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Mr. Sudjono dutabesar 
Bala    

DARI SIDANG D.P.R. : 

2 RUU DIPERDEBATKAN 
| Sidang pleno Parlemen terbu- 

ka kemarin dihadliri oleh men- 

rektur ,,De Javasche Bank” Mr. 
Sjafruddin Prawiranegara dan 

umum babak pertama menge- 
nai RUU tentang menentukan 
harga persediaan uang emas 
(dan bahan uang emas pada 
»De Javasche Bank” dan RUU 
ek, »Bank Indonesia”. 4 

g anggota telah bitjara 
mengenai RUU jang pertama 
jaitr Hutomo Supardan (PKI) 
Maruto (Murba), K.H. Tjikwan 
“ sjumi) dan Pellaupessy (De 

0) sedang 5 orang lagi 
aa mengenai RUU jang ke- 

  

| jakni Mr. Jusuf Wibisono 
asjumi), Emon (Buruh), Mu- 

4 (PNI), Mr. Tjung Tin Wan 
(Katolik), Pellaupessy (Demo- 

krat). 2 
Pembitjaraan mengenai RUU 

»Bank Indonesia” diteruskan 
dalam sidang semalam jang bi- 
tjara al. Mr. Tadjuddin Noor 
dan Siauw Giok apa. Dan RUU 
jang lain bitjara Mr, Tadjuddin 
Noor. — Ant. 

— INDONESIA TAK DJA- 
LANKAN DISKRI- 

MINISASI 

  

Anggapan bahwa pemerintah - 
Indonesia mendjalankan diskri- 
minasi jang merugikan orang? 
Belanda tidaklah benar, demiki- 
an djawaban pemerintah Belan- 

Ga atas verslag pertama dari 
pemeriksaan senat mengenai 
anggaran belandja kementerian 
luar negeri Belanda. : 

 Diterangkan selandjutnja bhw 

orang2 Belanda jang ditangkap 
di Indonesia ada 83 orang se- 

dang 54 orang dari padanja tlh 
didjatuhi hukuman dan 29 lagi 

TS Giperiksa pengadilan. — 
Hyang mane Babi Ne me 

Gunung Merapi 

( Oleh wartanoan 

Ds. De Neve bersama . sama Moh. Slamet dan Surjo dari 
dinas Gurung Berapi Bandung, pada tanggai 24 Maret jang 

lalu dengan diantar oleh bupati Magelang R. Judodibroto, patih 
Sadarso, wedono Muntilan Wibo wo Hellie, Slamet Sutohardjono 
dari kantor karesidenan Kedu dan dikawal oleh polisi Muntilan 
dibawah pimpinan inpektur polisi kelas I R, Sumartokusumo te-. 
lah menindjau keadaan gunung Merapi dari djurusan pendjaga- 
an Pos Babadan jang tingginja 1278 meter. 

Dari Drs. De Neve kita mene- 
rima pendjelasan2 tentang ke- 

adaan Merapi.Pada saat itu Me- 
rapi sedikit sekali mengeluarkan 
asap, kawahnja seolah-olah ter- 
tutup, suatu tanda bahwa gu- 
nung dIm keadaan ,,inverhoog- 

de werking” artinja bekerdja 
lebih giat dari pada kebiasaan- 
nja. 
Pada tanggal 22 Maret djam 

10 pagi udara baik dan gunung 
Merapi nampak djelas waktu 
malamnja, nampak sinar api 
disumbat lava pada lererig kali 
Senowo dan pada lereng an- 

tara kali Trising dan Kali Seno- 
wo. Naa 

Kedua sinar api itu, djika di- 
lihatnjapada waktu siang, ter- 
njata. merupakan suatu lobang 
solfatar dengan asap jang biru | 
Suara keras dari arah gunung 
terdengar pada tanggal 22 Ma- 
ret djam 2.30 siang. 

Persiapan sudah selesai 
dikerdjakan, Pen ag 

Berhubung dengan kemungki.- 
nan meletusnja gunung Merapi, 
wedono Muntilan telah meneri- 
ma, petundjuk2 umum dari Dinas 
Gunung Berapi utk bersiap-siap 
guna, menghadapj kemungkinan 
meletusnja gunung itu. 

Daerah jang mungkin akan 
terantjam bahaja, termasuk da- | 
lam zone pertama meliputi de- 
sa2: Mangunsoko. terdiri 311 
rumah dengan 197 djiwa, Sewu- 
kan 879 rumah 991 djiwa, Pa- 
ten 492 rumah 1537 djiwa, Krin 
djing 358 rumah 990 djiwa, 
Ngargomuljo 817 rumah 2040 
djiwa, Sumber 655 rumah 1652 
djiwa, Keningar 156 rumah 415 
djiwa dan Sengi 614 sebanjak 
1731 djiwa. 2 
Zone kedua meliputi desa Ba- 

njudono, terdiri 748 .rumah de- 
ngan 2073 djiwa, Dukun 855 ru- 
mah 2059 djiwa, Kalibening 498 
rumah 1384 djiwa dan Wates 
363 rumah dengan 974 djiwa. 
Penduduk didesa2 tersebut djika 
keadaan memaksa akan me- 
ngungsi kedaerah katjamatan 
Sawangan dan Muntilan, 1 

Pos pendjagaan dan kea- 
daan djembatan, 

. Pos pendjagaan Babadan ya 
Krindjing dipandang dari sudut 
kesehatan Batam sangat 
menjedihkan, atas usahanja Dja 
watan Pekerdjaan Umum kahu- 

» 

   

jan mentahnja selalu membuka 

| memperluas pasarannja (afzet). 
| Dalam hubungan ini pendjualan. 

       

       Timah: 
SE & 

7 

'Tokio menurut UP hari ini. 

bih baik dari pada timah dari 

Achirnja kalangan dagang 
Tokio mengatakan, bahwa mes- 
kipun pabrik2 peleburan timah 
di Bangka dan Biliton berada 
dalam keadaan ru'ak sebagai 
akibat perang dunia kedua, di- 
harap pabrik2 tsb. ' akan: di- 
perbaiki dan memulai pekerdja- 
an lagi dalam tahun ini djuga. 

: Kementerian Perekono- 
mian tak tahu-menahu. 

Atas. pertanjaan kalangan 

Kementerian Perekonomian me- 
nerangkan mereka tidak tahu- 

menahu tentang maksud Dje- 
pang untuk. membeli timah In- 
donesia. Tetapi dalam pada itu 
Ginjatakan pula bahwa politik 
dagang Indohesia dalam kedu- 
dukannja sebagaj pendjual bah- 

pintu . terhadap kemungkinan 

bahan mentah kepada tjalon2 
pembeli (geinteresseerden) ha- 
nja dipertimbangkan  kemung- 
kinannja semata2 atas dasar 
faktor harga jang sekiranja me- 

muaskan. Demikian pihak Ke- 
menterian Perekonomian. 

  
Djepang membeli 14 ton 

tin-metaai dalam th. 52. 

Menurut angka? tahunan dari 
Kantor Pembelian Hasil 'TTam-   
sebanjak 34.617,445 long ton, di-   berapa: bulan Tererhin P02 Gian 

tetap ,,in ver- 
hoogde werking” 

“ Lobang disumbat lava 

| jang ada disurat suara. Sistim 

bang dari Pusat Djawatan Per- 
tambangan, seluruh pendjualan 
timah asal Bangka, Biliton dan 
Singkep dalam tahun:1952 ada 

antaranja 14,801 long ton tin- 
metaal kepada Djepang. Atas 
pertanjaan, kapan Djepang te- 
lah mulai membeli timah Indo- 
nesia sebanjak 14 ton lebih tsb. 
tadi, diterangkan, bahwa pen- 
Gjualan ini mulai sedjak be- 

K.R, sendiri).   
paten Magelang pos Babadan 
sekarang sedang diperbaiki kem 
bali. Biaja buat keperiuan itu 
Rp. 130.000,— dan sudah dise- 
diakam oleh pemerintah disaim- 
ping itu djuga dibuat djempa- 
tan2 baru ai Tlatar, Ketung- 
geng, Kedirdjo, Gataksantren, 
Senowo, Sewukan jang pam- 

djangnja antara 20 sampaj 60 
meter, 5 djembatan ketjil anta- 
ra djalan Taiun - Babadan dan 
Krindjing - Talun. Semuanja ini 
lebih kurang telah menghabis- 
kan biaja Kp. 68.000,—. Menu- 
rut keterangan lambatnja pem- 
bangunan itu, berhubung keluar 
nja uang dari pemerintah seret 
dan sukarnja pengangkutan. 

  

PEMUNGUTAN DAN 
PENGHITUNGAN 

SUARA 
Diputuskan Sabtu j.a.d. 

Sidang parlemen pleno terbu- 
ka malam Djun'at memutuskan 

untuk memungut suara pada ha. 
ri Sabtu ini terhadap perumu- 
san jang telah tertjapai antara 
pemerintah dan para pengusul 
anmendemen mengenai fatsal 

59 sampai 76 jang merupakan 
bab 8 dari RUU Pemilihan 
Umum, jakni tentang pemungu- 

tan suara dan penghitungan su- 
ara, : 

Dalam “usaha merumuskan 
pendirian pemerintah dan para 
pengusul amendemen jang diu- 
sulkan sedjak siangnja, ada sa- 
tu hal jang tidak tertjapai per- 
sesiiaian paham dan harus di- 
pungut suara dalam sidang se- 
malam, jaitu mengenai tjara 
memberikan suara dengan dja- 

lan menusuk, mentjoret atau 
menghitamkan gambar? tjalon 

pemerintah ialah membolehkan 
ketiga2 tjara itu, para pengu- 
sul menghendaki satu tjara sa- 
dja, ba 

Dengan suara 64 pro dan 23 
contra, disetudjui hanja satu 
tjara sadja. Kemudian dipungut 
suara lagi tentang tjaranja, 
manusuk. ataukah mentjoret. 
Dengan suara 56 pro dan 32 

Mn Jan 

pdonssia laku di Djepang! 

Penjakit Kelamin 

    contra, tjar4 menusuk disetudjui — Ant, : 

         

  

        "UMUM 

  

    

  

JEPANG mungkin akan membeli timah dari Indonesia &- 
# lam waktu jang dekat dan tidak lagi dari Singapura se- 

| .perti sampai sekarang dilakukan, demikian kalangan dagang 
Kalangan dagang tadi lebih lan 

“djut mengatakan, biarpun timah asal dari Bangka dan Biliton 
lebih mahal dari pada timah Malaya, mutu timah r Indonesia Ie- 

negeri tsb. terachir, $ 

dasar harga timah dipasar Si- 
ngapura. 

Pendjualan lainnja. 
Menurut angka2 pendjualan 

timah Indonesia dalam tahun 
1952 telah mendjual kepada 
Amerika dan Nederland, ma- 
sing2 sebanjak 10.107 long ton 

(bidji timah) dan 26.458 long ton 
(bidji timah dan timah slak). 
Menurut kontrak 1951 Indone- 
sia harus mendjual 20.000 ton 
kepada Amerika setiap tahun- 
nja (harga $ 1204 p. Ibs. cif 
New York). Sebagian berupa 
bidji timah (tinerts) langsung | 

datang dari sini ke Amerika, Se. 
Gang sebagian berupa timah da- 
lam wudjud logam (tin-metaal) 
dikirim dari Nederland setelah 
bidji #mah dari Indonesia diolah 
dipabrik peleburan timah di- 
kota Arnhem. 

Diluar djumlah 20.000 ton tsb. 
tad', pendjualan tambahan dju- 
ga dilakukan di Amerika atas 
sistem konsignasi. Dalam hu 
bungan ini Indonesia semasa 
tahun 1952 telah mendjual ti- 
mah rata2 sebanjak 100 ton se- 
bulannja. 

Pembikinan logam timah 
di Sungai Liat. 

Tentangpekerdjaan peleburan 
timah di Indonesia diterangkan. 
bahwa sebelum perang pelebur- 
an bidji timah dikerdjakan di- 
pabrik2 di Muntok  Pangkal- 
Pinang dan Sungai Liat, jang 
semuanja kini rusak. Di Sungai 
Liat sudah beberapa lama didiri. 
kan pabrik peleburan timah ber. 
ukuran ketiil jang menghasil- 
kan logam timah hanja untuk 
keperluan industri2 logam da- 
lam negeri. Demikian kete- 
rangan pihak Pusat Djawatan 
Pertambangan. — Ant. : 

  

|... SOAL MAKANAN 
RAKJAT 

sDigedung Pusat Penjelidikan 

didjialan Dr. 
Sutomo oleh Ikatan Dokter In- 
donesia Surabaja diadakan per- 
temuan jang mendapat perhati- 

an besar dari kalangan dokter2 

setempat. 
Dalam pertemuan itu oleh 

Dr. Omen dari W.H.O. jang ber- 
kedudukan di Djakarta diada- 

kan tjeramah mengenai hal 

makanan kanak2. $ 
Menurut Dr. Omen, makanan 

kanak2 Indonesia jang berusia 
mulai setahun sampai masa me- 
reka bersekolah, sangat tidak 
diperhatikan. Inilah sebabnia se 
Sudah kanak2 itu tidak menda- 
pat susu dari ibunja, kesehatan- 
nja lalu djatuh (afzakken). Ma- 

kanan? jang diberikan kepada- 
nja itu kurang banjak mengan- 
dung eiwit. Mereka mendapat 
makanan jang tidak mengan- 
dung eiwit jang berasal" dari 
hewan (dierlijk voedsel). 

Pada achir tjeramahnja pem- 

bitjara mengandjurkan kepada 
hadirin, suka berusaha  mem- 
perbaiki keadaan itu — Ant. 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,.K 

| orang penduduk pulau tsb. 

  

Mutunja lebih b gus dari pada timah Malaya | 
OA. Pamerintah Indonesia belum tohu 

  

DR. SUBANDRIO WAKIL 
PRESIDEN 

Lembaga kesenian Wales 
Duta besar R.I. di Inggeris 

Dr. Subandrio 
mendjadi wakil presiden lemba- 
ga kesenian sukubangsa Wales, 
jang kini dipresideni menteri 
LN Inggeris Anthonv Eden. 
Tiap tahunnja lembaga itu ber 
sidang dikota Llangollen untuk 
memilih musik jang tenbaik jg. 
ditjiptakan oleh seniman? Wa- 
les, — Ant, 

  

BAHAJA LAHAR PANAS 
Dari gunung Sanghiang 

Dinas Gunung Berapi Ban- 
dung menerms telegram S.O.S. 
dari kepala daerah Bima, jang 
menjatakan, bahwa tanggal 24 
Maret jang baru lalu. gunung 
Sanghijang Api telah meletus 
lagi dan ada bahaja lahar pa- 
nas jang mengantjam 2.000 

Telegram S.OS itu meminta 
pertolongan supaia penduduk 
itu semua lekas diungsikan ke 

telah diangkat | 

    
    
    

    

     

    
   

ANGGAUTA PARLE- 
MEN DAN PENSIUN 

Anggauta2  Parlemen- Jang 
.mendjadi pegawai negeri, telah 
“mengirim delegasi jang dike- 
“tuai oleh Sumarto untuk mene- 
mui Menteri Urusan Pegawai 

guna meminta ditjabutnja 
ian dari PP No. 41/1952 jg. 

menentukan, bahwa dalam meng 
hitung masa-kerdja untuk me- 
nentukan pensiun pegawai ne- 

"geri, tidak boleh tufut dihitung 
“waktu” ketika pegawai tadi 
rend,alanj tugas negara, mi- 

'salnja pada Waktu mereka men- 
jadi anggauta Parlemen. 

k , Menurut keterangan Sumarto 
telah tertjapai persetudjuan an- 
|tara Menteri dgn. delegasi itu, 

terutama pula,: bahwa dengan 
sadanja Undang2 No. 20/1952 jg. 

membolehkan Giikutkannja 
"waktu tugas” itu dalam masa- 

| kerdja untuk perfiitungan pen- 
isiun, maka bagian dalam PP 
No, 41/1952 itu dengan sendiri- 
Inja sudah tidak berlaku. — Ant. 

  

MINTA MMB DIKIRIM 
KEMBALI 

Pada dinding kereta api tje- 

rangkat kemarin pagi telah di- 
mpeli surat selebaran (pla- 

ruh Indonesia. 
Dalam surat selebaran terse- 

Buat dinjatakan permintaan ba- 

(an bekas perdjuangan tersebut, 
agar Missi Militer Belanda di- 

- Pedjuang Bersendjata Se-   pulau Sumbawa. — Ant. 

Mr. Sumanang : 

Jjrim kembali. 

: 
ad 

Rantjangan devisen Rp.7.2 mil. 
jard hanja pedoman intern 

ENURUT keterangan Men t#ri Perekonomian 
dalam interviewnja ajuiah “Gevisen jang menurut ran- 

tjangan import sementara digunakan untuk import baran 3 
(comodites) ketjuali beras dan 'ninjak tahun 1953, adalah Ik. 
Rp. 7.2 miljard. Djumlah devisen 
(minus beras dan minjak) jang 

1 guna import barang 
telah gerealiseerd dalam tahun 

1952 adalah sebesar Rp. 8.3 miljara. 

