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Situ 2 hal Rn Kab ma 

keputusan, Jaana mengen 
O | Mayor Polak (PSI) 

jang tidak menjetudjui kemung- 
| 'kinan, bahwa pemilih jang tja- 
tjat. “boleh meminta tolong ke- 
pada seseorang jang dipertjajai- 
nja untuk memberikan suaranja, 
tetapi menurut Polak harus 2 

dengan perantaraan Ke 
tua Rapat Pemungutan Suara. 
“Terhadap usul amendemen ini 

    dip , suara, jang berhasil 
matjet, jaitu 41 pro 41 contra, 
sehingga mengenai soal jini akan 
dilakukan pemungutan suara la- 
gi pada hari Senen malam jang 
akan datang. : 

Selain itu, usul Ir. Sakirman 
es disetudjui, jaitu supaja pada 
tempat ruangan pemu an 
suara dipasang daftar2 tetap 
dari tjalon2 jang akan dipilih 
sebagai tindakan untuk memper 
mudah para pemilih memberi- 
kan suaranja. 
Patut pula disebutkan, bahwa 

dalam sidang tersebut Menteri 
Dalam Negeri Mr. Roem menja- 
takan optimisnja terhadap pe- 
njelesaian RUU pemilihan. Dji- 

ka tadinja ia pessimistis, ada- 
. lah itu sebelum selesainja pem- 
bitjaraan mengenai bab-bab jg 

  

terpandang ,,berat”. — Ant 

UANG PERAK JANG 
MASUK 

Sedjak tanggal 13-1 hingga 
31-3-1953 kepada umum diberi 
kesempatan untuk " menukar 

- Uang perak dengan uang R.I jg 
berlaku sekarang, pada tiap2 
Kantor Kas Negeri. Didesa2 jg 

letaknja dari Kantor Kas 
dapat melakukan penu- 

karan itu dirumah2 pegadaian di 
tempat jang berdekatan. 
aan tjatatan, sampai tg. 

24-3 jang lalu pada Sa Kas 

bidji rupiahan, 21 58 bidj i tes 
ngahan, 127.365 bidji talan, 222, 
184 bidji ketip. Djumlah menu- 

— ut harga nominaal f. 110.754,15 
(gFulden). 
Uang R.I. jang telah dikeluar 

kan untuk penukaran tersebut ' 
ada sedjumlah Rp. 298.245,75,—. 

Darj rumah2 pegadaian jan 
djumlahnja ada 13 buah diselu- 

ruh daerah Magelang kini masih 
an penjetoran uang pe! dalam sedjarah Fakultit Tech- diharapk 

rak di Kas Negeri. — aan. 

pega kereta. api. Seorang 
Ka tugas-beladjar (Stu- 

die-opdracht), seorang: lagi 

  

IR 

( ALAU sebulan jl. Fakultit 

3 orang diantaranja 10075 

4 Orang insinjur baru itu ia- 
lah Ir. R. M. J. T. Suhak:0, Ir. 
Sunarno Sastrodiprodjo, Ir. R. 
Iman Subarkah, Ir. R. Rijanio 
Prawirohatmodjo. Keempat me- 
reka adalah civiel ingenieur. 
Dapat diterangkan, bahwa 
tiga bulan lagi beberapa orang 

mahasiswa techniek akan me- 
nempuh udjian terachir pula. 

Peristiwa penting bagi 
. Gadjah Mada. 

Diantara empat orang insi- 
njur baru itu ada dua- orang 
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memang beladjar sambil beker-     
dja. Seorang lagi assisten pada 

Fakultit Techniek, dan jang 
seorang lagi guru tetap S.M.A 
di Jogjakarta. 

Meskipun mereka tidak se- 

i matjam-mata beladjar sadja 
meraka telah dapat lulus de- 

ngan baik. 
Peristiwa jang amat penting 

niek ini kemarin dulu telah di- 
  

Sidang K. Kabinet: 

  

Mengupas kenaikan harga ke- 
butuhan 

Dalam sidangnja Dewan Men- 
teri membitjarakan soal perun- 

dang-undangan perburuhan. 

Antara lain Dewan Menteri 
menjetudjui rantjangan2 Nota 
dan Djawaban Pemerintah atas 
Laporan2 Bagian D.P.R. menge- 
naj rantjangan Undang2 tentang 
perdjandjian- mengenai sjarat2 
perburuhan antara sarekat bu- 
ruh dan madjikan, rantjangan 
Undang2 tentang wadjib mela- 
porkan perusahaan dan rantjang 
an Undang2 tentang pembubar- 
an Komisi Urusan Perburuhan. 

“Selain dari pada itu ' Dewan 
Menteri membitjarakan - suatu 
rantjangan Undang2 baru ten- 
tang peraturan putusnja hubung 
an kerdja. 

Pembitjaraan tentang ran- 
tjangan Undang2 tsb. terachir 

masih akan dilandjutkan oleh 
kabinet dalam lain sidang. 

Tentang naiknja harga 
barang? kehidupan se- 

.  hari2. ! 

»Pemerintah telah mengakui 
bahwa ada harga barang? ke- 
butuhan rakjat jang naik, tetapi 
sebaliknja harga beras, minjak 
tanah, gula, ikan kering, garam, 

kebutuhan primair dari rakjat 
tidak naik, karena usaha Peme- 
rintah jang sungguh?. 
Dalam hubungan ini Menteri 

Penerangan menjebut usaha Pe- 
merintah dengan 

em benaan BABA LN AA te 

” GUNUNG BERDJA- 
LAN? 

Harian ,,Suara Merdekay ' 
mengabarkan, bahwa didae- 
rah Kalibakung sebelah 
selatan Tegal terdapat sua- 
tu gunung jang berdjalan, 
ialah gunung Tjeleret. Gu- 
nung itu mulai tanggal 19 
Maret bergerak dengan ke- 
tjepatan 17 cm sedjam. La- 
dang penduduk seluas 10 
hektar dengan pohon2 dsb 
tertimbun, djalan besar ke 
'Bumidjawa djuga tertim- 
“bun dan: djembatan  Kali- 

| gung hilang. 

  

  

perusahaan? | 

minjak untuk mentjegah nail naik- 
LALAMAN £ 

| tuk mengurus Agama Achir Za- 
| man itu. Djojoprawiro sendiri 

Ta Alasan jang “diadjukan ialah 

sehari2 
nja harga minjak tanah kebu- 
tuhan rakjat sehari2..” 

Terhadap ,rangschikking” ba. 
gi harga barang? jang lainnja 

Pemerintah akan mengadakan 

penindjauan kembali. Ditambah- 
kan oleh Menteri, bahwa me- 

ngenai harga obat?an pembitja- 
raan? jang chusus telah dilaku- 
kan diantara Menteri Kesehatan 
dengan Menteri Perekonomian 
beserta stafnja. Na 

  

TENTANG ,,AGAMA. 
“ACHIR ZAMAN" 
Menurut keterangan jang di- 

dapatkan” pimpinan . Agama 
,Achir Zaman” di Asembagus, 
Djojoprawiro, pada tanggal 16 
Maret jang lalu telah kirim su- 
rat kepada Kementerian Agama 
dengan mengadjukan. permin- 

taan untuk diadakan ,,pengu- 

rus” tersendiri guna keper- 
luan melakukan perkawinan 
“menurut Agama itu. 

