
  

      

    

   
    
   

     

    
       

    
    

     
    
     

       

     

     

    
    

     

      
       

    

      
     
   
     
       
     

       

       
   
    

     
       
   
     

           
   
   
     

    

     
   

   

   
    

    
      

          

     
    

   
    
   
     

   
    

     

     

   
    
     

     

     
     
  
  
    

Me 

« 

@jelis Tinggi Belanda Rabu 
. anggota Partai Anti - Revolusi- | 
Naas "7 'yera mengatakan bah- | 

Li Takan 13 

: Mentuk memperbaiki keadaan di- 

t 

pa 

Pemeriksa an Sultan: Hamid: 

' "Dia berdosa,. 

    

pematanwahi 1 
Diminta bentuk panitia | 
angket. Tt 

sana kalangan Antara” . 
Oemar “kabar, bahwa P4 Pusat 
herdasarkan 'kenjataan, 'bahwa 

'SBBI dan 

X3 

   

  

| selesaikan | 
dengan andjuran, telah putus- 
kan untuk minta Menteri Per- 
buruhan bentuk komisi angket | 
dian sementara angket: 
ra baik buruh Lupur 

bank tidak mengadakan tinda- 
kan. « 7 
& Bukaan” ini diambil tanggal 

21/8-”53. Sebagai 
pihak akan adakan pe- 

mogokan pada tangga TN 
— Ant, 

  

sj 

(ITA 

IRLAN BARAT MAROKO? 
Keadaan tidak bagus, 
dan dipedebatkan dalam 

« senat Belanda, 

Dajam - perdebatan 
Anggaran belandja kementerian 
urusan seberang lautan Belanda 
jang dilangsungkan dalam Ma- 

#: 

Lt   
n di Irian Barat tidak 

k-dan dikatakannja bahwa 
btkan sadja bantuan dari luar 
negeri sadja.. jang dibutuhkan, 

saha. 

& Dalan perdebatan tadi, ang 
Hota Katholieke Volkspartij 
Hropman menjatakan, bahwa 

apy “jang dibutuhkan untuk 
memperbaiki keadaan di Irian 
ialah — tindakan?” : dengan 
memperhatikan kepentingan 
penduduk asli disana, Nederland 
harus memadjukan Irian, kata 
Kropman 

“'De Dreu, dari Partij van de 
Arbeid, “menekankan betapa 

perlunja ada bantuan internasi- 
onal untuk Irian. 

“ Anggota2   

diketahui | 

mengen ai. 

  

“Pemeriksaan Andi 

   

Kinnolat ke Djakarta dengan perasaan ketjil hati 

EMARIN SIDANG PENGADILAN TENTARA TELAH MELANDJUTKAN 
PEMERIKSAAN PERKARA ANDI AZIS. SEPERTI PADA HARI PER- 

" TAMA, PEMERIKSAAN KEMARIN BERDJALAN LANTJAR DAN DALAM 
SUASANA TENANG. DJUMLAH JANG HADLIR DIDALAM RUANG AGAK 
KURANG DARI PADA HARI PERTAMA. SEDANG PERHATIAN UMUM Di- 
LUAR GEDUNG PERSIDANGAN JANG MENDENGARKAN PEMERIKSAAN 
ITU DIBAWAH MICROFOON, TETAP BESAR SEKALI. ANDI AZIS TIDAK 

: HENDAK MENGULANGI KETERANGAN2NJA JANG KEMARIN, DAN PER- 
. TANJAAN2 HAKIM PUN TETAP DIDJAWAB DENGAN SUARA TEGAS DAN 

ATAU 

K 

HANTEP "SAJA" 

“Tidak merasa dipe- 
ngaruhi atau diperalat 

orang lain. 

Atas pertanjaan2, terdakwa ' 
menerangkan, bahwa dalam tin- 
dakarnja memberontak  terha- 

dap kekuasaan jang sjah itu, 
ia merasa terpengarua oleh So- 
moukil, tapi katanja, selain So- ' 
moukil tidak ada lagi lain2 pem- 
besar NIT atau orang2 federa- ' 
lis jang mempengaruhinja. Da- | 
lam pada itu diterangkannja, 
bahwa beberapa banjak orang 
jang hadlir dalam rapat pada 
malam tgl. 4/5 April itu. -me- | 

njambut hasutan Somoukil. Ta- 
pi, kata terdakwa, pada waktu 
itu ia tidak ada mempunjai pe- 
rasaan diperalat oleh Somoukil 

  

Perintah Andi Ann 

| katjauan. 

| tis Somoukil, 
| takan tidak tahu sama sekali. 

  

KAN OLEH BADAN PENERBIT .KEDAUL LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA SSI 
    

“ 

Aziz: : 

(PAT BANT JAN F 20.000,- 
An 5 

Djangan sampai 

KA 

makan korban 

"TIDAK". 

ga akibatnja disana terdjadi ke- 
Hal itu, jaitu jang 

termasuk bagian2 rentjana poli- 
terdakwa, merga- 

Terdakwa selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa Sukawati, pada 
waktu itu Presiden NIT, telah 
menjanggupi kepadanja untuk 
memberi bantuan uang sebanjak 
F.20.000 (dua puluh ribu). Dan 

| uang sebanjak itu memang te- 3 
lah diterimanja. Dikatakannja, 
bahwa uang itu dipakai untuk 
membeajai semua anak buahnja 
jang diperintahkan olehnja un- 
tuk bertindak. 

”"Yahukah Kapten Andi Azis”, 

tanja ketua, "tentang adanja 
schema sumbangan uang dari 
kaum kapitalis sebanjak F.10. 

lain menjatakan, | atau lain? federalis, Somoukil | 000.000-— untuk keperluan mem 
bahwa Nederland harus . mem- | pergj ke Menado, menghasut | pertahankan NIT ? Djawab ter- 
punjai alat2 kekuasaan dalam) Knil disana, lalu ke Ambon, | dakwa dengan keras: ”Tidak, 
menghadapi masalah Irian. — djuga menghasut disana, sehing- | baru sekarang ini saja tahu itu”. 
  

  

NE gp Epen 

Ban 

D 2 Te 

“anti Batan 

ALAM pembatjaan reguisitoirnja 

"menit lamanja, mula2 Djaksa Agung Suprapto terangkan, 

'Berkiatinnja menusuk hati rakjat 
jang lebih kurang 10 

bahwa berbagai pertjobaan telah dialami untuk mempertahan- 
kam kemerdekaan negara jang telah diproklamirkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa kali pertjobaan itu demiki- 
an hebatnja, sehingga seolah-olah kita tidak berkuasa untuk 
mengatasinja, djika kita hanja melihat akan bandingan keku- 

atan? lahir kita dengan menga kita pada wktu itu, 
Djaksa Agung. ar 

Maka menurut 
karena ini kemudian ada orang2 
jang berkisar, membelok kare- 
ma tidak pertjaja akan kekua- 
tan sendiri, karena Kelemahan 
djiwa mereka dan membantu 
musuh kita pada waktu itu, un- 
tak menghantjurkan semangat 

perdjuangan kesatuan kita de- 
ngan sadar atau tidak dengan 
kesadaran. 

. Perbuatan2 tertuduh oleh 
“Djaksa Agung dinamakan tidak 
:ketjil, baik dalam pelaksanaan- 
aja, Maupun dalam arti dan aki- 
batnja. Malahan perbuatan2nja 
itu sangat menusuk hati seba- 

gian besar dari rakjat kita se- 
demikian rupa, sehingga sangat 
lah sukar bagi pemerintah un- 
tuk menenteramkan mereka dan 
.mentjegah mereka jang meng- 
hendaki tindakan jang radikal 
terhadapnja. Mereka berpikir : 

dia  berchianat 
terhadap bangsa Indonesia. Bu- | 
at-apa diberi ampun”. Karena 
kemarahan rakjat jang demiki- 
ar besarnja, maka, menurut 
Djaksa Agung, jang berwadjib 
terpaksa harus mengadakan pen 
djagaan jang teliti untuk me- 
lindunginja dari kemungkinan 
tindakan2 mereka jang tidak 
sabar lagi. 

Pemeriksaan sulit, karena 
“peranan Westerling. 

“Selandjutnja Djaksa Agung | 
terangkan, bahwa pemeriksaan 
perkara. ini mengalami banjak 

kesulitan, terutama karena bing 
ga kini tidak dapat memeriksa 
Neneng jang melakukan pe- 
ranan ter Fanta Kesulitan di- 
alamy dalam usaha mengumpul- 
kan bahan? untuk memberi gam 
baran « dari kedjadian?2 di Ban- 
dung, . di Djakarta ba La cab 
nja. 
“Dalam perdertibnane sidang2 | 

Mahkamah Agung ternjata, bah 
wa palla awal bulan Djanuari 
1950 dibeberapa tempat di Dja- 
wa Barat (Bandung, Tjimahi, 
Djakarta dan sekitarnja) » ada 
“suatu gerakan jang menamakan 
diri Angkatan Perang Ratu A-' 
dil (APRA) dan Ratu Adil Per- 
satuan “Indonesia (RAPI), Tidak 
lama kemudian dapat dipasti- 
kan, bahwa gerakan ini disusun 
dan-diorganisasikan setjara mi- 
liter serta semula dipimpin oleh 
bekas kapten KNIL R, P, Wet 
terling, 
. “Manifostasi jang pertama ina 
gerakan, tersebut adalah ultima- 
tum. jamy dalam. surat tuduhan 

dimuat. $ub primair jang oleh: 
Westerling disampaikan kepada 
pemerintah PTN Pasundan, 

pendapatnja. , 

demikian 

  

DARI REDAKSI : : 

Kemarin telah kita mu- 

atkan tentang verslag pe- 
meriksaan Sultan Hamid 

oleh Mahkamah Agung di 
. Djakarta. Koran kita ke- 
martin hanja memuat ver- 

slag dari Ant. jang menge- 
nai pokok-pokoknya sadja. 

Maka dari itu mulai hari 5hi 
versiag itu akan kita leng- 

kapkan. 
  

Ultimatum tersebut menundjuk- 
kan ' dengan djelas, bahwa 
APRA/RAPI adalah suatu ke- 
'kuasaan bersendjata dan suatu 
organisasi jang tudjuannja ia- 
lah melawan apa jang dinama- 
kan mereka" usaha pemerintah 
pusat untuk melikwidir negara2 

bagian dari RIS, chususnja Ne- 
gara Pasundan, pertempuran2 
kalau ultimatum tidak diterima 

| akan terdjadi. " 

Tidakan pemberontakan, 
Djaksa Agung berpendapat, 

bahwa sebab menjampaikan ul- 
timatum tadi gerakan itu harus 
dianggap sebagai suatu tinda- 
kan pemberontakan terhadap 
kekuasaan. Pemberontakan ada- 
lah bersendjata melawan keku- 
asaan jang sah, jang menggang- 
gu ketenteraman umum dan 

ketertiban umum, Pengertian 
pemberontakan mengandung pu. 
la arti mengadakan aksi setja- 
ra besar-besaran. Pemberontak- 
an selandjutnja ada djuga kalau 
mengikuti suatu ”gerombolan” 
ataupunjdan menggabungkan di. 
ri pada sesuatu ”gerombolan” 
jang dengan mempergunakan 
'sendjata menentang kekuasaan 
bersebut diatas Dea maksud 
mejawannja. 

Menurut pendjelasan atas pa- 

sal 108 KUHP, demikian Djak- 
sa Agung selandjutnja, maka 

ada suatu gerombolan” sepertf 
jang dimaksudkan dalam pasal 

(108 KUHP, djikalau ada suatu 
organisasi serta suatu tudjuan 
politik, Kedua sjarat itu dipe- 
nuhi APRA/RAPI sebagaimana 
ternjata dari  ultimatum tadi 
dan dari apa jang telah dipas- 
tikan dalam sidang pengadi- 

lan ini. 
Pada waktu itu tertuduh men. 

djabat Menteri Negara RIS, se- 
orang anggota pemerintah pu- 
sat jang telah dipertjajakan 
oleh. rkjat untuk bersama? da- 
ngan anggota2 pemerintah lain- 

.nja memperhatikan serta  me- 
njelenggarakan — kepentingan2   

ngan rakjat, 

Lawa rakjat. uptum, sajiwa- 

  

rakjat seluruhnja dengan seba- |. 

| ik-baiknja. Tetapi ia bukan mem 
perhatikan serta menjelengga- 
rakan kepentingan rakjat,  se- 
baliknja ja menentang kepenti- 

ja menentang dji- 
IS1O- 

nal jang menghendaki kesatuan. 

Pemungkiran & Penga- 
kuan Hamid tak dapat 

menolongnja. 
Djaksa Agung katakan, bah- 

wa dalam sidang jang pertama 
tanggal 25-2 jang lalu, tertu- 
duh mungkir telah melakukan 
kedjahatan jang dituduh kepa- 
danja primair, Subsidiair dan 
subsidiair lagi, tetapi mengaku 

sepenuhnja telah berbuat kedja- 
hatan jang dituduhkan kepada- 

nja lebih subsidiair lagi dan 
mengatakan, bahwa ia sangat 

tan itu, Untuk mengelakkan hu- 
kuman ia katakan, djuga, bahwa 
perbuatannja itu belum sampai 
dikerdjakan, karena itu ja ber- 
fikiran tidak bisa dihukum, 

Kata Djaksa Agung : Pemung 

kiran dan pengakuan tersebut 
tak dapat menolongnja. 
Dalam bulan Desember 1949 

Westerling, jang dikenalnja se- 
djak bulan Djanuari 1948 dan 
jang telah diketahui perbuatan- 
nja terhadap 40.000 orang2 pe- 
djoang kemerdekaan di Sulawe- 
si, datang padanja di Hotel des 
Indes dan mempersoalkan soal2 
politik, Dalam pada itu Wester- 
ling menanjakan kepadanja, ba- 

gaimana pendapatnja djika ia 
menjerahkan pasukannja untuk 
menjerbu dan menduduki kota 
Bandung dan dengan maksud un 

tuk mempertahankan Negara 
Pasundan. 

Westerling djuga menawarkan 
opperkommando atas pasukan- 

nja jang dikatakan terdiri atas 
15.000 orang. Akan tetapi, kata 
tertuduh, ia menolaknja, Sebab, 
seperti ia terangkan pada peme- 

riksaan permulaan, ia pada wak 
tu itu merasakan kepuasan atas 
sikap Bung Karno dan Bung 
Hatta dan merasakan kesenang- 

an dalam pemilihannja sebagai 
Kabinetsformateur.  Djadi me- 
nurut Djaksa Agung, ia meno- 
lak tawaran Westerling itu bu- 
kan karena ia tidak setudju 
akan maksud Westerling, idee 
Westerling, melainkan oleh ka- 
rena sementara itu ia masih be- 

lum. memandang perlu, masih 

merasa sehang dan puas. 

Keterangan tertuduh 

tidak masuk akal. 
Tertuduh menerangkan, bah- 

wa ja sampai sekarang tidak 
pernah mendapat keterangan 
dari Westerling tentang organi- 
sasinja itu, Djaksa Agung ber- 
pendapat, bahwa ia tidak dapat 
menerima keterangan itu, Mus- 
tahil djika tertuduh hanja me- 
nolak begitu sadja tawaran 
Woesterling, jang begitu  sadja 
disodorkan  kepadanja. Tidak 
masuk akal, bahwa tertuduh ti- 
dak mempersoalkan maksud 
Westerling dan organisasinja 
itu setjara mendalam. Djaksa 
Agung tidak -pertjaja, bahwa 
tertuduh menolak tawaran Wes- 
terling itu hanja karena ia te- 
lah puas dan senang sadja, ti- 
dak dengan perhitungan? poli- 
tik mendalam. 

Buktinja, setelah ia kembali 

dari Pontianak pada permulaan   (Bersambung hal, 4), 
.   

    
menjesal telah berbuat kedjaha- | 

dakan djam: malam, dan ge- 
“dung2 vital didjaga. 

“Kemudian Sukawati minta 
| pada 

Proklamasi jang disusun oleh 
Somoukil diberitahukan olehnja 
“kepada Andi Azis untuk diba- 

tja dan ditanda tanganinja, ta- 
pi menurut keterangan terdak- 

| wa, dia pada saat itu tidak me- 

ngertj isi proklamasi itu. 
Overste Mokoginta telah di- 

tawan, dan dari tawunan ia min 

ta kepada terdakwa untuk ber- 
I bitjara dengan Presiden Suka- 

| wati, jang menjatakan kesed.a- 
annja akan datang di Markas. 

ke- 
Andi Azis agar Overste 

Mokoginta diperkenankan ting- 
gal di istana Presiden atau di- 

rumahnja jang letaknja didekat 
istana (huisarrest), 

Dokumen "top-secret”, 
Selain mengambil. tindakan? 

ketentaraan  dipelabuhan daxn 
Jain2 tempat, 

t   
djuga dilakukan | 

enggeledahan pada Staf Kwar- | 
ier Mokoginta, tapi, kats ter- 

dakwa, itu bukan atas perintah | 

nja, dan dia tidak tahu siapa | 
jang memerintahkan penggele- 
dahan tersebut. Terdakwa ke- 

mudiain tahu, bahwa diantara   

“Saja adalah abdi 
rakjat dan negara”. 

“Terdakwa “mengatakan tidak 
tahu berapa kekuatan bataljon 
Worang jang akan datang men- 

darat di Sulawesi Selatan. Me- 
nurut -pendapatnja, dengan. da- Kebuah." 
“tangnja bataljon itu, maka pem 
bunuhan2 jang ter djadi diwaktu 

itu bisa meluas, dan kata ter- 
dakwa, bata'jon Worang tidak 

akan sanggup mengatur kea- 
manan. g 

Dalam hubungan .ketjintaan- 
nja kepada RIS dan NIP, dita- 

| pat. surat 

| Anak buah Andi Azis 

| Surat2 jang dibeslag ada terda- 
jang tetulis ,,top- 

secret” dan meriurut pendenga- 

ran terdakwa isinja ialah untuk 
menghantjurkan NIT darj da- 

lam. Atas nasehat Somoukil ma. 
ka sebuah copy dari surat itu di 
kirimkan kepada Unci. 

4 , 
Perintah Djakarta 
untuk  membebas- 
kan Mokoginta. 

Dalam pada itu dari Djakarta 

diperintahkan kepada Andi Azis 
supaja Overste Mokoginta be- 
serta teman2nja dibebaskan dan 
sendjata2-nja dikembalikan ! 

supaja 
Gi-konsinjir, dan didalam 4 kali 
24 djam ia supaja sudah datang 
di Djakarta. Tapi, Andi Azis 
belum bisa memenuhi perintah 
itu dengan alasan keadaan be- 
lum tenteram. Djuga melepas- 
kan tawanan2-nja dan sendjata2 | 
nja belum sanggup: Sedan ka- 
lau memenuhi perinta 
rintah Pusat, keadz 
njadi katjau, kat .tel 

kuatir kalau? ada 

'bolan ketiga jang tida: 
huinja dari mana dan 

Terdakwa pun menun 
steregram dari 

     

    

    

- 

Yenten 
Per tahanan Hamengku Buwono | 

April 
bahwa setelah me- | 

kepadanja tertanggal 11 
jang berisi, 

menuhi sjarat tersebut, dan 

pun, akan diberikannja.. 
lam istana Overste Mokoginta 
menasehatinja untuk pergi ke   

njakan kepadanja, bagaimana 
setelah RIS dilebur" .mendjadi 
Negara Kesatuan Republik In- 
donesia. dan angkatan perang- 
nja, APRIS, “sendirinja dilebur 
mendjadi APRI, apakah ia dju- 

ga tjinta kepada R.I.? Djawab : 
"Saja adalah abdi rakjat dan 
negara”. Apakah ia 
ngakui dan menghargai APRI, 

"Tjukup bukti itu (dengan 
menundjukkan ia tetap mema- 
kai uniform dengan tanda bin- 
tang tiga). 