Sementara itu, demikian le- 
bih landjut ditegaskan oleh Men 

teri Sumanang, rantjangan im- 
port untuk tahun 1953, jang di- 
sebutkan bersifat sementara itu, 
bukanlah berarti suatu taksiran 

jang pasti, melainkan hanja sua 
tu pedoman bagi kebidjaksana- 

an politik perdagangan dari 
| djawatan2 jang bersangkutan 

dan oleh karena itu semazta2 
bersifat ,,intern'', Ditegaskan- 
nja, bahwa taksiran djumlah2 
devisen jang dirantjangkan un- 
tuk waktu sepandjang satu ta- 
hun lamanja, sifatnja tetap ,,fle 
xible” (berobah2), dan turun- 
naiknja djumlah devisen jang 
ternjata dalam realisasi import 
nanti pada hakekatnja tergan- 
tung dari persediaan devisen pa 
da sesuatu waktu jang terten- 
tu. Demikian Sumanang. 

Keterangan tersebut diatas 
itu diberikannja berhubung de- 
ngan berita ,,Antara” beberapa 
hari jang lalu mengenai djum- 
lah devisen guna import 1953, 
jaitu sebesar Rp. 7,— miljard 
dibandingkan dengan Rp. 12,— 
miljard jang telah gerealiseerd   semasa tahun 1952. — Ant, 

  

Bupati Purworedjo : 

Lampong membutuhkan pen- 
duduk baru 

(OLEH WARTAWAN ,K.R") 
Dana dibandingkan dengan keadaan dalam tahun 1985 ke- 

tika saja mengadakan penindjauan, maka keadaan pendu- 
duk didaerah kolonisasi di Sumatra Selatan 
nampak ada banjak kemadjuannja, Demiktan 
pati Purworedjo jang baru? ini telah 
kebeberapa object transmigrasi di Sumatra 

sekarang sudah 
keterangan Bu- 

mengadakan penindjauan 

Selatan bersama? 
rombongan Gubernur Djawa Tengah, 

Diterangkan seterusnja, bah- 
wa penduduk disana jang bera- 
sal dari Djawa umumnja sudah 

merasa senang (krasan) untuk 
tetap tinggal disana. Penghid- 
pan mereka sudah :jukup baik 
dan fikiran untuk kembali ke 
tempat asalnja tidak ada pada 
mereka. Diantara mereka itu 
ada sudah jang tinggal disana 
sedjak tahun 1905 dan didesa2 
Pringsewu dan Bagelan teruta- 
Ma terdapat banjak penduduk 
jang berasal dari daerah Purwo- 
redjo dan Kebumen, Didaerah 
kabupaten Kajuagung belum 
ada transmigrasi, dan bupati jg 
bersangkutan telah mengadju- 
kan permintaan kepada jang ber 
wadjib untuk mendatangkan 
beberapa. ribu transmigran dari 
Djawa. Penduduk asli disana 

dalam . mengerdjakan ladang2- 
nja menurut tjara ,,roof'bouw”, 

sedang orang2 jang berasal dari 
Djawa melakukan usaha2 per- 

tanian menurut tjara jang 
lazim dipakai di Djawa. 
.Selandjutnja oleh Bupati Pur- 

woredjo diterangkan, bahwa 
.usaha2 B.R.N, didaerah koloni- 
sasi itu' mengalami kemadjuan 

jang: baik sekali, Didesa Puse- 
ran, Kotabumyj dan Waipete ters 

  

“ 

dapat beberapa perusahaan 
B.R.N. dimana bekerdja orang2 
transmigran bekas  pedjuang 
bersend'ata bersama keluarga- 
nja jang djumlahnja semua sda 
Lk. 4.700 orang. Pihak BRN 
katanja sedang pula merent'a- 
nukam untuk membuka djalan 
lalu-lintas antara. Waipete — Ta 
langpadang dan Waipete — Kru 
Wwe 

Achirnja menurut kesan jang 
diperoleh Bupati Purworedjo, 
bahwa daerah Sumatra Selatan 
membutuhkan pengiriman seba- 
rjak-banjak kaum transmigran 
dari Djawa guna melaksanakan 
berbagai usaha pembangunan di 
sana. — (Kor.) 

  

42 BADJAK LAUT 
PILIPINA 

Mendarat dekat 
Tarakan. 

Menurut berita jang diterima 
dari Bandjarmasin, maka 42 
orang badjak laut Pilipina telah 
mendarat didaerah Indonesia 

dekat Tarakan jaitu didaerah 
Maratua, 
Kabar2 lain tidak didapat. —   UP. - Ant. 

Lambaga Kebuda 

  
Kon. Bataviaaseh 
van Kungien enWstenschappen" 

  

PERKARA PERSDELIC 

Diundur hingga 30-3. 
Pemimpin Umum harian pagi 

»Pendorong” di Medan, Riphat 
Senikentara din 9 orang ang- 
gauta2 pengurus dari RTI tja- 
bang kabupaten Langkat dan 

Bindjei, jang mulai dihadapkan 
kedepan Pengadilan Negeri ber- 
hubung dengan persdelict, oleh 
hakim dibenarkan dikeluarkan 
dari tahanan. Tapi perkara Ri- 
phat Cs ini masih belum selesai 
dan “diundurkan hingga hari 
Senin jang akan datang (30 Ma. 
ret). Seperti diberitakan, Riphat 
ditahan sedjak 18 Maret jang Ia 
lu karena memuatkan sebuah 
berita. dalam hariannja jg ber- 
kepala Gantung diri karena 
tanahnja dilotrekan din ditrak- 
tor”, — "Ant. 

DASAR DAN PROGRAM 
BERSAMA ORGANISASI 

Diharapkan peraturannja, 
selesai sebelum 20/5. : 

Wakil2 27 partai dan organi- 
sasi jang telah menanda-tanga- 
ni pernjataan bersama 20 Mei 
1952 kemarin berapat di Gedung 
Proklamasi di Pegangsaan Ti- 
mur utk, membitjarakan peng- 
laksanaan suatu program jang 
akan dapat diterima oleh sege- 
nap partai dan organisasi. 

Seperti diketahui, “ untuk 
maksud itu tempo hari telah 
dibentuk suatu panitya dari 
1 orang dan 7 orang Pani- 
tia ini mendapat “tugas " un- 
tuk membentuk suatu studie- 
commissie jang bersama2 pani- 
tya itu akan merantjangkan su- 
atu peraturan dasar dan suatu 
program nasional . jang akap 
dapat dilaksanakan oleh se- 
mua partai dan organisasi jang 
ada. : 

Rantjangan peraturan dasar 
dan program bersama itu di- 
maksudkan sudah selesai sebe- 
lum tanggal 20 Mei 1953. 

Seperti diketahui sampai se- 
karang Masjumi, PS PSI, 
Parkindo dan “Katholik belum 
menjatakan kesediaannja untuk 
turut menanda-tangani pernja- 
taan bersama tersebut diatas. 
Djumlah partai dan organisasi 
diseluruh Indonesia jang telah 
menanda-tangani pernjataan 
bersama itu ada 63 buah. 

Rapat kemarin itu adalah 
sebagai landjutan dari usaha 
jang lama - dalam penjusunan 
Suatu program nasional. — Ant. 

TAMAT SEKOLAH ,, 
.LUCHTKARTERING" 

Di Nederland. 
Menurut pengumuman Biro 

Penerangan Staf — Angkatan 
Udara, tanggal 25 Maret 1953, 
telah kembali ditanah air dari 
Nederland dengan kapal ,Wil- 
lem Ruys”, Letnan Udara I, 
Saleh. 

Ia telah tamat dalam ilmu 
sLuchtkartering” setelah bela- 

    djar 154 tahun lamanja di 
Delft.: — Ant. 

San aba 
Gencotsehap 

ULATAN RAKJAT” (ANG GAUTA S.P.S.) 

se- j 

pat Djakarta — Jogja jang be- | 

kaat) jang diberi tjap Persatuan | 

ae 
Sumanang: 

ranting Bandar Sinembah dekat | 

  

P 

Burma menjampaikan rentja- 
na resolusi. tadi setelah ber- 
ulang2 menjampaikan nota pro-   
memberikan instruksi2 kepada 
anasir2 Kuomintang jang ada 
di Burma Utara, supaja mereka 
menjerah kepada pemerintah 

| Burma untuk dimasukkan inter- 

ternasional. 

Ada 12.000 serdadu. 
Dinjatakan bahwa di Burma 

MANA na. Maan manapun 

tes kepada pemerintah Kuomin- | 
tang di Taiwan. Dalam nota2- | 
nja ini Burma minta supaja 
pemerintah Chiang Kai Shek 

| niran, sesuai dengan Hukum In-. 

  

"KOMANDAN KOMPI 
D | "1 

| Serukan kepada anak 
| buahnja untuk me- 
| njerah, 
| O. Suranata, ,,komandan kompi 
4341 SKD” dari Darul Islam da 

| telah menjerukan kepada anak- 
buahnia, ,,jang telah terbuka 
mata dan hatinja, supaja segera 
menghubungkan diri dan menje 
rahkan segala alat-sendjatanja 
kepada pemerintah jang sah ia- 
lah pemerintah Republik Indone 
sia”. 

.Suray Panggilan Terbuka” | 
Hu adalah distencil dan dikete- ' 
iMmukan oleh tentara dibagian 

| utara dari kabupaten Tasikma- 
laja serta tertanggal 1 Maret 
1953. — Ant. 

AHLI ILMU AMERIKA 
DAN PERANTJIS 

| Mengundjungi Indonesia 
| Dr. Harold J. Coolidge, Direk- | tor Exekutif dari Kantor Ilmu | Pasifik di Washington, tanggal | 25 Maret tiba di Djakarta dalam 

| ri disini. 
| Dr. Coolidge akan berunding | 

Indonesia | 
| a | ? | dan Inggeris ? 

ENTERI luar negeri Mesir Mahmoud Fawzi 
sore berunding dengan dutabesar2 Amerika dan Inggris di 

ini diadakan setelah para menteri 
pembesar? direktorat militer Mesir lebih dulu mengadakan pe- 

| dengan ahli2 mu 
| dan mengundjungi lembaga? 1i- 

| mu disini, dan djuga akan me- 
| ngadakan perhubungan dengan 

| Unesco Scince Co-operation Of- 
fice untuk Asia Tenggara jang 
berkedudukan di Djakarta. 
Kundjungannja ini berhubung 

dengan Kongres Ilmu Pasifik 
jang ke 8 jang bakal diadakan 
di Manila pada tahun ini. Dr. 

siapan untuk kongres tersebut. 
dan seberapa 

kan kedjasama antara wakil2 

Amerika dan Indonesia. 

Dan tanggal 25 Maret itu tiba 

dang dalam perdjalanan di Asia 

Tenggara. Ia diminta datang Ke' 
Indonesia oleh Kantor Kerdja- 

sama Ilmu Unesco, untuk ber- 

bitjara tentang rentjana mendi- 
rikan satu lembaga oceanogra- 

fis internasional didaerah sa- 
mudera Hindia dan Pasifik, jang 

sedang disiapkan rantjangannja 

oleh Unessco dengan bantuan 

Organisasi Makanan dan Per- 

tanian serta Dewan Perikanan 

Hindia-Pasifik. — Ant. 

RUU INVESTASI 
Telah ditangan Kabinet. 

RUU investasi kapital asing 

jang perumusannja telah selesai 

Ik. 2 minggu jl. menurut kete- 

rangan (menteri perekonomian 

kemarin memang telah dima- 

djukan kepada kabinet tapi 

sampai sekarang belum dibitja- 

rakan/ — Ant. 

sawat2 terbang djarak-djauh. 

Kata2 tadi diutjapkannja se- 
sudah madjlis rendah India me- 
njetudjui rentjana anggaran be- 
landja untuk pertahanan, jang 
besarnja 2.150.000.000 rupee. 

Djumlah ini berarti 45X dari- 
pada pengeluaran seluruhnja da. 
lam anggaran belandja biasa. 

Nehru menjatakan kepuasan- 
nja dengan kenjataan bahwa 

Indianisasi tentara India sudah 
sempurna, 

Ketika tahun 1947, jaitu wak- 

tu subkontinen India dibagi dlar 
wilajah2 India dan Pakistan, 
tentara India mempunjai 8.000 
opsir Inggris. Pada waktu ini, 
seorangpun tidak ade opsir Ing- 
gris dalam angkatan darat 
India, 
Akan tetapi, untuk semens 

tara ini angkatan Iaut India 
masih akan tetap mempergunas   

lam ,,Surat Panggilan Terbuka” | 

Coolidge ingin mengetahui per- | 

pula Paul Tchernia, seorang ah: | 

li semudera Perantjis,. jang se- | 

kan tenaga, sedjumlah opsir Ing” | 

  

  

Sebulan 
Etjaran 

Dalam dan Luar Kota. 

c.c.o.rac.. Rp Ll. 

n 0.00 tetang 

—m 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 73. 

| Utara kini terdapat kira2 12.000 
serdadu, Tiongkok Kuomintang, 

' falah sisa2 tentara Kuomintang 

jang melarikan diri dari Tiong- 
kok darat sesudah kekuasaan 

| pemerintah Tiongkok baru di- 
konsolidasi. 

| 
| 

agresor”, 
Burma minta 

paja Dewan Keamanan mendja- 

'Min keutuhan wilajah Burma 
serta mengusir anasir2 Kuomin- 

tang tadi dari sana. — AFP-UP, 
  

RUNDINGAN EISENHO- 
WER - MAYER 

Presiden Amerika Serikat Ei- 

senhower bersama2 para anggo- 
ta kabinetn/a hari Kemis pe- 
tang mulai berunding dengan 

binet Perantjis, 

nurg”, — AFP. 

PLEVEN — RIDSWAY —- 
JUIN 

Menteri pertahanan Perantjis 

Rene Pleven, telah berunding 

dengan panglima tertinggi pa- 

sukan2 NATO djenderal Mat-   '| tfhew Ridgway di Paris. 

| Pada siang harinja Pleven be 

| runding dengan mersekal Al- 

phone Juin, inspektur djenderal 

pasukan2 Perantjis merangkap 

panglima pasukan2 NATO - di 
| Eropa Tengah. — AFP.   
  

' 

| Perkembangan soal Sudan: 
kundjungannja-selama -lima . . 

' Ketegangan 

Kairo. Perundingan? 

rundingan?2 pada Waktu bersam 

pemerintah 

Kalangan2 jang mengetahui: 

di Kairo berpendapat, bahwa 

djenderal Naguib telah  memu- 

tuskan untuk menuntut kepada 
ipemerintah Inggris supaja 

| ,sungguh2 menghormati per- 
Setudjuan Sudan”, dan untuk 
memperingatkan kepada Ame- 
rika bahwa segala tanggung 
djawab  terhalangnja ' xepen- 
tingan2 negara2 Barat terletak 
dipihak Inggris sendiri. 

Selwyn Lioyd ke Kairo. 

Kalangan resmi Inggris pada 

hari Kemis menolak untuk mem- 

beri komentar atas berita? dari 
Kairo bahwa kundjungan men- 

teri negara Inggris Selwyn 
Lloyd ke Sudan dan statement 

Lloyd di Sudan menimbulkan 

bahaja terdapatnja kesukaran? 
baru antara London dan Kairo. 

Kalangan tersebut mengemu- 

kakan bahwa Seiwyn Lloyd pa- 

da hari Djum'at petang me- 

ninggalkan Khartoum dan pada 
hari Sabtu akan mengadakan 

pembitjaraan dengan menteri iu. 
ar negeri Mesir, Mahmoud Faw-   

Tadtaklwnsi tentara India 
Opsir Inggeris tak ada lagi dalam 

Angkatan Darat 
ERDANA Menteri India Shri Nehru mendjelaskan banwa 
#entara India bersifat defensif. Ditegaskannja bahwa India 

tidak mempunjai tentara expedisioner dan mengabaikan pe- 

gris, sampai tiba saatnja bahwa 
orang2 India tjukup berpenga- 
laman dalam angkatan laut, — 
AFP, 

4 ANGGOTA DPR TIBA 
DI MEDAN 

Dengan pesawat udara telah 
tiba di Medan dari Djakarta 
4 orang anggota parlemen un- 
tuk menindjau dan Membuat la- 

| poran2 mengenai soal2 pe 
nglaksanaan pembagian tanah 
Oleh pemerintah kepaida, petani2 
dj Sumatera, Timur, Rombongan 
terdiri dari M, Ersap Trunodjojo 
(Masjumi) dari Seksi Pertanian, 
Maizir Achmadin '(Masjumi) 
dari Seksi Dalam Negeri, S, 
Sardjjono (BTIY dari Seksi Pers 
tanian dan “M, Tauchid (BTT) 
dari Seksi Dalam Negeri, - Ant,   

»Tiongkok Kuomintang | 

supaja PBB | 
mertjap Tiongkok Kuomintang | 
sebagai agresor dan minta su- | 

| perdana menterj Perantjis Rene | 
| Mayer dan 3.0rang anggota ka- | 
| diatas geladak | 
| kapal yaCht Presiden ,, Williams | 

Utara, PM menteri Mesir djenderal Mohammad Naguib 
diri sementara itu terus mengadakan kontak dengan anggota? 

jang berada diibukota dan dgn, major Saleh Salim 
|. jang berada di Khartoum, ibukota Sudan, 

dapat mengada- | 

         

Burma adukan Kuomin- 
tang pada P.B.B. 
Karena kesatuan2nja menjerbu 

EMERINTAH Burma telah menjampaikan sebuah rentjana , 
resolusi untuk mengutuk pelanggaran? jang dilakukan oleh 

anasir? Kuomintang terhadap wilajah Burma. PBB didesak su- | 

paja dalam persidangan jang berlangsung sekarang ini. 