Permohonan ini diadjukan 

berhubung tjafa Nee an me 
nurut Agama A 

jang memakai sjahadat bahasa 
Maijdura/Djawa ditolak oleh KUA 
ketjamatan Djangkar. 
Kemudian pada tanggal 18-3 

Djojoprawiro tersebut djuga ber 
kirim surat kepada Djawatan 

Agama propinsi Djawa Timur 
dengan. permohonan supaja di 
Djawatan Agama diadakan ba- 
gian tersendiri jang chusus un- 

sebagai pemimpinnja sanggup 
menerima | Penatan pengurus 

kitu. an 

karena Agama Achir Zaman Su 
dah tersebar dengan luas dan 
sudah mempunjaj penganut be- 
ribu2 banjaknja. 

Achirnja menurut tjatatan jg 
didapat Agama Achir Zaman itu 

terbesar diseluruh Besuki, Pasu 
ruan, Probolinggo, Lumadjang, 
Surabaja, Modjokerto, Tuban, 
Sumenep. Makassar dan Pulau 
Laut (Kalimantan), sedang 
djumlah pemimpinnja ada seha- 
njak 231 orang, mulai dari pi 

Sehabis upatjara empat insinjur 

ir Zaman itu 

HARIAN UMUM 

    

DITERBITKAN Tae BADAN PENERBIT #KEDIAY LATAN RAKJAT" (ANG BAUTA SES) 
  

  

Hukum, Ekonomi, Sosial dan 
Politik untuk pertama kalinja telah menghasilkan seorang 

doctorandus jang 100”, didikan Gadjah Mada — jaitu drs. Laf- 
ran Pane —, hari Saptu jl. Fakulti: 
geri Gadjah Mada telah mengh asilkan 4 orang insinjur baru, 

didikan Gadjah Mada sendiri. 
nja. tidak pernah beladjar lebih dulu pada univ ersitit lain, 

Techniek Universitit Ne- 

Arti- 

lakukan dengan sekadar upa- 
tjara, jang dihadliri oleh dosen2, 
senaai mahasiswa serta banjak 
mahasiswa, terutama mahasiswa 
techniek, dan tidak ketinggalan 
pula isteri2 para insinjur baru 
itu. 

Pada upatjara ini ketua Fa- 
kultit Techniek Prof. Ir. Jo- 
hannes memberikan ,,bul” idja- 
zah dan menjampaikan utjapan 
selamat. Diketengahkannja, be- 
tapa pentingnja peristiwa ini 
bagi Fakultit 'Techniek jang 
untuk pertama kalinja salah, da- | 

Mada. 

Kekurangan dosen. 

Dalam pertjakapan dengan 
wartawan ,,K.R.” ketua Fakul- 

tit- Tecniek Prof. Ir. Fe em enda 
menjatakan, 
jang paling sukar bagi Fakultit 
Techniek ialah bagaimana me- | 

lengkapi tenaga dosen. 

l 

| | 
| 

| 
1 
' 

| | 

niek harus memindjam tenaga 
dari kementerian2, jang tentu 
'sadja sangat terikat waktunja. 
Dosen pindjaman itu hanja da- 
pat datang sebulan sekali untuk 
memberi kuliah sekaligus jang 
seharusnja diberikan beberapa 
kali dalam satu bulan. Itu ten- 
tu dirasakan berat oleh para 
mahasiswa. Kesukaran ini ter- 
utama dirasakan oleh djurusan 
kimia. 

Bibit dosen kita sendiri. 

Mendatangkan dosen dari luar 
negeri sekarang tidak amat su- 
kar. Tawaran. banjak. Tetapi 
tenaga jang ditawarkan itu 'ha- 

Untuk tenaga dari luar itu ti- 
dak tjukup tersedia perumahan. 
Lagi pula: tenaga dari luar ka- 
dang2 tidak tahu keadaan uni- 

versitit. kita. Disangkanja su- 
dah ' lengkap  segala-galanja. 
Sudah siap semua lahoratorium 
jang diperlukan. 
Berhubung dengan itu, kata 

Prof. Johannes,  kewadjiban 
dan hak membangun universitit 
kita adalah pada mahasiswa kita 
sendiri. 

Oleh prof. Johannes diterang- 
kan, bahwa sekarang telah di- 
kirim mahasiswa2 technik ke 
Sweden — untuk kimia dan 
scheepsbouw —, ke Inggeris 

(kimia/technologie), dan seben- 
tar lagi akan ada jang berang- 
kat ke Amerika. Mereka itu 
bibit dosen. 
Dalam pada itu diterangkan 

bahwa tahun depan mungkin 
-akan datang 6 orang dosen 
dari luar negeri. 

Dapatkah mendirikan 
satu fakultit techniek 
lagi? 

Berkenaan dengan keinginan 

mendirikan satu fakultit tech- 
niek lagi —'di Menado — prof. 
Johannes katakans, kalau ada 
tenaganja dosen, memang baik 
sekali. Kita sangat membutuh- 
kan insinjur..Tjukup tenaga do- 
sen artinja: untuk djurusan ci- 
viel ingenieur diperlukan 25 
orang dosen. 

Terlalu teoretis. 
Ir. Sumarno Sastrodiprodjo 

mengatakan, bahwa segala pe- 
ladjaran difakultit teknik jang 
dialaminja boleh dikatakan me- 
Tulu teoretis, Ini disebabkan, 
karena tidak ada laboratorium 

»Itulah sebabnja kami tempo 
| hari pergj keluar daerah untuk 
beberapa minggu buat praktek”.         

pinan Bipusatnja Taka Manan 

MN — Ant, 
kata Ir. Sunarno, Ditambahkan- 
aja. “bahwa- bisa dengan tjepat 

baru bersama: seniaat mahasiswa doban ra meraka dn 

adjah Mada hasilkan 
. 4 insinjur baru 

3 Diantaranja 100 pCt didikan Gama 
“Perlu menjiapkan bibit dosen 

  

    

  

pat Me enaaNaa insinj ng 
seratus persen didikan adjah k 

bahwa kesulitan | | 

| 
: 

Sekarang inj Fakuitit Teca- | 

rus diteliti sebaik-baiknja. es: 
bab tidak semua tenaga jang 
ditawarkan itu baik ea 

Kesukaran lain: perumahan. 

& | 
| 

| 

| 

Ir, Sunarna Sastrodiprodjo. 
| 5 ak 

Ir. Rijanto Prawirohatmodjo' 
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R, Imam Swubarkah 1 r 

Di Mn ak Na 
dapat diadakan laboratorium, 
kalau beberapa tenaga dikirim 
keluar negeri untuk spesialisasi, 
umpamanja - barang setahun 
Sesudah itu mereka pulang 
kembali dan membangun . labo- 

ratorium jang lengkap. 

Dikatakannja, bahwa ia se- 
mentara ini akan tetap tinggal 
di Jogja meneruskan pekerdja- 
annja dalam Djawatan Kereta 
Api. 