Tanggal 4/5 April. 

Terdakwa menerangkan, bah- 
wa persiapan2 untuk membe- 
rontak pada pagj hari tanggal 
5 April itu hanja diadakan pada 
malam itu djuga. Diperintahkan 

olehn'a kepada anak2 .buahnja 
supaja djam 5.30 pagi menaing- 
kap Overste Mokoginta, Staf 
Opsir CPM dan perwira2 di Ho- 

tel Negara. Tapi dengan pendje- 

lasan, djangan tindakannja itu 
sampai memakan korban. Pada 
Saat itu Azis sendiri tinggal di 
markasnja, kemudian pergi pa- 
troli“ Penjerangan2 dilakukan 
dan dapat perliwanan di Banu- 
noa, Klapperland dan Hotel Ne 

gara. Pelabuhan distelling de- 

ngan kekuatan 50 orang 'bersen- 
djata brencarrer dan vickers. 

Selain itu, tindakan2 lainnia 
diadakan: Patroli kota, menga- 

. 

juga me- | 

| Djakarta. Setelah Presiden Su- 
karno menghendakj dari Andi 
Azis keputusan jang tegas jg 
diberi tempo paling 
pada djam 8 malam tanggal 13 
April, maka terdakwa baru 

memberi kesanggupan dengan 
tegas. 

Esok harinja tanggal 14 Apri! 
ia dibawa kapal terbang ke Dja- 
karta. Keterangannja - kepada 
Bakmi: “Saja berang: 
kat ke Djakarta de- 
nean perasaan kes 
tel hati 

Sebegitu djadi sidang ditutup 
untuk pada hari Senin tgl. 30 
Maret jad. mendengar keterang- 
an2 saksi Overste Mokoginta, 

  

MUHAMMADIJAH ADA- 
KAN LATIHAN 

DJIHAD 

Mulai tgl. 25-3 s/d 3-4 Muham 
inadijah di Jogja telah menje- 

lenggarakan latihan djihad utk. 

sematjam itupun akan diadakan 

djuga didaerah2 diluar - Djawa, 

sedang jang dipilih djadi pela- 

tihnja al. sdr. A.R. St. Mansur. 

Matapeladjaran jang diberikan 

al. tabligh, tardjih, djihad, pe- 
ngadjaran, Aisjijah, organisasi, 
HW. dll.   

apabila ia ada permintaan am- | 

Dida- | 

  

2 

  

LANGGANAN : 

Sebulan 
Etjaran 

  

Dalam dan Laar Kota. 

Kam pun Mp, Ih. me 

u.6e sauce. 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.830 

  

TAHUN 

  

Diinja merdeka" rugi 
Kalau blokade terhadpgi RRT 

dilaksanakan 
£ EKARANG rupanja tidak akan diusulkan suatu blokade 
PBB terhadap Republik Rakjat Fiongkok. Tetapi meskipun 

begitu masalah perdagangan dengan 
mendjadi suatu hal jang sulit dan 

Tiongkok Baru 
explosif. Demikian 

tetap 

tulis 
»The Economist mengenai perdagangan dengan Tiongkok Baru. 

Menurut The. Economist, suatu mingguan keuangan dan 
ekonomi Inggeris jang berpengaruh, tidak adanja rentjana blo- 
kade terhadap Tiongkok Bagu menundjukkan lebih djelas ten- j 
tang adanja bahaja jg terkandung dlm Keadaan sekarang. 

Djika tidak hendak diadakan 

blokade maka pembitjaraan me- 

ngenai tindakan2 lain akan men- 

djadi lebih penting lagi, Djika 
pembitjaraan itu tidak dilaku- 

kan.dalam sidang umum P.B.B. 

jg. sekarang, maka pembitjara- 

an itu dilakukan di Washington. 

Perdagangan luar 

RRT. 
Tentang perdagangan luar ne: 

geri RRT dikatakan oleh The 
Ecgwomist, bahwa hampir 4 da 

ripadanja sekarang dilakukan 
dengan negara2 blok Sovjet dan 
hampir semua barang2 ,,strate- 

gis” jang menundjang tentara 
sukarela Tiongkok di Korea da 
tangnja dari negeri2 komunis. 

negeri 

| Kebanjakan barang2 itu diang- 

  
| 

-| 

| 
$ 

| 

ikut melalui darat. 
Selandjutnja diterangkan oleh 

The Economist, bahwa perda- 

gangan dengan Tiongkok ini sa- 
ngat penting bagi empat nege- 
ri dan daerah jang bukan ko- 

munis. Hongkong, jang pendu- 
duknja sudah sangat padat, me- 

nerima sebagian terbesar dari 
bahan2 makanannja darj dara- 
tan Tiongkok. Djuga. penghidu- 
pan dan pentjaharian di Hong- 

kong banjak tergantung kepada. 

kedudukan koloni Inggeris 1tu 

sebagai pelabuhan entrepot dim. 

perdagangan dengan Tiongkok 
Baru. Selama tahun 1952 sadja 
kedudukan Hongkong sebagai 
entrepot buat perdagangan de- 
ngan Tiongkok Baru sudah 

| menghasilkan 1/5 dari seluruh 
'rolume perdagamgannja sebesar 

: ah! lebih dari 
1 | Amerika, 

satu billiun dollar 

Djepang, jang sebelum perang 
| perdagangannja dengan Tiong- 
kok merupakan 1/4 darj perda- 
gangan luar negerinja, sekarang 
merasa terpukul oleh: pembata- 
san2 jang didjalanhkan terhadap 
kesnggupannja untuk menda- 
patkan bahan2 mentah, baham2 

|bakar dan pasaran untuk ba- 

lambat . 

seluruh daerah Djawa. Latihan. 

  

rang2 hasil pabrikmja. Dan dua 

negeri Asia laimnja, keduanja 
anggota Persekemakmuran 
(Commonwealth) Inggeris, mes. 

kipun kurang Vital, tetapi masih 
sangat besar kepentingannja di- 
dalam perdagangan dengan Ti- 
ongkok Baru. Ceylon telah me- 
ngadakam Kontrak untuk mengi- 
rimkan 50.000 ton karet (sete- 

ngah dari segenap produksinja) 
kepada Tiongkok Baru Untuk 
itu Ceylon menerima dari RRT 
270.000 ton beras tiap tahun se 

lama waktu 5 tahun. Dam buat 
Pakistan, RRT adalah pembeli | 
jg penting darj katun kasar. 

Perlu diterangkan pula, bah- 
wa perdagangan luar negeri Ti- 
ongkok Baru dilakukan dengan 

kapal2 asing. Beberapa kapal 
itu disediakan oleh Russia dan 
oleh negara2 Eropah Timur. 

Kalau raenguntungkan te- 

tap berdagang. 

Meskipun pikiran mengada- 

kan hubungan perdagangan 4e- 
ngan sesuatu negara jang me- 

newaskan serdadu2 Amerika ber 
tentangan dengan - perasaan 
bangsa Amerika, pemerintah 
Amerika jang baru sekarang ini 

nampaknja mempertahankan 
prinsip jang telah ditetapkan 

oleh pemerintah jang lama, jai- 
tu: bahwa perdagangan dengan 
negara2 blok Sovjet djangan di- 

hapuskan dimana perimbangan 
keuntungan ada dipihak negara 
merdeka. 
Pandangan untuk melakukan 

blokade laut terhadap RRT ru- 
panja telah dikesampingkan, bu 

  

Ketua delegasi RI: 
  

Ruslan Abdul Gani 

Dinjatakan bahwa  pemerin- 
tah R.I. telah mendjadikan se- 
bagai kebidjaksanaannja untuk 
berpendirian bahwa pekerdjaan 
MMB sekarang ini telah tjukup 
memberikan bekal pada angka- 
tan perang kita hingga dapat 
diachiri pada penghabisan 1953 
ini. 

Atas nama pemerintah R.I. di 
utjapkan oleh Ruslan kata-kata 

penghargaan atas sumbangan 
jang telah diberikan oleh kera- 
djaan Nederland kepada peme- 
rintah R.I. dengan melewati 
MMB itu dalam mempertinggi     nilai tehnik angkatan perang 

ALAM pidatonpa untuk membuka 

usaha mengachiri pekerdjaan MMB di Indonesia jang di- 
langsungkan di Djakarta Kemisjil. 

menjatakan bahwa pemerintah R.I. ber- 

- pendapat untuk tidak memperpandjang pekerdjaan MMB itu. 

rundingan mengenai 

ketua delegasi Indonesia 

R.I. sesuai dengan apa jang 
' telah disetudjuj bersama dalam 
bulan Nopember 1950. 

Pidato Baron Ittersum. 
Dalam kata sambutannja ke- 

tua delegasi Nederland Baron 
G, E. Ittersum menjatakan bah- 
wa pemerintah2 Nederland dan 
Indonesia masing2 telah mene- 
tapkan  pendiriannja . untuk 
'mengachiri waktu pekerdjaan 
MMB sebagaimana ditetapkan 
dalam djangka waktu jang di- 
setudjui oleh kedua pihak. : 
Dinjatakan bahwa pemerintah 

R.I, telah berpendapat. bahwa 
MMB telah memberikan tjukup   

  

Lembaga Kebuda 
Kon. Batavioaeet 

yan Kunsten en Wv 

je asia 

st hap     
  

  

Pekerdjaan MMB tjukup 
berikan bekal 

Ittersum: di Nederland mereka dibutuhkan 
bantuan dalam membangunkan 
aparat pertahanan Indonesia. 
Untung sekali bahwa pendapat 

itu selaras benar dengan ke- 
inginan pemerintah  Nederland 
untuk mengambil kembali ke 
Nederland sedjumlah kaum ahli 

militernja jang sekarang beker- 
dja di Indonesia karena di Ne 
derland mereka dibutuhkan utk 
pembangunan angkatan perang 
Nederland dan demikian djuga 
angkatan perang negara2 Atla-“ 
tik. Demikian Van Ittersum, 
Pembukaan rundingan antara 

kedua delegasi mengenai soal 
MMB itu dilangsungkan di- 
ruang sidang kementerian Li. N 
jang dihadliri berbagai pembe- 
sar kementerian Iu. N. dan ang- 
katan perang. Sesudah pidato2 
itu rundingan dilakukan tertu- 
tup, — Ant, 

  

| 

kan sadja karena blokade sema- 

tjam itu akan merupakan baha- 

ja bagi perluasan peperangan di 
Korea, tetapi d' uga Oleh karena : 

blokade laut itu tidak akan me- 
rupakan pukulan jang besar ba- 
gi perekonomian Tiongkok. Apa 
bila ,,bangsa2 merdeka” diminta 
untuk menghentikan seluruh 
perdagangan” dengan Tiongkok, 
maka bahaja memperluas pepe- 
rangan hampir tidak mendjadi 

besar, tetapi perimbangan ke- 

untungan sebagai akibat tinda- 

kan itu tidak akan ada dipihak 
Gunja merdeka. Hongkong akan 

mendjadi tukang minta? jang 
hampir mati kelaparan dan 
akan merupakan beban jang 

maha berat -dan tiada gunanja 
dipunggung Kerad'aap Inggeris 
dan sekutunja. Djepang, Pakis- 

tan dan negeri2 Asia lainnja 
memerlukan bantuan ekonomi 

jang besar sebagai pengganti 
kerugian jang dideritanja, apa- 

bila segala perhubungan perda 
gangan diputuskan dengan Ti- 
ongkok Baru. Sebab kalau ti- 
dak, 
tuk mendjalankan blokade laut 
rang RRT itu. 

Churchill &   mereka akan menolak un- ' 

IX — NOMOR 2 de 

  

SANGHIANG API 
MELETUS 

Menurut kepala da- 

erah Bima, penduduk 

disekitarnja belum 

tertolong. 

Menurut sebuah telgram, jang 

diterima oleh Dinas Gunung 
Berapi dj Bandung dari kepala 

| daerah Bima (P. Sumbawa), 
| gunung Sanghiang Api pada 
tanggal 21/22 jang baru lalu ki- 
ra2 pukul 01.00 telah meletus. 

- Telgram itu menjatakan lebih 

djauh, bahwa penduduk diseki- 

tar gunung itu dengan kedjadi- 

an tersebut belum tertolong ka- 
rena. Sukarnja perhubungan. 

Sebagai diketahui, gunung 
Sanghiang Api itu, adalah se- 

buah gunung jang berbentuk 
pulau ditengah laut”, jang letak 
nja 9 a 10 km. dari Tandjung 

Naru, jaitu darj udjung sebelah 
timur pulau Sumbawa. 

Kepala daerah Bima memin- 

ta djuga supaja gunung Sang- 
hiang Api itu segera diperiksa 
oleh pegiwai2 Dinas Gunung 

Berapi. 
Menurut keterangan pihak Di 

nas Gunung . Berapi, Djatikusu- 
Mo dan Sudarmo sudah menji- 

apkan dirj untuk berangkat dan 
sedang ' mengadakan perhubu- 
ngan dengan Auri untuk memin 

ta pertolongan membawa mere- 
ka ke Bima guna memeriksa 
gunung Sanghiang Api tersebut. 
TA Tab   

Dengan demikian, Maka per- 
| satuan jang gojah, jang men- 
djadi dasar embargo PBB seka- 

| rang ini, akan berantakan sama 
| sekali. 

Ike perhati- 
kan adjakan Sovjet 

Bukti2 jang njata dinanti 
ENURUT sumber? jang patut dipertjaka di London pada 
hari Rabu, P. M. Inggeris Wisston Churchill dan Presiden 

Amerika Serikat Dwight Eisenhower 
berhubung dengan jang erat. 

Uni jang bersifat damai. 

Kedua negara Barat tadi se- 
mentara ini sedang menanti2kan 
bukti2 jang njata- dari Sovjet 
Uni, sebelum mereka melepas- 
kan sikap skeptis dan ambil 
keputusan2 mengengi tindakan? | 
dimasa j.a.d., kata sumber2 tadi. 

Sementara itu  kundjungan 
duta besar Swedia di Moskow, 
Rolf Sohlman keibukota Swer 
dia hari Rabu jl. 
spekulasi bahwa Sovjet 
mungkin setjara tidak formil 
hendak mendekati negara2 Ba- 

rat dengan melalui saluran2 : 
netral. 

Sohlman, salah seorang di- 
plomat asing jang tertua di 
Moskow, menjatakan 

perdjalanannja ke Stockholm 
itu, bahwa ia hendak menga- 
dakan pembitjaraan dengan pe 
merintah Swedia dan bahwe 

| perdjalanannja ini sudah bebe: 

|Lrapa waktu lamanja dirantjang 
kan. 

Akan tetapi, karena. .. perdja 

#elanan Sohlman ini dilakukannj: 
Gjustru pada sa'at jang olek 
pihak Barat disebut ,,kampanje 
Malenkov”, maka timbullah 

spekulasi dikalangan2 Barat, 
bahwa diplomat Swedia ini 
mungkin dapat memberi kete- 
rangan2 mengenai sebab2 dar 
maksud pernjataan2 Sovjet Un 
achir2 ini. Jang menarik per 
hatian ialah bahwa achir2 in 
di Moskow sering kali terdengar 
pernjataan, bahwa Komunisme 
dan Kapitalisme dapat hidup 
berdampingan. — UP, 

  

CHUCHILL MEMPERI- 
NGATI RATU MARY 
Perdana menteri Inggeris 

Wimnston Churchill hari Rabu ini 

telah mengutjapkan pidato di- 

memperingati Ratu Mary, ne- 

nek Ratu Elizabeth II, jang me- 
ninggal ketika malam Rabu jl. 
itu. 
Dalam pidatonja Churchill a.l. 

mengatakan, bahwa Ratu Mary, 
karena pribadinja, teladan jang 
diberikannja dan sikapnja, di- 
tjintai oleh seluruh rakjat Ing- 
gris, Commonwealth dan 'bagi- 
an2 lainnja dari keradjaan-raja 
Inggeris. 
Marhum Ratu Mary banjak 

menderita Sebagai seorang ibu, 
karena 3 orang diantara 5 orang 
puteranja telah meninggal dur- 
nia, ialah pangeran John Char- 
les Francis (meninggal 1919), 
Duke of Kent (tewas dalam 
ketjilakaan penerbangan 1942) 
dan Radja George VI. 

Sesudah Churchill, angkat bi- 
tjara pemimpin Partay Buruh, 
ialah bekas perdana menteri 
Attlee dan pemimpin Partai Li- 
beral Grimond, 

v Istana Inggeris akan menga- 
dakan waktu berkabung selama 
satu bulan terhitung dari hari 
Rebo 'inj hingga tanggal 25 
April jang akan datang berhu- 
bung dengan meninggalnja Ra- 
tu Mary, Tanggal pemakaman 
belum ditentukan, tetapi djena- 
zah akan dimakamkan di Saint 
George Chapel di Windsor Cas- 
tle disamping makam suaminja   George V. — UP. — AFP, 

menimbulkan j 
Uni | ! 

tentang | 

muka Madjelis Rendah, untuk : 

| 

kini mengadakan kontak 
adanja pernjataan2 dari Sevjet 

  

Varia ,, Andi Azis 
X Pada dinding ruang Penya- 

dilan Tentara, dalam pemeriksa. 
an Andi Azis pada hari kedua 
kemarin, gambar besar Presiden 
Sunarne telah dipasang. 

x 
x£ Djumlah tamu2 undangan 

laki2 tidak sebanjak seperti pa- 
da hari pertama, tapi tamu2 wa- 

nita lebih banjak. Banjaknja 
| perwira pun tidak sebanjak se- 

| perti pada hari pertama, Djum- 
| lah wartawan, tetap. Dan, per- 
hhanan umum diluar gedung, 4g 
: mendengarkan via microfoon, 

lebih banjak dari kemarinnja. 

sk 
K Dua orang wartawan jang 

pada hari pertama datangnja 
terlambat dan tidak" boleh ma- 

Suk Tuang pemeriksaan, kema- 
rin datangnja paling dulu. 

x 

Xx Diantara  kursi2 jang di 
pakai untuk keperiuan para ta- 
mu undangan te rn Epat ,, Kur 
Ss 0B ketel, Situ kursi ta- 
hanan. dari orang jang tentunja 
sedang kena perkara. Ada jang 

tertulih, kepunjaan, Jagun. 

x 
x Didalam ruang sidang dila- 

rang orang merokok, Ketika 
ada seorang jang sedang mero- 
kok dan diperingatkan oleh te- 
man Jainnju dengan djaian ge- 
rak-tangan, orang pertama. itu 
malah menjodorkan pak ciga- 

ret-nja itu kepada teman jang 
memperingatkannja. tu dengam 
kata: ,Mari, silakan!?, 

wo 
Xx Ketika sidang pemeriksaan 

pada hari pertama ditutup, para 
tamu  berdesak-desak — keluar 
mendahului, kelwarnja anggau- 
ta2 Pengadilum, Sebelum peme- 
riksaan kemarin dimulai, oleh pi 
hak PM, diperingatkan dengan 
hormat kepada para. wartawan, 
djika mengambil foto supaja 
diangan sampa mengganggu 
persidangan, dan para tamu su- 
paja meninggalkan ruangan se- 
Sudah. anggauta2 Pengadilan 
meninggatkanintan 

x 
£& Ketika Ketua sidan g. Over- 

ste Gandasubrata, kemarin me- 
nurup sidang - pemeriksaan. dan 
memberitahukan. bahwa sidang 
berikutnja akan diadakan pada 
hari Senin tanggat 30 Maret jg 
akan datang, dia melihat kalen- 
der pada dinding, Dia sesaat 
dgak bingung menemukan tang.. 
gal 30 Maret, karena . .. ..u. 

ternjata pada kalender lemba- 

ran. bulan Pebruari belum, disa- 
bek, 

  

x Ketika D.P.R. Daerah Istimes 
wa Jogjakarta mengadakan si- 
dangnja baru2 ini seseorang tes 

lah mengetok pintu muka ses 
hingga acting ketua sdr, Kar- 
kono terpaksa minta pesurgh 
DPR menerima tamu itu jang 
memberikan selembar kertas un   | tuk seorang wartawan «..... 