  

GROMYKO TUDUH 
U.S.A. 

Dalam sidang Panitya Politik 

PBB pada hari 

ini, Wakil Sowet Uni 
Gromyko mengata- 

kan bahwa politik Sovjet 

Uni bersifat damai dan se- 

bab itu maka terhalanglah Pe- 
rang Dunia III, Dituduhnja bah- 

wa Amerika Serika pura2 ingin 
damai. 

| 
| 
| 
| 
| Sidang Uitzm 
Kemis 
Andrei 

Amerika 
“kenjataan, 

Gromyko mengatakan bahwa 

Amerika harus hidup bersama2 
Sovjet Uni didalam satu dunia, 
Hidup berdampingan ini berar- 

ti mengabdi kepada perdamaian 

dan memerlukan dilakukannja 
politik tidak-tjampur-tangan. 

Beberapa ahli negara Ameri- 
ka", kata Gromyko. telah kehi- 
langan daja untuk mengerti. Me 
reka harus mengakui adanja ke 
njataan, bahwa didunia ini ada 

negara raksasa jang sedang 
membangun Komunisme”. UP, 

RAKJAT FORMOSA 
Suruh makan tepung. 

Ketua. Pengurus Produksi di 

| Taiwan, KY Yin mengandjurkan 

(kepada penduduk Formosa su- 
| paja lebih banjak makan tepung 

harus akui 

  

| dan mengurangi makan beras, 
|agar dapat membantu memper- 

|banjak hasil alat2 pembajaran 

| luar negeri dengan mengeksport 
' beras. 

Dikatakannja, bahwa dipasar 
| dunia satu ton beras harganja 
250 dollar Amerika, sedang te- 
pung tiap tonnja 150 dollar 
| Amerika. Djadi. dengan meng- 
|eksport satu ton beras dan 

| mengimport satu ton tepung 
|akan sangat menguntungkan 
bagi Formosa, kata Yin... Rtr. 

        

antara Mesir 

pada Kemis 

Gan 

Aan di Kairo dan di Minien, Mesif 
sen- 

Zi, Gan mungkin djuga dengan 
perdana menteri Mesir, djen- 

deral Mohammad Naguib. Ka- 

langan. tersebut mengatakan 
bahwa penjelesaian beberapa so- 
al, jang. menurut kabarz tidak 
tertjapai di Khartoum oleh 
Lioya, mungkin akan tertjapai 
dalam pembitjaraan Lioya di 

| Kairo jad. itu, — AFP. 

PERHUBUNGAN TELPON 
RADIO 

Djakarta — Singapura 

Sebagaj diketuai, bahwa ses 
djak tanggal 17 Pebruari jang 
telah lalu telah dibuka dengan 
resmi perhubungan telpon radio 
antara Djakarta dengan Singa- 
pura. 8 
Pada permulaan pembukaan 

itu direntjanakan Sebagaj wak- 
tu kerdja hanja 2 (dua) djam 
tiap2 hari, ialah pukul 8.30 sam, 
pai pukul 10.30, tapi berhubung 
dengan banjaknja permintaan 
publik untuk itu, maka Waktu- 
kerdja tersebut diperpandjang 
sehingga dimulai pukul 7.00 
sampai 10.30 pagi dengan meng 
gunakan satu saluran, sedang 
pukul 9.30 sampai 10.30 meng- 
gunakan 2 ibuah saluran. 
Menurut . tjatatan ' djumlah 

pertjakapan jang diadakan an- 
tara Djakarta dengan Singa- 
pura adalah rata2 15 pembitja- 
raan, djumlah mana dapat dika- 
takan sudah termasuk banjak, 
Bahkan masih ada beberapa, 
permintaan jang “belum/tidak 
dapat dilajani, karena waktunja 
terbatas, L 

Untuk memperluas pada wak 
tu ini belum mungkin, karena 
sementara ini, saluran jang di- 
pergunakan untuk pembitjaraan 
itu masih melalui saluran Bam- 
dung, dengan menggunakan lijn- 
interlokal. Kesulitan? in akan 
dapat dihindarkan bila straal « 
verbinding Djakarta — Bandung 
telah selesai, — Ant, 

  
   
Xx Seorang pemuda dari Dalam 
Beteng Jogja setelah mengedar- 
kam surat . undangan perkawi- 
nannja 2 hari sebelum wpatjara, 
tapi didesdik: oleh bakat penfidha 
Et perempuan, untuik mengadiju-   kan wpatjana itu sehari lebih tja 

...  



     

     
     

      
     

  

   

   
     

  

     

      
      

      

   
       

     
     

   

  

    
    
    
   
   
   

    

   

    

    

      

    
    

: tar-Indonesia (antara lain 
Hsabah dalam Konperensi an- 

ber- 
kenaan. 5 pembangunan 

| tentara federalis dari RIS, di- 
| setudjui : bahwa Angkatan Pe- 

2 rang RIS adalah Angkatan Pe- 

ana Aa Kebaaan $ orang. 
anggauta telah tewas, dan 4 
orang lainnja luka2. 
TABANAN — in 

Tabanan (Bali) telah terdjad 
Na abu. Gunung manakah 
jang ta edang Rege Mam di- 

  

2 SERDADU. PERANTI » 
| Terdjun kelaut karena 

diangkut ke 
£ Indo-Tjina. 

Tanggal 25 Maret djam 06.00 
“pagi oleh penduduk kampung 

tak mau 

Lamnga telah diketemukan di-| 
tepi pantai Udjung Batoe Ku- 
taradja dua orang kulit putih 
masing2 mengaku bernama: 
Schottel Lovenz, umur 21 tahun, 
dan Pawelzik George umur 
19 tahun, berasal dari Djerman 
Barat. Mereka adalah anggota | 

“legiun Perantjis jang selama | 
ini bertugas di Algeria Afrika, 
kemudian beserta 2000 tentera 
lainnja diangkut lagi 
naa" perang Aan. 
“Tjina. 4 

Semendjak mulai naik kapal 
mereka telah berniat hendak 
lari menghindarkan dirinja dari 
bahaja maut difront Indo-Tjina 
tetapi tidak ada kesempatan., 

. Sewaktu kapal berlajar dekat 
pantai kira2 12 mil dari udjung 
pantai Krungraja, Kutaradja, 
mereka melompat dan berenang 
kepantai dengan sama seka! 
tidak mengenali daerah panta 
tersebut. — Ant. 

“ HUDJAN: ABU DI 
SURABAJA 

| Tanggal 243 @jam 9 pagi di 
Surabaya telan: an ban 
abu, Hudjan | 
gitu kentara, hanja orang2 jang 
ada didjalanan dapat melihatnja 
pada mobil2 jang berhenti dan 
daun pohon2an tampak agak 
keputih2an. Sampai djam 14.00 | 
Saat berita ini ditulis: tjuatja di 
atas Surabaja- berawan dan 
“matahari tidak tampak. Tidak 
didapat keterangan dari pihak 
resmi di Surabaja apakah ada 
kedjadian luar biasa. 

Kepala : jawatan Pekerdjaan 
. Umum i menjatakan, 
bahwa hudjan abu di Djawa Ti- 
mur tidaklah asing lagi, me- 

ngingat bahwa gunung Raung 
tiap 2 sampai 5 menit meletus 
dan melemparkan bahan2 ke- 
udara, Djika angin ,,baik”, maka 
mungkinlah abu itu sampaj dju 

“ga di Surabaja, atau Jebih 
djauh 2g: 3 TA USA 

  

    

   

TAK Nasional dan bahwa per- 
“Negara semata-mata 

adalah, hak an RIS: 
2 tidak akan mem- 

1 Perang sen- 

gkatan Perang 
IRIS harus disusun oleh Peme- 
rintah RIS dan bahwa dalam 

      | pembentukan Angkatan Perang 
     
   

     

  

   
   
    

      

    

   
    
   
   

     

     
     
   
     

     
     

     
      

    
       

    

     
      
   
       

    
       

    
   

         

   

     
    

    
       

   
     
     

      

     

    

    
    
   
    

  

    
      
     

   

(RIS, TNI-lah jang harus di- 
y |pergunakan sebagai intinja ber- 
  
sama2 dengan orang2 Indonesia 
dari KNIL. 

» Persetudjuan itu- kemudian 
ditetapkan dalam  Konperensi 

    

   

  

tjantumkan dalam Konstitusi 
“Sementara RIS  (bandingkan- 
lah Bab TV, bagian VI Konsti- 

| tusi Sementara). 
Semua 'itu bukannja Pena di- 

ketahui oleh tertuduh, - kata 
Djaksa Agung. 
Akan tetapi tertuduh bukan 

sadja tidak meresapkan penger- 
tian tentang azas2 tersebut ke- 
pada umum serta tidak mem- 

beri bantuannja dan tidak 
sungguh2 berusaha  mentjoba 
mengorganisasi tentara federa- 

| Hs sesuai dengan azas2 tersebut, 
melainkan “ dengan “menerima 
dan memegang komando ter- 
tinggi dari APRA, jang merupa- 
kan suatu organisasi bersendja- 
ta dari gerakan politik RAPI, 
telah membiarkan, setidak-tidak 
nja karena perbuatannja itu, te- 
“lah memungkinkan atau menje- 
babkan anggota2 KNIL, jang 
dapat didjadikan anggota AP- 
RIS menggabungkan diri pada 
APRA, sehingga dengan demi- 
kian menjebabkan desersi kepa- | 
da anasir djahat.dan subversi 
sehingga anggota2 KNIL 
membentuk suatu angkatan pe- 
rang tersendiri dan illegal dgn 
-organisasi2 bersendjata lainnja 
dengan maksud mentjapai sua- 
tu tudjuan politik jang terten- 

tu, seperti dengan djelas telah 
tampil. kemuka dalam ultima- 
tum Westerling, hal mana ac 

Ig 

: 

4 

'Fjang tertjantum dalam Konsti- 
'tusi Sementara RIS: 
Dengan demikian maka te- 

sai idjudkannja bahaja per- 
ketaan dan insiden2 jang 

Na mendjadikan bentrokan 
dengan inti tentara federalis ja- 
itu IN di Bandung. : 

Mustahil bermaksud ma 
| sukkan APRA dalam 
APRIS. : 

kin pernah dikandungnja jakai 
untuk menggabungkan APRA 
pada APRIS tidak boleh diang- 
gap maksud jang, sung ka- 

untuk mentjapai tudjuan? poli- 

tik dan jang menurut pengaku- 
an tertuduh akan dapat diper- 
gunakan dalam suatu Sean   

  “4 Sia 

Anggauta D. P. P0: Nana 
  

500 HA Isegera. ditanami tania 

“01 Serssedup d 
   

Taxan neluns' 500 ia di Sei 

— bakau Virginia 
an Wanudiojo. 

gag dan Wanudjojo dalam goa 
. # waktu jang pendek ini akan ditanami tembakau djenis 

Virginia oleh Perrin sebagai langkah pertama dalam usahanja 
menanami kembali tanah2 dj te 
kan oleh anggauta DPD 
samto “kepada Lk kemarin. 

Penariaman” djenis Virginia 
itu dimaksudkan untuk pena- 

.naman pertama, karena yatau     
   
    | rut penjelidikan 1 2 

5 nahnja belum o baik : 
nan Ae ontaian Iaih#nga | 

Aa    

    

  

kuka diusa 16 4 
“sendiri. era 5 

jang n 

        

   

        

    
- Martani jang 

an tama, $ 
Snaaka “rokok dan 
lainnja. 5 5 
Maksud Perrin itu. im h aga 

dafi sedikit demi AA TAN keku- | 

tidak perlu & 
luar negeri: karen, ' ta 
Indonesia sebenarni 
kup djuga m 
tembakau, 

   
       

   
     

    

    

       

| ini 'akan ada kemungkinan ke- ! 
(pada tjalon2 djemaah hadji In- 

. menumpang Kkapal-terbang, Da- 

Pri Indonesia 
igan akan diangkut dari lapa- 
ngan terbang Kemajoran. 

    

      

  

Th .tor2 Urusan Agama Propinsi di- 
minta dengan 

. meng iri 

  

Ba ga. 

    1 (dian: djadi terambil dari guo- 
ag biasa jang sudah diberikan | 

mpat? itu. Demikian diterang- 
seksi perburuhan dan pertanian Su- 

pengertian usaha2 penanaman 
tembakau setjara teratur dan 
effisien, dikemudian hari djika 
sudah menganggap ra'jat petani 
elok dan Wanudjojo. tju- 

“untuk berdiri sendiri, akan 
gundurkan diri. Demikian: 

| Susanto. 

  

Li 

e-| NAIK HADJI DENGAN 

  

na TERBANG 
terian Agama umum- 

kan, bahwa. untuk tahun 1953 

  

| | 

donesia dengan djumlah jang sa 
ngat terbatas diberikan kesem- 
patan untuk pergi hadji dengan 

jang berkepenti- 

Berhubung dengan itu Kan- 

segera mungkin 
kan kepada  Kepaia 

| Urusan Hadji Kemente- 
an R.I. suatu daftar 

memuat nama, . djerus, 
 pekerdjaan, tempat tings 

gal “aa masing2 tjalon djema- 
ah hadji jang berhasrat untuk 
naik kapal- terbang itu dianta- | 
ira tjalon jang sudah lulus un- 

    
   

  
Ba 

  

spada daerah propinsi tsb,   
  

     

  

       

. Konperensi Antdir- indo nata serta. 
. konstitusi RIS 

( Sambungan kemarin) 

Medja Bundar dan azas2nja di- 

itu 

lah sbertentangan: dengan azas2 

' Maksud tertuduh jang mung- 

| rena APRA, jang telah dibentuk 

  it, « 

- 

TeuKe 

. 
   

  

“kemukakan disini, 
Ingenai hal dapat. 

  

ik terus-menerus, 
ta dalam pemberontakan itu se | 
waktu2 masih mungkin 
tertuduh, karena keadaan jang 
dilarang itu tetap ada. Perlu di 

tertuduh tidaklah penting bahwa 
ia tidak pernah turut serta se: 
bagai orang jang ,,bersendjata'" 

|Kita mengetahui bahwa ajat I' 
rBu- | sub 2 dari pasal 108 K.U.H.P. tis 

   
   
   

    

   

    
         

   

    

  

     
        

  

   

  

    

  

    
    

    

- | bersendjata, boa Ibu tidak 
at “dimasukkan dan tidak 

tempatnja. dalam APKIS. 
TDiakne. Agung tidak dapat 

berpendapat lain etjuali, bahwa 
'tertuduh telah menggabungkan 
diri "sebagai pemimpin pada 
.gerombolan APRA Westerling, 
jang melakukan pemberontakan 
terhadap Pemerintah di Indone- 
sia jang sah. 

Sebab, hanja didalam hubung- 
“an demikianlah dapat diterang- 
kan, mengapa tertuduh tidak 

berusaha mentjegah perlawanan 
Westerling dengan sendjata jg. 
telah ia ketahui dari ultimatum 
itu, malahan sebaliknja ia me- 
manggil Westerling itu dan me- 
ngatakan sanggup menerima 

| Opperkomando APRA. 
Hanja didalam hubungan ini- 

lah djuga dapat dimengerti apa 
sebab tertuduh sangat marah 

24 Djanuari 1950 di Hotel des 
Indes berhubung dengan penjer- 
buan di Bandung. Bukan karena 

' Westerling melakukan penjer- 
buan itu, tertuduh  mendjadi 
marah, akan tetapi oleh karena 
penjerbuan itu dilakukan dgu. 

tidak menunggu perintahnja 
terlebih dahulu, karena penjer- 

Ibuan itu dilakukan pada waktu 
jang politis tidak tepat. Maka 
dapatlah diterima keterangan 
saksi Najoan jang mendengar 
sendiri perkataan2 tertuduh ke- 
tika ja marah pada Westerling: 
»Apa boleh buat, sekarang kita 
harus perbaiki apa jang dapat 
diperbaiki sadja, dan djangan 
berkeras kepala lagi, tapi selalu 
'harus turut perintah saja. Ka- 
lau kamu tak dapat mengerdja- 

kan atau djika kamu gugur, ma- 
ka saja masih ada utk. menerus. 
kan perdjoangan ini” dan ,,Dat 
een Arabier 't beter kan doen 
,dan een Turk”. 