DJAKSA AGUNG TIBA 
DI MEDAN 

Djaksa, Agung Suprapto telah 

tiba di Medan dari Djakarta ber 
sama2 kepala Djawatan Reserse 
Pusat R:K. Sosrodanukusumo. 
Djaksa Agung tinggal selama 
Satu hari di Medan.  Kundju- 
ngannja ini djuga bersifat rou- 
tine dalam hubungan dengan 
kundjungannja keseluruh dae- 

.menjelenggarakan 

'nniban. Tapi 

  

ONckos PERKAWINAN 
"A LA MADRAIS 

Dari Kuningan dikabarkan, 

bahwa pamongpradja Kuningan 

sekarang telah mengembalikan 

uang ongkos kawin para penga- 
nut .,agama Madrais” kepada 
jang berkepentingan itu. 
“'Yentang duduknja perkara, 

kabar itu menerangkan, bahwa 
pe pin ,agama Madrais” se- 

karang jang bernama Tedjabu- 

wana tidak tegas menolak pe- 
laksanaan Undang? No. 22/1946. 
jang mengatur soal nikah, talak 

dan rudjuk. Tapi ia terus sadja 

perkawinan 

antara para penganutnja menu- 

rut tjara ,agama Madrais” itu 

sendiri, “walaupun orang2 itu 

telah dikawinkan menurut tja- 

ra? Islam dan Undang? No. 
22J1946 tersebut. | 

Orang? jang dikawinkan me- 

nurut tjara? ,,Agama Madrais”, 

paling sedikitnja harus memba- 

jar Rp. 17,75 dan paling tinggi 

Rp. 

untu tiap perkawinan. Dari 
uang ini Tedjabuwana menje- 

forkan Rp. 9 kepada lurah dari 
desa tempat tinggal penganut- 
nja itu, sedangkan sisanja diam- 

bilnja sendiri untuk ,,keuangan 
dan perkembangan agama Ma- 

|arais” itu, 

Lurah2 menjampaikan uang 

tiap perkawinan » la Madrais 

itu kepada Kantor Urusan Ke- 

kantor ini tidak 

mau menerimanja, karena  per- 
kawinan itu tidak menurut Un- 
dang? No. 22/1946 dan.lagi pula 
orang? jang kawin itu bukanlah 
Islam. : 

Uang? itu kemudian oleh lu- 

rah disampaikan kepada Weda- 

na, jang sekarang mengembali- 

kannja kepada orang2 jang 

berkepentingan itu, — Ant. 
  

EANTO DAENG PA- 
SEWANG RESIDEN 

“ Dengan beslit Menteri Dalam 
Negeri, ketua umum Dewan 
Pimpinan — Partai Kedaulatan 
'Rakjat Lanto Daeng Pasewang, 
terhitung mulai tanggal 1 April 
1953. diangkat sebagai Residen 

ikan diperbantirkan “pada 
Kementerian Dalam Negeri. Te- 

| tapi karena kesehatannja ter- 

ganggu ia dapat perlop sakit. 

— Ant. 

00,—, kepada Tedjabuwana 

seteran dari Tedjabuwana untuk | 
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SENGKETA KOREA: 
  

  

Sebulan 
Etjeran 

LAN GGANAN 1 
  

Dalam dan Luar Kota. 

s..c.c.o... mp Ll 

» 058 
mem ea 

ADPERTENSI : 

| milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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Penukaran tawanan jang luka2 
Perund.ngan gentjatan sendjata segera diadakan 

P 
ngan penukaran tawanan 

ARA perwira pada pimpinan PBB di Tokio sepandjang ma- 
lam kemarin menjiapkan segala seluk-beluk berhubung de- 

perang jang sakit dan luka-luka 
dengan kaum Komunis, Seorang djuru bitjara menjatakan, bhw 
fihak PBB sudah 

wWanan tersebut. 
hampir siap untuk memulai penukaran tu- 

Kira? 3 ribu tawanan perang Tionghoa dna Korea Utara 
jang sakit dan luka-luka berada didalam tangan PBB. Tetavi 
kebanjakan diantara mereka itu menjatakan, bahwa mereka le- 

bih suka bunuh diri dari pada 

Sementara itu panglima ter- 

tinggi PBB di Korea, Djenderal 

Clark menjatakan, bahwa '1a 

akan menjetudjui pembukaan 

kembali perundingan-perunding- 

an gentjatan sendjata di Korea 

diika kaum komunis memang | 

sungguh-sungguh menerima -- 

sulnja tentang penukaran ta- 

wanan-tawanan jang sakit dan 

luka2. Kaum komunis Tiongkok 

dan Korea Utara mengumum- 
kan persetudjuan mereka dng 

usul Djenderal Mark Clark ter- 

sebut. 

Bersamaan dengan pengumu- 

man itu fihak Komunis mengan 

djurkan dibukanja kembali pe- 
rundingan-perundingan gentja- 
tan sendjata. 

Di Washington reaksi terha- 

dap pengumuman Komunis ter- 

sebut sangat berhati-hati. Ke- 

menterian LN Amerika menja- 

takan, bahwa kini belum wak- 
tunja untuk menafsirkan perse- 

tudjuan Komunis itu mengenai 

pembukaan kembali perunding- 

an-perundingan gentjatan sen- 

Gjata, Soal tersebut tidak bisa 

digabungkan dengan usul PBB 
tentang pertukaran tawanan jg 
sakit dan luka-luka jang dida- 

sarkan atas perdjandjian Gene- 
va. 

Dalam pada itu Wartawan 

BBC pada PBB menjatakan, 

bahwa andjuran komunis terse- 

but telah diterima dengan per- 
hatian besar di markas besar 

PBB. Wakil Inggeris dalam 

PBB menjatakan kemarin, bah- 
wa “menurut pertimbangannja 

andjuran Komunis “tersebut: 

sangat memuaskan. Sedangkan 

wakil Indonesia. L.N. Palar me- 

| njatakan, mungkin inilah per- 
  

A. Politik: 
1. Negara Indonesia adalah 

berbentuk Ketuhanan. 
. 2. Hukum Negara Indonesia 
berdasarkan Islam dengan ber- 
pedoman Kitab Sutj: Al-@ur'an 

dan Sunnah Rasulullah. 
3. Kedaulatan dan Kekuasaan 

atas Negara Republik Indonesia 
dilakukan oleh: 
a. Dewan. Perwakilan Rakjat 

jang dipilih oleh Ummat se- 

luruhnja, 
Pemerintah Negara jg ber- 
tanggung - djawab pada De- 

wan ini. , 

4. Pemerintah Negara dipim- 
pin oleh seorang Kepala Negara 
jang dipilih oleh Ummat selu- 
ruhnja buat empat tahun sekali 

dan Kepala Negara bertang- 
gung-djawab kepadanja. 

5. Kepala Negara adalah se- 
orang warga Negara Indonesia 
jang beragama Islam. E 

6. Hak2 asasi manusia dan 
dasar2 persamaan hak dan ke: 
wadjiban dan keadilan sosial Se- 
suai dengan andjuran Islam di- 
djamin sepenuhnja. 

7. Kepada golongan2 minori- 
teit diadakan kesempatan jang 
ftjukup untuk dengan bebas me- 
lakukan agamanja dan  mem- 
perkembangkan 
masing2. 