 



   
   

sa .penghalang terhadap pembangu- 

ekor buaj o jang |k : 

dipandang 2 
na Pn 1 

  

   

  

    
   
    

' beberapa daerah misalnja ma- 
(kin hari makin buruk sehingga 

mempengaruhi ' defisit. budget 
Tn Pa dan mengakibatkan ber 

Peang tentang 
: menurut katanja, 

Kemunduran terus - 

6 an kenjataan 
iki “Mr. Wongsone-! 
£ Jhongingatkan kepada 

  

5 1 Djuli 

dan masjarakat Indonesia. 

alam mengupas keadaan aje 
ek dewasa ini Mr. Wongsone- 
goro menjatakan keamanan di- | 

dapat dikatakan  mendjadi 

nan negara dan masjarakat, 

aja kemiskinan. 

Kaka Korupsi dan berokrasi- 
meradjalela, 

beratkan | beban hidup masjara- 
kat 1 Y dan pegawai2, pe 

  

| kerdja2 dan. buruh Pa ra 
senang perbaikan? dalam ga- | 
'dji dan upah mereka ditahun 
| Talu sudah tidak berarti 

(Menurut Mr. Wongsonegoro 
dalam organisasi 

penjeder-      
      

    
Tandjungmurawa . pa adalah 
soal pentraktoran ma jang Dg 
diami oleh petani? Tionghoa 
tidak sjah,-oleh pihak perkebun- 
an. Pentraktoran itu menini 
bulkan suatu insiden dan me. | 
Me kematian TN 

hanaan dan  penjempurnaan 
agak bermanfaat malahan di- 
mana-mana korupsi dan biro- 
krasi terus meradjalela. 

Tindakan pemerintah meng- 
hadapi masalah tersebut sering 

da berudjung pangkal dan ber 
sifat menggali . Tubang untuk   “meguta Jubang lain, Sebab2- 

  

Bea dan Tjukai sedjak 
man Modjopait 

og banda Nan bukan tiruan 
“ARPAN, Kepala Djawatan Bea Tjukai di Djawa Tengah, 
dalam tjeramahnja di Semarang menerangka. 

hasil seluruh padjak di Indonesia pada tahun 1951 jang besar- 
nja Rp. 3.701.519.735.— 63pCt-nja diterima dari bea dan tju- 

Taka, Pembitjara merasa ketjewa dengan adanja angka? export 
di Djawa Tengah selama tahun 1950/1952 jang besarnja Pn 
sing? Rp. Sa AN 1.421 djuta, sehingga jumlah impo 

"— Dengan adanja gambaran end 
n. chalajak ramai, terutama kaum pro-. 

duksen dalam negeri dan buruh amumnja untuk ikut mengu- 

lebih Rp. 1001 
- Sarpan 

2 

giaa hidak meningkat: 
Da, moon pers jang diadakan 

Wongsonegoro ketua D-P. PIR telah mem- | 
keadaan masjara 

tidak dapat perbaikan malahan | 

jatakan se- | m 
1. hampir 

NN dan jang oleh PIR di- | 
pandang sebagai program mini- 

- Imum  menjelamatkan negara 

| mengandjurkan 'pemberitukan 

| sidentil. 

Keadaan perekonomian dan | 

ta dan OA 
Istrasi pemerintah belum tampak 

| hasil usaha2 kearah 

berdjalan dalam lingkaran tia- | 

   

   

   
   

     

    

   

   
       

    

  

   

  

   

     
   

     
   
    
   
   

    

    

    

  

    
    

   
    
    

  

     

  

    

  

     

    

   
      

      

    

    

  

   
   
   
    

    

   

  

     
    

    

   

  

| di Balai Wartawan | 

kat dan negara | 

Tea: 

kegagalan ii Babu Mr. 
Maag egorc sn tidak di | 

P .the 

Hat plate” 
'ua lapangan. 

Dewan Perantjang 

    

   

right 
dalam 

  

Ini Aa karena Keran 

penting. 'Untuk mengatasi ke- 
'lemahan itu Mr, Wongsonegoro 

sebuah dewan perantjang atau 
planning board terdiri dari ahli- 
ahli dan terlepas dari pandang- 

(an partai dan golongan. . 

Tugasnya udak terbatas se- 
perti pada badan sematjam ini 
jang telah didirikan pemerintah 
sekarang bertindak setjara in- 

Dewan perantjang di- 
andjurkan  jaitu  diwadjibkan 
membuat rentjana pembangun- 
'an berdjangka pandjang dan' 
pendek disegala lapangan. Ren- 
tjana2 dari dewan peratjang 
itu harus disahkan dengan un- 
dang2 dan seterusnja pelaksa- 
naannja wadjib diawasi badan2 
Pe On 

—. Harus ada Ka dahak 
naisonal. 

Wongsonegoro: . menjatakan: 
“keharusan untuk — menimdjau 

| nerse : tudjuan partai? 

Yajau dasar? dan sendi2 negara | 
| serta menjusun rentjana suatu 

|lundang2 dasar baru jang dapat 

orang dan mewakili 3T organw- 

aa Na aa kaan |emen untuk menjampaikan ke- 

| disampaikan kepada 

Mr. Tambunan dinjatakan, bhw 

. perdamaian nasio di- 
i lada semua partai pa dag 

ntuk panitya n dengan 
tersebut. 

   

bye Kia pemelti menin- 

dipergunakan sebagai bahan 

oleh konstitunte kelak dalam 

"membentuk undang2 dasar de- 
finitif. Demikian al. Mr. Wong 
Nee —— Ant. 

  

| Tuntutan organisasi pemuda: 

TURUNKAN HARGA KE 
- PERLUAN HIDUP: 

perutusan 'Kemarin suatu 
dari /'10 pemuda jang terdiri 

| sasi pemuda telah datang dike- 

'menterian Keuangan dan Par- 

inginannja berhubungan dengan 

keadaan harga barang2 dewasa 

ini. Didalam suatu petisi jang 
parlemen 

diminta supaja pemerintah me- 

ngambil. tindakan2 agar harga 

barang2 Mmendjadi turun, 
Oleh wakil ketua I pariemen 

perhatian 

dan dite- 

tanggal 

akan 

djawab 

soal - itu mendapat 

penuh dari parlemen, 

rangkan, bahwa pada 
31 bulan ini parlemen 

melangsungkan  tanja 

— MKEDAULATAN R 

  dengan - pemerintah mengenai 

tindakan pemerintah  belaka- 

ngan ini, berhubung dengan pe- 

raturan baru mengenai devisen: 

Pertanjaan2 “ini disusun oleh 

| seksi2 keuangan dan perekono- 

mian parlemen. Selandjutnja 
dikatakan,.bahwa petisi tersebut 
akan dibatjakan dimuka sidang 
pleno terbuka parlemen nanti 
malam sebelum sidang mulai   dasar? dan sendi? negara. Utk 

itu PIR Tenan diadakan- 

membitjarakan rantjangan un- 

'dang2 pemilihan umum. 
  

Rp 2. 250. 000,- 
daerah 

D 
tahun 1953, dinas pengairan 

ARI Djawatan Pengairan, Pjalan? dan Gedung? 
Istimewa Jogjakarta diper leh keterangan, bahwa 

n bahwa dari   

Da
ni
 

ranigi kelebihan import dengan aa memperbesar ajalah 

export. 

“ane iba dan 5 Waka jang 

hingga kini 
djawatan Bea dan Tjukai bukan 
soal baru bagi Indonesia, kare- 
na bea dan tjukai sudah ada 
sedjaik zami Madjapait jang 
dikerdjakan oleh - pemerintah 
keradjaan "tersebut. 3 
Diterangkan' selandjutnja, bi- 

la “dibanding dengan Eropa 
Barat, misalnja di Perantjis, 
timbulnja pemungutan. bea dan 
tjukai di Indonesia ada terbela- 
kang satu abad, karena didae- 
rah Eropah Barat telah mulai 

berlaku, sedjak. abad jang ke M. 

| Dulu bea dan tjukai 
melulu untuk me- 
ngisi kas negara. 

Berlakunja peraturan pemu- 
ngutan bea dan  tjukar. pada 
zaman Madjapait tersebut me- 
lulu bersifat mentjari pengha- 
silan untuk memper cuat .belan- 
dja negara dan sama 
tiada peraturan2 jang! ber hubu- 
ngan urusan politik. Pada 
umumnja pembajaran2 “bersifat 
harang2 (natura). Suatu hal 3g 
membawa keberatan : 
dagang afati pengusaha. Sasa 
itu diterangkan. oleh Sarpan, 
ialah adanja peraturan bea atau 
padjak sernatjam dari Ningkung- 
an radja, S “ bilamana 
peredaran barang? t tersebut. ke- 
luar daerah" kepulauan “harus : 
dibajar bea lipat “ganda, jalah 
bea jang biasa dan bea untuk 
lingkungan radja2 setempat. 

— Peraturan bersifat dualisme ter- 
sebut beberapa abad jang lalu 
aa laku jang” eren am 
wesi n jang nal d 

nama sParkfak sa "aga ja 

        

  
    

   

  

     

  

     
     
     
     

  

    

djadi tugas dari | 
Selma barang dikena- 
kan bea dan tju 

Hingga sekarang beri aja 
raturan2 hea dan tjukai . jang 
meliputi semua barang, (-ketju. 
ali barang2 jang bersifat keper. 
luan umum misalnja beras, se. 
dang dizaman pendjadjahan ha 
nja 8 matjam barang, tidak lain 
karena mempunjai maksud utk 
menutup kekurangan2 “belandja. 
dan keuangan negara jang baru 
dan masih ternak heuangannja 
— Ant. 

KENAIKAN TUM. 
DJANGAN. 
Pembelian alat? 

Disebabkan ma Ng 1 
ku? dan alat2 pel 

/ 

sebulan jang sampai kini dibe- 
zikan kepada mahasiswa ikatan 
dinas daiam negeri guna penm- 
beli keperluan tersebut diatas 
tidak mentjukupi lagi, maka 
dengan mengubah seperlunja. 
Surat putusan Menteri PP & £ 
tgl. 25 Djali 1951 ajat 1 huruf b, 
tundjangan itu dinaikkan 10075 
hingga mendjadi Rp. 69,- sebu- 
lan. Ketetapan ini berlaku mu- 
lai tgi. 1 Pebruari 1953. — Ant. 

Begitu pada pendjual gandos, Gang kampung dimuka rumah 
saja mendjadi pusar lalu &ntas 

orang djualan angkringan (pi- 
kulan) dan gedongan jang mau 
pergi. dari lorog disebelah se- 
latan 'kelorong disebelah utara. 
Tiap - tiap hari ada . ada sa- 
dia orang  djwaltn jang me- 

lintas dimuka rumah saja : 
angkadny soto, gado2, bakmi, 
sate gule, es krim, es lilin, roti, 

5 petjel,' kembang 'guta, mena | 
anak2, buah-buahan, dl. Sedjak | 5 

“| pagi sampai sore tak pernah 

      

   
   

       
    

       
   

   
      
   

    

   

"lan mana 
| Sebaliknja bagi ibu-bapak jang | 
punja banjak anak, tentu tidak 

“sepi. Bagi penduduk jang suka 
djadjan, mudah memilih djual- 

jang disenangi. 

senang kalau di rumahnya 
didjadikan" tempar 

    

@jadjankan. 
Bila, suatu hari ap ingin 

s ee, lam menjetop pendju- 
oilih | al £ getot dan memesan beberapa 

  

   

   
     
    

   
     

       
      

    

     

   

  

    

lam usaha pertanian penduduk, 

"paksa djuga dengan anggaran 
sebesar itu 
-Suaikan. 

"maka dalam tahun ini akan di: 

| Progo ke Kali Gadjah Wong jg 

| Istimewa Kementerian Perta- 

nja dengan kira2 100”5,. sehing- » 
ga tundjangan: sebanjak Rp. 301 

| Pengairan sendiri akan mem- 
perdjuangkan kepada Pemerin- |- 

bagi pendjual2 itu, karena akan 
mempengaruhi anak2 Sena di-- 

ng, maka esok. harinja pen- 
| gado? itu. datang, laci. 
Sa 2 saja, 

2 Aa tagu elinting 
Se dia datang diuga sudah 

  

1. empat Ag Mag Pada dnral 
1 Km atjuhkan dia, barutah 

102 itu djalam terus, 
irawan. rumah kami   

@isediakan anggaran keuangan 

£ 

utk pengairan 
Jogjakarta 

Gaerah 
untuk 

.oleh Pemerintah daerah hanja 

sebesar Rp. 2.250.066,— kare- 

na terbatasnja keuangan seturuhnja untuk daerah. 

Pemerintah daerah mengerti 
bahwa pengairan memegang 
peranan jang tidak sedikit da- 

'tetapi karena hal2 diatas, ter- 

rentjana2nja dise: 

Slokan2 dan saluran 
besar didahulukan. 

ie rentjana2 se anliatt be 2 
'ran2. serta dam dan: . slokan2 

pentingkan penjelesaian siokan? 

jang besar dulu, antara lain 
menjelesaikan slokan Mataram 
jang mengalirkan air darj Kali 

kira2-dapat memberikan air 
kepada tanah seluas 1.7000 ha. 

Saluran Kalibawang 
-djuga akan  dilandjutkan dgn 

batas2 kemungkinan dulu kare- 
na sedikit uang persediaan, ja- 
itu hanja Rp. 198.000.—, 
. Dam Grembjangan diharap- 
kan dalam pertengahan, tahun 
ini sudah dapat selesai dan djika 
sudah dapat digunakan akan 
dapat memberikan benteng ba- 

hanja air kepada tanah seluas 
582 ha. 
Djuga ada rentjana memper- 

baiki saluran Gunseihesjiro di 
Kulon Progo, tetapi mungkin 
“akan diusahakan dengan ban- 
| tuan Rentjana Kesedjahteraan 

:nian, Ba 
Kab Bantuan dari Peme- 

rintah Pusat. 
Dalam pada itu, Djawatan 

tah Pusat agar diberikannja 
-bantuan uang untuk ' objek2 
pembangunan tersebut tadi. De- 
mikian djuga soal bantuan ma- 
terieel karena ini termasuk sa- 
lah satu sjarat  mempertijepat 
pekerdjaan. 

Djuga diakui, bahwa Kemen- 
terian Pekerdjaan Umum telah 

            

    

  

rikan bantuan keuangannja an 

tara lain untuk pembuatan slo- 

kan Kalibawang serta . dam 

“Grembjangan, tetapi belum men 
jukupi. 

  

BEP” 

RTAWAN RIPHAT 
SENIKENTARA 

— Mulai diperiksa. 

Pengadilan Negeri Medan 
tanggal 24-3 pagi dibawah pim- 
pinan hakim Hutabarat telah 
mulai periksa perkara AT NaN 

| umum harian ,,Pendorong” 
phat Senikentara atas Aiur 
mendatang Persdelict terhadap 

Girinja ialah mengenai berita da 
lam hariannja tanggal 25: Pe 
bruari jang lalu berkepala ,,Gan 
tung diri karena tanahnja dilo- 
trekan pemerintah”. Berita ini 
menurut anggapan pihak ber- 
wadjib bohong - dan disamping 
itu dianggap sengadja hendak 
menerbitkan atau dapat mener- 
bitkan keonaran dikalangan rak 
jat. 

Dari djalan pemeriksaan dike- 
tahui berita itu berasal dari su 
atu handout (siaran) dari RTI 
tjabang kabupaten Langkat, Ka 
rena itu didepan medja hidjau 
duduk disamping Riphat 9 ter- 
Gakwa2 lainnja semua anggota2 
RTI diantaranja Sabar Sitepu, 
sekretaris tjabang RTI kabupa- 
ten Langkat, dan lainnja ung- 
gota2 RTI ranting Bandar Si- 
nembah, Bindjei. 

Hakim belum dapat memper- 
kenankan. permintaan pembela 
Riphat, Mr. Suhunan Hamzah, 

supaja terdakwa2 ditahan di- 
luar. Sebagiai alasan penolakan 
hakim kemukakan berdasarkan 
HIR pasal 83 dimana dikatakan, 
untuk menjelesaikan pemerik-   sedjak. tahun jang lalu membe- 

begitu pula pada pendjwal soto, 
bakmi, roti, es krim, dil: Biasa- 
nja. kalau mereka berhenti di- 
muka rumah. saja, dan seja 
gojang kepala tanda tak hendak 
djadjam, anak . saia lalu rewel 
minta didjadjankan Sekali-kali 
terpaksa menuruti djuga kehen- 
dak anak . anak, karena malu 

. didengar “tetangga disebelah 
| menjebelah bahwa. anak kamui 
| rewel karena “ingin ajadiaa 
gado-gado. 

Pengalaman itu menjebabkan 

saja djarang2 menjetop 
al makanca atau panganan, ta- 
kut direweli anak2. Dengan ke- 
kerasan ibunja anak kami dapat 

dihindarkan dari meradjuk min- 
ta djadjan, kurena dalam. abma- 
ri makanan rumnch kami sudah 

untuk mengganti  djadjanan. 

Mendjadi lengganan tetap pada 
pendjuat angkringan itu, termar 
suk keborosan jang sukar di- 
pertanggung djawabkan (dari 
segi.ekonomi rumah rangga). 

tak: pernah. dibelikah. 