Hanja dalam hubungan ini pu 
la dapat dimengerti apa sebab 
Westerling pada tanggal 24 
Djanuarj 1950 sehari setelah pe 
njerbuan di Bandung memerlu- 

kan datang pada Sultan Hamid 

untuk memberi laporan kepa- 
Ganja mengenai  perbuatannja. 
di Bandung itu, seperti diterang 
kan djuga -oleh - saksi Jusuf 

Barnas. 
- Dan last but not least dapat 
Gjuga kita mengerti perintah 
tertuduh kepada  Westerling 
untuk menjerbu Dewan Menteri 
pada tanggal 24 Djanuari 1950. 

Pemimpin gerombolan 
pemberontak. 

Tertuduh tidak mengakui te- 
lah memegang  opperkomando 
itu, karena ja mengadjukan be- 
“berapa sjarat kepada Wester- 

ling. Dan oleh karena sjarat2 
itu belum dipenuhi oleh Wester- 
ling, maka ia katanja, belum 

dapat dianggap telah mendjadi 
opperkomandan Apra, 

Djadi tergantung pada dia sen 

diri pulalah soalnja apakah ia 
mau menerima  opperkomando 
itu dengan atau tidak dengan 
dipenuhinja sjarat2 jang ia bu- 
at untuk sendiriitu. Akan tetapi 
mengingat akan hebatnja tjitaz 
jang ia harus laksanakan — de- 
ngan pengorbanan apapun djuga 
"— misalnja ia tidak segan2 me- 
“merintahkan membunuh bebe- 
rapa pembesar2 dari pemerintah 
RZS seperti termaktub dalam 
pendakwaan subsidair — maka 

tidaklah masuk akal, bahwa ia 
akan mundur hanja karena sja- 
rat2 jang ja tentukan sendiri itu 
belum atau tidak dipenuhi. 

Tertuduh mengatakan tidak 
merasa tjampur tangan dalam 
penjerbuan di Bandung. Ia ti- 
dak merasa memerintahkan 
Westerling menjerbu di Ban- 
dung. Memang, hal ini sesuai 

kan pada Westerling ketika 1a 
memarahinja, bahwa Westerling 
telah melakukan penjerbuan itu 
sebelum mendapat perintahnja. 
Akari tetapi ia tidak bebas dari 
tuduhan dalam sub. primaia,' 
bahwa ia telah .. menggabung- 
kan diri sebaga pemimpin 
pada gerombolan orang jang 
memberontak. terhadap peme- 
rintah jang sah... 

. Djaksa Agung kemudian 
tindjau soalnja dari sudut juri- 

dis. 
Dikatakannja, mula2 tertuduk 

tidak menggabungkan diri pada 
gerakan pemberontakan itu, Ia 
tidak mengambil bagian dalam 
ultimatum tsb. Akan tetapi ke- 

terangan2nja sendiri Mmembukti- 
kan bahwa ia tidak lama sesu- 
dah ultimatum itu dikeluarkan 
telah memanggil Westerling la- 

  
lu memberitahukan  kepadanja 
bahwa ia bersedia memegang | 
komando tertinggi dari pasu- 

kan2 Westerling (sesuatu hal 
jang dulunja kendatipun telah 
ditawarkan Kkepadanja telah di- 
tolaknja). Akan tetapi disam- 
ping itu tertuduh ada mengemu- 
kakan beberapa sjarat, diantara 
nja supaja  Westerling  selan- 
'“djutnja tidak akan melakukan 
seswatir apa tanpa diketahui ter 
Tebih dahulu oleh tertuduh 'ser- 
“to hanja atas perintah . tertu- 
duh, Pada ketika itu maka ter- 
tuduh telah menjatukan dirinja 
“dengan gerakan pemberontakan 
Apra itu, jang tudjuan, organi- 

si dan send —- setidak-ti 

pada Westerling pada tanggal 

djuga dengan apa jang ia kata- 

.ga 7 orang TNI tidak bersendja | 

1 | dak membedakan antara penjer: | 
ta jang bersendjata dan jang ti 
dak bersendjata. Dapat: dihu- 

2 .kumnja tertuduh tidak ditiada 
Ikan karena ia tidak memberikan 

perintah untuk mengadakan se- 
irangan -bersendjata terhadap 
Bandung dan sekitarnja dan 
untuk melakukan perbuatan2 jg 
lain, ataupun karena ia tidak 

turut serta dalam serangan? itu 
serta dalam perbuatan2” lamnga 
dari Apra/Rapi. 

“Perbuatan2 itu sudah baraha 
tentu pertama2 masuk tang: 
gung-djawab para penjerta. jang 
telah melakukannja. Akan te- 
tapi hal itu tidak meniadakan 
turut sertanja tertuduh jang 
masih terus-menerus itu dalam 

pemberontakan tersebut sebagai 
demikian. 

Sebaliknja pada tanggal 24 
Djanuari 1950..— djadi sesudah 

terdjadinja serangan2 bersen- 
Gjata itu — maka tertuduh de- 
ngan tidak dapat diragu2kan me 
njatakan bahwa ia selalu masih 

serang ,,pemberontak” dan bah- 
wa ia selalu masih merasa “diri 
nja tergabung pada Apra/Rapi. 

Dengan tidak dapat diragu2kan: 

maka pada waktu itu ternjata 
djuga sekali lagi bahwa ia ka- 
.rena perbuatannja merasa diri 

nja sebagai pemimpin gerakan 

tersebut serta berlaku sebagai 
demikian. 

Tidak meniadakan tu- 
rut sertanja memberon- 

“tak. 

Dengan pandjang lebar telah 
diakui terdakwa setjara bagai- 
mana ja pada tanggal 24 Djanu- 
ari 1950: memanggil Westerling: 
memaki? Westerling, karena ia, 
Westerling, dengan tidak dike- 
tahui tertuduh-komandan terting 
gi — telah bertindak di Ban- 
dung: memberikan perintah ke 
pada Westerling supaja dengan 
orang?nja menjerbu sidang ka 
binet jang akan dilangsungkan 
pada malam itu, menangkap 
Menteri? jang ada disana, dan 
menembak mati Sultan Hameng 
ku Buwono IX, Mr. Ali Budiar- 
djo dan Kolonel Simatupang. 
Bahwa perintah itu tidak di- 

djalankan, bahwa tidak mulai 
didjalankan oleh Westerling ti- 
dak meniadakan turut sertanja 
tertuduh dalam pemberontakan 
(Apra/Rapi,, 

Tertuduh telah memberikan 
keterangan pandjang lebar ke- 
pada Mahkamah Agung, sama 

dengan apa jang dikemukakan- 
nja sewaktu pemeriksaan 'pen- 
Gahuluan seperti tertjantum di- 

dalam surat2 atjara pemeriksa- 
an jang dibuat diatas sumpah, 
sehingga tidak perlu kiranja Ia 
gi menguraikannja disini, kete- 
rangan mana dalam pokoknja 
ternjata sesuai dengan 'alat2 
kebuktian lannja, dgn. tjatatan, 
bhw. pada sedang Mahkamah 
Agung - didengar atas sumpah 
saksi2. (disinj Djaksa Agung 
ulangi keterangan2 jang sudah 
diberikan oleh . saksi2). 
Kemudian Djaksa Agung de- 

ngan pandjang lebar kemukakan 
setjara juridis, bahwa dalam bu- 

“Jan Djanuari 1950 daerah Djawa 
antaranja, berada dalam keada 

an darurat perang berdasarkan 
atas ,,Regeling op den Staat van 
Oorlog en Beleg (S. 1939: 582)” 
.dan sekarang daerah Diawa ma 
sih berada dalam keadaan pe- 
rang berdasarkan atas Regeling 
itu djuga, jaitu kenjataan jang 
memberatkan, bahwa  tertuduh 
melakukan tindakannja ,,dalam 
waktu perang”. 

Banjak pahlawan bang- 

sa gugur. 

Sementara itu, banjak pah- 
lawan bangsa telah gugur lagi, 

diantaranja beberapa opsir ting 
gi dari TNI. Mereka gugur 
sebagai patriot jang sedjati, Me 
reka tidak berdosa. Satu?nja 

»,dosa” mereka ialah bahwa me 

reka adalah pelopor perdjoang- 
lan bangsa, pembela kebenaran, 

pendukung tjita2 unitarisme jg 
telah terwudjud pada proklama- 

si kemerdekaan tgl. 17 Agustus 
1945. 

Djaksa Agung. gambarkan be 

berapa "peristiwa pembunuhan: 

Didjalan perapatan Bantjeuj tta- 
lam kota seorang TNI jang me- 
ngenai jeep dan tidak bersen- 

djata, distop,.disuruh turun dan 

angkat tangan, kemudian  di- 
tembak- mati. Majat ditinggai 
kan. 

" Didjalan Braga dimuka Apo- 
theek Rathkamp sebuah oto- se- 
dan ditahan, tiga orang penum 
pangnja disuruh turun, seorang 
diantaranja Letnan TNI. Tanda ' 
pangkatnja diambil. Orangnjs : 
disuruh berdiri ditepi djalan. Ke | 
mudian ditembak mati. p 

Dimuka Hotel Preanger ss 
buah truck berisi 3 orang TNI 
ditembaki. Truck  terpelanting 
melanggar tiang listerik sehing 
ga tumbang. Didjalan Merdeka 

terdjadi tembak-menembak ki- 
ra2 15 menit lamanja. 10 Majat 
TNI bergelimpangan didjalan. 

Diperapatan Suniaradja-Bra- | 

ta jang mengendarai pick-up di ' 
tembaki dari muka dan  bela- 
kang. Letnan Kolonel Lembong 
dan 0 gek dihudjani pelu- 
ru ketika dengan mobil hendak 
masuk markas divisi Siliwangi, 
(Bersambung),     

turut ser- | 

bagi . 

bahwa Ti 
dihukumnja 

  

. Menteri LN Nederl. ndi: 

  

dapat perselis 

dipertim 

Indonesia kini tidak 

Djakarta mengenai MMB 

A.H. Luns, 

land dirasakan sangat 

dasar persahabatan. Ini 

Patut diterangkan bahwa 
pada waktu2 jang terachir ini 
soal hubungan Indonesia Belan- 

da mendjadi suatu hal jang ba- 

njak dipersoalkan dalam pers 
di Nederland. 

Luns dalam pada itu tidak 

menjangkal adanja perselisihan 

pendapat jang penting (ernstig) 
antara kedua negeri, tetapi 
mengenai pendirian pemerintah 

Nederland 'hanja dapat me- 

nundjukkan pada memorie dja- 
waban kepada Tweede Kamer 

mengenai bab III tentang ang- 

garan belandja 53 dimana dite- 
rangkan bahwa “kini telah dia- 
dakan pembitjaraan antara pe- 
merintah2 Nederland dan Indo- 
nesia tentang dilandjutkannja 
rundingan. Pembitjaraan itu 

. (ketika itu) belum selesai. 
Hubungan jang sekarang 
ini Belanda tak ingin 
merobah, 

Atas pertanjaan apakah da- 
lam waktu dekat ini dapat diha- 

rapkan -dari pihak Nederland 
untuk melakukan langkah2 gu- 

na mengatur lebih landjut hu- 
bungan antara Nederland dan 
Indonesia, menteri Luns mene- 
rangkan tidak mendjadi maksud 
Nederland untuk mengambii 
initiatip guna merobah hubu- 

ngan antara kedua negeri jang 
sekarang ini. Kalau kehendak 
itu-dinjatakan oleh pihak In- 
donesia, ' pemerintah - Neder- 
land sedia kerdja - sama dalam 
mentjari kemungkinan2 mem- 

perbaharui perhubungan itu. 
Luns menjatakan bahwa dida- 

lam bulan Pebruari 1952 telah 

dimulai pembitjaraan2 penda- 
huluan, tapi dengan djatuhnja 

kabinet Sukiman menjebabkan 
dipertangguhkannja  pembitja- 

raan pendahuluan itu, Dan pe- 
milihan umum di Nederland ter 

djadi sesudah itu, adalah men- 
djadi suatu sebab maka baru 

“September '52 dapat diadakan 
pembitjaraan mengenai dilaku- 
kannja kembali rundingan. 

: Permintaan bantuan akan 
2 dipertimbangkan kelak. 
Atas pertanjaan apakah me- 

nurut pendapat Mr, Luns ada 
kemungkinan Nederland mene- 

ruskan pemberian bantuan da- 

lam pembangunan angkatan pe- 
rang Indonesia djuga sesudah 
persetudjuan ' mengenai MMB 

berachir nanti, dikatakan-sbb: 
»Sebagai tuan ketahui, hari j 

ini (26 Maret '53 red) di Dja- 

karta dimulaj rundingan antara 
wakil2 kedua pihak mengenai 

soal2 

setudjuan tentang MMB pada 
31 Desember 53. Kedua peme- 

| rintah telas sependirian untuk 
| tidak memperpandjang en 

tudjuan itu. 
Sekalipun demikian, soal apa- 

kah Nederland dapat memberi- 

kan bantuan dalam pembangu- 
nan angkatan perang Indonesia 
setelah tidak ada lagi perdjan- 
djian MMB itu tergantung pada 
pertama2 pada kehendak Indo- 
nesia, apakah mengingini pan- 
tuan itu, Kalau ,,ja”, maka ha- 
ruslah menteri perang dan mari- 

ne Nederland memikirkan apa- 
kah kehendak Indonesia itu 
dapat ditjukupi. 

Seperti diketahui kini 
banjak orang2 Indonesia jang 
mendapat pendidikan - militer 
di Nederland. Saja berpendapat 

bahwa sifat bantuan kepada 

Indonesia dalam pembangunan 
angkatan perangnja seperti ini 

dapat diteruskan kalau dikehen- 

sudah 

    

Bantuan MMB kelak, 

Siehaapat kesempatan menemui 

.jang menerangkan 

perlunja 
Nederland dan Indonesia Suatu 

dapat 
“Luns, dengan menaruh sepenuhnja perhatian pada kepentingan 
bersama kedua negeri sehingga, disegala lapangan terdapat ker 
dja - sama jang menguntungkan kedun pihak, 

sekitar berachirnja per- | geri ini: 

   

  

lin lndonasia Nederland | ter- 
ihan pendapat 

akan 
bangkan 

menarik pengusaha- 
pengusaha asing 

ERSAMAAN w aktunja dengan diadakannja rundingan “di 
wartawan ,,An?t” di Amsuerdam 
menteri LN Nederland Mr. J.M. 
bahwa djuga dari pihak Neder- 

mendjadikan hubungah antara 

hubungan jang sebaik2nja atas 
ditjapai kiranja, demikian Mr. 

naganja selama 2 tahun atau 
lebih, turut membangun angka- 

tan perang “Indonesia, sanggat 
merusak hati kalau mereka de- 
ngan tiba2 terseret dalam ben- 
trokan politik di Indonesia dan 

mendjadi sasaran tuduhan2 jang 
sama sekali tidak ada dasarnja.” 

Mengenai modai Belanda. 

Atas pertanjaan apakah ada 
kemungkinan bagi modal Belan- 

da turut serta dalam pembangu- 

nan ekonomi di Indonesia, ia 
menerangkan bahwa pertanjaan 
ini hanja dapat didjawab oleh 
mereka jang mempunjai modal 
untuk diinvestir. Bagi mereka 

sebagai pengusaha tentunja le- 
bih senang untuk investir uang- 

nja dimana kemungkinan rugi 

paling Ketjil dan kemungkinan 
untung paling besar, e 

»Sekalipun kaum ondernemer 

mikian Mr, Luns,” saja berpen- 

dapat, Indonesia kini tidak ter- 

masuk dalam daftar negara? jg 
menurut pendapat kaum onder- 
nemer itu paling menarik dan 

sar bagi modalnja”. 
Disini oleh Mr. Luns disebut 

kurang baiknja keamanan, on- 
wettig occuptie2, tanah2 
derneming, pentjurian2, 
gokan2, tuntutan2 

Indonesia. 
Tentang perhubungan Ne- 

derland — Indonesia 

- Mengenai hubungan antara 
Indonesia dan Nederland umum 
nja Mr. Luns mengatakan a.l. 
sbb.: 

,Saja jakin untuk memperbai- 
ki hubungan antara kedua ne- 

geri pada waktu ini jang lebih 

penting ialah apa jang dilaku- 
kan, bukan apa jang dikata- 
kan. Kata-kata mudah 

dikeluarkan dan mudah sekali 
pula salah dipahami. 

Sudah berkali2 perasaan ke- 

taan2  jahg  diutjapkan 
orang2 jang sedikit banjaknja 
mempunjai gezag jang menun- 

djukkan mereka belum dapar 
melepaskan diri dari keadaan 

jang lampau, Ini sangat saja 

sesalkan. Saja. berpendapat le- 
bih baik kalau kita memandang 
kedepan dan bertindak menurut 

kebidjaksanaan seperti jang 
sudah dilakukan oleh an 
orang Indonesia dan SSanda 
jang menguntungkan kedua ne- 

' demikian menteri Luns 
— Ant. 

SEBUAH FAKULTET 
LAGI DI SURABAJA 
Rapat Jajasan : Perguruan 

Tinggi jang diadakan kemarin 
malam: bertempa, dirumah wali 
kota Surabaja, telah memutus- 
kan menundjuk suatu komisi ad 

hoc jang akan ditugaskan dalam 
waktu iang sesingkat2nja mem 
peladjari soal2 kebutuhan dan 
kemungkinan2 menambah sebu- 
ah fakultet baru lagi untuk 
Surabaja. disamping jang sudah 

'ada, jaitu Fakultet Hukum — 
Ekonomi — Sosial — Politik. 
Komisi itu ditugaskan membuat 
laporan jang teliti dari segala 
pekerdjaannja. 