B. Sosial: 

1. Negara memberi djaminan 
dalam hal kebutuhan hidup se- 
hari-hari seperti makan, pakai- 
an, perumahan, pendidikan dan 
pengadjaran dan pengobatan 
bagi penduduk Negara dengan 
tidak memandang golongan dan 
kepertjajaan, jang buat semen- 
tara waktu atau dengan tetap 
tidak ijakap melakukan pentja- 

harian rezeki oleh karena pe- 
ngangguran, tjatjad2 badan, 

menderita sakit “atau lain2 se- 
bab diluar kesalahan mereka 
sendiri. 

2. Untuk mendjamin kese- 
djahteraan seluruh rakjat In- 
donesia maka Negara akan men- 
djalankan: 
a. peraturan keuangan, 
b. peraturan zakat : 

sebagaimana. mestinja menurut 
ketentuan2 dalam kitab Sutji 
Al-Gur'an Sunnah Rasulullah. 

3. Negara mengadakan Un- 
dang2 larangan minuman keras, 
perdjudian, perzinaan dan  pe- 
rampokan dalam bentuk jang 
manapun djuga. 

C. Pendidikan: 
1. Negara mengadakan Un-     rah2 di Indonesia, — Ant, 

Lembac 

  

dang2 kewadjiban beladjar: utk 

12 Kabudajaan Indonesia 

  

Kon. Bataviaasch Genootschep j 

van Kunstanen Wetenichanpan, | 

3 

peradabannja 
1 

  

Dasar Negara 
Menurut konsepsi Partai Sjarikat 

Islam Indonesia 

seluruh warga negaranja. 

2. Negara menentukan sistim 
pendidikan jang sesuai dengan 
dasar2 Islam. 
C. Ekonomi:. 

1. Penghidupan ekonomi Ne- 
gara Indonesia ditentukan dan 
dipimpin oleh suatu Planning 
“Negara tentang Ekonomi Nasi- 
onal untuk menambah kekajaan | 
Rakjat agar tjakap merfingkat- 
kan tingkat kehidupannja ma- 
teriil dan kulturiil dan untuk 
menjentausakan kemerdekaan 
dan menegakkan kemerdekaan 
Indonesia. 

2. Negara menghapuskan sis- 
tim. Riba”. 
E. Perhubungan 

ternasional: 
1. Negara berusaha menguat- 

kan perhubungan negara2 selu- 
ruh dunia, terutama diantara 
negara2 Islam. 

2. Negara berkewadjiban me- 
melihara persahabatan, perda- 
maian dan kerdja sama dengan 
semua bangsa dan negara selu- 
ruh dunia. 
Demikianlah konsepsi P.S.I.I 

jang diadjukan kedalam kong 
resnja di Djakarta baru? ini. 

i n- 

"kannja bahwa   — Ant. 

dikembalikan. 

mulaan akan tertjapainja suatu 

pemetjahan. 

Di Paris kalangan diplomatik 
Perantjis menjatakan harapan 
nja, bahwa djika pembukaan 
kembali perundingan gentjatan 
sendjata di Korea terdapat me 
muaskan, maka ada kemungki- 
nan untuk mengachiri perang 
di Indo China. — BBC. 

  

INGGRIS SETUDJUI USUL 
SOVJET 

Untuk rundingkan ke- 
1 amanan diudara 

Diumumkan di Berlin malam 
Kamis, bahwa komisaris-agung 
Inggris di Djerman, Sir Tvone 
Kirkpatrick, hari Rabu ini telah 
menjampaikan djawabin kepa- 
da ketua komisi pengawasan 
Sovjet di Djerman,  Djenderal 

Vassily Chuikov, jang menjata- 
kan bahwa ia dalam prinsipnja 
menjetudjui usul Chuikov, utk. 
mengadakan konperensi dj Ber- 
lin, guna membitjarakan soal2 
jang bertalian dengan keaman- 
an diudara. 

Sir Ivone minta kepada Chui- 
kov supaja ia menetapkan ter. 
dan tempat diadakannja konpe- 
rensi tadi. AFP,   

Mayer achiri perang 
Indo China 

Djika AS beri bantuan lebih banjak soal 
nkeuangan & ekonomi negerinja" 

ERDANA menteri Perantjis Rene Mayer, telah 
akan mengadakan segala 

perang di Indo China, apabila Amerika Serikat be 
beri lebih banjak bantuan »keuangan dan 

berdjandji 
mengachiri 

rsedia mem- 
ekonomi” kepada 

Gaja-upaja untuk 

negerinja, demikian didapat kabar di W ashington. 
Djandji ini diberikan oleh Mayer dalam 

selama tiga djam, State Department oleh dia 
Perantjis Georges Bidault, dengan Menteri LN Amerika 
Foster Dulles dan direktur MSA Harold Stassen, 

Pertemuan di Washington ini ' 
diadakan sesudah PM Mayer 
dan presiden Eisenhower lebih | 
dulu telah berunding dikapal | 
yacht presiden ,.Williamsburg” 
tentang ,,perang dingin” di Ero- 

pa dan ,,perang panas”,di Timur 
Djauh. 

Perantjis ,,sangat ter- 
tekan” 

Djurubitjara State Department 
menjatakan, bahwa pihak. Pe- 
rantjis tidak menjebut2. permin- 

taan bantuan jang tertentu, te- 
tapi telah mengemukakan bah- 
wa .kemampuan Perantjis dan 
negara2 bagiannja pada waktu 

ini adalah sangat tertekan, dan 
karenanja adalah sulit bagi ne- 
geri2 itu untuk dapat memper- 
oleh kemenangan dalam per- 
tempuran melawan komunis." 

Jang sudah diketahui, ialah bah 
wa Perantjis sedang berusaha 
untuk mendapatkan lebih dari 
525 djuta dollar, jaitu djumlah 

bantuan Amerika kepada Peran- 
tjis jang telah ditentukan untuk 
tahun ini didalam rangka bantu 

an militer dan ekonomi. 
Menurut  djurubitjara tsb. 

Dulles katanja telah menerang- 

kan bahwa Perantjis, negara2 
bagian Indo China dan Amerika 
Serikat telah bersepakat sepe- 
nuhnja mengenai tudjuan2 ber- 
sama didaerah perang di Timur 
Djauh. 

“ Komunis akan takluk- 
kan seluruh Asia Teng- 
gara. 

Sementara itu, dalam tjera- 
inah dimuka ,,National Press 
Club” di Washington, Mayer 
a.l. berseru kepada negara2 jg. 
ber djoang melawan Komunisme, 
supaja mereka menjusun stra- 
tegi bersama dalam perang Ko- 
rea dan Indotjina. 
Dikatakannja bahwa Korea 

dan Indotjina merupakan 
udjung dan pangkal dari satu 
front pertempuran dan dikata- 

kaum Komunis 
berusaha menaklukkan seluruh 
Asia Tenggara. 