Pada suatu hari anak 
menangis, lama tidak man ber 
henti rda minta yi terim tak   sedia panganan ataw lauk pauk 

TN Suatu kali saja men- 
dan uringsuri- 

ngan kepada seorang pendjual 
mainan AnAk2. Biasanja pendju- 

ing | ab -maindn itu lewat dimuka ru- 
» tetapi mah saja dan djalan terus, tak 

in ada jang mengatjuhkam,: djinga 
anak2 kami | jang  ketjil tidak 
Aa ambil perhatian, karena 

saja 

saan terdakwa2 bisa ditahan 8 
hari. — Ant. t 

ma 

kami luluskan 

Ada mainan ikan-ikaman 

dari kertas, 

Murah djuga ongkos untuk men, 

diamkan pada rewel. 

setalen, 

rusak, anak saja menangis lagi. 
Terpaksa kuberi djandih besok 
pagi katan pendjual mainan itu 

lewar akan kwbelikan lagi. 
Bendr, esok harinja anak 

snja menagih  djandiji, karena 
pendjual maman sudah. menari 
dimuka rumah, kasih tanda de- 
ngan tiupam seruling. Terpaksa 
saja belikan  miainah. Anakku 
meniillih mtknan ikan-ikan ter, 
bikin dari Lilin. Pendjual- pwas, 
lalu pergi. 

Baru sediam mahana itu Sus 
dah petjah. Anakkw rewel lagi. 

    

. Pusat Pemberantasan Penjakit 
| Paru-Paru (P-5) 

(OLEH Dr. 

ENJAKIT T.B.C. 

negara-negara. Penjakit ini 
berdjangkit dan apalagi 
pengobatannja harus lama dan 
dan keuangan jang besar. Demikian dokter Samalle menerang- 
kan, 

Oleh kalangan tidak tertentu, telah banjak 
desas-desus, jang mengatakan. bahwa diantara 

anak2, serta me 
keragu-raguan 
culine-test (oba 
TB.C), Maka 
mendapat  kese 

rangan jang di 

Maka untuk itu para ahli 
@dokter2 spesialis telah mentjari 
Gbat2an jang mudjarab. Melalui 
pertjobaan2 dan pengalaman. 
Dan untuk itu telah. diperoleh 

obat injeksi Tuberculine. Obat 
ini telah lama dipakai di Ero- 
pah, Amerika dll. Dan ternjata 
memberi hasil jang memuaskan. 

Dalam pertjobaan pengobatan 
ini telah dilaksanakan pula un- 
tuk mengenali orang2 jang sa- 
kit, jang hendak sakit dan jang 
sakit. Dengan demikian mudah- 
lah para ahli untuk menentu- 

kan, siapakah jang mempunjai 

daja tahan akan penjakit itu 
dan siapa pula jang tidak. Un- 
tuk pertjobaan selandjutnja di- 

adakan ketelitian, akan hasil2 
pertjobaan itu dengan mentjoba 
Giantara kelompokan , dengan 
menjuntik satu orang dengan tu 
berculine dan seorang lagi jang 

tidak. 

Alhasil, ternjata, bahwa 10 x 

lebih banjak jang kena ditulari 
oleh penjakit tsb. pada jang ti- 
Gak disuntik daripada jang ti 
dak disuntik dengan - tubercu- 

line itu dari jang kena Sunti- 
kan. Maka dengan terasa, be- 
narlah, bahwa di Indonesia sini 

jang dapat dikatakan satu per 
mil kena penjakit T.B.C. harus 

diadakan untuk mendjaga ber- 
kurangnja penularan, 

Usaha2 jang didjalan- 

: kan, t ... 

Untuk memperbesar pembe- 

rantasan itu, pun telah didja- 
lankan penjuntikan dengan Tu- 
berculine test atau B.C.G. Dju- 

ga obat ini telah banjak diper- 
gunakan dinegeri2. asing, seper- 
ti di Denemarken, Swiss, Ho- 
ngaria, India, Filippina dll da- 
ngan. hasii jang memuaskan. 
Dan melihat keadaan itu W.H.O. 
telah memberikan obat serupa 
itu jang telah berlangsung 8 

bulan dengan melajani 10.060 
orang tiap bulannja. Djuga di 
Timor pemberantasan serupa 
itu telah dilaksanakan. Dan un- 
tuk Jogja diusahakan Kem. Ke- 
sehatan baru beberapa hari di- 

mulai (sedjak Panah 9 Maret 

1953y: 
Menurut bihat Diawal Eco 

sehatan Kota selandjutnja, pe- 
berantasan ini telah dilang- 

sungkan pada 36 sekolahan (S5. 
R.). 

Perlu diterangkan pula, bah- 

3 

kan, bilamana orang tua dari-si 

anak telah menjetudjui anak- 

nja untuk disuntik dengan rne- 

ngisi formulier jang telah ter- 

sedia. Pemberantasan ini menu- 

rut mereka, adalah berdjalan 

dengan baik pada permulaan- 

nja. Akan tetapi dengan menda- 

dak ada desas desus jang 'me- 

ngatakan, bahwa oleh penjun- 

tikan itu ada anak2 jang me- 

ninggal, jang menjebabkan tim- 

bulnja keraguraguan diantara 

teman2 jang akan disuntik. 

Maka dari itu dari fihak jg 

bersangkutan tsb. telah diper- 

ajelas, bahwa hal itu adalah 

tidak benar. Bahwa sampaj sa- 

at berita ini ditulis, belum ada 

sesuatu laporan jang  menga- 

takan berita jang di-desas-de- 

suskan. Malah sesudah penjunti 

kan berdjalan, mereka sengadja 

untuk pergi menanjakan hal ini 

kepada kepala sekolah2. 

Pun tidak ada. sesuatu laporan 

menjatakan seperti jang dide- 

sas-desuskan. 

Jogja, demikian ia melandjut- 

kan, hanja. memperoleh 4009 

ampul tuberculine-test, jang da- 

  

adalah umumnja “diderita oleh 

djika dibandingkan, bahwa untuk 

wa penjuntikan baru dilangsung | 

SAMALO ) 
seluruh 

sangat berbahaja karena 

memakan Waktu jang sama, 

mpengaruhi orang  twa2, timubul 

untuk disuntik dengan tuber- 
t penambah daja tahan penjakit 
dari “ibu wartantan kita telah 
mpatan untuk memperoleh kete- 
elas dari jang bersangkutan. — 

(Bed) 

Ditilik dari pada  sedikitnja 

ini, maka adalah tidak mungkin 
pada waktu 'ini untuk melajani 
seluruh penduduk. Dan ketika 
kita tanjakan keterangan  se- 
landjutnja, ia mengatakan. bah- 
wa sebaiknja contact-personen 
(saudara2 jang banjak hubung- 

jang perlu sekali untuk disuntik. 
Diterangkan lagi, bahwa di ' Wa 

kaf sendiri penjuntikan dilang- 
sungkan pada setiap hari Kamis 

djam 10 pagi. 
  

PANDU SOSIALIS 

Akan mengadakan 
jamboree di Medan. 

Pada tanggal 6-11 Mei jang 

akan datang Pandu Sosialis 
Sumatera Utara jang telah ber- 
usia 6 tahun dengan mempunjai 

2000 orang anggauta jang ter- 
daftar pada 30 tjabang dan 30 
ranting diseluruh propinsi Su- 
matera Utara akan mengada- 

kan konperensi ke-5 dan jam- 
bore k I bertempat di Belawan. 
Jamboree inj akan dikundjungi 
oleh 900 orang Pandu Sosialis. 
Dalam rapat dengan Kwartir 

Besar dan para peminat Pandu 

Sosialis pada tgl. 2 Maret 1953 
di Balai Wartawan Medan telah 

  

an dengan jang berpenjakit)lah | 

HALAMAN 2, 
... 

  

  

Jogjokarta. | 

ANGGAUTA DPD KO- 

PRA DIPROTES SBKB 
'S.B.K.B. Tjabang Jogjakarta 

telah menjampaikan surat per- 

njataan protes Keras kepada 

anggauta DPD. Kota Pradja' 

Prodjohandoko. DPR beserta 

DPD Kota Pradja, dan Sobsi 
Tjabang Jogja, jang menjata- 

kan protesnja kepada Prodjo- 

handoko selaku wakil DPD atas 

sikapnja jang sungguh meng- 

hina dan tidak menghargai pen- 

dapat orang lain serta berbitja- 

ra ironisch, pada pertemuan an- 

tara utusan SBKB Tjabang Jo- 
gjakarta dengan sdr. Prodjo- 

handoko sebagai wakil DPD Ko 
ta Pradja Jogja jang merunding 

kan tentang bakul distand- 
plaiats bis jang sampai sekarang 
belum mendapat tempat untuk 
berdjualan sebagaimana mesti- 

dja Jogjakarta untuk menindjau 

keanggautaan sdr Prodjohando- 
ko didalam DPD, agar bisa di- 
peroleh anggauta DPD jang 

benar2 bersikap baik baik ter- 
hadap rakjat dan benar2 bisa 

menguntungkan rakjat. 

KONBERENSI STII WI- 
LAJAH JOGSJA- 

KARTA 

Sarekat Tani Islam Indonesia 
Wilajah Jogjakarta akan me- 

ngadakan konperensi Wilajah- 
nja pada tanggal 29 Maret, ber-. 
tempat dimesdjid Suhadak. Jang 
akan dibitjarakan, diantaranja : 

a. STII terhadap pertemba- 
kauan dan pabrik gula. 

b. Menguatkan 

Lumbung STTI. 

c. Tentang Muktamar (Cong- 

berdirinja     dibentuk Panitia Besar Jambo- 

ree Pandu SosSialis ke I di Me- 
dan diketuai Jusuf A, Puar. 

— Ant. 

  res) STII di Jogjakarta. 

d. Buah tangan Sdr. Wiwoho 
| (Organisasi tani dan masjara- 
' kat tani Amerika). 

  

NTUK memberi pengertia 

Kementerian Kesehatan dalam 
rangkan, bahwa penindjauannj 

anggaran belandja negara, ke 

gangan pada umumnja dan kes 

kan oleh Kementerian Perekon 

"“ Diterangkan ' selandjutnja, « 
bahwa susu kental manis 
(sweet condensed milk) di- 

tempatkan. dalam daftar go- 
longan B II dengan 100x T.P.I. 

(Tambahan -. Pembajaran Im- 

| port), karena susu kental manis 
itu dipandang: berbahaja untuk 

baji. Bahaja ini karena susu tsb 
terlalu mengandung banjak gu- 

la, sehingga dapat menimbulkan 

Giarrhee, jang menjebabkan ba- 
ji mendjadi hypotro-fis sampai 

atrofis. 
Untuk orang dewasa sweet 

condensed milk djuga tidak ber- 
guna karena pada umumnja su- 

su kental manis tidak dipakai 

menurut larutan semestinja se- 
hingga susu ini tidak mendjadi 
bahan makanan jang mengan- 
dung zat2 makanan jang ber- 

gdi .genotmiddel” belaka. Ma- 
ka okeh sebab itu sweet conden- 
sed milk dapat dipandang seba- 
gai barang lux jang untuk di 

importnja ' memerlukan T.P.I. 
Pada azasnja susu kental manis 

dapat dipandang seperti air ber 
warna putih dengan gula dan 

rasa SUSU. 

Susu bubuk untuk baji 
bebas dari T.P.E. 

Susu kaleng jang dipandang 

baik buat kesehatan baji ialah 

susu bubuk buat baji seperti 
Eledon, Camelpo, Glaxe, Lacto-   pat dipergunakan oleh 16.000 

orang, dan akan menjusul lagi   

  

berhubung dia 
sedang Sakiz batuk dan influen- 

“za. Kebetmlan wkt itu melintas 
seorang pendjuai mainan mak. 

dan 

buah-buahan terbikin dari lilin, 
seruling, orok2, kodok ngorek, 

bedil-bedilan dari kaju, slompret 
gangsingan bum- 

bung, sempritan, (dn. Pendjual 
ibu kupanggil, ameioku jang mue- 

nangis kuadjak turun kegang, 
kusuruh memilih "mainan mama 
jang disukainja. Dia pilih slor- 
pret. Kubajar harganja, selesai. 

'“Hanja 

Baru & di. Bebi ah itu sudah 

1500 ampul lagi untuk 1 bulan. 

Efek kata” 

NAN 
Menuntut ganti manum jang 
baru. | 
" Fidake. njana! Esok. harinja 

pendjual meiman itu sudah me- 

nanti dimuka rumah kami, ka- 

sih tanda tiupan  selompret. 
Andkku buru2 lari keluar, Lalu 
berterik2 kepada ibunja kasih 
tahu bahawa lengganannja sudah 
datang. Minta dibelikan lagu 
Saja. larang, karena toh nanti 
akan rusak djuga. maiaan ibu. 
Tapi anakku sudah terloruljut 
mandja. Sebelum. pwstanja  Ku- 
penuhi, dia menangis terus ber- 

yulingguling dilantai. Rupanya 
pendjual itu sudah mengerti 

bahwa perdjuangan antara ba- 
pak dan anak akan . “berackhinr 
dengan “kemenangan  sianak. 
Maka dia tetap menanti dimuka 

rumah saj 

MWnakiku  kubelikan 
Pendjui mainam. ketawa, latu 
pergi Hatiku pamas, merasa te- 

lah dibodotn olehnja. Maittan ig 
aidjual meskipum murah, tapi 
Iekas rusak. Djika tiap? hari 
saja harus lengganan dagang- 

nja, sebelam akan menghabis- 
kam uang Rp, 10p—.  Rupanja 
pendjuwak itu pinter, sudah. dapat 
memperhitungkan bahwa esok 

    

  

Baja terpaksa menjerah lagi. | 
selompret. ' 

  gen dsb. Semua dengan tidak 
perlu membajar T.P.I, Maka 

  

heirinja anak2 itu akan beli ma, 
inan lagi, karena miikum ' ke- 
marim sudah bubrah. 

Hari jang keempat dia Tatang 
lagi. Karena ada tamu sobat 
saja, maka saja terpaksa me- 
njerah lagi kepada pendjual ma. 

dajualan. 

Hari jang keenam datang lagi. 
Berhenti pula dimuka rumah 

saja memibunjikan seruling se- 
bagai tukang sunglap dar India 
menjuling war. Anakku gopoh2 

lari keluar, rewel lagi mnta di- 
belikan mainan, Kudjewer ku- 
piranja. Dia menangis meratap 

pandjang .Kuseret kedalam ru- 
mah, pntw kukuntji Masih me- 

nangis djuga, dan pendjual (mad- 

nam Tw terus memdunjikan Su- 
ting dan siompret. Hatiku mer 
kin panas. Terpaksa aku keluar 
sendiri, kwbeli selompret samba 
kataku: ,Bang, kuharap besok 

Dea djangan berhenti disini Ja- 
1 Na   

(Peringatan tidak — digobris.. 
| Esok harinja datang lagi. Lebih 
Harta bunji serulingnja, ber- 
irama lagu kiassik. Anakku nves 
nangis lagi, Saja menjerah. wi 
tuk kesekiam  kalinja. Hatiku 
mengutuik: ,Bangsat!”, 

Sekali ini saja. harus menang. 

Telah kuperoleh idee bagus. Ma- 

lah hari kubikin maan selom- 

Susu kental berbahaja 
untuk baji ? 

Susu bubuk buat baji tidak dikenakan TPI 

mengenai susu kaleng, Kementerian Perekonomian dan 

harga, akan tetapi“hanja seba- | 

  

n tentang peraturan import baru 

pernjataannja bersama mene- 

a berdasarkan pada keadaan 

adaan devisen, keadaan perda- 
ehatan rakjat. Demikian diumum 

omian. 

Gariitu harga: pasar“dari susi 
bubuk untuk baji tidak boleh 
dinaikkan dan masih tetap se- 
perti harga pasar sebelum pe- 
raturan 21 Djanuari jang lalu. 
Djumlah devisen jang disedia- 
kan untuk mengimport susu bu- 
buk untuk baji ini tidak diku- 
rangi dari pada djumlah devi- 

sen jang telah - dipakai untuk 
keperluan ini dalam tahun 1952 

jang lalu. 
Dengan ini dapat 

bahwa tidak akan ada keku- 

rangan Susu bubuk untuk baji 
dipasar. Djika sekarang susu 
bubuk “untuk baji seperti Ele- 
don, Camelpo, Glaxe, Lactogen 

dsb sukar didapat, inilah aki- 
bat dari spekulasi, pedagang 
matpsn importir atau etjeran 
serta industri tjoklat susu. 

Djuga susu bubuk biasa. 

Susu bubuk biasa (whole 

milk powder dan skimmed milk 
powder) jang mengandung zat2 

jang berharga buat anak2 dan 
orang dewasa dan djuga dipakai 

buat bahan industri (tjoklat, 
manis2 dll.) dimasukkan pula 
didalam daftar golongan A. De- 
mikian keterangan bersama itu 
jang selandjutnja  menjatakan 

bahwa keterangan ini perlu di- 
keluarkan untuk mentjegah ke- 
salahan faham dari  chalajak 

ramai mengenai segala sesuatu 
berhubung dengan adanja kete- 
rangan2 dari luar Pemerintah 
jang tidak ' menjinggung inti 
soal tsb. diatas, — Ant.   

  

pet, Duda dam laimnja. Esok 
harinja saja bikin demonstrasi 
latan tantangan): andkku kua- 
djak menanti  dipingg. gang. 
Waktu pendjual itu lewat, ku- 
tiup serulingku keras2, Kukata- 
kan kepada anakku bahwa se- 

dari orang “tu. Anakku menu- 

lewat, anakku menganggap dia 
sepi sadja. Dia berhenti agak 
djawh Tisane, lalu meniwpkan se. 
lompreipja, Kutandingi meniup 

selompretku. Demikianlah ,,pe- 
rang tanding” itu berdjalan se- 
puluh meniz lamanja. Kemudian, 
sesudah terang anakku tidak re. 

wel Ieyi, pendjual maman itu 
menjerah kalah dan pergi tie- 
pat2 mentnggalkan gang. 

Hatiku gembira bukan bwa- 
tan memperoleh kemenangan 
gemilang. Mungkin kegembira- 
onku hari itu tidak kalah de- 
ngan kegembiraan seorang ang- 
gota Parlemen Sementara ka- 
rema bisa mendjatuhkam Ka- 
binet. 

Demikianlah perang dingin an 
tara saja dan pendjual mainan 
itu berachir sudah dengan ke- 
menangan gemilang dipihale sa- 
ja. Esok harinja dan harig2 beri- 
kutlnja pendjual mainan “itu ti- 

didjamin | 

rut. Waktu pendyrual mainata itu" 

MEMPUNJAI-3 ANAK 
1 KEMBAR 

Baru2 ini didesa Tjleret 
kelurahan. Samanu orang | 
nama B. Djuweg dari desa ter- 

sebut telah melahirkan 3 anak 

kembar 'laki2 semua. Seorang 

diantara anak tersebut mening- 

gal: 5 hari kemudian 1 lagi 
meninggal dan hingga kini ting- 
gal 1 anak, Ibu dari anak terse- 
but didalam keadaan baik. - 

LARANGAN BAGI 
KENDARAAN A.P.. 

K.M.K. Jogja telah mengeluar 
kan peraturan tentang lalu lin- 
tas kendaraan berat A-P. di- 

djalan2 Tugu Kidul, Malioboro, 

Patjinan dan Margomuljo, jang 

isinja melarang kendaraan be- 

rat AP. jang termasuk  golo- 

ngan rijbewijs B dan D ketjuali 
bower p.c., pick up, melalui dja- 

lan2 tersebut diatas. 