Keputusan tersebut diambil 
setelan. didengar  prae-advies 
Gari dokter: chewan Tajib ten- 
tang soal2z jang harus dihadapi 

bila hendak mendirikan Sekolah   daki pemerintah Indonesia”, de- 

mikian Mr, Luns. 
Luns mengetjap pers In 

- donesia tidak adil, 
Dalam pada itu Luns merasa 

perlu dalam pertjakapan ini 

menundjukkan bahwa sementa- 
ra pers Indonesia bersikap tidak 
adil dlm melakukan ,,verdachts- 
makingen” terhadap anggota2 
MMB. Mr, Juang berkata ' se- 
perti ini”: 

Tinggi Kechewanan di Surabaja. 
“Jajasan Perguruan Tinggi itu 

djuga mengambil keputusan utk 
tidak mentjukupj permintaan 
subsidi dari »Studiecluh Maha- 
siswa”. Jajasan ' tersebut kini 
baru dapat mengatasi .pengelu- 
aran2 'routine dan bantuan 
(beurs) hanja dapat diberikan 
kepada para ' mahasiswa jang | 
sudah membuktikan bakat dan 
kepandaiannja jang .Juar biasa”   »Bagi orang2 militer itu sete- 

lah memberikan sepenuhnja te- | 
tapi tidak mampu  membiajai 
peladjarannja. — Ant. 

    
Sebagian dari yombongan kursi 

pinam sdr, P. Prodjowirojo (nomor dua dari kamam) menjaksi- 
sikan salah satu mesin tjetak KR. Sdr. Dono jang menga- 
Uidngkan tangan Itu sedang m endjelaskan ' 
njetak. Pakai dasi Torek seorang 

| dalam DPR Dierah Istimewa J ogja, — 

  

| 

  
is Pamong Desa dibawah pim- 

tenmik #jetak-mps 
"aki PPDT (Prodjosuroto) 

(KE, BR), 

Belanda sangat menaruh ke- 
pentingan pada Indonesia”, de- 

memberikan kemungkinan? be- 

on- 
pemo- 

kenaikan 

upah dan sebagainja jang diha- 
dapi kaum pengusaha2 asing di 

sekali 

Gua pihak tertustik oleh pernja-. 
oleh ' 

Tek 

    

  

SBIM TJABANG JOGJA 
& PERISTIWA HAR:- 

TONO 
S.B.LM., Tjabang Jogja tnn- 

tono dimuka Pengadilan Negeri 

Surabaja telah menjatakan Si- 

kapnja menjokong pendirian D.- 

an Daerah Surabaja jng hen- 
dak mmuntut sdr, N. Hartono 

tadi dimuka Pengadilan Negeri. 

PP, S.BIM. ialah supaja ma- 
djikan2 dari 12 paberik mesin 

dan konstruksi seperti pendje- 
| lasan didalam suratnja dituntut 
berdasarkan U.U. Darurat No: 

16-51 pasal 18 ajat 3, dan supaja 
madjikan? tsb diwadjibkan mem 
bajar kenaikan upah surut ber- 
dasarkan keputusan mengikat 
P4 Pusat. 

I0 ORANG BERSENDJA- 
TAKAN — PENTUNG 
MENSGARONG 

Menurut laporan jang diteri- 
ma oleh Kantor Besar Polisi di 
Jogja pada tg. 20-3 malam djam 
01.00 rumah sdr. R, Tjahjomurti 

desa Sumpilan, kel. Donohardjo, 
kap. Ngaglik, Sleman, telah di- 
datangi 10 orang gerombolan 
jang bersendjatakan pentung, 
sedang pakaiin mereka berane 
ka ragam. Garong2 tadi mema- 
suki rumah tsb dengan merusak 
pintu dan achirnja dapat me- 
rampas pakaian dan perhiasan 
seharga Rp. 1.332,—, 5 

Setelah berhasil menggarong 
dirumah tsb diatas gerombolan 
garong tadi memasuki rumah 
sdr. Reksowardojo djuga didesa 

tsb. diatas. Tjara memasukinja 
djuga dengan merusak pintu dan 
berhasil merampas pakaian dan 
perhiasan seharga Rp. 1.054. 

Dalam penggarongan ini tersang 
ka belum diketahui, sedang per 
karanja masih dalam penjelidi- 
kan. 

KONGRES RAKJAT UTK. 
PERDAMAIAN 

Pihak Komite Pembela Per- 

damaian Dunia di Jogja menja- 

takan, bahwa oleh komite tsb. 
| telah direntjanakan untuk me- 
ngadakan Kongres rakjat untuk 
perdamaian seluruh Jogja dim. 
Wakitu jang singkat. Kongres 
tsb. diadakan dengan maksud 
berusaha lebih mejakinkan pen 
tingnja gerakan membela per- 

damaian, menjusun program 

dan memperkuat nanah per- 
damaian Dunia. 

Untuk itu komite akan meng- 
undang orang2 jang mewakili 

segala aliran dan golongan jg. 
ada, agar ikut serta memberi- 
kan pendapat2nja setjara bebas 
dalam usaha2 membela: perda- 
maian dunia. Dalam penjelenga- 
raannja untuk sementara Komi- 

te Pembela Perdamaian Dunia 
Daerah Jogja berkantor di Dja- 
jengprawiran 18» Jogja. 

LK.I. PERINGATI ULANG 
TAHUN KE: 5 

Hari Kemis tg. 26-3 ji: ber- 
tempat ditoko ,,0Oen” Jogja 

telah diadakan. pertemuan ra- 
mah-tamah sekedar untuk mem 
peringati hari ulang tahun jang 
ke: 5 Institut Kebudajaan Indo- 
nesia, Peringatan tsb. diseleng- 
garakan hanja oleh sebagian 
anggauta. pengurusnja sedang 
jang datang diantaranja pega- 
wai-pembantu sekretariat dan 
beaja penjelenggaraannja dike- 
luarkan oleh seorang anggauta 
pian mk itu sendiri. 

ATJARA  KEBAKTIAN 
GEREDJA KRISTEN 

Tg. 28-3 
Gredja Masehi Advent Hari 

Ketudjuh Malioboro: 6 09.00 Sir, 

Tjia King Hwat 10.00 Pendeta 
D. Pattikawa 16.30 Sdr. Irene 
Pattikawa. Sidang Masehi Ea 
tha Sajidan no. 7 09.00 Sdr, 
S. Jacab 10.00 Sir. E. Para 
16.30 Kumpulan Orang Muda, 

Tg. 29-38: 
Gredja Kristen di Gondokusu- 

man. Klitren Lor 34 Wirobra- 
djan. 61 07.30 Ds. Wijoto 04.00 
Ds. RP. Purbowijoga 16.30 Drs. 
R. Soedarmo 09.00 R.M. Padmo- 
sudirndjo. Gredja Kristen di 
Tungkak. Mergangs$an Kotagede 
09.00 Ds. S. Dwidjoasmoro 16.00 
Sdr. S. Mardiutomo 09.00 Sdr. 
Sukarno. B. Gredja Tiong Hoa 
Kie Tok Kauw Hwee, Ngupasan: 
21 Kring Muntilan 09.00 Ds. Wi. 

jcto 17.00 Sdr. Tjoa Tjien Touw 
09.00 Sar. Kho Bie Liong. Gre- 
dja Protestan Indonesia Margo- 
muljo: 7 09.00 Ds. S.A, R. Har- 
din. Pengakuan Sidi. f 

Gredja Pantekosta, Lempujang 

  
| wangi Tugu Kulon 28 09.00 Pen 
deta The Kiem Koei 16.30 idem. 
Gredja Huria Kristen Batak 

: Protestan (HKBP) Batanawarsa 

22 0930 Sdr. J. Sormin 

KURSIS PAMONG DE- 
SA MENINDJAU 

GR 
Pengikut kursus Pamong De- 

Sa sebanjak 65 orang Kemarin 
pagi telah datang dikantor K.R. 
perlu menjaksikan pekerdjaan 
serta  kerdjanja  pertjetakan. 
Rombongan mereka dibawah 
pimpinam sdr. Penewu Prodjowi- 
rojo. 

Seperti diketahuj kursus Pa- 
mong Desa tersebut diadakan ti 
ap bulan 1 rombongan selama 1 
tahun, dan dimulai pad: ggal 
agar Telu Buana 
Rombongan pengikut kursus : 

pamong desa tersebut diatas ter 
dapat” anggauta DPR Daerah | 

Toga jang menjertui 
! penindjauannja ke KR, 

ae 

  

| 4    

tang akan dituntutnja sdr. Har | 

P.P. S.B.ILM, jang tidak membe. | 
narkan tuntutan dari Kedjaksa- 

Tuntutan serta pendirian D.- || 

“ep 

MURBA : 

NE   

y 

HALAMAN 2 
   

  

  

TJUTJUNJA PUNJA 
TJUTJU. 

Njai Umar berasal dari 
Ngawatredjo desa Wonotja- 
tur kini telah mentjapai 
usia 115 tahun, Ia mempu- 
ujai 12 orang anak jang 5 
tinggal di Djawa, sedang jg 

| Jainnja berada di Luar Dja- 
wa, Ia sekarang ikut anak- 
nja jang bungsu, Kepala De 
sa Sumberagung Majudan. 
Tjutjunja sudah mempunjai 
tjutju djadi ia sudah mem: 
punjai tjanggah (piut). 

Penglihatan. dan pende- 
ngarannja sudah agak ku- 
rang, giginja sudah habis, 
fikirannya hampir seperti 
Kanak2. Kesukaannja ialah 
memberikan petuah2 pada 
tjyutju-nja, supaja kerap ka- 
lh mendjalani puasa dan ti- 
rakat, agar tetap muda dan 
pandjang umur. Kesukaan- 
nja kedua mengumpulkan 
kaju bakar utk bediang (me- 
manaskan diri). Kadang? 
kalau ada orang datang di 
usir, sedang ajam diadjak 
bitjara. Ia masih tetap da- 
pat mengerdjakan sembah: 
jang, kuat berdjalan, dan 
mengadji setiap malam, se- 
dang mukanja masih segar.       

GAPPI KETOK KAWAT 

MENTERI KEUANGAN 

Berhubung dengan desakan2 

Inspeksi Kevangan kepada para 
anggauta Gabungan Perusahaan 
Pendjahit Indonesia untuk sege- , 

ra membajar padjak pendjualan 
maka Gappi telah ' mengetok 
kawat kepada Menteri Keuang- 
an agar memeriksa kembali 
Undang2 Padjak Pendjualan 
dan memperhatikan mosi Gappi. 
Kawat sematjam itu dikirim- 

kan djuga kepada Seksi Ke- 
vangan Parlemen, agar dapat 
membitjarakan Undang2 tsb. 
dan menghapuskannja. 
Terhadap desakan2 penagihan 

Inspeksi Keuangan Gappi telah 
dimintakan perhatian, agar In- 

speksi tsb suka mengambil ke- 
bidjaksanaan dan menunda pe- 
nagihannja berhubung dengan 
keberatan2 dari para anggauta 
jang seperti jang disimpulkan 
dalam mosi Gappi kepada Pe- 
merintah dan Parlemen. 

PERAJAAN MIKRODJ 

DAN BENTJANA 

ALAM 

Mulai nantj malam sampai 
besuk pagi ,Aisijah Tjabang dan 
Ranting dalam wilajah Kota- 
pradja mengalakan perajaan 
Mikrodj ditempatnja masing2. 
Sesuai dengan peladjaran Nabi 
Besar Muhammad S. aw, maka 
dalam perajaan peringatan tdf- 
sebut diadakan djuga gerakan 
amal Serentak untuk membantu 
korban alam. Amalan tersebut 
berwudjud pengumpulan bahan 

makan, pakaian atau uang dari 
keluarga ,Aisijah sendiri. 

Lebih Jandjut didapat ketera- 
ngan, bahwa usaha ini Oleh Pim 
pPinan 'Aisijah Daerah Jogjakar- 

ta aKan diperintahkan djuga ke- 
pada keluarga 'Aisijah diluar 
kota. 

I2 PEMANTJAR RADIO 
UNTUK POS2 PEN- 
DJAGAAN SEKITAR 

MERAPI 
Dari Djawatan Gunung Be- 

rapi ,,K.R." memperoleh “kete- 
rangan, bahwa kini telah. dise- 
diakan 1Z pemantjar radio oleh 
Gjawatan itu jang berasal 6 bu- 
ah pemantjar radio pindjaman 

dari pemerintah daerah Istime- 
wa Jogjakarta sedangkan jang 
6 buah lainnja didatangkan dari 
Djawatan Gunung Berapi Ban- 
dung. 

Pemantjar2 itu akan ditem- 
patkan dilempat2 sekitar pun- 
tjak gunung Merapi jang  di- 
pandang berbahaja, djika Ta 
Gi sesutu dengan gunung itu dan 
jang penduduknja agak padat. 
Pemasangan pemantjar? 'ra- 

dio, itu sudah dikerdjakan  se- 
djak beberapa hari ini dengan 

bantuan RRI Jogjakarta. 
Menurut rentjana jang akan 

diberi pemantjar2 radio itu di 
11 tempat, antara Jain “Ba- 
badan,  'Muntilan,  Krintjing, 
Ngepos, Plawangan, Kahurang, 
Solo, Bojolali,  Djarakan dil. 
lagi. ket 
Tentang penempatan 'alat2 

zeismograaf dinjatakan lebih 
landjut, bahwa jang sudah ada 
baru di Babadan sedangkan di 
Plawangan akan di tempatkan 
sebuah, dan di Na TA djuga 
akan ditempatkan, 

    

Tontonan son ini 
SOBOHARSONO :. The Un- 

known Man”, Walter Pid- 
geon, Ann Harding. 

SENI SONO : ,My Outlaw Bro- 
ther”, Mickey Rooney, Wan. 
da Hendrix. 

LUXOR: Holiday Rhythm” 
Mary Beth Hughes, David 
Street. 

RAHAJU: , Teresa”, Pier Ange- 
li, John Eiricson. e 

REX: ,,/Meet me after the Show” 
Betty Grable,  Macdonaid 
Carey. 

INDRA : ,,Ratjun Dunia", Kis 
ma Booty, P, Ramlee, 

,Walk Softly Stra- 
nger”, Joseph Cotten, Valli, 

WETAN BETENG : ,Buccan- 
neers Girl”, Yvonne De Car- 
1o, Philip Friend, 

Ketoprak Trimudo-Tomo : 
mang Surjo Pep 

NGFISTI PANDOWO: 

  
,De- 

Sang 

Minggu: skatbawen 
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tamu2 setempat serta si 

    

  

2 , Panduan dan kema 

| paten 
se: | sedjumlah 92 Orang jang me- 

aurut pengakuan mereka sen- 
diri pernah mengadakan hubu- 

Pasar didesa Mertojudan, be- 
berapa km selatan Magelang, jg" 
rusak akibat bumi hangus, kini 
telah selesai dibangun kem- 
bali. Berhubung itu, maka pada 
tanggal 29-3 jad. pasar tersebut 
akan dibuka resmi, jang akan 
“mendapat - -kundjungan | para 

Ma-|' 
gelang. — YKor): 

“PAMERAN BATIK Di 
Ag 

Do. SEMARANG 
: Tanggal 5 sampai 8 April jad, 

“di Semarang atas usaha per- 
“kumpulan ,,Rotary” jang dike- 
“tua Dr. Tan Swan Bing akan 
“dilangsungkan pameran  per- 

industrian batik seluruh Djawa 
Tengah dengan dipungut biaja, 
sjang hasilnja disumbangkan utk. 
korban bentjana alam. 

» Kabarnja, pengusaha2 batik 
didaerah tersebut telah me- 

Njanggupi untuk mempertun- 

@jukkan hasil usaha mereka se- 

“djak masih berupa kain mori 
Sampai mendjadi kain batik 

dari harga jang paling rendah 

sampai jang ratusan rupiah se- 
lembarnja. 

Selama pameran ditempat 
akan dilakukan pendjualan. kain 

LN Jan Februari jang lalu dibehe- 
— | yapa tempat dalam wilajah Kab. 

. (ikan »Tritungga?” oleh pihak 
n| Tentara, Polisi 

| Pradja. “Disamping | 3 campag- 

  
5 Hasil gerakan Fri- 
Pn atagal. 

'Sedjake kira2 pertengahan bu- 

Magelang telah dilakukan gera- 

Pamong 

1 Nm ban: 

sa Rs pihak 

. fat Par 
Banana, pem- 

guran. 
Sebagai hasil darj pada gera-   

| disertai dengan Campagne2 pe- 

yong oleh rasa takut. 

  batik an — Ant: 
nya     

|kan - Tritunggal tersebut jang 

maka sampai tanggal 
lalu 

  

Ea 
diseluruh kabu- 

Pane telah menjerah 

ngan atau membantu pihak ge- 
rombolan baik dengan sengadja | 
maupun karena terpaksa terdo- 

Anggauta.- gerombolan 
tertembak mati. 