Pihak Komunis ingin takluk- 
Kan Thai dan Burma, kubu? 
pertahanan jang pertama dalam 
djalan jang menudju ke India, 
kata Mayer, 
Dikatakannja bahwa pemerin- 
  

Mr. Utojo: : , 

Masuknja Indonesia dalam 
rentjana Colombo 

Tidak ada hubungan dengan penje- 
lesaian Irlan Barat 

UTA besar Indonesia diAustralia Mr. Utojo pada hari 
Minggu kemaren meninggalkan Djakarta menudju ketem- 

pat kedudukannja, Menurut keterangan Mr. Utojo, ia akan 
kembali ke Indonesia Tagi pada bulan Djuni jang akan datang, 

Seperti diketahui, Mr. Utojo 

sedjak beberapa minggu ini be- 
rada di Djakarta dan - selama 
itu ia telah mengadakan pem- 
bitjaraan2 routine dengan Ke- 
menterian Luar Negeri dan te- 
lah pula mengadakan penjeli- 
dikan “pada berbagai objek 
pembangunan jang akan mene- 
rima bantuan dari Rentjana 
Colombo. 

Dim hubungan ini, Mr, Utojo 
sekali lagi menegaskan, betapa 
pentingnja Indonesia mengam- 
bil bahagian didalam Rentjana 
Colombo itu, karena hal itu akan 
memberi keuntungan kepada 
Indonesia dilapangan pembas 
ngunan dan tidak mengandung   soal? politik. 

      

Ditanjakan, apakah masuk. 
nja Indonesia kedalam Rentjzna 
Colombo itu akan dapat mem 
pertjepat penjelesaian masalah 
Irian Barat, Mr. Utojo mene- 
rangkan, bahwa menurut pen- 
dapatnja, masuknja Indonesia 
sebagai anggota Rentjana  Co- 
lombo itu sudah tentu akan 
mempererat hubungan  Indone- 

sia dengan Australia akan teta- 
pi tidak akan membuka ke- 

mungkinan2 baru dilapangan 
politik, 

Apakah soal Irian Barat itu 
tjepat dapat diselesaikan ata 
tidak, hal itu terletak pada per- 
kembangan? didalam negeri 
sendiri. . Demikian Mr, Utofo. - 

Ls sen 

Suatu pertemuan 
dan menteri LN 

John 

tah Perantjis dengan sungguh2 
| menghendaki adanja koordinasi 
| jang erat daripada strategi dan 
tjara2 jang dipakai oleh nega- 

|ra2. Barat di Timur Djauh. 
Achirnja ia menerangkan hahwa 
Perantjis mengabdi “kepada, ke- 

satuan perekonomian dan perta- 
hanan Eropa Barat serta tjita2 
Pakt. Pertahanan Atlantik Uta- 

ra. , 
Tudjuan Ho Chi Minh. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa Komando 28 
tjis memperoleh bukti2, maksud 
tudjuan Ho Chi Minh tidak sa- 
dja merebut - Tonking, tetapi 
djuga Teluk Siam dan tempat 
jang menudju ke India. 

Seperti Amerika, Perantjis 
djuga mempunjai niat untuk 
menggantikan pasukan? Peran- 
tjis oleh pasukan2 setempat. 

Politik hati2 terhadap 
Rusia, 

U.P. selandjutnja beritakan, 
bahwa Amerika Serikat dan 

Perantjis, telah mentjapai per- 
| setudjuan untuk . mendjalankan 
politik jang berhati2 terhadap 
Sovjet Uni sebelum ada buktiz 
jang kuat bahwa pemimpin? 

Sovjet jang baru sesungguhnja 
menghendaki perdamaian dgn. 
negara? Barat, . 

Politik bersama itu telah di- 
tentukan. dalam perundingan 
antara Dulles dan Bidault. UP. 

Komunike bersama. 
Dalam sebuah komunike jang 

dikeluarkan di Washington se- 

sudah PM Mayer selesaj berun- 
ding dengan 'pembesar2 Ame- 
rika dikatakan, bahwa telah 
didapat kata sepakat tentang 

siasat bersama tentang soal2 

Timur Djauh. 

Dikatakan, bahwa Perantjis 

Gan Amerika: selalu memperha- 
tikan gerakan2 Komunis, dji- 

ngan sampai menggunakan gen- 
tjatan sendjatavdi Korea untuk 

memindahkan!ragressinja di In- 

do China ataw tempat lain, Ge- 
rak gerik Komunis ditimur dja- 

uh adalah berhubungan satu de 
ngan jang lain. Oleh karena itu 

Perantjis jang mempunjai ke- 
pentingan terbesar di Indo Chi- 

na dan Amerika jang memikul 
beban sebagai besar di Korea 
harus sering mengadakan per- 
musjawaratan mengenai semua 
gerakan komunis. 

Selandjutnja menurut maklu- 
mat, Amerika kini sedang mem- 
pertimbangkan untuk memper- 
besar pertolongan jang dapat 
diberikan kepada Indo China 
berupa uang dan alat2, Menge- 
nai Eropa umumnja kedua pem. 

tersebut semufakat bahwa orga- 
nisasi pertahanan Eropa perlu 
didirikan selekas mungkin pula 
mereka mengakui perlunja 

sumbangan militer Djerman, 

  

  

Kk Djaksa Agung dalam regui- 
Sitoirnja dalam perkara Sultan 
Hamid menisitir sadjak alm. 
Chairil Anwar : Kami Ljuma 
tulang2 berserakan, tapi adalah 
kepunjaanmu Kaulah lagi jang 
tentukan, nilai tulang2 .berseras 
kam, ataukah djiwa kami melar 

jang untuk kemerdekadn kemes 
nangan dan hapapan? 

Sultan Hamid dalam. djamwa- 
banmja tidak mensitir sadic 

Chairit jang tercemat ,:Aloat mane. 
hidup seribu “tajam lagi”, 

  

tertinggi Peran- 

Kan ma Bhi 
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- antara Indonesia dan Belanda 

. pada umumnja dalam soal ker-   
  

Ko Bandung akan terdjadi, akan te. 

   membentuk bat p Bi 
aa nan 

Ke TA 

OH. ESP. 
Lulus udjian Kelas Hukum, 

Bean Sosial. Ta 
. Univ 1 

  

      

   

    

  

      
daa tidak tahu sama sekali | 

   | (untuk dapat ditangkapnja Wes- 

| ngan Ka 

o Jia sendiri : 

p. friksaan permulaan mengatakan: 

(rah2 kepada Westerling menga- | 
takan pula, bahwa aksi ini da- 

  

  
ah esengsaraan, akan sk 

sil Westerling dan 
pasu itu, 

-Batian, | andaikata tertuauh 

elumnja, bahwa peristiwa 

tapi setelah ia mengetahui dan 
gerti, bahwa jang mendjadi 
g keladinja. itu Westerling, 

ipa sebab ia tidak berdaja upaja 

| terling itu untuk diminta per- 
tanggungan djawabnja, malah- 

Jan ia menerima Westerling 1tu 
pada seham setelah kedjadian 
Bandung untuk mendengarkan 

   tertuduh tidak berdaja 
Oa “ar Westerling itu ada- 

ih orang jang pap dibawah pim 
1 rsembunji, dan 

sukaran jang akan menimpa 

    

djuga. 
“Memang benar keterangan 

saksi Najoan jang pada peme- 

"bahwa tertuduh ketika ma- 

  

2 rnliko Palas ma PRA 

— Untuk meninggikan kwa- 
—. litet A.P. 