Bagi. mereka jang” hendak 
nja. berhubungan dengan  instansi2 

Dalam. surat protesnja itu | jang berkedudukan dikanan-kiri 

S.B.K.B mengadjukan pertimba. ' djalan2 tersebut diharuskan 

ngan kepada D.P.R. Kota Pra- | mengambil persimpangan  dja- 
lan jang terdekat. Apabila. men 

djalankan dinas lalu-lintas, raZ- 

sias dan convooi jang terpaksa 

harus mempergunakan. kenda- 

raan2 tersebut diatas dapat me- 

njimpang dari peraturan terse- 

but dengan mendapat idzin dari 

P.M. Ki 46. 

HASIL PASAR KOTA 
Rp. 1.600.000 ? 

Mulai nanti malam DPR Ko- 

tapradja Jogjakarta akan me- 
mulai dengan sidang2nja untuk. 

ikan tarip pasar2 kota, st 
Dalam hubungan ini KR 

memperoleh keterangan, bahw: 

menurut rentjana, tarip2 pasar 
akan dinaikkan sampai 1004 

darj tarip tahun jang lalu. Mak 
sudnja selain untuk disesuai- 
kan dengan tarip2 pasar. dinar 

kotm, djuga untuk menambah 
hasil kotapradja Jogjaakrta. 
Menurut keterangan dari 

hasil pasar2 kota, tahun. jang 

lalu hanja masuk pada kas pe- 
merintah kota Rp. 800.000,— 

dan djika tahun ini dapat dinai- 

kan taripnja, tidak sedikit 'ke- 

mungkinannja- akan mentjapai 

hasil Rp. 1.600.000,—. 

PERTUNDJUKAN LEKRA 
TERTUNDA 

Dari pihak Panitya Gedung 

Lekra Jogja diterima ketera- 

ngan, bahwa rentjana pertun- 

djukannja  digedung Lekra 

Aloon2 Utara terpaksa diundur 

berkenaan d an pernjataan 

pihak.,kepolisian, jang tidak da- 
pat memberikan idzin, meskipun 

panitva tadi telah “ mendapat 

persetudjuan dari Pemerentah 

Kota Pradja. Alasan2 setjara 

resmi belum dapat diterima 

oleh Panitya Gedung Lekra. 
Seperti diketahui pertundju- 

kan itu ialah untuk usaha2 so- 

sial buruh wanita. 

GUGUR - GUNUNG 
MEMPERBAIKI DJALAN 
Setelah mendapat persetudju- 

an fihak2 jang bersangkutan, 
djalan Otonoom jang. menghu- 
bungkan desa Kalibawang ketj. 

Sapuran dengan Ibu kota Ketja- 
matannja sediauh 9 Km. dan 

membudjur sepandjang hutan 
negeri, sedjak awal bulan ini te- 
lah mulai diperbaiki, diperlebar 
mendjadi 6 M. 

Langkah tersebut adalah pe- 

laksanaan d.p. keputusan pen- 
duduk ds. Kalibawang, dengan 
harapan agar dikemudian ken- 
daraan bermotor dapat sampai 
ke idesanja. 

Perlu diketahui, bahwa .kepu- 
tusan itu diperkuat djuga oleh 
desa2 Wonosrojo (Tempurredjo) 
dan Karangsari jang tanahnja 

diterdjang djalan tersebut. Ada- 
pun tiara. mengerdjakannja di- 
laksanakan dengan tjara: gugur. 
gunung dan kini setiap harinja 
dikerahkan rata2 100 orang. 

Tentang petundjuk2 teclinik 
dalam pada pelaksanaan ini te- 

lah didapat kesanggupan dari 
fihak D.P.U.K., demikian kete- 
rangan darj sumber jang bo- 
leh dipertjaja: — (K.R). 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Pu 

imam keparat itu. Anakku  ku- | raling dam selompret buatanku tera Utara daki 
belikan. selompret. lebih baik dari pada bikinan. tu- | Kepanduan HW bagian 

Hari jang kelima tidak  ter- | Kang djualan mainan itu. Kube- | siaran RRI. , Rp. 24,25 
djadi insiden, karena pendjuai | Ti anakku uang serupiah, de- | Djumlah kemarin Rp. ' 7893,43 
mainan tidak lewat. Mungkin | nggn. diandji djangan meradyuk Se As ega ak AS! 
lupa, mungkin  mengasoh, tidak | 'agi minta. | dibelikan mainan | Djamlah hari ini 'Rp.: 7917,68 

  

Tontonan malam ini 
SENI SONO : ,,My Outlaw Bro- 

ther”, Mickey Rodney, Wan. 
da Hendrix, 

LUXOR: Holiday | Rhythm” 

Street, 
RAHAJU: ,/Teresa”, Pier Ange- 

li, John Ericson. 
REX: ,Meet me aftes: the Show” 

Betty  Grable, ” Macdonaid 
Carey. 

INDRA : ,,Ratjun Dunia”, Kas: 
ma Booty, P. B-amlee. 

SOBOHARSONO :' |,The Un- 
known Man”, Walter Pid- 
geon, MAnn Harding. 

MUKBA : Walk Softly Stra- 
nger”, Joseph Cotten, Valli. 

WETAN BETENG : »Buccan- 

10, Philip Friend, 
Ketoprak Trimudo-Tomo: ,De- 

mang Surjo Alam”. ' 
NGESTI PPANDOWO » sBroto- 

laras”       dak berani berhenti dimuka ru 
mah kami.       en San Wer- 

a 
kudoro), 

4 

    

  

bulan Maret ini, dan antara lain ' 
akan dibitjarakan sekitar kena- . 

      

   

1 

Mary Beth Hughes, David 

neers Girl”, Yvonne De Car-



            

     

        

3 

    

  
  

  

    

  

   

sa jang seng, KS sejuntah 

a TN 350, (or), 

# dwutunkan vega sebesar RD: 
Aa 2, 

gai altiban dari pada 1    1 an itu, maka sedjumilah 
| I03 Orang rang guru. PBH (meski- 
pun beton setjara sukarela) 
terlantar dalam hal honorarium. 

“Selain itu Panti Pemuda di- 
u | kota Muntilan sampai sekarang 

“pun belum menerima uang ban- 

tuan, jang seharusnja sudah di- 
'bajar sedjak bulan Djuli 1952 
|dan setiap Ibulannja sebesar 

      

J. & Ka aan 3 hari peri- 
ngatan 1 Mei (Hari Buruh) da- 
'lam tahun 1953 ini, maka fihak   

2 . ana 1 Mei tahun 1952 jang 

   1x at & 
Oleh Inspeksi Pendidikan Ma- 

sjarakat kab. Magelang telah 
. ditunajuk 2 desa ditiap2 ketja- 

| matan diseluruh kabu Ma- 
gelang untuk - didjadikan “desa 

  

pertjobaan- PBH.  Seluruhnja | 
ada 21 ketjamatan sehingga. 
djumlah desa pertjobaan PBH 
ada 42 desa. 

—. Penjelenggaraan kursus2 
PBH telah mulai dilakukan se- 
djak permulaan “bulan Maret 
ini. Segala seswatunja dikerdja- 
kan oleh Panitya: Pendidikan | 

«» Masjarakat .setempat dengan 

book 

    

181 

“ bangkitkan. auto activitei 

1 perseorangan. — 

    

: mendapat bantuan dari pihak 
Pamong Desa/Pradja, sedang pi- | 
hak Inspeksj Pendidikan Masja- 

..rakat, hanja merupakan tenaga 

dan pengawas. 

sud adanja desa pertjobaan 
PBH itu terutama untuk mem- 

2 
sa dalam lapangan pendidi 

€ — 4Kor). 

GEDUNG KANTOR POS 
 DIBANGUN 

Dengan rentjana beaja sebe- 
sar Rp. 250.000,—, gedung Kan- 
tor Pos dan Kawat di Magelang 

jang telah hantjur karena di- 
'bumi-hangus dalam clash Ke- 
dua jang lalu, kini scdang diba- 
n kembali. 
“ada Pos dan Kawat seka- 
rang masih menempati gedung 

 ketjil didjalan Pontjol, jang me- 
“Nihat bangunannja sangat djauh 
dari pada memenuhi sjarat un- 

.tuk dipergunakan bagi kantor 
. jang harus melajani publik. Kea 
daan jang demikian sampai se- 

, karang masih dialami pula oleh 
' Beberapa Kantor penting dianta- | 
“ranja Kantor: “Tjukai dan Bank 

“'Rakjat. Indonesia jang masing2 

: “menemonti gedun ketjit biasa. 
“Beberapa Dra Ba 'agak |. 

'besar semuanja Pe Oen oleh 
(Kor). 5 

    

    

UANG BEAJA KURSUS2 

  

leh keterangan, 

“ hingga sekarang dari: 
“atasan 

“Menurut 

: Laman” 

“pembimbing dan : 
Perlu diketahui, 'bahwa mak- 

um dibubar-    

  

il initiatief akan 
pertemuan pada 

ral 80 Maret jad. di Mage- 
Na dalam pertemuan mana 

Jakan diuraikan laporan singkat 
mengenai Panitya 1 Mei . 1952 
itu. 
Dalam pertemuan tersebut, 

sesudah: Panitya 1952 dibubar- 
kan “akan dibentuk Panitya 
1.Mei 1953 jang baru dan me- 
netapkan rentjana2 pekerdjaan 
dalam menghadapi  perajaan- 
peringatan hari 1 Mei 1953 jad. 
Gikota Magelang. — 

KLATEN 
Nm. 

AN DALANG 
Oleh seksi pedalangan dari 

Lembaga Kesenian Kabupaten 

  

udjian Dalang bertempat di 
Bentar Otonoom, jang disaksi- 
kan oleh para undangan. 

Udjian tersebu dibagi men- 
djadi dua, udjian - lesan “dan 
praktijk mendalang. Untuk ke- 
perluan ini Djawatan Kebudaja- 

an seksi Kesenian telah mengi- 
rimkan dua orang achli dalang 
untuk turut mengudji, Sdr.2 At- 
APA ANn dan Susilo. 

Dari 35 siswa, jang terdiri 
dari berbagai goiongan, dan be- 
rasal dari seluruh daerah, ada 
28 jang bersedia menempuh 
udjian dan kesemuanja lulus. 
/Sepertj diketahui sekolah pe- 

“dalangan ini telah dua tahun 
berdirj dan diikuti semula oleh 
45 orang tetapi achirnja tinggal   35 orang tersebut, dantaranja 
dua wanita." 

| Ketjuali peladjaran2 chusus 
tentang pedalangan para Siswa 
mendapat peladjaran djuga ten- 
tang sedjarah, bahasa dll. jang 
dianggap perlu guna memper- 
lengkapi pengetahuan sebagai 
dalang sekarang. 2 (Kor): 

SEMARANG 

INSPEKSI PENDIDIKAN” | 

  

  MASJARAKAT 
|. Akan adakan konperensi 
Besuk pada tgl. 30 dan 31 

: PBH BELUM DITERIMA | Maret 1953, Inspeksi Pendidikan 

1. Dari Inspeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat kab.. Magelang dipero- 

bahwa sedjak 
bulan, Nopember 1952 jang lalu 

pihak 
F3 belum djuga diterima 
DN uang | beaja untuk penjelengga- 
: raan kursus2 PBH. - 

F3 keterangan, untuk 
ria keperluan penjelenggaraan kur- 

“—.sus2 tersebut diseluruh wilajah: 

Masjarakat Propinsi Djawa Te- 
ngah akan mengadakan Konpe- 
rensi Dinas jang akan dikun- 
Gjungi oleh 34 Kepala2 Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat Kabupa- 
ten / Kota-besar | Kota-ketjil. 

Jang akan dibitjarakan me- 
ngenai sekitar penjelenggaraan 
usaha2 Pendidikan Masjarakat, 
dan rentjana selandjutnja. 
'Konperensi tsb, akan bertem- 

pat.di Balai Wartawan, Bodjong 
Kab. Nag Mg setiap Mn aa Pa 2 R.). 
  

— PERUBAHAN TARIP2 Pos 
: Mulai Tanu 1 April bortos bs perhubungan dalam ne- 

: geri, dan bea? akan diubah. , 

Suatu ichtisar tarip? pos baru jang mulai berlaku pada 
(tanggal tsb. diatas jang banjaknja Le ea ieran diba- 

  

— wah ini: 
P3 SUR AT. : s at 

“Perhubungan laba: 51 dalam sen 

hingga 180 Pen untuk tiap 20 gram atau sebagian dari 
201gram "...... Ke pn 
lebih dari 180 gram, seperti dalam. perhubungan batertondi , 
Perhubungan interlocal : 4 

Tn . sampai Sinai 20 PIR ai ikan 50 
se aebih dari 20 gram » Bi Bie 15 

Uh T 1 - 40 » ” 3 #G IKU Dhia 20 ANA 20 UE 100 

” 1 80 ”. ” dai “80 " Yth aan nana 125 

” 3 80 7. ” RE 1090 uga ena osaneKakean 150 

pATSAN MAN nan un BNN Saka banana y2 "Z2 
y 2 200 ” » Yaa 300 3 KERUa wahana 300 

1 . 300 1. 17 ” 400 S3 ....coenunsana 315 

” ta 400 .. Fi sa 500 9g anananaananaana 450 
, SN De Kl IN 

AW ARKATPOS, sehelai (por 35 
KARTUPOS , HA 15 

. KARTU PINDAH LB Aa 10 

“BARANG TJETAKAN ) sampai dengan 500 gram, 
DU NGRRA (TIONTOH ) tiap 50 gram ........ 10 

BARANG) ) dengan minimum untuk: 
ni » OK UMEN ee NN NONE AAN edan aman 50: 

y Na (tjontoh barang) 20 

'P os “PA KET: i 
ega dikirim melalui darat: Ling dengan Ao Ro saus 200 : 

lem dari Rt 1 De mean 300 
3, j Ea On Kh 400 

"dinda dikirim masistar Saut” Tg dengan 1 kg Dea 300 
Te dari 1 Ke ig P3 Ben appa 400 

5, Rea AYAH "Naga ap 
Pos w ESE ag sampai dengan Rp. Sen ak an 15 
“lebih “dari Rp. 25 — Ten nana 100 

” ” R 50,—. TN 52 NE 2 Ng 100,— Sena aa naa ed 128: 

7 ,. # 100,—. » We fp 150,— RKA KK 20 150 

Tg ” 7 150,— . “- 2 a 200,— Pasi ha UE aka 175 

Pe Tana En er Ia 3 AON 2 AA mna 225 
Na Ba ap SA Naina 2175 

BE A -BEA: - 

“3.9 

Ma ena 9. 
PEMBAGIAN ESPRES untuk:    
kiriman? pos dalam Ph luar negeri, ajuga powpancet dalam 

j TN 

Desai aket luar MEBEFI Anas. oilata 

IX 

  

TA penerimaan dan pembajaran ) 
Sai KB DANDTANG masa-berlaku poswesel ) 

| PEMBERIAN duplikat 
MELIHAT surat? bukti hh $ 

. Penetapan IDZIN MASUK DAN KELUAR SNN 
BEA - PENJERAHAN untuk bungkusan 

| Pemakaian KOTAKPOS atau TEROMOLPOS, tiap 
| bulan takwim: 
BEA MEMBUNGKUS lagi POSpAKET jang YUSAK satu 

    

  

Kenanenkana nata aka 

s0.coasanananan aannangnasa anakan aa 

, 

. 100 
Wengi Pi bas kan vilaa 2 50 

PAN net Nn sx. 1000 

: (KEBUMEN : 

MENINDJAU KARANG 

“telah dikerdjakan 

Klaten baru2 ini telah diadakan |   
  

“agak 

PA 

KITRI 
Pada tanggal 24-3-1953, di- 

pimpin oleh , Kepala Inspeksi 
Djawatan Pertanian. 
Prop. Djateng. - Asmosuwign:o, 
rom'bongan penindjau Cari para 
pegawa: Djawatan Pertanian 
'Rakjat Kabupaten dan -Karesi- 
denan .seluruh Djateng, diikuti 
djuga oleh: seluruh instansj di 
Kebumen, jang djumlah seluruh 

nja tidak kur dari 200 orang, 
telah mengadai can penindjauan 
objek2 pentjegahan tanah larutj 
karang kitri dibeberapa desa 
dalam dzerah Kabupaten Kebu- 
men, Ikut serta djuga dalam 
rombongan tersebut wakil Dja- 
watan Pertanian Rakjat Pusat 
Djakarta, Anggauta DPD. 
Prop. Djateng dan para Pamong 
Pradja dari daerah Soio. 
Pada malam sebelumnja, di- 

adakan konperensi 'Djawatan 

“tersebut untuk  merundingkan 
al. jang terpenting mengenai 
rentjanz pekerdjaan dalam 
menghadapi musim gadu. jang 
akan datang. Perlu diberitakan, 
bahwa luas tanah gundul jang 

untuk dita- 
namj kembali ada 1171. HA.- 

Dam pada itu, tidak keting- 
galan djuga telah ditindjau 

perusahaan sarang burung di 
Karangbolong sambil melihat2. 
tempat tidur” Njaji Loro Kidul 
dan guwo2 jang telah pernah 
di film oleh Perusahaan Film 

Negara Djakarta pada waktu 
pengunduhan seanaung je 
telah lalu. Per (kar, 

: ' Sovjet ingin 
| spionase? 
Canada tangkis tuduhan Tjeko 

ALAM sidang Panitya Politik PBB, wakil tetap Canada, 
D. M. Jobuson, telah mena gkis 

bahwa Amerika Serikat mempergunakan uang MSA uik mem- 

Rakjat | 

jsitu, dapat diketahui bahwa pe- 

senen 

biajai kegiwian? spionase dan 

Dalam pada itu Johnson me- 
ngatakan, bahwa negara2 Blok 
Sovjet sebelum 
soal spionase tadi lebih baik 
menindjau dahulu perkuatan di- 
plomat2 Sovjet, Jang menurut 

Johson telah memimpin  kom- 
plotan spionase atom itu di Ca- 

nada, ketika tahun 1946. 5 

Dalam perdebatan jang diada- 
kan ketika hari Selasa jl., wakil 
Polandia Katz-Suchy- mengata-: 
kan bahwa perbuatan? subversi. 
dinegara2 Blok Sovjet itu di- 
pimpin oleh diplomat2 Amerika, 

Johson mengemukakan, bah- 
Wa dengan terbongkarnja kom. 
plotan di Canada ketika 1946 

gawai2. perutusan diplomasi 
Sovjet di Kanada melakukan 

pekerdjaan mata2. Penjelidikan 
ini menghasilkan penangkapan 
dan pendjatuhan hukuman “ke- 

pada 6 orang Canada dan ke- 
pada. Alan Nun Mau, jang di- 
djatuhi hukuman di Inggeris. 
Berakibat lagi . dibongkarnja 
“perkara Klaus Fuchs di Ame- 
rika Serikat dan setjara tidak 
langsung djuga pendjatuhan hu- 
kuman kepada suamj isteri Ro- 
senberg di Amerika. Demikian   Johnson. — UP. 