Dalam penggerebegan jang 
dilakukan oleh tentara kita di- 
suatu rumah didukuh Sekendi 
termasuk daerah Pakis (Mage- 
lang), seorang  anggauta ge- 
romboian bernama Tukimin te- 
lah mati tertembak, karena te- 
lah memberi perlawanan dan 
berusaha untuk melarikan diri.» 
— (Kor). 

KAOLAN BROTOSISWOJO 3 

PASA LAGI 
Untuk memperdjoangkan 

gedung DPR. 
Dalam siiang pleno DPRDS 

Kab. Karanganjar Surakarta 

tanggal 3 September 1952 dian- | 
taranja telah memutuskan akan 
membuat gedung DPR. dengan 
beaja sebanjak “Rp: 500.000, — 

Akan tetapi putusan tersebut 
hingga sekarang belum dapat 
berhasil. Dalam hubungannja 
dengan ini, dari beberapa pihak 
jang sangat”dipertjaja didapat 

keterangan, bahwa dewasa ini 

Ketua DPRDS - Kab. Karanga- 
njar Kaolan Brotosiswojo  se- 

djak hari Djum'at Pon tanggal 
20 Maret 1953 telah memaksa- 
kan dirinja lagi “untuk berpu- 

asa sampai beberapa hari la- 
manja guna memperdjoangkan 

1 Baik 

man Sriwedri, dan sesudah: 

  gedung DPR. ! 

  

  

Kari Tubsum (GWAMIA) 

PR Ode del AH 
: SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih: 20 tahun -ber- 

s-praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

2. 29 di3 ertanjaan , 

Aa NA AA Bot Ry nian kekajaan. “perusahaan bez | 

Pn Nang, pengadilan perkawinan, pertjintaan dan 

sebagainja. Consult Rp. 10,—. 
“obatnja kurang tenaga en linu. 

tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). 5 

Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). 

,GARUDA" || — ““Djam bitjara 8 —1, Ing, 

— 249-3 

  

f Bertunangan : : 3 IT 

Njoo Khoen San | 
dan 

| Djokja    9 - 8-53. & 

& Tan Kioe Lan 3 : 

'“Djokja 
Man sesali     

  

unt Liga, 

  

  

  

BOEKHOUDEN AB, 
.. STENO, TIK. 
Setiap waktu, begitu 
peladjaran mulai. Begitupun 
privaatnja. 
'Tiap bulan udjian praktik res- 
mi di Kantor-Cursus 

"DARMO" 

  

Dji. 
Sedjak tahun 1930. 
“400” Berdasarkan pendidikan. 
Udjian Ae 27 & 28/3-1953. 

P 2 5 

bajat. 

Pathuk. 23 4-9, . Tilp, 289. ga 

  

ASTROLOOG OCCULTIST. 

dari hati: sanubari 

Djuga ada sedia sepesial 
Perempuan datang bulan 

Hotel 
Kamar No. 18 — Jogja.     

ICHSAN 
ADRES 
JANG 

TERTENTU 
BUAT 
TUAN?2 

, 1“ 

Perusahaan 
Pendjahit & 

Penatu 

Judonegaran 
78 Telp. Jk. 

853, 

Buka djam : 
3.30 — 17.30 

Djuga 
.menerima 
SPOED 
ORDER 

0 NE aan 

HARI MINGGU TUTUP. 

One : 

  

    1 1 
Ta 

  

    
      

  

. Anggur Obat ag" 'adalah siar Bendspat dari tjampuran jg 
baharnnja sukar didapat dan 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 

kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta) berguna, karena 

anggur ini ta' Tr karangan bunga baginja. : 

BR : Chemicaksr 

    

84 Dan LEMAH 
MUKA PU WAT 
— KURANG DARAH 
"Ne NAPSU- 2 

mahal harganja. Ini adalah 

Handel 

  

kiranja “ditambahkan, 
bahwa . pada bulan jang Ilahi 
dari tanggal 12- 1. "53-sampai 
20.2 - 53 Kaolin telah men- 
djalankan puasa selama 40 hari 

dengan tidak makan apa? ke- 
tjuali minum dan merokok un- 
tuk: “memperdjoangkan “uang 
representasi, Akan tetapi sam- 
pai sekarang belum terdengar 
bahwa tuntutannja tersebut ber 
hasil. 

terachir ini tuntutannja ' ge- 
dung bisa berhasil, kiranja ha- 

nja pemerintah pusat sendiri 
jang akan Kn — 
(Kor): 

KONGRES THEOSOrI 
INDONESIA 

1 Tahun 1953 di Seto. 
Dari tgl. 8 sampai 6 April 

jang akan datang di Solo akan 
dilangsungkan Kongres Per- 
himpunan Theosofj,tjahang In- 
donesia tahun 1953.- Bersama 
Gengan itu diadakan pula Kong- 
res Perhimpunan Pemuda Theo- 
sofi tjabang Indonesia. 
Kedua kongres tsb. diachiri 

:dengan darmawisata masuk is- | 
tana Mangkunegaran dan Ta- 

itu 
diadakan tjeramah untuk umum 
tentang ,,Apakah Theosofi” ber- 
tempat dilodji Theosofi Solo. 

Pembifjara adalah Setiadar- 
ma. 

Selama kongres itu diadakan 
pula tjeramah tentang The 
relase of the hidden God in man” 
(pembebasan djiwa sedjatj jang 

|ada pada kita), jang akan di- 
utjavkan oleh Ir..A. J. H. van 
Leeuwen, Sugarda Purbakawa- 
tja, dan Reksosiswaja, serta 
akan diadakan Symposium Pe- 

muda Theosofi dengan atjara: 
Pemuda dan Theorofi. — Ant. 

KARANGANJAR 

PENGGEDORAN ME- 
»... RADJALELA 

Seorang diantaranja' ter- 
tangkap dalam keadaan 
Yuka . fuka. 

Baru2.inj sdr. Kartaredjo dide 
sa Wates KI. Karangmodjo, Ta- 

sikmadu, telah kedatangan - 5 
orang kawanan  pendjahat .de- 
ngan berpakaian aneka warn. 
Mereka dapat masuk dim rumah 
Gengan tipu muslihat mertamu. 
Dengan tiada diduga, setelah 

mereka - masuk dalam 

Sar. 

dipaksa menjerahkan semua har 
ta bendanja. 
Mereka dapat merampat bebe 

rapa pakaian dan perhiasan se- 

  

S0 NE aaanaa Len en NN rasa ma 

SUGI 

I Akan didjual: 

Langsung dari pemilik. 

R01E AR Re 

      

seorang Samurai. Dengan 
badan jang tadinja lemah, 

bekerdja, selalu tjapai, 

kaguguran. 

segala demam (meriang) 

5 Idjam 2 
Apakan uengan puasanja jang ' 

Kartoredjo diantjam danj 

, KEDAULATAN 

Wa. 3 orang tetangga sdr ai 
'toredjo, seorang | diantaranja 
|adalah menantunja : sendiri, Tiga, 
orang tersebut ditinggalkan 
disebelah. timur desa Ngablak 

ditengah - tengah kebun tebu, 
dengan antjaman dilarang ber- 
teriak, 

|. Peristiwa segera dilaporkan ' 
pada Ke berwadjib. Sekira 

00 ada 3 betjak kedju- 
rusan kota Solo jang ditumpa- 

ngi 5 orang, Karena mentjuri- 

gakan, maka mereka diberhen- 
tikan “untuk diperiksa. Akan 

tetapi mereka akan melawan 

-pihak Polisi terpaksa mengam- 
bil tindakan dan seorang dian- 
taranja, tertembak. diarah da-' 
danja, sedang 4-orang lainnja 

melarikan diri. Korban segera 
diangkut kerumah sakit ag 

bres. 

. Dalam peperiksaan dia me- 

ngaku, bernama S. asal dari Pa- 
ajang," KI. Lawean, Solo, dan 
mengakui habis mendjalankan 

penggedoran dirumah sdr. Kar- 
toredjo.. Terdakwa kedapatan 
barang2 bukti uang Rp. 15,-- 
benik dani susuk kunde emas. 
Peperiksaan selandjutnja masih 

didjalankan oleh jang ber wadjib 
— (Kor). 

| PANITYA ANTI SWAPRA- 
DJA DIPERKUAT 

Baru? ni segenap partai dan 

organisasi, massa di Karanga- 
njar mengadakan rapat bertem- 

pat digedung Panti Pemuda utk 
memperkuat kedudukan dan te- 
naga panitya P.A.S. jang diben- 

tuk pada bl. Djuli 1950. Sete- 

lah dibitjarakan dengan ma- 
sak2 panitya baru dapat disu- 
sun Sbb. : G 

Sekretaris Umum merangkap 

Organisasi diserahkan pada P. 
N.L, Sekretaris penerangan S.- 

TIL, sekretaris tehnih dan per 
djoangan B.T.I. dan Sekretaris 

keuangan Osc. P.K.I. Adapun 

siapa orangnja jang akan diwa- 

kilkan- dari partai/organisasi 

tsb. akan ditentukan kemudian 

sesudah pantai/onganisasi itu 

mengadakan sidangnja. Selan- 

diutnja sidang memutuskan de- 
ngan tegas, bahwa segenap par: . 

tai dan organisasi daerah Ka- 

ranganjar menolak dikembali- 
kannja Swapradja dalam bentuk 

apapun djuga. Dalam hubung- 

annja dengan ini, Panitya akan 

rumah menjeli diki lebih daiam adanja 

anasir2 jang berusaha akan 

mengembalikan kekuasaan sWa- 

pradja kembah dengan “Yiga- 

bungkannja dengan Daerah Is   
UTJAPAN TERIMA KASIH 

Dengan ini kami mengutjapkan baniak2 terima kasih kes 

pada Bapak2 Saudara2 jang telah ikut berduka tjita dan 

memberi sumbangan. berwud'ud 
da pada meninggalnja anak kami : 

pada tanggal 26-3-1953. 

x HARDJOSENTONO (Sandiman) 

£ Purwodinin gratan Ng 

Persil Eigendom dengan 6 rumah. 
Letaknja di Djl. Tugu Kidul Jogja. Luas 4414 M?. | 

Surat2: 

aa ra, 3 Lb Area 
Tp: ITU 

ANGGUR. SOM YONG (Anggur Kuat untuk laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai 

nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
jang dirinja ingin disebut Djantan. 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 

at orang perempuan seperti: 
“tjok, dapat bulan perut sakit, kepala 
mata berkunang, kaki tangan 
kit, itu semua dapat disembuhkan. 

ANGGUR TONIC: Lelaki 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: 

tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, Kurang darah dan 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat perartakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
isalin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 
rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 

bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

timewa Jogja (Kor).. 

teragaffikiran/harta ben- 

ANT 
Kami sekeluarga : 

- 31 231, Jogja 

Postbox 59, Bandung. 

"uu apk 

Pedang buat 
minum Anggur kuat ini, 
djadi bertenaga lagi. Tegas- 

datang bulan tidak tjo- 
sering pusing, 

linukh dan pinggang sa- 

atau perempuan, tua mau- 

tidak gumbirah 

terutama bagai 

jang sangat dikuatirkan 

|harga Rp. 6.000,-, kemudian me | 
“reka melarikan diri, dgn memba j 

dan berusaha merebut sendjata, 

RAKJAT 

Atjeh jang 

waktu sore laki isteri. 

bergaul dengan 

sTapi ini saja kira lambat 

Taun akan bisa brobah”, kata se 
orang pembesar anak Atjeh asli 
kepada saja ketika omong2 'ten- 

tang hal itu, ,,Dan untuk ini pu- 
tera2 Atjeh jang sudah agak 

“madju jang sekolah sekarang di 
Djawa misalnia sebaiknja suka 

kembali kedaerah ini untuk men 

“tjeburkan Giri dalam pergaulan 
masjarakat disini. Dengan begi- 
tu biSa diharapkan keadaan ti- 

dak terus terkungkung”. 

Diakuinya, bahwa sampai 

sekarang daerah Atjeh keku- 
Yangan tenaga jang tidak sedikit 
buag sekolah2 umpamanja, hing- 
ga di SMA Kutaradja tidak ada 
bagian A dan C. Semula me- 
mang ada bagian A, tapi lama2 
tidak bisa dipertahankan, Kare- 

na kekurangan 
djar. 

Ada beberapa faktor menje- 
'babkannja,  diantaranja keku- 

rangan rumah tempat tinggal. 
Ada jang sampai ber tahun? ter 

paksa tinggal dalam hotel, anak 
dan isterinja. Dari mula sampai 

disana, sampai meninggalkan 
daerah itu. ,Atjah Hotel” te- 

rus penuh sadja oleh pegawai2 
pemerintah sampsi sekarang ini. 
Berpuluh djuta rupiah sudah di- 

keluarkan untuk mereka, sewa 
dari pada  kanar dihotel SEPK 
Kalau dipikirkan, bahwa buat 

mendirikan satu rumh kediaman 

diperlukan uang kira2 Rp. 150.- 

000.- maka paling sedikiy sudah 
ada rumah (baru disana sebanjak 
100 buah. Tapi saja tidak lihat 
gedung baru jang bisa dibangga. 

kan. Demikian djuga gedung 
sekolah didesa2, banjak jang su 
dah botjor dan bolong. Kalau 

tenaga pengu- 

  

WONOGIRI 

  

DJAMUR 
Sukarso dan anaknja 

bernama .Wagimin dari desa 
Manding, ketjamatan Sidohar- 

djo telah menemui sdjalnja se- 

telah mereka makan djamur 
Clan soal itu Kini mndjadi penje- 
lidikan jawatan kesehatan, 
demikian berita Djapen, tapi ti- 

Petani   

    

«IE KIM TIE 
. Pjalan nana Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U. 1816. 

Dak rab 3 a 

Agent: KIAN SWAN Ata, Imp ort, 
Solo R, Obat ,JUNON” Dji. er Rijadi 162. abg 
Djuga bis s4 Maak hari 21 SER Uk Tok 0 Onat TIONGHOA 

Lae, PD. & D, diy seluruit INDONYISIA, .62-3 3   ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHTI, 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, —- Petji- 
nan 130 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 

IN AX, — Pesapenkali 4, Tilp, 3455 U. DAN PADA     Rr 
SEMUA TOROL OBAT DAN FOKO De ID. selir 
“Indonesia, aja “61-83 

dak diterangkan djamur apa. 

MATI KARENA MAKAN   

     
saja lihat 

(JLKH 1. HUTAURUK) 

IDAK djarang para -pegawai di Kutaradja jang berasal 
dari luar daerah mendapat edjekan 

tatkala mereka main tennis misalnja, atau 

jang kurang tepat, 
makan? angin 

Bahkan putera asli dari Atjeh jang 

f mereka dari luar 
“ pula dari edjekan jang tidak berapa enak itu, 

daerah itu, tak luput 

.datang hudjan tidak bisa dipa- 
kai, murid2 disuruh pulang keru- 

mah sadja. 

Ada jang mengatakan kepada 
saja, bahwa tenaga2 agak se- 
gan datang di Atjeh, karena ta- 
rat penghidupan tinggi. Saja ki- 

ra alasan ini kurang tepat, kare- 
na tundjangan buat sesuatu dae- 

rah disesuaikan dng "harga di- 
tempat itu. 

Buat seseorang jang perlu 

sebetulnja ialah, apabila ia bisa 
dapat bekerdja dengan gembira. 

Djika ini tidak ada, pekerdja- 
annja itu tidak mungkin disele- 
saikan dgn baik. Dan akibat- 

nja ia sendiri akan menderita, 
dan dengan sendirinja timbul 
keinginan untuk mentjari tem 
pat atau pekerdjaan, dimana ia 
bisa, dengan gembira hidup dan 
bekerdja, 

P3 

Ada usaha rakjat dilapangan 
perguruan dan pendidikan ini, 
Mereka dengan setjara gotong 
rojong mendirikan gedung2 se- 

     

  

kolah — seperti djuga didaerah? 

lain di Indonesia ini — karena 

memang nerintah agak sulit 
mendjal inja, berhubung ae 
ngan renfjana penghematan. Pe 

merintah sedapatnja harus mem 
beri tenaga guru dan alat2. Ka- 
rena rakjat tidak mungkin me- 

ngadjar disitu dengan demikian 
sadja. 

Karena kekurangan tenaga 
pengadjar ini banjak poster2 
dihadapkan kepada presiden Su 
karno jang meminta guru2, per- 
lengkapan 'alat2 sekolah dan 
lain2. Memang keinginan bela- 
djar besar sekali, seperti djuga 
didaerah2 lain seluruh tanah air 
kita. Dimana2 sepandjang per- 

djalanan rombongan presiden 
Sukarno, sampai ke Bangka, ba 
njak poster jang demikian itu, 

.jang menuntut tenaga2 penga- 

djar. 
Djadinja kalau sesuatu daerah 

kekurangan tenaga sematjam 
itu, tidaklah itu berarti, bahwa 

ia diamaktirikan atau tidak di- 
perhatikan pemerintah pusat. 
Hal jang begitu itu adalah di- 
sebabkan karena Indonesia me- 
mang kurang tenaga guru, dju- 
ga dikota2 besar. 