Beita didikan dan tenaga luar negeri 
— Perdjandjian2 Leimnja 

ERUNDINGAN antara pihak Indonesia. dan Belanda me- 
ngenai pengachiran pekerdjaan 

pat sambutan dari Sa an seluruh harian? Indonesia diibu-kota 
memberikan komentarnja dalam induk2 karang- | 

an. Dalam pada itu harian? Belanda di Djakarta hingga Djum- : 
» tidak ada jang 

sebagai | be IKU 

“ Harian ABADI” dalam in- 
duk-karangannja menjatakan, 

memberikan    

   

Kena walaupun Gatangnja agak 5 
terlambat, tapi dapat diharga- 
kan keterangan dari ketua de- 
legasi Belanda Baron van Itter- 
sum jang mengatakan, bahwa 
keinsjafan Belanda ialah: suatu 
bentuk kerdja-sama itu tidak 
dapat dipaksakan dan tidak: 
akan menguntungkan apa2, dji- 
ka satu pihak merasa keberatan | 
dengan bentuk kerdja-sama itu. 
Kata, Abadi”, kita inginkan: 

keinsjafan Belanda itu tidak ha- 
nja mengenaj soal MMB sadja, 
tapi djuga mengenai lapangan2 
lain. Dalam soal itu diingatkar 
oleh , Abadi” pada soal Uni 

Dikatakan, bahwa meneruskan 
hubungan Unie jang tidak di, 
sukai oleh satu pihak (Indone- 
sia), tidak akan menguntung- 
kan apa2 pada pihak Mean 
malahan sebaliknja. 

Mengenai dua pokok: dalam 
kerdja-sama jang tidak boleh 

diabaikan sebagai jang dikata- 
kan oleh ketua delegasi, Indo- 
nesia Ruslan Abdulgani, dika- 
takan oleh ,,Abadi” , bahwa pen- 
dirian itu tepat dan menggam- 
barkan sikap bangsa Indonesia 

J pandang: 
harian? Tionghoa, Suara harian? nasional itu 

'nesia pengachiran 

“wensinja, jaitu mengisi tempat2 | 

harus dilepaskan 
     

di Indonesia menda 
   3 : 

  

annja tentang soal itu, 

finangisei tentang personil MME 
itu. Demikian , Kn 

Harian 
mengatakan, bahwa ,kalau ut 
pemerintah Belanda Soal peng 
-achiran “pekerdjaan MMB ju 
tjuma berarti mengachiri pe: 
kerdjaan MMB sadja, sebaliknja 
untuk . pemerintah Indonesia 
soalnja tidak begitu sederhana 
Sebab, untuk pemerintah Indo- 

pekerdjaan 
MMB itu mempunjai konsek- 

jang masih perlu diisi dengan 
tenaga2 lain.  Dikemukakan, 
bahwa pada waktu ini terutama 
angkatan Laut kita masih me-| 
merlukan tenaga2 ahli untuk 
Nan waktu lamanja. ' . 

Dan mentjari  tenaga2 ahli 
sebagai pengganti MMB itu 
soalnja tidak begitu gampang | 
karena disamping -faktor luar 
“negeri, jaitu dari: negeri2 asing 
mana harus kita mintakan ban. 

“tuannja, djuga harus diperhati- 
kan soal2 dalam negeri miszal- 
nja: djangan sampai bantuan 
Gari negerj asing itu nanti da- 
pat mendjadikan bahan agitasi 
atau menimbulkan keberatan2 

politis maupun psychologis Oleh 
»Pemandangan” diharapkan da.   dja-sama dengan Dana 

pun djuga. 5 

  

x 

Harian INDONESIA maya | 
mengemukakan 23 pen ia 
bahwa sedjak semula 
nja soat MMB kanlah 'soal 
jang sulit., Tiap r 
tah hendak. Sea 
hal itu dapat: dilakukann 

  

  

     

   

      

   

   

dangan. bagaimana Indonesia 
nan waktu dn masih memerlu- 

soal tsb. harus Ea jau 
praktis dan zakelijk, 
darkan sentimer : 
perlu. Djika ump Mi 
lah dilakukan j erhi i 
baik2nja, an aa 
Belanda tidak 

se) 
Miss . Militer 

lu 
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gitu keras he 
kan MM Sajan 

unjai 3 nja mem 

3 . Mes Kita tidak meng-! 

ng bat diterima dari luar negeri 

'a "kita dulu sudah mengalahkan 
n-| tentara Hindia Belanda, hal itu 

  

| jang bersung 

12 | bagaimana mentjari 
El | ketiga bagian (Angkatan Da- 

2 rat, 

ke Pedoman”. 

tgl.) 
yah- memperpandjang Pe an 

5 

y Ha 6 
900| KMB jg mengikat kaki-tangan 

(bangsa Indonesia, kitapun meng- 
1 hendak, berachirnja perdjandji- 
jang ag dalam lapangan per- 

ri pemerintah, supaja segala se 
“suatu jang dilaKukannja, adalat 
dengan perhitungan dan. dengar 
persiapan Na teratur. Pagi 5 

Kiattan (PEDOMAN” dalam iri- 
duk-karangannja menjatakan 
bahwa setiap orang jang tidak" 
bermimpi, haruslah mengakui, 
“bahwa untuk meninggikan kwa- 
litet Angkatan Perang. kita itu 
untuk -tahun2 jang pertama 
masih diperlukan didikan dan 
latihan dalam alat2 tjara pepe- 
rangan modern, jang hanja da- 

Walaupun dengan taktik gerilja 

bukanlah berarti, bahwa tingkat 
perkembangan Angkatan Pe- 
rang kita sudah mentjapai ting- 
kat untuk dapat mempertjaja- 
kan pertahanan negara kita 
kepadanja. 

$ 'Dinjatakan, bahwa bagi orang 
h2 didalam tji- 

ta2-nja hendak mengedjar pe- 
njempurnaan Angkatan Perang 
itu, adalah soalnja sekarang 

Ji2 untuk 

Laut dan Udara) dari Ang- 
'katan Perang kita. Demikian 

3s 
| Harian “BERITA INDONE- 
A” dalam induk-karangannja|i 

hendaki MMB ini lebih lama 
gi di Indonesia. Pemerintah 

elah menjatakan tidak akan| 

MMB lagi. Setelah kita lepas 
ari salah satu perdjandjian jg 
jengikat, dalam hal iny ada- 

dalami japangan militer se- 
&i akibat dari perdjandjian 

   

  

'akan ab a22 

  

    

dengan 

“Tak mengerti diiwa bangss 
' #ertudoh Jaklai hat Ind ? 

esa sama sekali tidak merasa Seng tasnya, dalam | peris- 
“pedjantan 

”, | kata tertuduh, Saja tak perju. Tama berhenti pada 
. Diatas teiah saja djelaskan 

ikan jaiah, apa se- 
5 n Westeriing 

perhitun, - 
BA Petuah 

Paman sebaliknja tertuduh te- 
menerima papi dari pada 

  