  

  

Kongres P.S.LI seluruh Indonesia telah dbuka dengar resmi 

  

    
pada tanggal 20-3-53 bertempat dejedung Adhuc Stat Djakar- 

ta dengan dihadiri oleh ketua Abikusno Tfokrosujoso, Menteri. 
Sosial Anwar Tjokroaminoto, Arudji Kartawtnata AL — 

Ni 
( IPPHOS). 

  

. Atjeh jang saja lihat 
(OLEH L. HUTAURUR) 

. UDJUH djam lebih beberapa menit terbang dari Kema- 
“joran kelapangan Biangbintang dekat Kotaradja, melintasi 

selat Sunda, hutan rimba, gunung dan bukit, sungai dan danau, 
menjusur pantai barat ke Meulaboh, Disini pesawat convair 
jang membawa rombangan presiden Sukarno terbang rendah 
berkeliling untuk melihat, adakah kemungkinan mendarat dgn 
catalina, sebab ada kawat dari 
Sukarno Gatang menindjau daerah jitu. 

rakjat sana mendesak, agar 
Ombak mersetjah di- 

pantai datang bergulung? dari mangan Hindia jang luas itu, 
sebesar-besar rumah, . 

Naik mobil sadja pak”, kata. 

seorang anak dirapat umum di 
Kutaradja, ketika presiden me- 
ngatakan “Kesulitan mendarat 
dengan catalina, hingga tidak 
mungKin Kali itu ja kesana utk 
memenuhi hasrat penduduk. Ada 
saja tanjakan bagaimana djalan 
kesana. Paling sedikit sehari 
terus menerus melalui djalan jg 

tidak baik, melintasi sungai 5 
batang, jang harus diseberangi 
dengan rakit, karena djembatan 
tidak ada, 

.Insja Allah”, kata Sukarno, 

,Gdalam waktu jang singkat saja 
akan kesana”. Tapi orang disa- 
na kelihatan kurang puas dgn 

begitu sadja, sebab memang 
2 kerah sekitar Meulaboh Gan 
Atjeh Selatan jang paling pa- 
njak mengalami bandjir. Daerah 
Atjeh besar (Kutaradja dan se- 
kitarnja). tidak seberapa, 

Mungkin sekali karena hal 
itulah penduduk nampaknja ku- 
rang ada spontaniteit dalam 
penjambutan presiden Sukarno 
didaerah Atjeh. Sepandjang dja 
lan dari lapang terbang Blang- 
bintang ke Kutaradja (kira2 
16 km), ada djuga penduduk di- 
sepandjang djalan, dan banjak 
djuga disekitar lapangan tadi. 

. Tapi mereka melihat sadja ke- 
pada mobil2 jang lalu, pekik 
»Merdeka” tidak seru kedenga- 

ran, kalau tidak boleh saja ka- 
takan sepi. 

Pembesar daerah jang semo- 
bil dengan saja agak heran se- 
dikit, melihat poster2 jang ber- 
gantungan dan berlekatan di- 
pohon2 kaju. Karena katanja, 
tadinja dalam perdialanan ke- 
lapang terbang, tidak dilihatnja 
poster2 itu, 

»Kedinginan” penerimaan di 
Kutaradja ini bisa djuga dipi- 
kirkan. karena dirasakan disa- 
na, bahwa presiden Sukarno 

sterlambat”  datangnja 
untuk melihat bandjir jang su- 
dah Jama surut itu 

Mereka katakan: ,Bandjir 
mengamuk pada' tanggal 2T 
Djanuari jang lalu. kok baru 
sekarang, datang”. Bahkan ada 
beberapa orang jang mengata- 
kan, bahwa ,.ratu' Juliana di 
Nederland lebih tjinta kepada 
rakjatnja, karena serenta ban- 
djir mengamuk disana, seri ratu 
dengan segera menindjau dae- 
rah-daerah jang kena bandjir”. 
Orang-orang ini lupa, bahwa 
djarak antara istana Juliana di 
DenHaag dengan daerah bandjir 
bisa didatangi dengan mobil     dalam tempo 15 menit, 

Untuk inilah sdr. Ruslan Ab- 
Gulgani, sekdjen Kempen jang 
turut serta, dalam pidaionja se- 
jalu menekankan bahwa ,,nege- 
ri kita ini sangat iuas, tidak 
bisa disamakan dengan. negeri 
Belanda jang begitu ketjil itu, 
jang tidak lebih besar dari luas- 

na Djawa Barat”, 

Memang tudjuan dari pada 
kundjungan Presiden Sukarno 
kedaerah2- di Sumatera sekali 

ini, selain dari pada menjata- 
kan belasungkawa kepada da- 
erah2 jang kena bandjir, djuga 
untuk mentjoba meminta per- 
hatian rakjat supaja mulai 
berpikir setjara luas dalam hu- 
bungan Indonesia seluruhnjai 

Ada reaksi besar - terhadap 
kundjungan Presiden Sukarno 
kedaerah ini,” sebab dianggap 
sudah terlalu jambat. Disana 
sini ada poster bertuliskan: 
Habis bandjir air, bandjir  pe- 
nindjau datang, hasilnja har- 
balang. (Hambalang adalah per- 
katan daerah, jang berarti nihil, 
nol atau kosong). 

Poster lain berbunji: Dulu 
Atjeh dibanggakan, sekarang 
dilupakan. Poster ini mendjadi- 
kan pokok pidato. Presiden da- 
Jam rapat umum. 

,Sudah ketiga kali ini saja 
mengundjungi saudara2 disini” 
katanja, ,,Masih banjak daeran 
jang belum pernah saja kun- 
djungi, tengah2 Kalimantan mi- 
salnja, pulau Nias baru sesu- 
dah dari sini nanti buat perta- 
ma kalinja. Pemerintah Pusat 
“Gan kepala negara sama sekali 

tidak melupakan daerah ini, 
seperti djuga daerah2 lain”. 

Ketika saja tanjakan kepada 

beberana pembesar didaerah 
itu, 

. bahwa semula tidak  dilihatnja 
poster - jang demikian. Bagi 
sesuatu daerah dimanapun, 
adalah kurang kena sebetuinja 
bunji' poster jang begitu itu. 

beberapa hal mungkin lebih 
madju dari pada daerah lain: 
Tapi ini tidak bisa disalahkan 
seluruhnja kepada pemerintah 
pusat. 

Beberapa dari kalangan rak- 
jat bilang sama saja, bahwa 

bandjir jang mengamuk itu 
adalah kutukan Tuhan. Katanjai 

adat sudah dilanggar, laki pes 
| rempuan sudah sama2 berdjas 
lan, sama2 main tennis, sama2 
berolah raga. bahkan ada jang 
membontjeng, perempuan  dibe- 

lakang sepedanja. 
»Tjoba pikirkan”, katanja ke- 

pada saja, ,,bandjir sekali inilan 
dalam tempo kira2 setengan   

  

ERATI AAN RAKJA'T” 

mengadukan | 

-djet telah 

untuk diserahkan. kepada ang- 

SEM aan LL 

adukan Lal 

“ 

tuduhan  Tjekoslowakia 

subversif dinegeri2 Blok Soviet. 

8 PESAWAT DJET PER- 
. TAMA 

Untuk Taipeh. 

Rombongan pertama jang ter- 

diri dari 8 pesawat pemburu 
sampai di lapangan 

udara Kaosuing, Taiwan Selatan 

katan udara Kuomintang me- 
nurut rentjana bantuan Ame- 

rika. 

Pesawat2: tersebut akan di- 

gunakan untuk latihan. — AFP 
  

CLARK DIT TAIPEH 
Djenderal Mark Clark, pangli- 

ma tertinggi komando: ' pasu- 

kan? PBB di Korea, telah tiba 

di Taipeh dengan disambut oleh 

pembantu Chiang Kai Shek, 
djenderal Chi How kepada staff 
pasukan2 Kuomintang dan duta 
besar Amerika di lapangan uda- 
ra. 

Setelah tiba dia segera me- 

ngadakan  konperensi selama 

  

-| uarkan.statement jang mengan 

  50 menit dgn Chiang. — AFP 

  

2.300 Buruh » Austin" 
mogok 

Pemogokan dari 2.300 buruh 

pabrik . mobit Austin Motors 
Company di Birmingham (Lon- 

don) kini telah masuk minggu 

ke-5, Kaum buruh tersebut me- 
nuntut supaja seorang buruh 
(pelajan) toko kongsi tersebut 
bernama MC Hugh jang telah 
dipetjat setjara tak sjah, dite- | 

rima kembali sebagai pekerdja. 

Pihak madjikan tanggal 22 

Maret jang lalu telah menge- 

tjam mereka semua jang tak 

kembali bekerdja tanggal 27 

Maret jang akan datang ini, ha- 
rus menganggap dirinja . telah 
sebagai dipetjat.. Tapi pada hari 
itu djuga sekretaris dari Sere- 
kat Buruh Mobil tersebut kata- 

kan, bahwa dasar jang. akan 

dapat disetudjui oleh pihak pe- 

mogok untuk menjelesaikan soal 

tersebut jalah menerima kem- 
bali Mc. Hugh sebagai pekerdja 
dengan disertai .djaminan, bhw 
tak akan memetjat buruh. lain- 

nja: / , 

Buruh mobil jang mogok"'itu 

mendapat banjak sokongan, tak 

hanja dari fons jang diherikan 

oleh serekat buruhnja, tapi dju- 

ga dari pihak lain. Pemogokan 

tersebut telah mendjadi buah 

pembitjaraan jang hangat da- 
lam industri mobil dan karena 

pemogokan tersebut produksi 
beberapa matjam mobil sama 

sekali terhenti. — Tass. 
  

Medan perang Indo China : 
  

57 Bat. Vietnam untuk 
lawan Ho 

PM Mayer tjari bantuan ke Washington 
M. PERANTIJIS Rene Mayer dan rombongannja, telah ber- 
tolak ke Washington untuk mengusahakan tambahan- ban- 

tuan Amerika kepada Perantjis dan untuk memperlengkapi 57 
bataljon baru pasukan? Vietna m Bao Dai, jang hendak diben- 
tuk untuk. mempertjepat berachirnja peperangan jang 
berdjalan. 7 tahun lamanja terhadap pasukan? 

di Indo China. 

P. M. Mayer' jang disertai j 
oleh menteri luar negeri Ge-j 
orges Bidault, menteri Pn Aa 
an Maurice Bourges Manoury | 

dan menteri negara2 bagian Pe- : 
rantjis Jean Letourneau  ber- 
tolak dengan pesawat terbang 
istimewa kepunjaan presiden 
Bisenhower ke Amerika, setelah 
pada sa'at terachir mereka ma- 

“sih dapat menghindarkan krisis 
kabinet mengenai soal pindjam- 
an pemerintah dari Bank Pe- 
rantjis. 3 

Beban persendjataan. 
Krisis keuangan Perantjis se- 

karang . terutama disebabkan 
oleh beban persendjataan kem- 
bali jang terasa sangat berat 

“Pbagi negeri itu di Eropa dan da- 
lam peperangan 7 tahun dj Indo 
China. Perang di. Indo China 
itu. memakan -biaja kira2 1250 
djuta dollar setahunnja, . dari 
djumlah mana sepertiganja te- 
lah disanggupi akan dipikul 

oleh Amerika sudah bukan ra- 
hasia lagi bahwa pemerintah 
Eisenhower menganggap pe 
rang Indo China sama penting- 
nja, djika tidak lebih penting, 

dari pada perang di Korea. 

Usaha bersama. 
Kementerian L. N. Amerika,   dalam pengumumannja semen- 

tara itu menjatakan, bahwa 

.masalah2 ekonomi, keuangan 
dan perbelandjaan jang dihada- 
pi oleh pemerintah2 Amerika 
dan Perantjis dalam usaha ber- 
sama untuk memberi sumbang- 
an jang sebesar2nja bagi per- 
tahanan kemerdekaan di Eropa 

dan Timur Djauh” akan dibi- 
tiarakan dalam perundingan2 
di. Washington. 
Pemerintah Peranijis semen- 

tara 'itu telah mengumumkan 
maksudnja untuk membentuk 
57 bataljon baru  pasukan2 
  

abad terachir ini jang paling 
hebat, paling banjak memakan 

korban”, 
Saja tjoba sekedar mengata- 

kan, bahwa sama2 berolah raga 
misalnja tidaklah melanggar 
kesopanan. Tapi mereka sukar 
sekali menerima. 

Tidak sedikit “'guru2 Kuta- 
radja jang mengeluh, karena 
mereka sering mendapat surat 
kaleng 'sematjam  antjaman, 
dari orang2 disana. Surat ka- 
leng ini berbunji: ,,Murid2 se- 
kolah supaja dilarang membon- 
tjeng teman2nja  verempuan”. 
Hingga guru2 itu kadang2 tidak   

mereka hanja mengatakan,. 

Memang sesuatu daerah dalam: 

  

  punja kegembiraan bekeraja da- | 
lam melakukan tugasnja seha- | 
ri2. Dan.tidak sedikit pula jang 
terpaksa meninggalkan daeran 
itu, karena hal2 jang begitu itu.   

sudah 
Ho Chi Minh 

penggempur Vietnam, jaitu 'se- 
djumlah Ik.. 40.009 serdadu, utk 
nanti digunakan dalam offensif 
baru terhadap pasukan2 gerilja 
Ho Chi Minh. — UP. .   

Gkonemi 

    

HALAMAN, & 
TARIAN UTY Ae SUN 

Tahun ini datang diexploitasi 
45 coasters baru 

Coasters dari 200 ton $ Aa pa 100 ton: masing? jang telah 

dipesan oleh pemerin ali triwulan pertama 1952. jg lalu 

di Belgia, Djerman. dan Italia diharap kedatangannja berang- 

sur2 mulai nanti bulan Djuni dan seterusnja,, Demikian dite- 

rangkan oleh pihak Kementerian Perhebungan, 

Keterangannja lebih" landjtit 
menjatakan, bahwa disini se- 

mua persiapan sudah selesai 

untuk penerimaan 45 kapal2 ilu, 

jaitu persiapan perlengkapan 

personil pelajaran maupun per- 

alatan serpis, sebagian oleh 

Djawatan Pelajaran dan seba- 

gian oleh perusahaan pelajaran 

NY Pelni" 
Belum ada keputusan 

mengenaj ,,beschikking”. 

Kalangan tadi selandjutnja 
menerangkan, bahwa adalah 

salah pendapat umum jang nie- 
njatakan, bahwa ke-45 coasters 

itu adalah kepunjaan ,,Pelni”, 

karena djustru mengenai kedu- 

dukan milik pemerintah jg baru 

itu pada waktu ini belum diam- 

bil keputusan hitam:-diatas-pu- 
tih bagaimana ,,beschikkingnja” 

nanti. 
Tetapi diterangkan pula, bah- 

wa menurut rantjangan-exploi- 

tasi sementara, dikandung mak- 
sud untuk merjerahkan sebagi- 
an besar dari 45 coasters .itu 
kepada ,,Pelni” untuk diexploi- 

tir, Dalam pada itu ditambah- 

kannja keterangan, bahwa NV 

Pelni” . bukanlah perusahaan 

perkapalan negara (staatsree- 

Gerij), tetapi adalah sesuatu NV 

jang saham2nja semua ada .di- 
tangan pemerintah, jaitu sete- 
lah dioper olehnja NV Pelajaran 
,Pepuska” pada awal 1952 jang 

lalu dan didjadikan NV ,,Pelni”. 
Atas pertanjaan tentang tu- 

rut-sertanja. usaha pelajaran 

nasional partikelir dalam ran- 
tjangan exploitasi ke.45 coasters 

baru tadi, oleh kalangan Ke- 

menterian Perhubungan hanja 

diterangkan, bahwa hal tsb me- 

rupakan persoalan besar dalam 
mempertimbangkan .beschik- 

king” itu... Dinjatakan, bahwa 

mengingat kepentingan ekonomi 

seluruh negara, pelajaran inter- 
insulair pada pokoknja merupa- 

kan soal jang venjelesaiannja 

  

Chester Bowles : 
  

Perkembangan politik di Indo- 
nesia menarik sekali 

Bsiknja didunia tidak ada blok-blok 
EKAS dutabesar Amerika Serikat.di India Chester Bowles 

beserta keluarganja dengan pesawat terbang telah tiba di 
Djakarta dari. Calcutta. Di Kemajoran ia didjemput. oleh 
acting kepala direksi Amerika dari Kementerian Luar Negeri 

Waffaires Amerika Serikat di | 
Djakarta Hohenthal dan dutabesar India di Djakarta B. Dha- 

Didi. Djajadiningrat, charge 

yal, demikian pula beberapaanggauta 
dari. bagian protokol dari Kementerian dan pembesarZ 

Negeri, Latief dan Sjafii. 

' Kepada pers bekas dutabesar 
Chester Bowles menjatakan, 
bahwa ia bermaksud akan ting- 
gal di Indonesia Lk.2minggu..Ia 
akan pergi ke Bali beserta ke- 
luarganja dan kembali ke Dja- 
karta kira2 pada waktu pemim- 

pin Partai Demokrat Adlai Ste- 
venson datang di Djakarta da- 
lam permulaan AN jang akan 

datang. 

Soal Asia Tengantok soal 
penting jang menentukan 

sedjarah. e 
Atas pertanjaan, bagaimana 

pendapatnja tentang usaha2 da- 
ri berbagai negeri di Asia untuk 
berdiri diluar kedua blok didu- 
nia pada waktu ini, Chester 
Bowles mendjawab, bahwa ia 
sendiri mengharapkan . didunia 
ini tidak ada blok2. Waktu ini 
adalah waktu sukar bagi setiap 
orang. 

Nasib Asia Tenggara. tergan- 
tung pada kehendak negara2 
itu sendiri. Jang penting, demi- 

kian Bowles, ialah bahwa ada 
saling mengerti .(under-stan- 
ding) antara Amerika: Serikat' 

dan negeri2 di Asia. Dan ,,un- 
derstanding” itu dengan sendiri- 
nja belum berarti persetudjuan 
(agreement). 
Dikatakan selandjutnja, bah- 

wa soal Asia Tengara ialah 

soal jang sangat penting jang 
menentukan  sedjarah. Daerah 
jang berpenduduk 600 djuta 
orang sesudah perang dunia jg. 

lalu ini mentjapai kemerdekaan- 
nja. Jang penting didaerah itu 
ialah dapat  ditjapainja  hasil2 
oleh demokrasi.  Dinjatakan, 
bahwa ia merasa gembira dapat   Tentu sadja-masih ada sebah | menjaksikan adanja persesuaian 

lain. sei | paham antara Indonesia dan 
! bersambung). | India, “Tita 

PANEN ML er rumpN Len smg an aa ra   

kedutaan A.S. 
Luar 

staf 

Sekembalinja di A.S. ia akan 
mengadakan  tjeramah2 dan 
akan menulis tentang seen 

Gi Asia. 

Tertarik oleh perkembang- 

an politik disini, 

Atas pertanjaan apakah" ia 
akan menemui pemimpin? di 
Indonesia, Chester Bowles me- 
njatakan, bahwa ia tertarik gleh 
perkembangan politik disini, ta- 

pi kedatangannja kenegeri sini 
adalah untuk mengaso. Dikata- 
kan, bahwa atas bantuan duta- 
besar Indonesia di India, Dr. 