  

  

  

   
Wei CeDiPt. 

SARGUS" 
CONDOLAJU- TELD.766. 

  

  

  

  

  

   
   

        

   

    

   

    

  

   

   
   

        

   
at | Kes.fBanteng SPS... 

Djabar 3 —3 

Hari pertama dari pertanding' 
an sepakbola segi - tiga Kema- 
rin, telah berlangsung dilapa- 
ngan Ikada Djakarta pertandi- 
ngan antara kes. Banteng mela- 
Wan kes. PSST Djawa Barat de 

ngan kesudahan 3-3, Sepertj di- 
ketahui, pertandingan segi tiga 
itu dimaksudkan untuk memilih 
15 orang pemain jang akan di- 
kirim oleh PSSI ke Hongkong, 
Manila dan Bangkok. Hasil per 
dapatan Kartjis pertandingan se 
gi tiga itu akan disumbangkan 
kepada Fonds Bentjana Alam di 
Indonesia. 

Hari ini akan berhadapan PS- 
SI Djabar dengan Harimau, se- 
dang besok sore Harimau akan 
melawan Banteng. 

  

SEPAKBOLA : 

TJOA TJOEN BIE WA- 
|. KIL PSSI DI AMERI- 

KA SERIKAT 
Tjoa Tjoen Bie, Ketua dari 

UMS dan anggota Pengurus 
Besar PSSI jang pada tangga! 
5 April akan berangkat ke Ame- 
rika Serikat sebagai Direktur 
Easiway Ltd., dan akan tinggal 

disana selama lebih kurang 1 ta 
hun, telah ditetapkan oleh PB 
PSSI selaku wakil PSSI di 

Amerika Serikat. 
Penetapan tersebug dilakukan 

semalam daiam rapat Kengu- 
rus Besar PSSI distadion Ikada 
Djakarta, dalam mana Ketua 

PSSI, Maladi atas nama seluruh 
anggota pengurus, menjerahkan 
sebuah tanda mata berupa pa- 

|tung ukiran Bal kepada Tjoa 
Tjoen Bie. — Ant. 

SELEKSI ATHLETIEK PASI 
KEDU 

Dari fihak jang bersangkutan 
diperoleh keterangan, bahwa 
PASI Kedu dari Kabupaten 
Magelang (persatuan Athletiek 
Magelang atau PERAM) pada 

tanggal 5 April jad. akan me- 
ngadakan seleksi athletiek, utk. 
memilih tjalon-djago2nja . jang 

  

kakan ikut serta ke seleksi PON 

III seluruh Kedu. 
Jang akan diperlombakan da. 

lam seleksi itu, jaini lari 100, 
200, 400, 800, 1500, 5000 dan 
10.000 meter, lompat2 tinggi, 

(Bersambung) 1 djauh, djangkit, dengan galah   

dan gawang, melempir2 lem- 
| bing, peluru dan tjakram' serta 
dasalomba. 

Ttap2 pengikut hanja diper- 

bolehkan mengikuti 2 nomer se- 
dang  pendaitaran dilakukan: 
hingga tanggal 381-3 ini di Ins- 
peksi Pendidikan Djasmani 
Pontjol Magelang. —: (Kor), 

KETUA DPRDS TJIREBON 
Di non-actifkan. 

Ketua Dewan Perwakilan 

Rakjat Daerah Sementara Kota- 
besar Tjirebon, Tatang Sutapa 
telah di-non-actifkan oleh partai 
nja (PSI) sebagai ketua dewan 

tersebut. 
Sebagai telah dikabarkan ter- 

lebih dulu, DPRDS Kota-hesar 
Tjirebon itu telah memutuskan 

Suatu ,Mosi “Tidak pertjaja” 
terhadap Walikota. Kemudian 

beberapa puluh organisasi dan 
partaj diluar DPRDS telah me- 
netapkan djuga mosi jang berisi 
keinginan untuk membaharui 
DPRDS Kota-besar  Tjirebon 
itu. — Ant. 

-DISSERTASI TENTANG 
INDONESIA 

Pada Universitet dj Utrecht 

telah mendapat gelaran Doctor 
dalam ilmu Kesusasteraan dan 
Filsafat, Nona A.J.M. Goede- 
mens, setelah dia mempertahan- 
kan dissertasinja ,,Indie in de 
branding : Een Politiek Steek- 
spel 1840 — 1843”. Promotornja 
ialah seorang anggauta Eerste 

Kamer jang sangat konservatif, 
Prof, Gerretsen. — Ant, 

  

Dunia sana sini 
x Djenderal O.P. Weyland, 

panglima Angk. Udara Amerika 
di Timur Djauh akan bertolak 
ke Bangkok untuk memeriksa 
angkatan udara Muang Thai. 

X Djenazah ratu Mary dari 
Inggeris akan dikubur pada ha- 

rj Selasa tanggal 31 Maret jad 
di Windsor. 

x Pemerintah RRT mengerah- 
kan 124 gurubesar & insinjur 
dan 3600 orang tamatan pergu- 
ruan tinggi untuk bekerdja di- 

pabrik badja di Anshan . (Man- 
tjuria). 

»xk Pemerintah Mesir meminta 
kepada Italia. supaja Farouk 

diusir dari negerj itu, tapi tidak 
diindahkan oleh pemerintah Ita- 

lia. 
& Djumlah pengungsi dari 

Djerman Timur ke Berlin Ba- 

rat selama bulan Maret sampai 
tanggal 25 jang lalu ada 41.568 
orang. 

  

  

dek temponja, lekas tjapai, 

PIL SEXANOL tanggung atasi 
matjam KELEMAHAN LAKI, 
sudah kosong dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,—. Ong- 

(neurasthenie). 

kos ai tambah 105. 

IRambut putih mendjadi hitam 
(Atom Hairdye 

Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR. 
Rp. 10,— 5 gr. Rp. 15— 10 gr. Harga per doos A 3 gr. 

Rp. ma, 
AGENTEN : R. Obat ,,KARUHUN” Djokjakarta : 
»AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: Ie 
Djin San Kembang Djepun 75 dan Toko REDJO Ps. Besar 
Wetan 11 di Surabaja, Balinese Art Works Der Passar 

Tax usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 
lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN- 
NJA. semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pen- 

dan zenuwen 
segala 

isi santar2 sjahwat jang 

djengkel hati - 

Maison 

  
  

    

    
   

   x 

  

JOG JAKARTA Bali. Toko Obat ,,HOK AN”, Djl. 'Raya 114, Magelang 
«M5 & Masih tjari agen2 lagi. 

Na »DC PHARMA" Djl. Ternate No. 12 Bandung. 

Lana Maman MANA Tatan, 

Tanggal 29 Maret 1953. : 

  

Nomor jang terachir dari tahun ke-IV, berisi a.l. : 

". Apa dan Siapa : AFFANDI : Pelukis jang berwahju. 
# Suka Duka: SEORANG LEMBU - LUHUR. 
# Skets Masjarakat: KEDJUDJURAN DAN 

KETJURANGAN. 
2 Anak umur 9 tahun djadi wartawan, 
£ Spionase contra Spionase : BOTJORNJA 

RAHASIA ATOOM 
£ Bintang Film: AYA GARDNER. 

Pertjintaan diantara kala djengking. 
Dan lain - lain lagi. 

AMERIKA. 

  

  

TN 

Mulai 
pakaian" 

IT MUST GET THAT KEY ROM A OVERTAKIN 
AN MATCH 5 

Nomor depan ,,M.P." 

baru! 
terbit dengan 

TUGU 42, — JOEJA. 

  

  

  

Ditjari dengan 
lekas 

Sebuah rumah tempat ting- 
gal-dari tembok utk disewa, 

dalam kota, Sanggup mem- 
beri kerugian. 
Surat-menjurat pada Ady. 
No. 310-3. 

  

KURSUS: TERTULIS : 
Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
Inggris, Mesin Tulis, Gerak Ba- 

dan, Papan Hitung. 
Keterangan dikirim pertjuma. 
Prospektus Iengkap Rp. 1,—. 

HERMES INSTITUTE 
(KJ/210) Bandung. 
  

  U w      
177, 

Y   
       

istimewa untuk wanita 
jang habis bersalin guna 
mendapatkan kembali 

sikesegaran serta kekuatan 
badan. 
1 stel untuk dipakai sam- 
pai 40 hari terdiri dari: 

3 matjam djamu, 
3 muatjam tapel, 

2 matjam bobok, 
2 matjam Bi     

    
      
    
     

Tram 

PAN YA 
Malioboro 35 — Jogja. 

Kranggan Barat 128, Semarang. 

        
"3 

  

  

Produce by Stephen Slesinger, £ 

  

      

ada didalam sakunja King 
terhadap 

babkan saja digantung.     telah dekat dengan Hatcher ! 

kak Saja Hwan mendapat kembali: kumtj jang 
tu! 

pembunuhan ini Akan 

Bukti2 

menje. 

jas Tihat, tm. hakim, Ada Tempu dimuka, Kita 

— Bdrangkan mobil polisi lain 
«... pemberian tahm. Laroun 
tentang bahaja itu tentu sa- 

dia sudah merata dikalangan 
mereka, 

"— Saja hrus bereskan. King, 

sekarang, 

  

Coppa 133 by King Features Syndiate, Ine Te 

Sementara itu Laroux telah 

didalam kamir oleh Dewn. 
— Keluarkan saja. Keluarkan 

ri sini ! King dalam bahaja... 

dia tidak mendira2, hakim 

    

Dean ! UP 

 



  

    
   
   “ 

                                       

lang itulis sama Berabe : 
Saja membatja pada harian 

K.R. tanggal 24-38-1953, Menteri 
Monanutu menerangkan bahwa 

. jang gewas karena keganasan ge 

    

rintah jang akan memberi uang 
duka kepada c 

way megeri itu adalah langkah 

Dindinja ada langkah kedua? 
tanja mbah Nur. 

Mudah2an, dan semoga adi 

  

  

ep ap | REA : 

PANDU H.W, DAN PAN: 
DU INTERNASIONAL 

Berhubung akan adanja Muk 

tamar j.a-d. maka, Oleh Kwar- 

jer Besar umum, Pandu HW. 

dirasa perlu, Ia tanggal 4 

sampai tanggal 6 April jang 

akan datang, akan diadakan per ' 

temuan dengan beberapa orang 

pemimpin H.W. jang Gipandung 

perlu untuk membitjarakan so- 

al2 jang dipandang perlu untuk 

membitjarakan soal2 jang mMe- 

ngenaj Organisasi HIZBUL-WA 

TON sebagai Pemuda :Muham- 

madijah atau sebagai badan Ke- 

“Antara lain akan diketengah- 

kan soal penindjauan kembali 

Buku Permainan H.W, dan ren- 

tjana preadvies tentang Pandu 
HW. terhadap kepanduan In- 

ternasional dan IPPINDO. 

- 'Pemimpin2 H.W jang akan di 

tangkan itu antara lain dari 

Sola, Madiun Kediri, Surabaja, 

Malang, Semarang, Pekalongan, 
Banjumas. Bandung, dan Dja- 

karta. Berhubung sempitnja 

waktu, maka Pemimpin? H.W. 

ari luar Djawa tidak didatang- 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tgl. 28-3 dj. 18.00 

sampai hari Senin tgl. 30-3 dj. 
6 pagi adalah dokter Sukardi 

alamat Bintaran Jogjakarta. 

Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh P.M.I. Tjh. Jo- 

gja, Gondokusuman 14-Tlp. 206. 

. APOTHEEK 
Dibuka hari Minggu 

apotheek ,,Rathkamp”. 

#7 

  

PERAJAAN | MEI 1953 
Satu Panitia Pusat. 

Vaksentral2 pusat SOBSRI, 

HISSBI, SOBSI, PSBI, GSBI, 

KBKI dlm. sebuah ,,Pernjataan. 

Bersamanja” mengumumkan, 

bhw, pertemuan mereka bersa- 
ma baru? ini telah berhasil me- 
ngambil keputusan untuk mem- 

bentuk satu Panitia Pusat 1 Mei 

1953 dengan mengadjak organi- 

sasi? massa. 
Keputusan tersebut berdasar- 

kan pengalaman? jang telah 
lampau, dan didorong kesadaran 
dan kejakinan jang sedalam- 
dalamnja bahwa hanja dengan 

persatuan jang kokoh diantara 
seluruh kaum buruh baru akan. 
dapat ditjapai kemenangan? jg. 

. Bung Hadisaputro dari Mage- | 

» | BALAI PENJELIDIKAN & 

|... PETERNAKAN 

Moh, Sardjan. 
2 

'djan telah meresmikan pembu- 
kaan gedung balai penjelidikan 
“peternakan di Bogor. 
| Balai tersebut dipimpin oleh 
Dr. Sutisno dengan bantuan 7 
| orang dokter chewan dan se- 

“horang insinjur sedang seorang 
ahli kimia dari Iuar negeri se-| 
dang diusahakan kedatangan- 

Inja. Gedung B.P.P. ini diper- 

- lengkapi dengan alat aliran lis- 

| trik sendiri seharga Rp. 700.000 |. 
S. disamping aliran jang ada da- 

djuga | ri Gebeo. Didirikannja diatas 

tanah seluas 15 ha dengan bia- 
'|ja pembuatannja Rp.3.500.000. | 

Masih dalam rentjana ialah se- 
buah laboratorium, asrama un- 
tuk' para pegawainja dan kan- 
dang2 untuk ternak. 
Balai serupa itu kabarnja 

akan didirikan tjabang2nja un- 

Ketjil. Age 
  

dan Sunda 

   
IKATAN PEGAWAI BER: 

SPEDA MOTOR 

Laporan . Sdr. BERABE ter- 

muat dalam Sk. K.R. tanggal 25 
"Maret 1958 No. 70 jang memba- 

wa suara dari Sdr. Ju-Solo dan 

Sdr, Sukotjo-Jogja, seakan-akan 

“geli tentang berdirinja IKATAN 

PEGAWAI BERSEPEDA MO- 

TOR di Jogja baru2 imi, Kegeli- 

an itu buar orang jang tidak 

mang tidak aneh. Tetapi setelah 

kamu tanjakan kepada jang ber- 

sangkutan mendapat pendjela- 

san sbb. : 
'a. Peyawai2 jang bersepeda 

motor itu bukannja Pegawai? 
Hartawan tetapi hamja Fegawai- 

pegawai biasa, jang  hidupnja 

sama dengan Pegawai2 lainnja, 

mungkin  penderitaannja sama 

dengan Sdr. BERABE sendiri, 

bahkan djauh lebih kurang dji- 

ka dibandingkam dengan Sdr. 

Sukotjo-Jogja. 
b. Mereka sama sekali belum 

op de hoogte tentang sepeda- 
motor (mesin,  dsb-nja),  se- 

.hingga mereka mendjadi UM- 

PAN daripada satu dua penge- 

mudi bengkel-motor (antem 
krama rekeming jang tidak se- 
suai dengan kerusakannja). 

ce. Untuk meringankan beban 
(mereka, maka mereka bermak- 

| sud toldng-menolong sutu sama 
lam, bantu membantu, - baik 

| mengenai  financieel maupun 

| techniseh setjara gotong-rojong, 

-sehingga mengadakan seorang 

monteur jang sanggup melajani 

mereka dengan ongkos 1g amat 
ringan. Dengan demikian maka 

mereka akan terhindar dari ba- 

haja antem krama”. 

Kalau maksud jang baik di- 

atas itu akan dikdtakan meme- 
tjah belah, kami tidak setudju 
sekali, sebab sifa'tnja IKATAN 
itu sosial-ekonomisch”, Dan 
semangat gotong-rojong harus 

kita kobar-kobarkan, malahan 
ia jang tidak suka berigotong- 
rojong maka ialah jang ingin 
memetjah belah. 
“Dus term ,memetjah-belah” 

djanganlah dipakai untuk  me- 
mukul persatuanjikatan. Di Ne- 

gara kita banjak Party2, ocik. 

sebab itu bukan memetjah be- 
lah. Banjak  Sarekat2 Buruh, 

banjak -Sarekat2 Sekerdja, di 
tiap2 Diawatam ada, baik, sebab 
itupun bukan memetjah belah. 

Sekianlah, mudah-mudahan 

kesalah-fahaman tentang hal 

Ikatan Pegawai Bersepeda Mo- 
tor dapat dihindarkan. 

“   gemilang. — Ant. W.ASKITO. 

  

“Udjian 'masuk 
di Jogi 

Daftar udjian: 

Udjian dimulai djam 8.00. 
: Tempat pendaftaran: 

c. T. Dewasa Djetis No. 

Ketua 
T. S. WIDJAJA   

Taman-Dewasa 
akarta: 

| Tgl: 7 April 1953. Berhitung dan Sedjarah .. 
'Tgl.: 8 April 1953, Bahasa Indonesia dan Ilmu Bumi 

a. T. Dewdsa Gading (dalem Ngadinegaran) 

b. T. Dewasa Bintaran Wetan 15 a. 
39. 

:Pendaftaran ditutup tanggal 6 April 1953 djam 12.00. 