  

ri | sudut Naat Hi rar 
| sama sekali dan bahwa hal ini 
mungkin akan berarti keruntu- 

han organisasinja, Dengan ak- 
si ini Westerling telah menem- 4 

   
ja dalam suatu kedu- 

n jang sangat sulit”. 
“Djika tertuduh memang be- 

narZ seorang outsider dalam ge- 
rakan Westerling itu, perlu apa 
ia memberikan perhatian jang 

| demikian besarnya. 
Malahan setelah. ia berpenda- 

pat bahwa Westerling telah ber- 
salah, ja memerintah | tindak 

- | Westerling itu sehari setelah ke- 
djadian di Bandung untuk mem- 
'betulkan kesalahan siasatnja itu 

Rupa2nja Etartuduh menian-. 
dang: kesengsaraan jang telah 
ditimbulkan di Bandung itu be- 
lum seberapa. Apa -artinja dji- 
wa rakjat, djiwa pradjurit ba- 
ginja. Sedangkan pemimpin2 
utama dalam perdjoangan .ke- 
merdekaan seperti Sri Sultan 
Hamengku Buwono, i ia perintah- 
kan untuk dibunuh. Ia pandang 
djiwanja barangkali lebih pen- 

ting bagi Indonesia dari pada 
beliau itu. "Het deel heiligt de 
middelen” pikirannja, 

—. Hamid fjerdik seperti 
: kantjil 

Didalam peristiwa penjerbu- 
an Dewan Menteri jang ia 'pe- 
'rintahkan kepada Westerling 

ia akui sepenuhnja, terli- jang 
hat | ketjerdikan jang besar dari 

  

   jalah ia memerintah- 
kan Kk ada Westerling supaja 
ia. ditembak enteng dikakinja. 
djangan sampai mati. 

“Apa maksudnja ? Untuk me- 
ngabui umum, supaja ia diang- 
gap bahwa ia tidak tahu apa? 
dalam hal itu. Akan tetapi apa | 
sebab perintah itu ia akui sepe- 
nuhnja ? Oleh karena peristiwa 

itu tidak sampai terdjadi- :dan 
belum sampai ada korban dja- 
tuh sehingga ia barangkali ber- 

|. BEMANDANGAN rp ikir, bahwa reskipun ia me- 
'ngakui itu semua ia toh tidak 
dapat dihukum karena ia tidak 
djadi berdosa, Malahan pikirnja, 
ia menundjukkan Guasi sportivi- 
teitnja dengan terus terang me- 
ngakui perbuatannja. Dan un- 
tuk menandakan aguasi kedjudju- 
'rannja ia tambahkan lagi, bah- 

: “5 ia merasa sjukur alhamduli- 

“bahwa peristiwa itu benar 
Na terdjadi. 

Saudara Ketua, ini adalah san. 
|diwara diatas sandiwara, demi- 
kian Djaksa Agung. 5 

Sebaliknja, apa sebab ia me- 
mungkiri .tjampur. tangannja 
Galam peristiwa penjerbuan di 
Bandung ! Tentu sadja, oleh 
karena banjak korban telah dja- 
tuh. Disini ia tidak dapat  me- 

| nundjukkan sportiviteitnja un- 
tuk mengakui tjampur-tangan- 
nja — jang sebenarnja akan 
membuktikan sportiviteitnja jg. 

benar2 djika ia mengakuinja — 
oleh karena ja tahu bahwa de- 
ngan pengakuan itu ia pasti 
akan dihukum. 

Lagi sandiwara, akan tetapi 
jang menimbuli tragedie na- 
sional. Sandiwara jang ia main- 
kan pada perintah penjerbuan 
Dewan Menteri itu membuktikan 
pula, bahwa pendapatnja 'itu 
“bukan hasil pikiran jang seko- 
njong-konjong pada tanggal 24 
Djanuari 1950 djam 2 siang di- 
kamarnja di Hotel des Indes itu, 
akan tetapi adalah salah satu 
program jang ia telah buat de- 

ngan tenang didaiam rangkaian 
perbuatan2 memberontak terha- 
dap pemerintah. YAA 

Pribadi tertuduh : tak 
mengerti diiwa bangsa. 

Djaksa Agung gambarkan si- 
fat pribadi tertuduh sbb: Ia 
berasal dari lingkungan feodai, 
sedjak ketjilnja mendapat pexn- 
didiKan setjara. Barat, setelah 
keluar dari K.M.A. di Breda ia 
mendjabat opsir pada Knil. Se- 
telah ia keluar dari tawanah 
Djepang pada tahun 1945 'ia 
mendjadi opsir Knil kembali 
dan kemudian dalam tahun itu 
djuga “ia diangkat  mendjadi 
Sultan di Pontianak. Dalam pe- 
kerdjaannja pada tentera  Be- 

“Tanda ia sampai mendapat pang 
kat tinggi, ialah . djenderal- 
major. / 

Pada dasarnja rupanja ja bu- | 
Kn seorang politikus. Dimasa 
'perdjuangan ia diperkenalkan 

politik jang dimiliki 
oleh pihak musuh pada. waktu 

jang dengan kedok untuk 
kepentingan bangsa nesia 

     

m a rol politiknja mte- 
metja “Tertuduh meneri- 
ma Pp sedemikian besar-. 
nja sel ra. da terpikat oleh 
Pang ralisme jang diko- 
bar-k an oleh pihak musuh   
Ria, waktu itu, Esa ia 

gkin lalu mendjadi seorang 
federalis jang sungguh? berke- 
jakinan federalisme, 

, Disamping itu ia mendjadi se- 
orang kepertjajaan ' Dr. van   Demikian Berita   Mook din mendapat djuga ke- 
dudtikan istimewa sebagai adju- 

laan radja Belanda, Selama itu 

.ror, 

ia diliputi oleh suana politik ko- 
lonial dengan kelahirannja jang 
kelihatannja serba bagus dan 

| serba teratur, Maka dari.itu ja 
terasing dari pada rakjat Indo- 
'nesia jang sedang berdjuang 
dengan tidak mengenal korban. 
Ia tidak dapat mengerti djiwa 
bangsa Indonesia, jang sudah 
memproklamirkan kemerdekaan 
nja pada tanggal 17 Agustus 
1945, djiwa nasional jang ber- 
tjita2 negara kesatuan jang ti- 
dak terpetjah-belah. 

Sedemikian mendalamnja pe- 
ngaruh politik kolonial padanja, 
sehingga ia melihat perdjoang- 
an rakjat Indonesia sebagai ter- 

padahai rakjat kita tengah 
berrevolusi dan ingin memulih- 
kan seluruh negara mendjadi 

satu. Dalam pada itu ia hanja 
memandang bahwa satu2-nja 
jang dapat menolong mengatur 
Indonesia kembali adalah pihak 
Belanda. Maka ia telah mengi- 
rimkan surat kepada Dr. van 

Mook jang  maksudnja meng- 
hendaki supaja Dr. van Mook 
kembali lagi bekerdja untuk In- 
donesia. Ia menulis surat kepa- 
da radja- Belanda dimana ia 
mendjerit meminta pertolongan, 

karena hanja terhadap radja itu 
lah ia menaruh kepertjajaan se- 
besar-besarnja. 

Nota Bene sebagai Menteri 
| Negara RIS ia memaparkan ke- 

ruwetan2 politik dalam negeri 
Indonesia. Bolehkah ini ? Tiap2 
orang Indonesia jang “djudjur 

Gerakan Westerling 
sangat berbahaja. 