Sudarsono, jang ia njatakan 
mendjadi sahabatnja jang baik, 

ia akan dapat  mengundjungi 

pulau Bali. 

Di Indonesia ia akan mempe- 

ladjari pula soal2 jang ber-tali- 
an dengan pendidikan, perta- 
nian, dan pengadjaran, Demiki- 
an Chester Bowles. 2 

Sebagai diketahui  Chester 
Bowles diantara pemimpin2 di 
India. mempunjai nama baik, 
karena ia dipandang sebagai 
seorang dutabesar jang mempu- 
njai pengertian terhadap pendi- 
rian India dalam menghadapi 
persoalan dunia pada waktu ini. 
Ia adalah anggauta dari Partai 
Demokrat di A.S, dan berhubung 
dng. penggantian pemerintah- 
an di Washington oleh Partai 
Republik ia dipanggil kembali. 
Ia digantikan oleh George Allen, 
dutabesar A.S. di Belgrado. 
Beberapa waktu jl ketika 

Chester Bowles masih mendja- 
bat dutabesar A.S. di India dan 
mengadakan “- perdjalanan di 
Asia Tenggara ia hendak. me- 
ngundjungi Indonesia, tapi ti- 
dak djadi dan hanja sampai di 
Singapura. —- Ant, 

# 

  

  
  

  

harus ditjari setjara integral, 
termasuk pula soal kepentingan. 
perusahaan pelajaran nasional 
10076 partikelir,. Tetapi dalam 
pada itu kewadjiban pemerintah 
untuk mendjamin kesempurna- 
an hubungan laut interinsulair, 
tidak boleh dilupakan, sedang 
dilihat dari sudut kommersieel 

ini tidak menguntungkan, maka 
djuga tidak menarik bagi inisia- 
tip partikelir, Demikian kete- 
rangan itu. : 

Pelajaran partikelir 
penting sekali. 

Mengenai kerugian jang: tim- 

bul dari kurangnja rendabiliteit 
sesuatu djarak hubungan laut 
dikatakan, bahwa kerugian ini 
harus dapat dikompensir dengan 
keuntungan jang diperdapat pa- 
da djarak hubungan pelajaran 
jang ramai, Berdasarkan fak- 
tor2 jang disebut tadi, maka 
harus ditentukan kepastian ten- 
tang tingginja frekwensi dian- 
tara segenap djarak perhubung- 
an laut diantara seluruh kepu- 
lauan Indonesia dan sesuai dgn 
itu pula kepastian tentang ba- 
njaknja djumlah kapal jang ba- 
kal diperlukan itu, Dikatakan 
achirnja, bahwa usaha pelajaran 
partikelir dalam menjelenggara- 
-kan servicenja sampai sekarang 

ini, oleh pihak pemerintah di- 
anggap penting sebagai ,,aan- 
vullingslijnen”. Kenjataan ini 
akan mendjadi bahan pertim- 
bangan setjara integral bagai- 
mana. nanti: 

Atas pertanjaan, bagaimana 
pendapatnja mengenai kemung- 

kinan pembelian kapal atas ini- 
siatip partikelir sendiri,  kala- 
ngan tadi mengatakan, bahwa 
membeli kapal memerlukan sa- 

ngat banjak modal dan disang- 
sikan, sementara ini. modal se- 
besar itu dapat dipikul oleh se- 
suatu perusahaan pelajaran na- 
sional partikelir. 

Makmun : Semua 45 
coasters diexploitir oleh 
»Pelini”. 

Berbeda dengan. keterangan 

diatas, atas perianjaan ,,Anta- 
ra” Direktur NV | Pelni” Mr. 

Makmun Sumadipradja terang- 
kan, bahwa 45 coasters itu se- 
mua akan diexplbitir oleh ,,Pel- 
ni”. Ia tidak bersedia menerang- 
kan apakah dalam tjara meng- 
exploitir ke-45 kapal oleh ,,Pel- 
ni” itu termasuk djuga prose- 
dure sewa-menjewa. (charter) 
kapal oleh perusahaan pelajaran 
partikelir —. Ant, 

  

PAMERAN KESENIAN 
INDONESIA 

Dipertundjukkan 
di New York. 

Duta besar di Amerika Seri- 
kat Mr. Ali Sastroamidjojo 
Rabu jl. mendjadi tamu kehor- 
matan pada perdjamuan jang di 
adakan berhubung dengan pem- 
bukaan resmi pameran kesenian 
Indonesia digedung' , National 
Arts Club” di New York. Untuk 
tuk perdjamuan itu maka -.ma- 
kanan2 dimasak sendiri oleh 
koki2 Indonesia. 

Pada pameran itu dipertun- 
djukkan barang2 kesenian Indo- 
nesia, purbakala dan modern 
begitu pula pelbagai kersdjinan 
tangan dari pulau2 Indonesia. 
Pameran itu terbuka sampai 18 

April jad. — Ant. 
  

. . . 

Dunia sana sini 
Kk J.A.R, Pimlote, telah terpi- 

lih mendjadi ketua dari konpe- 
rensi international ,,Tin Study 

Group” jang mengadakan si- 
dangnja di. London. 

x Georges Bidault, menteri 
LN Perantjis, mungkin akan 
mengusulkan kepada EHisenho- 
wer agar dibentuk sebuah ,,Di- 

rektorat 3- Negara” antara A.S. 
— Inggeris dan Perantfjis. 

kx J. Hagerty, pembesar uru- 
san pers dari Presiden Hisenho- 
wer menerangkan, bahwa Sov- 
jet Unie tidak mengundang A- 
merika untuk merundingkan in- 
siden2. penerbangan jang ter- 

djadi di Hropa Barat baru2 ini. 

xx Diplomat? India, dari kedu- 
taan India dinegara2 Timur Te- 

ngah, akan mengadakan konpe- 
rensi di New Delhi, dibawah pim 
pinan P.M. Nehru. 

x Ahki2 hukum Mesir, dengan 
Suara bulat mengandjurkan su- 
paja Mesir mendjadi Republik 
dan agar Mane Ae 

      

  

a YOLIR HEAD SIA 

  

aa Tapi Ki   lamu Mani Gerdatah, Fo. enim, 

— Ah, tidak mengapa! Budjangkn jang dja- 
hat itu telah merampas peti WANGKU ........ , 
mari kau saja tolong menangkap dia ! 

  

      
saja kehat 
lah King! 

  

TE EDADSTERS DLENTO Ora DEAN, 
mer ANp, an ap 176 DUR CAR 

— Mobir nanya Tjepat' dam 

— Baik Dean, ini mobilmu, 

      

  World rights reserved, 

djatangznja! Naik- 

Produced by Stephen Slesinger, 1 H 
| Copyright 1953 by King Features $ Syndi cate, Inge 

TRACKEI MATOHERN HL) 
TURNED NORTH 

KING OF THE ROYAL MOUNTED (22) 
pak an NOT TOO BAD: TAAT PIENDISH, 

BUTLER LOOTED MY SAFE.... Fi 
1M Ceng TOMELP ATC, 

ANG ON. KING, TAISLL BER 
THE MOST TARILLING MAN KOP 
/UNT YOW VE YK BEN, 5 

A1, Ng CON. 

    

  

“ga 

   
— Itulah bekasnja mobil “pend jahat. Hate “jl 

kembali Ike utara. 
— Pertjajalah King! Inj adalah pergadjaran 

@) 
orang jang paling hebat jang pernah kam 
lamil 
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VERBAND” 

Hari Rebo kemarin dulu Kl. 
Maduredjo (Prambanan) telah 
adakan rapat para petani jang 
dikundjungi oleh Ik. 50 orang f 

Hadlir dalam De Sa n 

sdr. Nur Ali Tjahjapuspito, sdr. 
'Achid Masduki (D.P.R.D.) sdr. 
Susanto (D.P.D.) Panewu P.P. 

dan. Djapenkap. 
Maksud pertemuan tersebut 

ialah melaksanakan bentukan 
desa verband” guna melandjut- 
kan tjita2 penanaman  temba- 
kau. Setelah diadakan pendje- 

lasan2 baik dari D.P.D. maupun 
dari D.P.R.D.- achirnja didapat 
kata sepakat untuk membentuk 
sebuah pengurus jang terdiri 
dari Sdr2 : Martosugondo-Ketua 
Pudiosusanto - Wk. Ketua, Su- 

ratman - Penulis dan beberapa 
pembantu jang diambilkan dari 
tiap2 kring. 3 La 

500 PETANI TELAH SIAP 
MENDAFTARKAN DIRI 

. UNTUK. MENANAM 
so TEMBAKAU 

'Perat (Perbaikan Ekonomi 
Rakjat Tani) di Djogotirto Ka- 
panewon Berbah dalam rapatnja 

“hari Kemis kemarin, telah me- 
'Tangsungkan niatnja ialah ber- 
satu padu dan bersepakat hen- 
dak melaksanakan penanaman 
tembakau jang di selenggarakan 
“oleh PERRIN, sebagai kelan- 
djutan dalam rapat2nja jang 
sudah2. Kini didapat kabar bah- 
wa telah ada sedjumlah 590 
orang .petani (anggauta PE- 
RAT) jang menjatakan ke- 
sanggupannja menanam tem- 
“bakau. . 

| Perlu kiranja diketahui bah- 
wa organisasi tersebut diketuai 
oleh sdr. Sosrosardjono. 

“dengan 

£ 

  

Sebagai tjontoh, harian itu 
madjukan nasehat Dr. Bleich- 
rodt kepada Kementerian Pe- 
kerdjaan Umum mengenai pen- 
djernihan air untuk Djakarta 

  

'Dengan mengemukakan tjon- 
'Itoh2 harian itu melihat aliran 

dua tjabang jang terang dian- 
djurkan -oleh penasehat bekas- 

 Ipengjadjah ini, jaitu': 

“ORGANISASI .DESA | 1. Djika pemerintah Indonesia 
ingin memesan sesuatu alat, 
kalau dapat disalurkan ke 
Eropa (Nederland). 
Djika pemerintah Indonesia 
mau memesan dari Amerika 

“ pesanan ini harus diberi ke- 
pada bangsa Belanda. 
Dua aliran ini semua ada se- 

bab2nja. Pertama, djika pesan- 
an diberi kepada sesuatu per- 
usahaan di Eropa, bekas pen- 
djadjah masih bisa dapat un- 
tung karena ',,A Rekening” 
European Payment Union atau 
aturan Transito jang mengun- 
tungkan negeri Belanda. Kedua, 
djika pesanan Harus dilakukan 
di Amerika, maka perusahaan 
Belanda (,,die al jaren in Ame- 
rika gevestigd is, zoals Oving, 
Lindeteves, Internatio of Jaco- 
berg”) akan dapat keuntungan 

dollar. 
Sudah, tidak mengherankan 

lagi bahwa dengan djalan poli- 
tik-ekonomi sematjam ini, ne- 
geri Belanda beberapa bulan jg 
lalu menerangkan kepada dunia 
bahwa mereka tidak lagi me- 
merlukan bantuan “dollar, 

Penjelidikan diatas ini hanja 
mengenai import ke Indonesia 

sadja, belum mengenai export- 
nja. Kita harus mengingat, bah- 
wa perdagangan Indonesia dgn 
daerah dollar buat 9875 dipe- 
gang oleh bangsa Belanda. De- 
mikian Indonesia Raya. 

$ 35.000 sehari. 
Mengenai import dari Ameri- 

ka ini, dalam tahun 1951 djum- 
lahnja rata2 20 djuta dollar sa- 
ban bulan, atau 700 ribu dollar 
saban harinja. Keuntungan dol- 

lar jang didapat oleh kaum 

pengusaha Belanda, jang meme- 
gang monopoli perdagangan In- 
donesia dengan Amerika, djika 
dihitung 54 sadja, dalam 1951 
ialah 25 ribu dollar tiap2 hari 

| Sesungguhnja, djumlah ini ada- 
lah lebih karena mereka dapat 
komisi2 lain jang tidak terang. 

Bangsa Indonesia di- 

bodoh-bodohkan." 
Usaha pedagang Indonesia   MADJALAH MEDAN ' 

— SASTERA" AKAN 
TERBIT 

Mulai 1 April jad. di Jogja 
akan terbit madjalah bulanan 
sastera jang diusahakan oleh 
organisasi “,,Lembaga Seni Sas- 
tera” Jogja, dibawah pimpinan 
Sdr. Sumardjono. Sebagai pe- 

nasehat2nja duduk antarara lain 

untuk mulai berdagang dengan 
| Amerika- dirintangi sekali dgn 

dijalan blokkade, intimidasi dll. 
Akan tetapi, Indonesia masih 

tetap membeli alat2 dari Ame- 
rika melalui pedagang2 Belanda. 

Keadaan ini tidak sadja me- 

tugikan pengusaha Indonesia, 
akan tetapi terang merugikan 
negara. Berapa djuta dollar jg 
hilang sudah tidak perlu dibitja- 
rakan disini. Perdjuangan bang 
sa Indonesia untuk berdagang sdr2. Sundoro dan Himodigdojo., 

Madjalah ini akan terbit dengan || 
nama ,,/Medan Sastera” dan 
maksud dari penerbitan ini ada-: 

dengan Amerika harus diperha- 
tikan oleh pemerintah selama 

Indonesia — walaupun akan di- 

“but ada Rp. 26.091,—. 

permulaan Rp. 
“pai achir tahun dapat memberi 

lah sebagai lapang perdjuangan 

pembinaan kesusasteraan jang 

kurangi — masih membutuhkan 

barang2 dari Amerika. . 
ECA |TCA |MSA dan   bersifat pandangan dan kupa- 

sannja. Madjalah tersebut djuga | 
harus dapat menundjukkan ha-' 

sil2 kesusasteraan baru, baik 
dari aliran manapun @juga dgn. 
penuh kebebasan hidup. Demi- 
kian antara lain keterangan jg. 
diperdapat ,,K.R.” dari pihak 

Lembaga Seni Sastera”. Tegas- 

nja, madjalah tersebut diperun- 

tukkan bagi sasterawan2 muda 
guna mentjapai kemadjuannja. 

BEBERAPA PENGHA-, 
Tee SILAN 

Daerah Kabupaten 
Magelang. 

Diseluruh Kab. Magelang ter- 
dapat'13 pasar jang menurut 
tjatatan selama tahun 1952 jg 
lalu telah menghasilkan uang 
sebanjak Rp. 677.163,35. 
. Hasil pemungutan  padjak 
kendaraan selama tahun terse-. 

  

Bank Pasar jang dalam 1952' 
telah dikerdjakan dengan modah 

57.000,— sam- 

.keuntungan sebesar Rp. 50.778, 

Exim Bank, 
Untuk mendidik dan membim 

| bing pengusaha Indonesia dalam 
| usahanja berdagang dengan A- 

# merika, menurut kalangan pe- 
dagang Indonesia, maka peme- 
rintah harus insiaf bahwa ban- 
tuan dan pindjaman ECA dan 
Exim Bank ini harus 10075 di- 

berikan pada bangsa Indonesia. 
Penasehat2 Belanda seperti Dr. 
Bleichrodt jang mengandjurkan 
supaja. pemerintah menjalurkan 
pesanan2nja kepada bangsa Be- 
Janda jang menurut Dr, Bleich- 
rodt sudah bertahun2 berdiri di 
Amerika, seharusnja membuka 
matanja pemerintah Indonesia. 
Djangan Sape beam ehh me- 
njerah sadja pada pendapat pe- 

nasehat tersebut dan begitu sa- 
dja menjerahkan segala pesanan 
di Amerika kepada bangsa Be- 
landa menurut penasehat2 asing 
itu. 

Kehilangan jang sungguh2 di- 
rasakan oleh pengusaha Indone- 
sia ialah kehilangan kesempa- 
tan untuk mendapatkan penga- 
laman dan kedudukan dalam 

dunia internasional. 
Praktek penasehat asing. 

    

    
   

  10 terhitung bunga berbunga. — 
(Kor). : SAR 

LANGGAN 
— Mulai tanggal 28 Maret 1953 ,,Kedaulatar Rakijat” 
. menerima langganan baru. 
. Pembajaran diperhitungkan 
Dengan begitu sampai tanggal 31 Maret 1953 ini 
pengiriman ,,K.R.” dilakukan dengan pertjuma. 

- 4 perorenia Tg .... BI gunting 

: . Permintaan mendjadi langganan 

djadi langganan ,,K.R.”, 

Na aan ihsan Pon roda 

4 TA , Alam at Sadiaun kana 

..X 

e 

Ne uga 

" S0 Jth: Adm. Harian ,K.R," 

Mulai tanggal 28 Maret 1953 harap saia ditjatat men- 

- 

#eaneanesenennananes segera nananan 
7 

Bah 

Penasehat2 asing jg setjara 

juridis tidak mempunjai tang- 

AN BARU 

mulai 1 April 1953. 

BNN ANN iga as Aa bra Wayan 

Kepada 

Tugu 42 — Jogja. 
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| Yanda tangan 

  

" Kementerian ata kan | 
| tortjabang perusahaan2 asing? 

UKTI2 jang Mana tam Indonesia Raya tjukup tenjatakan bahwa kongkalingkong antara penasehat asing | 18) Ta an 11 perusahaan bangsanja sendiri tidak sadja merugikan: asing). Tekanan dari atas disini 
- perusahaan bangsa Indonesia, akan tetapi terutama merugikan Katerupahan. — kurang PN negara, Demikian a.l. bunji tulisan ' dalam harian Indonesia 

gung djawab, sedang suaranja 
diturut oleh pegawai2 Indonesia 
jang dinasehatinja, terus ber- 
djuang dan berbisik bahwa : 
a. Bangsa Indonesia tidak ber- 

pengalaman (bodoh). . 

b. Bangsa Indonesia tidak ber- 
kapital (miskin). 

Cc. Bangsa Indonesia bukan ahli 
(tidak dapat dipertjaja). 

Bisikan2 ini digembor2kan 
pula oleh ,pegawai pemerintah 
jang harus bertanggung djawab 

dan jang takut menggunakan 

inisiatipnja jang didasarkan pa- 
da kepentingan dan perkem- 
bangan ekonomi nasional, 
Pemimpin2 tidak sempat mem 

perhatikan perkembangan eko- 
nomj jang penting ini karena 

      

Ian jang njata. Pengusaha hang- 

bahwa Kementerian Kemakmur- 

- £ ik 

ya mereka sendiri tentang pos 
litik sadja, Pada waktu itu, 
bangsa asing bermaharadjalela 
melarikan devisen2 dan keun- 
tungan2 jang merutjut dari ta- 
ngannja bangsa Indonesia jang 
ditekan dari atas (pemerintah), 
dari kiri (penasehat2 asing) dan 

dari kanan (pengusaha bangsa 

dari pemerintah untuk membar 
tu mendirikan dasar jang kuat, 
bukan -setjara hadiah Sinterklas 
jang diberikan pada golongan 
“Benteng dan Kredit2 (jang ren- 

penasehat bangsa asing berhasil 
mempengaruhi pemerintah utk 
membawa kekatjauan jang ter- 
“atur dalam keadaan kebingung- 

sa asing dari kanan melarikan 
gulanja dan meninggalkan am- 
'pas2 jg harus dibersihkan oleh 
pengusaha Indonesia. 