PANITIA UDJIAN MASUK TAMAN - DEWASA JOGJA. 

Panitera 
SOERATMAN 

  ka 

| Diresmikan oleh Menteri 

Menteri Pertanian Moh. Sar- | 

tuk Kalimantan, Djawa Timur | 

dekat dengan IKATAN itu me- | 

PN aan 

  

LANGGANAN BARU 
Mulai tanggal 30 Maret 1953 ,,Kedaulatan Rakijat” 
.menerima langganan baru. 5 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 April 1953. 
Dengan begitu sampai tanggal. 31 Maret 1953 ini 
pengiriman ,,K.R.” dilakukan dengan pertjuma. 

: : gunting disini ,......... Ha sa..or#ococo.yaorarusun 

Permintaan mendjadi langganan 
yr 

& Na an K0 Kepada 

. “Jth: Adm. Harian ,,K.R.” 
Tugu 42 — Jogja. 

. Mulai dnngal 0 Maret 1953 harap saia ditjatat men- 
djadi Sa Ta - s 

- 
(ur eavan aan aon naa aU sake Lane PA 
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ORANG PRADJURIT 

Pengadilan Tentara di Ban- 
dung telah mendjatuhkan huku- 
man pendjara 5 tahun kepada 
seorang sersan APRI jang te- 
lah dipersalahkan merampas ba. 
rang2 kepunjaan orang lain dgn 
kekerasan (menodong):. Huku- 
man itu dipotong selama ia di- 
tahan. — Ant. : i 

2 
  

KERDJA ,SOTONG 
ROJONG" 
Djangan sampai meru- 
pakan herendienst. 

. Dari Kuningan : 
'bahwa menurut tjatatan Djawa. 

| tan Penerangan Kabupaten Ku- 
ningan, selama tahun 1950-1952 
didaerah kabupaten itu dengan 
'setjara ,,gotong-rojong” rakjat 
telah membuat 465 bendungan 

dan parit2, 263 djembatan, 120 

gedung sekolah, 130 balai desa, 
152 mesdjid dan 928 rumah2 utk 

orang miskin. Bahan2 untuk se- 

luruh pekerdjaan itu adalah se- 

harga Rp. 4413947,— dan utk 

itu pihak pemerintah hanja me- 

njumbangkan Rp. 90.232,—. 

Sumber kabar itu menjatakan 

lebih djauh, bahwa sekarang su- 

dah timbul suara? supaja diten- 

tukan | batas? kerdja-gotong-' 
rojong itu dan djangan sampai 

merupakan pekerdjaan ,,heren- 

   

    

dikabarkan, | 

  

X 3 
»KEDAULATAN 

THEATRE 

2ejus heel Le NOTLUNAUKAR 
Teen LO LEO 

sekarang: 

MEET ME AFTER THE SHOW 
x Betty GRABLE 

x Mac Donald CAREY 
Berwarra 197 tahun keatas 

1 Teks Indonesia ! 

Pergunakan kesempatan 
313-3 Tinggal 2 hari sadja ! 

Teen ga 

: 
—. 

Victor HUGO'S : 

4 

ai WAP 
Film besar jang segera 

'dapat Tuan2 saksikan ! 
aan Sauna 

  

HORLOGERIE 

  

KIDUL PASAR32 DJOKJAK ARTA 
Ma AE SANA UE 

  
  

diensten”. — Ant. 

| | 1 
| DIHARUSK A N 

PAKAI KATJAMATA oleh 
dokter ? 

Kita sediakan 'dengan teliti 

dan kwaliteit tinggi, segala 

matjam model, 

A KASOEM | 
JOGJA - SOLO - BANDUNG. 

  

  

    
Baru datang: 

AUTOMATIC 
RECORD CHANGERS ' 

x Untuk 10 platen. 
k Platen 7, 10 atau 12 inch. 

x 3-speed (ketjepatan). 

— 2 MERK, 2 MODEL... 

x Merk "VOLMAR” kompleet 
dgn. versterker dan speaker. 
Langsung pada -stroom “«lis- 
trik, zonder melalui radio,   

Vergroot: 
6x9 Rp.2— 9x12 Rp.3,5, 
Selalu memberi coupon untuk 

EXTRA 
Djumbl. coupon Rp. 30 - EXTRA 
vergroot 13x18. 301-3. 

| 
f Pk Merk ”COLLARO” melalui 

“300-3 1 versterker dan speaker/radio. 

x£ DUA2-NJA KOMPLEET DE. 

7 NGAN TAS  KOPERNJA 

Foto Service ,, TRIP'S” JANG BAGUS. 
Kemetiran 30 — Jogja. 
Petjinan 65 — Jogja. - Ne Ai 4 

Afdr.: past foto 3x4 Rp.0,30 yoxo,, Gene “ 
: , er 

6x6 Rp. 045: 6x9 Rp.055  pATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

1 
  Dealer 

”"MAGNEET” dan "MOBX- 
LETTE” bromfietsen. 

316-3 

  

  

  

Alamat tuan! 
Buat 

Merawat 
. Memperbaiki 

Mesin? tulis — itung.— re- 

ken — duplikator. 
Radio . versterker — Tape- 
recorder, dan alat? listrik 
lainnja. e 

Harapan 
TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

  
  

DIBUKA 

4 APRIL 53. 
Auto monteur ke IV. 

Mengemudi auto ke HL. 

Segera dibuka : 
Mengetik & Steno, Pegang 
buku A & B. Bahasa Inggris 
A& B. 3 
Pendaftaran dimulai seka- 

rang di 
Dji. Ngabean 59. 

  
Jacoub's -College. 

Sedia: : 
MAP BATJAAN. 

Pembatja ke I- II - II 

GANECA "| 
Kursus Mengetik 

3 »WONGSOATMODJO” 
di Jogja: Djl. Masdjid PA 34 
dan Pakuningratan 42. 

Penerimaan bg. kilat dari tama- 
tan S. M.P. sederadjat.   

  222-3. 
  

  

SIAP SEDIA 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 

badan selalu tinggal sehat dan 
tetap dalam keadaan siap sedia 
— siap sedia untuk datangnja 
segala gangguan kesehatan — 
dengan tiap kali minum : 

: i 

Djamu kuat 
( SERI No. 19) 

Djamu ini benar? dipudji oleh 
para Langganan, karena Djamu 
Kuat selalu dapat memberikan 
kegembiraan hidup. 

Y bungkus Pp: 0,50 

PABRIK OJAMU TAP PORTRE 

2 AAN 
AA DL 
SNI IIN Ka 

  

Agen Djokja : Petjinan 178, Tugu 
Kidul 7, 'Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 

ran Kidul 18a, Kintelan 94. 

Agen Surakarta : Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamet 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki- 

  

dul 170. 
Magelang : Djl. Tidar 2, Patji- 

nan 96, 13. 190-3 | 

BANTULAH 

PALANG MERAH 

   

(Gramofoon listrik Automatis). | 

  

303-3. 

  

RAKJAT” 

    

  

BARU DATANG. 

  

Harga pantas dan | 
| 

JUWELIER 

  

317-3 

    

Sangat Indah 

Matjam2 DAMES HORLOGES model PALING BARU 

dan kleur WY#!ERPLAAT sangat indah. 
Lekas datang dan saksikan sendiri. Persediaan terbatas. 

service memuaskan. 

RADJA HORLOGES. 

ar Yun G HORLOGER 

Petjinan 30 tilp. 533 
Jogjakarta. 

- Pengumuman. 

uv BANK P.T.E. 
BEDJI No. 4 Tilp. No. 

Berdiri sedjak Tahun 1947. 

Dengan Beslit Kementerian 

908  JOGJAKARTA. 

Kehakiman 

No. C2/1/57 tg. 30-10 - 1947. 

SAMPAI PENGUMUMAN INI MASIH SELALU SEDIA 

BAGI PARA PENGUSAHA EKONOMI (PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN ) : 

a. MEMBUKA CREDIT - CREDIT 

b. MENERIMA DEPOSITO 

| dgn. Condisi 
| memuaskan. 

Sstlahkan berhubungan. 

299-3. 

  

  ana    
THE TOO 
tanggung memuaskan, djika 

harganja 

barang dengan barang Waru 

INI WAKTU 
Satin Drill White 

Khaki 

Blue 

” ” 

» 7, 

Sedikit hari lagi akan terima 
FOOTAL, 

  

  

MUDAH dan BERHASIL ! 
Beladjarlah dg. sistim jg. sam- 
urna: Mimu Pegang - buku 
(A-B): Hitung -, Pengetahuan- 

dan. Hukum-dagang, 
strasi: Steno, Mengetik, Papan- 
hitung: bahasa : Inggris, Belan- 
da, Frans, Djerman, Kua-yu dan 

Indonesia. Prospectus 
Garansi memuaskan - ! 

TAL GU 
Semua barang jang pakai Registered Trade Mark ”TOOTAL” 

TEE” 56 Oxford steet, Manchester, 

telah didiait diganti ongkosn ja... | 

Nobar katun kembang 90 cm. Rp. 14,50 P.mtr. 

Toko KOH | NOOR 

    

  AA 

ARANTEE 
England, akan ganti 

atau uang contan, walaupun 

KAMI SEDIA 
10 cm. Rp. 14,55 

70 cm. Rp. 15,30 

10 cm. Rp. 16,60 

” 

7 

»7 

TOOTAL Tobraico dan Dasi? 

o2
en
am
sa
ma
ma
a 

Patjinan 113, telf. 584 

—Jogjakarta. — 

          
  

KATJA MATA U.S.A. 
Dubbel foces krijptok : 

(dua rupa) zonder lim Rp. 50,— 

Dubbel lim » , 

Admini. | Rafjbanglas (tjermin) ,, 75,— 
Cprookes An sia 25, — 
Kristal no. 1 Rp.25— ,, 15,— 
Kristal Hong Kong ,, 7,50 

Gratis. | Montuur terbaik 
tahun 1953 ,, 170,— 

  Sekolahan J C S Kotakp. 166 NAUFAL 

dg. Surat 5. Yvs8: Bandung. | Kauman 294 Kulon Masdjid 

312-3   

  

Jogjakarta. 

  

   

  

Tjontohlah saja! Sebab 
hemat bahan pakaian dan uang! 

5.525. 40.8 

  

   

  

   

meng- 

  

   

  

  

  

PRODENT ae 
a     

  

TAPAL GIGI     
            

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan kerawa berseri"... 

berkat PRODENT - 

tapal gigi jang 

paling baik ' 

R. 2.50 
Tube sedang 

R. 1.75 
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BARU TERIMA: 

SEPEDA MEREK FONGERS. 

LX    
      

    

3 AS 

W 
     

  

— TOKO SEPEDA— 

BAN TJHING LIONG 
Patjinan No. 141 — Jogjakarta.     

Y 
   

  ) 

  

RAHASIA HEBAT TERBONGKAR 

Jaitu soal: Pertjintaan — Ketjantikan perempuan — Po- 

tongan perempuan jang disuka — Artinja impian — Su- 

paja mimpi ketemu ketjintaan — Membikin kekasih tidak 

lupakan kita — Supaja diri bisa disuka — Supaja perem- 

puan betah dirumah — Supaja lelaki djangan nakal di- 

luaran — Akalnja perempuan djahat — Supaja tidak bun- 

ting — Supaja djalan djauh tidak tjapai — Supaja tahu 

siapa pentjurinja — Bikin. rupa bagus djadi djelek  — 

Bikin rupa djelek djadi bagus — Supaja perempuan buka 

rahasia — Supaja lelaki lemah djadi gaga — Supaja ber- 

djudi tidak kalah — Melihat.musim — Pendapatan? baru 

soal pembikinan: Air ketjantikan — Smir rambut No. Ii 

Sacechets bikin perempuan wangi — Eau de Cologne No. 1 

Balsem — Tjuka Belanda ALLs. Berikut keterangan apa 

jang terdjadi Dibelakang Lajar Ramalan Djojobojo” 

selama 2000 tahun ini. Hebat: komplit dan bergambar 

dalam Buku ,RODA PUSAKA" (anak? dilarang batja!) 

Tjetakan ke 1 sampai ke 5 sudah terdjual habis. Sekarang 

ditjetak lagi jang ke 6 kalinja, dan terbit 25 April 1953. 

Harga, Rp. 15,— Pesan sekarang sebelum terbit per 

poswesel tjuma Rp. 10,— (sepuluh rupiah) ongkos vii. 

Djangan kehabisan, ditjetak tjuma sedikit. Djuga' ada djual 

LOTERIJ UANG B.LF. per Iot Rp. 16,— ongk 

kingslijst gratis. 

LOTENDEBITANT LIM & SONS 
296-3. Tambaksari 17 Surabaja   
—- Anggur kina — Tutup botol dari film — Menthol —| 

os vrij, trek- 

      

   

  

   

    

     
     

    
    

t 

t 

| KWALITEIT ISTIMEWA. 
h MASIH SEDIA: RALEIGH, 

Ag ) GAZELLE, SIMPLEX, HER- | 

MI CULES, BATAVUS dllnja. 
AN HARGA TETAP MEMUASKAN 

ELA 

  
    

  

ZONDER LISENSI. 
Puluan buah suda dipake dikantor? Perindustrian/Keradji- 

nan, dan diakui satu?-nja 

MESIN. HULLER 

jang baik bikinan dalam negeri, semua dari Badja. 

Huller 2 P.K. didjalankan zonder Lisensi, kapasiteit 2 tons 

sehari beras putih, Gabah/Padi kulit djadi dedek, keluar di- 

bawah sarangan, tida tertjampur beras, 

Rp: 1500-—.. 5 : 

Sedia djuga Huller 1 P.K. diputar ten aga orang bisa di- 

tarik dengan motor 1 P.K. harga sama. 3 

LIEM BAN GOEI 
267-3. Tengkon 2 Magelang. 

harga sebuah 

Djangan beli sebelum minta. Demonstrasi dgn. bukti njata.   
  

AHLI NUDJUM H. B. AZAD Kotakpos 132 BANDUNG 

Menerangkan segala hal penghidupan rumah tangga, per- 

tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan 

berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan pos: . 

wesel Rp.10— Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang 

tjotjok dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. 

217-3 
$ 

  

  

Pee 
  

Simpanlah MAS, INTEN, BERLIAN “Berharga, 
Mulai sekarang djuga pakailah : PERHIASAN BERHARGA. 

Untuk mengisi rumah tangga dg. MAS, INTEN, BERLIAN. 

HEMATLAH segala jg tidak2. PAKAILAH selalu jg berharga, 
Malioboro 37 
Jogjakarta. 

Pasar Mas 22 krt. 

Djual & Beli sTJONG" 
Hemat dengan badju kebaja sebab | $ lain. lain. Badju kebaja lekas kojak sebab 

dijutji dengan sabun biasa.   dirjuiji dengan sabun Tjap Tangan! 
          

Hemat jang bidjaksana, kalau Njonja 
mentjurji dengan sabun Tjap Tangan, 
jang dapat dipertjaja! Njonja akan me 

. rasa, betapa halus busahnja itu untuk 
jsegala tjutjian jang kasar. sampai. kepada 
jang halus 

Dengan sabun biasa pakaian lekas 
kojak! Maksud hemat dengan 

pengeluaran uang itu sebaliknja 
Njonja menderita lebih rugi, 
Scbab pakaian lekas kojak 

karenanja. Ini berarti bukan 
menghemat ! 

  

buatan 

UNILEVER, 

   
Tetap keras 

sampai sisanja 
Jangiterachir!       INDONESIA — "| 

5 
  

    

Harganjapun TAK LEBIH MAHAL dari 

318-3 

    

Trima pembikian Perhiasan: alus, tjepat, ongkos melawan. | 

        
  

Keluarga Bekas Tentara Peladjar " 

(Detachement UII ' Brigade 17) 

. PENGUMUMAN 
Nomor : 91/Pm KBTP/53. 

Merdeka”! 5 
Dengan ini diumumkan kepada seluruh anggauta Keluar- 
ga Bekas Tentara Peladjar (Detachement III Brigade 117), 

bahwa untuk mengambil/mengisi blanco2 guna permintaan 

uang pemulihan, diharuskan: A 

1. Menundjukkan tanda - anggauta K.B.T.P. Jang belum 
mempunjai harap mengambil pada komisarisnja ma- 
sing-masing dengan sjarat? jang telah ditentukan, j 

2. Pengambilan blanco2 selambat-lambatnja sampai dgn #- 
tgl. 1 April 1953. 
Penjerahan blanco2 (setelah diisi). selambat-lambat- 
nja sampaj dengan tgl. 10 April 1953. Ba 
Jg tidak memenuhi pengumuman ini, tidak akan dapat 
dipertanggung . djawabkan oleh organfsatie K. B, T. P. 

Harap mendjadi perhatian, 

Jogjakarta, 23 Maart 1953. 

KELUARGA BEKAS TENTARA PELADJAR 

DETACHEMENT HI BRIGADE i7 

Secretaris, 

RASMAN SOEPHARTO, 
306 - 3. 

  

to 

Typ «KEDAULATAN RHAKYAT” 1KE8/S2JBMAK, 

3 
Sm AA ab Bae IDN EA    


