hoo Sing”, Gang Lor: 

| Pasar, 4 
Penerbit Indonesia, Petjinan 9. 
Toko Buku Ganeca, Djl. Margomuljo. 
Toko Buku Usaha Kita” Djl. Ngabean 24, 
“Toko Buku Mercuur, Tugu Kidul. 
Toko Buku Pembangunan, Tugu Kidul. 
Toko Buku K.R. Tugu Kidul 42, 
Toko Buku Garuda, Tugu Kidul. 

MUNTILAN 3 Toko Buku! Koo Jong Tjwan, Djl. Raja 31 
MAGELANG : Toko Buku/ Santosa, Djl. Raya 3. 
PATI : Toko Buku ,,Ana”. 
DELANGGU : Toko Buku Rias. $ 

SOLO : Toko Buku Lauw, Pasar Pon Solo. 
Toko Buku A.B.C. 
Toko Buku ,,Budi Laksana”. 
Toko Buku Slamet. 
Pendjual Buku 1001, Djl. Kebalen III/18.: 
TOR Buku Merdeka, Wetan Pasar Pon 137. 

KLATEN : Toko Buku Naga. 4 
PURBOLINGGO : Toko Buku Gan. “ai 
PURWOREDJO : Toko Buku Kartosentono. 

NGAWI : Toko Buku Hond, 

TEMANGGUNG : Toko Buku Ima Peni. 
TJIREBON 1 Toko Buku Libra”, Djl. Kanduran 43. 

: PURWOKERTO : Toko Buku Pantjawarna, Djl. Raya 270.A, 
SEMARANG : Toko Buku April, Djl. P. Djohar, 

Typ sKEDAULATAN KAKJAL" 1592/59/8.0.14, 

 