Kekuasaan penasehat asing 
begitu .djitu sampai hilang ke- 
pertjajaan Indonesia dalam diri 

sendiri, sampai kita pertjaja 

an (Perekonomian) bangsa In- 
donesia ini adalah kantor tjas 
bang dari perusahaan bangsa   mereka sibuk bertengkar anta- 

»KEDAULATAN RAKJAT” 

tenja tinggi sekali). Dari kiri, 

  asing. Demikian Indonesia Raya. 
  

: Pemeriksaan 

bulan Djanuari 1950 dan ia ti- 

dak lagi merasa senang dan 
puas, akan tetapi merasa sangat 
ketjewa terhadap tindakan2 da- 
ri Pemerintah RIS — nota bene 
jang ia sendiri mendjadi seorang 

anggotanja — jang telah mengi- 
.rimkan pasukan2 TNI ke Kali- 
mantan — nota bene soal ini 
adalah termasuk  konpetensi 
Menteri Pertahanan dan sesuai 
dengan Undang2 Dasar Semen- 
tara RIS — ditambah dengan 
keketjewaannja oleh karena tji- 
ta-tjitanja untuk mendjadi Men 
teri Pertahanan dan/atau Men- 
teri Luar Negeri tidak terpe- 
nii, lagi pula pekerdjaan jang 

diserahkan kepadanja sebagai 
Menterj Negara tidak memberi 

kepuasan padanja, maka ia se- 
gera memanggil Westerling da- 
ri hotel Preanger di Bandung 
kekamarnja di Hotel des Indes 
di Djakarta untuk mengatakan, 

bahwa ia sanggup mendjadi op- 
perkommando dari APRA itu, 
meskipun ia telah tahu, bahwa 
Westerling dengan mengeluar- 
“kan ultimatumnja, jang telah ia 

batja juga, telah memulai 
memberontak terhadap Peme- 
rintah Negara Pasundan, atau 
bagian dari RIS, Atau, barang- 
kali lebih tepat, djika dikata- 
kan oleh karena ia tahu, bahwa. 
Westerling memang sungguh2 
akan melaksanakan 
dengan kekuatan 
maka, ja mau menerima opper- 
kommando itu, 

Apakah tjita2 Westerling ? 

Dalam ultimatumnja pada 
no. 2 dan no. 3 telah @jelas di- 
njatakan, bahwa Westerling hen 
dak mempertahankan negara2 

bagian dan '“ menentang usaha 
dipersatukannja negara2 bagian 
its dengan tjara iang ia nama- 
kan ondemokratis. Sama dengan 
tjita2 tertuduh sebagai seorang 
federalis jang sejakin-jakinija, 
katanja, dan jang - menentang 
djuga tindakan2 pemerintah 
RIS terhadap negara? bagian 
jang olehnja dinamakan on- 
constitutioneel. 

Tertuduh setibanja dari Pun 
tianak telah mengambil 1mtia- 
'tief untuk bersusah-pajah me- 
manggil Westerling dari Ban- 
Gung ke Djakarta itu bukan ha- 
nja sekedar untuk mempersoal- 
kan. kembali penawaran opper-, 
kommando APRA kepadanja, 
akan tetapi ia memang benar2 
telah berketetapan untuk men- 
djadi opperkommando dari 
APRA itu. Sebabnja apa ? Se- 
bab ia merasa sangat ketjewa 
terhadap tindakan pemerintah 
pusat untuk — katanja — me- 
jikwidir negara2 bagian dengan 
djalan jang bertentangan de 
ngan Undang2 Dasar RIS. Ter- 
utama ig sangat marah terha- 
dap pimpinan Kementerian Per- 

M. ARIF YOGI 
KODRAT TUHAN mene- 
rangkan hal penghidupan se- 
nang/susah, Pertjintaan, Perka- 
winan, Pekerdjaan, Perdagang- 
an, urusan rumah tangga, ke- 
kajaan dan lain-lain. 
Segala matjam Ambeien, (Ba- 
wasir) tanggung bikin sembuh 
zonder potong. 
Menunggu kedatangan Tuan? 
dan Njonja2.   Hotel Djokja km. No. 2 

Djam bitjara: Pagi 9 —1 
266-3. Sore 4—7 
SAN AAN KE AE 

tjita2nja | 
sendjatanja, | 

Sultan Hamid 
(Sambungan hal. 1). 

tahanan dan APRIS jang de- 
ngan tidak setahunja telah me- 
ngirimkan pasukan2 TNI ke Ka. 
limantan Barat, jang terdiri da- 
rj orang2, jang menurut angga: 
pannja, tidak tjakap. Ia lebih 
mengutamakan KNIL, oleh ka- 
rena para opsirnja terdiri atas 
orang2 jang menurut anggapan- 
nja tjakap, berpendidikan dan 
berpengalaman. Selandjutnja ia 
chawatir akan aktsi2 dibawah 
tanah jang disebutnja intimi- 
dasi dari orang2 Republik un- 
tuk menghapuskan Negara2 
bagian. ' 

Djadi baginja datangnja ulti- 
matum Westerling itu psycholo- 

gish sangat tepat. : 
”Precies op tijd”, kata Bang- 

sa Asing, 

terling memang .ahli psycholo- 
gie, entah karena kebetulan, en 
tah karena memang antara» ke- 
dua mereka itu memang telah 
ada perbintjangan2. Hal ini sa- 
ngat mungkin, djika melihat 
bahwa tjita2 tertuduh sebagai 
seorang federalis "jang sejakin- 
jakinrja, jang hendak memper- 
tahankan langsungnja Negara2 
bagian, tertulis djuga didalam 
ultimatum Westerling pada no. 2 
dan ne 3 jang berbunji : 3 

2. "De RAPI kan zich uit een 
“ 00ogpunt van orde en rust 

- miet verenigen met de om- 
democratische wijze, waarop 
getracht wordt, de Negara's, 
in het bijzonder de Negara 
Pasundan, zonder dat de :be- 
volking zich daarover vrije- 
lijk heeft kunnen uitspreken 
— te liguideren: 
De RAPI kan niet inzien, 

. Waarom zelfstandige staten, 
die toch in een en hetzeifde 
federatief verband thuis he- 
ren, onder ondergrondse druk 

ten bate van een nevenstaat 
tot liguidatie moeten worden 
gedwongen” 

ialah hal jang mendjadi inti.po- 
litiek dari pemberontakan Wes- 
terling. '— (Bersambung). 

  

BAH. INGGRIS. 
Rombongan baru dimulai 
April. Pendaftaran sore 
»EMERGO” Bintaran Lor 2. 
284-3 

9 
di 

  

BOEKHOUDEN 8. 
Untuk PRACTIJKDIPLOMA 
BOND akan segera dibuka. 
Pendaftaran di ,,/MITRA” Bin- 
taran wetan 11. Djuga mererima 
perwaftaran untuk BOEKHOU- 
DEN A dan MENGETIK. 
283-3. 
  

  

  

Akan segera dibuka utk umum 
oleh : 

Himpunan Feknisi Indonesia 

Kursus 
Technik Radio" 

pada sore hari. (18.30 — 20.3M 
Theorie dan praktyk 6 bulan 
Menerima peladjar baru. 
Tempat pendaftaran : 

Sek, Netral Putri. 
Danuredjan 

pada djam 18.30 — 20.30. 

286-3 Pe ep 
Ke en KE   

  

PIONEER AVIATION 

djam 9 pagi. 

288-3 

PENGUMUMAN 
akan mengadakan demonstratie 
JOGJA dan SOLO pada hari SAPTU tgl. 28-3-1953 

Untuk ini kali hanja guna 

  

CORPORATION LTD. 
penerbangan diatas 

para undangan. 

Jogjakarta, 27 - 3 -1953 

DIREKSI. 

  

Wajang Orang 
    

Malam iri menghid 

Broto   ma arreng anang agen nannnannnngn 
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  294-3. 

Ngesti Pandowo 

(PETRUK djadi WERKUDORO) 

Penjelenggara 

PANITYA PON III DAERAH. 

angkancejeriteran 

laras" 

    

PERSIS Makassar — PSSI 

  

Djateng 4—3 
Semangat Makassar boleh ditjonto 

ADA hari ketiga dari kundjungannja ke Solo, kesebelasan 
PERSIS Makassar kemari sore berhadapan dengan kese- 

belasan PSSI Djawa Tengah jang terdiri dari kombinasi pe- 
main? dari Jogja, Solo dan Semarang, Pertandingan berdjalan 
seru dan menarik, 

'Masing2 kesebelasan menga- 
djukan susunan sbb.: 
Makassar: 

Achmad 
Sampara H, Mana 

Max Zainuddin Lahimba 
Ta eta Situmorang  Mamang 

M. Nur Nazarrudin 
Oo 

Hirlan : Sumadi 
Kok Bie Sukirno  Krisdiono 
Siswadi ' Sutomo Sumarmo 

PEN nan Ba 

King Lie 

PSSI Djateng : 

Menuruyz pandangan mata ke- 

kuatan kedua pihak seimbang. 

Makassar disatu pihak, meski- 
pun kelihatan agak tjape karena 
telah mengadakan pertandingan 
7 kali, tapi karena mempergu- 

nakan pemain2 jang tetap, ma- 
ka permainan tetap kompak se- 
dang PSSI mengadjukan pema- 

in2 kombinasi, sehingga kerdja 
sama tidak begitu memuaskan. 
Barisan penjerang Makassar me 
nurut pandangan mata kemaren 
itu nampak kegiatannja dalam 

melakukan — serangan2nja, se- 
hingga pertandingan baru ber- 
djalin 10 menit, kanan luar 

M. Nur dehgan tembakannja jg 
keras dapat mendjebolkan djala 
PSSI. Stand mendjadi 1-0 untuk 
Makassar. Dengan kekalahan 

Lini PSSI berusaha keras untuk 

membalas. Serangan2 pembala- 

san diperhebit dengan memper- 

ngan2nja, Selama 15 menit pi- 
| hak Makassar melakukan sera- 

ngan jang berhahaja kemudian 
centervoor Situmorang setelah 
dapat menipu. beberapa, pe- 
main belakang PSSI, dapat me- 
masukkan bola kedalam djaring 
PSSI. Stand mendjadi 2-2. Se- 

sudah itu Makassar nampak ke- 
habisan bensin. Kesempatan ini 
oleh PSSI tidak diabaikan, Bari- 
san penjerangnja kelihatan ma- 
kin keras bekerdja dan pula ma. 
kin berbahaja, Sebaliknja pihak 
Makassar jang ada dipihak jang 
mempertahankan, dengan mati2 
an untuk mentjegah serangan2 

lawannja. Tetapi pada suatu Ke. 
tika kanan luar PSSI Sumadi 

dapat menipu beberapa pemain 

lawannja dan dengan tembakan 

keras dapat menambah kemena 

ngannja dengan 3 - 2: un- 

tuk PS. Sul, Meskipun ' me- 

ngalami kekalahan sema- 

ngat” Makasar tidak kurang 

dan hendak berusaha. mengura- 

ngi kekalahannja. Pun pihak 
PSSI tidak kurang semangatnja 
untuk menarnbah kemenangan- 

nja. Tetapi usaha kedua pihak 

itu tidak berhasil dan sampai 

achir pertandingan tetap 3 - 2 
untuk PSSI Djateng. 

Radio 
DJUM'AT 27 MARET 1953. 
Gelm.: 42,25 59,2 dan 122,4 m 

  

    

      

   

   

    
   

    
Bagaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, 

kalau mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah Pepsodent 

jang mengandung Irium, jaitu suatu bahan mudjarab jang 

dapat mentjegah rusakaja gigi. Akan terbukti bahwa sc- 

mua selaput jang melekat pada gigi akan hilrng lenjap 

seperti embun kena sinar matahari. Sesung: 

guhnja, gigi akan tampak lebih pu: 

tih dalam waktu 7 hari! 

   

sekali pakai. 

Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih 

Buatan UNILEVER. 

    
  

Entah karena Wes- 

gunakan trionja Kok Bie, Su- 12.15 Chotbah dan sholat 

kirno dan Krisdiono. . Dalam Djun'at dari mesdjid 
5 menit kemudian  centervoor besar Jogjakarta. “1 
Sukirno dapat meloloskan diri | 18:15 Disekitar ana Tapena 
dan menggetarkan-djala Makas Oleh Kem. 2 Mana og. 
sar. Stand mendjadij 1-1. Pertan Man yu aan 
dingan berdjalan terus dengan 9 2 : 
Kkinja Serang menjerang sa- | 18-49 sm Persegam menghi- 
Ing berganti. Sampajy mengaso 1700 Tua Putera oleh SR. 
stand tetap 1-1, Tati : 2 2 

2 atihan djalan Ungaran. 

(Dalam babak ke-II PSSI di- | 1399 Ruangan Pendidikan . 
pihak jang menjerang. 18.30 Peladjaran njanji 

- Selama itu rupanja pihak Pemuda 

PSSI melihat keletihan pema- | 1940 Krontjong nonstop oleh 
in2 Makassar dan berusaha ke- “OK. Satria. 
ras untuk mempergunakan ke- | 20.15 Merdu meraju. 

sempatam ini sepaik2nja. Sera- | 20.30 Gema seriosa oleh Sextet 
ngan2 dilakukan dengan terus Suwandi. 

menerus. Dalam kira2 2 menit | 21.15 Obrolan Pak Besut. 
PSSI berhasil menambah keme- | 21.30 Sandiwara Wajang Orang 
nangannja, jang ditjetak untuk 
kedua kalinja oleh Sukirno. 
Stand mendjadi 2-1 untuk Dja- 

teng. Berganti Makassar dengan 
kekalahan ini mempergiat sera- 

SOBOHARSONO 
MALAM PERTAMA 

oleh Kel. Kes. Djawa 
studio Jogjakarta Wa. 
ranggana: 'sdr2 Larasati 
dan Djumirah Tjeritera : 

Pontjowolo Tjidro. 

    
  

17 Tahun. 

Teks. Indonesia. 

   

  

   
   

   

area 23 

Kew M-G-M TaRiuteRi 

THE 
   

MAN 

Seorang pengatjara jang bersedia dengan ichlas mengor- 
bankan djiwanja untuk membela keadilan. 

  

Sebuah film jang bermutu tinggi dan pantas disaksikan 
| terutama oleh para Mahasiswa, 290-3 | 

. 
  

INDR A MALAM INI DAN BERIKUTNJA : 

Mustail bagi para penggemar lajar putih djika belum kenal 
dengan : 

KASMA BOOTY .— P. RAMLEE — SIPUT 
SERAWAK OSMAN GUMANTI — SITI 
TANDJONG PERAK A. R. TOMPEL : 

Setelah berfusie mendjelma menda jaat: 

Commentaar : 1, PUAS 2. GUMBIRA. 

untuk 19 Th, Keatas. 
TIAP PAGI MATINEE Djam 109.— 

an   
  

/ 

SORE Djam 5.— MALAM Djam 7.15 dan 945. 293-3 

  

MULAI MALAM INI: TUXOR" 
Film hiburan . 

, merdu - meraju, 
1007 hiburan dengan sulaman 12 lagu?   

| "RATJUN DUNIA" 

- KIP RANAH 

AS FUN FOR 1     

   

Alt 

  

8). Mary Beth Hugh SSI Davig Streat -WaN, aa : AN La Big Bandis 
“Ppp Song Hibah 

Sptotalfing Gaji 

Tan Pr YekaN 

19 Tahun keatas Teks INDONESIA - Belanda. 
Minggu MATINEE djam 10.00. 

“SELENDANG PELANGI" 
Belum dapat kami hidangkan, berhubung masih diperpan- 
djang hari mainnja dilain tempat, ' ' 
Harap maklum adanja. 291-3, 

Utjiapan terima-kasih 
Kami keluarga Anompawiro dengan ini 

mengutjapkan terima kasih atas kedatangan Saudara2/Se- 

kalian serta sumbangan2 baik berupa  materieel 

moreel .pada hari pemakaman beliau : 

292-3 DJAGALAN LEDOKSARI 26-3-1953. 

maupun 

    

  

to... Berduka tjita : 
Telah menghadap kehadlirat Tuhan, di 
tanggal 24 Maret 1953, anak) adik kami: 

P. SOEDARMIN 
' umur 26 tahun. : 

Djenazah dimakamkan di Gandjuran Jogjakarta pada hari 

Djum'at pagi tanggal 27 Maret 1953. Semoga arwahnja . 
diterima oleh Tuhan ditempat jang semestinja. 

Jang berduka tjita: 

1. PAWIROREDJO, 
PAWIROSOEWARNO, 

A. SGETOMO, 
B. SADIJEM. 

Bandung pada 

Jang turut berduka tjita: 
IL Sewojoatmadja, 
H. Dj. Hardjosoewarno, 
C. Hardjosoewarno. 5 

Pe Ra SAR BAIAR 

  

MALAM PERTAMA SENI SONO 

  

  

  

         

UNKNOWA 
3 4 Ta Li 

$ AK SEA MR TOR 
$ t AN P3 Ea MN NA 

. JA Ha BENEDICT BOGEAUS 

Se Pe Mery -WAI 

ME PDEEON 
bw HARDIN Bg SULYAN 
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     ROONEY » 

ROBERT 
PRESTON » 
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Perlombaan sepeda kumbang 
»MADJALAH GADJAH MADA TRIP 1953” Ik 

diundurkan sampai tanggal 5 APRIL 1953... 
Uang pendaftaran ditetapkan Rp. 10,— (Sepuluh rupiah). 
Penutupan pendaftaran: tanggal 3 April 1953. Sa 

Tempat pendaftaran : Tan Jam An. Imeri, Toko buku ' 
»Pembangunan”, Toko Kota Gede, C.H.T.H., Dji. Me- 

rapi 18. NA 2 
Di Solo : pada sdr. Mamiek  Martosoediro Djl. Widuran 51. 

  

  

PASAR NASIONAL HIDUP, 

USAHA NASIONAL SUBUR! 

Hanja Rp. 60.- 
Ialah harganja : 

4d 

| a) 6 meter kain imitasi machinaal jang istimewa halus 
kuat, atau 

b) 2 helai sarung sutera nan halus - indah. 

Hatsil istimewa dari : 

“nBadan Textiel Negara” 
285 -3. KUDUS — TELPON 139.     

2» 

MASIH SEDIA : 
x Ilmu Masjarakat Umum -— Prof. Dr..P. J. 

Bouman “Rp. 15,— 
xx Ilmu Bumi Ekonomi Prof aogadr HD. 

yan . Aartsen ', “1760 
Kk Pokok dan Tokoh —' Prof iDr. A. Sa 

Teeuw ni On 
x Masalah? Demokrasi mM PTOr MY Wa , 

j A. Bronger 5 "18 — 

Xx Keuangan Negara ASI, MWissek 1, 8,50 | 

x Sedjarah Kemerdekaan “ 5 
Berfikir — LB, Butyu. pa MO 

x Sendi2 Hukum Tanah di Singgih" Prap- KR 
Indonesia todihardjo. 16, » 

Tiap pesanan tambah 1075 ongk. kirim, sedikitnja Rp, 1,— 

| Toko Buku ,K. RR.” 
Tugu 42, Telp, 901 

Jogjakarta, 

  
Typ »KEDAULA TAN BAKJAT" 1629/8806, 

 