Djaksa Agung kemudian kem 

bali kepada Westerling. 
Dikatakannja, gerakan Wes- 

terling bukan gerakan rakjat 
Indonesia. “Gerakan Westerling 
adalah alat dari pihak jang ter- 
tentu jang mempunjai tudjuan2 
jang tertentu. 

“Ia kutip pendapat Prof. Dr, 
W. EF. Wertheim di "De Groene 
Arnsterdammer”, antara lain 
sebagai demikian : xi 

"Sesudah proklamasi Indone- 
sia Merdeka, van Mook berusa- 
ha mengadu golongan feodal ini 
dengan republik dan berichtiar 
menegakkan kembali 
kan fradisionil dari kaum feo- 

dal itu dengan tentera sebagai 

.nja Pasundan, Madura, NIT, 
Kalimantan Barat, Sumatera Ti- 

kong oleh kaum feodak,, 
lain pihak dengan membangkit 
Cchauvinismedaerah jang takut 
pada kekuasaan Djawa. Dalam 
suasana Indonesia baru seka- 
.rang negara? ini tidak bisa ber- 
diri atas kaki sendixi, tiada de- 
ngan bantuan Knil dan............ 
methode?2 Westerling”. 

”Dibelakangnja berdiri golo- 
ngan2 feodal, jang ingin meng- 
gunakan Apra-nja Westerling. 
Disamping itu sementara alat2 

kekuasaan jang lama jang. ti- 
dak senang dengan keadaan se- 
karang, terutama dari Knil jg. 
menghendaki aksi militer ke- 
tiga. Ketjuali itu djuga semen- 

tara golongan jang kuat modal- 
nja jang merasa akan mendapat 
keuntungan dengan menentang 

negara Indonesia jang “masih 
muda ini sekurang2nja untuk 
menundjukkan kepada kaum pe. 
ngusaha di Amerika, bahwa ne- 

gara muda 
memperdjoangkan kepentingan 
sendiri, maka lebih baik Irian 

diserahkan kepada Belanda”. 

Kemudian Djaksa Agung me- 

nambahkan pendapat Prof. Dr. 

Wertheim sebagai berikut : 

"Tak dapat disangka! . bahwa 

pikiran federalis itu adalah Jan- 

djutan dari pikiran BFC dan   BFO: bahwa mungkin pikiran 

itu diandjurkan oleh suatu mak- 

sud jang datang dari suatu pi- 

hak jang tertentu untuk mentja. 

pai suatu structuur ketatanega- 

raan jang  telari diwudjudkan 

dalam konstitusi Republik In- 
Ly 

'donesia Serikat". 

Menghadapi kemauan 
rakjat. 

Tertuduh tahu dan harus me- 
ngetahui bahwa structuur. ke- 
tata-negaraan tersebut tidak di- 
“dukung oleh kemauan .rakjat, 

didaerah2 bagian dan bahwa ke- 

mudian 
tenaga2 dinamis jang mendjiwa 
seluruh rakjat Indonesia serta 
bahwa achirnja soalnja bukan- 
lah berkisar antara unitarisme 
dengan  federalisme melainkan 
antara dinamik dengan legali- 

“teit jang dipaksakan. 

Menentang 
itu serta tetap berpegang ke- 

sada konstitusj tersebiit berar- 
ti mentjegah serta menghalangi 

kemauan rakjat untuk mengga- 

lang suatu structuur ketatane- 

garaan jang kuat dan sehat. 
. Tertuduh kurang luas panda- 
ngannja serta tidak menjesuai- 
'Kan djiwanja dengan keadaan. 
Itulah jang mempengaruhi si- 
kap-tindakannja serta memba- 
wa tertuduh mengambil lang- 
kah2 jang tidak dapat diper- 
tanggung-djawabkan, jang ka- 
rena sifatnja jg. subversip ma- 

Sih tetap dengan hebatnja di- 
rasakan akibat2nja, chususnja 
di Djawa Barat, daerah .gerak- 
an Apra, 
Demikian reguisitoir Djaksa 

Agung jang ditutup dengan per-   mintaan hukuman 18 tahun po- 
tongan waktu tahanan itu, 

akan mendjawab, tentu tidak! 

kedudu- 

alat, Hasil Malino jalah berdiri- 

mur, jarg pada satu pihak diso- 

pada 

ini tidak mampu y 

pun tidak oleh kemauan rakjat 

akan dirobohkan oleh | 

tenaga2 dinamis | 

Dr. 

   

  

    

  

    
    

      
     

  

     
    

    

   

      

  

   

         
      

          
      
      
         

  

    
Yap Kie Tiong membawa bu ajahnja, dimarhum Dr, Yap 

Hong Tjoen, jang akan ditanam: dikuburan Mrisi, - (Gamb. K.R) 

  

menambah penghasilan? kota 
anggaran keuangan 

Organisasi? diluar DPR 
kota supaja ikut bantu. 

Sementara itu sebelum atjara2 

dibitjarakan, . Walikota selaku 
ketua DPR Kotapradja Jogja- 

karta a.l. menjatakan harapan 
jg sebesar2nja supaja rentjana2 
menaikkan penghasilan kota jg 
pada umumnja sudah diterima 

baik prinsipnja dalam sidang2 

bulan jang lalu, dalam sidang 

sekarang ini dibitjarakan dgn. 

|lantjar. Sebab djika sampai ba- 
njak diadakan debat akibatnja 
hanja akan memperlambat per- 
aturan2 kenaikan itu. Berlaku- 

Pnja peraturan jang baru disjah- 
kan lebih dulu oleh Pemerintah 
daerah djuga akan terlambat 
dan achirnja pemasukan2 uang 
jang direntjanakan akan tambah 

mungkin tidak seperti jang di- 

harapkan. Ketua mengharapkan 

supaja semua peraturan untuk 
menambah penghasilan pada 
tanggal 15 April jad. sudah ha- 
rus berlaku karenanja sebelum 
itu sudah baru menerima pe- 

ngesjahan dari Pemerintah da- 

erah. 
Kepada organisasi? serta bar 

dan jang ada dikota Jogjakarta 

tetapi tidak duduk dalam DPR 

kota, supaja memberikan — pel- 

bagai pendapatnja, usulnja atau 

andjurannja kepada Pemerintah 

Kota, sehingga dengan demiki- 

an akan diperoleh feeling djuga 
dengan demikian, bahan? akan 

lebih tjukup dalam usahanja utk 
memadjukan masjarakat dan 

susunan pemerintahan kotapra- 

dja. 

Rentjana kenaikan ta- 

rip pasar diterima. 

Rentjana merobah untuk me- 

naikkan tarip pasar jang pada 

umumnja mentjapai kira2 10076 

daripada tarip tahun jang lalu 

diterima oleh sidang dan diha- 

rapkan dalam waktu jang pen- 

dek “sudah dapat disampaikan 

kepada Pemerintah daerah utk. 

disjahkan. 
Tarip Pasar Beringhardjo di- 

bagi golongan A dan B Bagian 

Barat jaitu sampai tempat pen- 
djualan daging dinamakan A. 
  

TEMBAK MENEMBAK 
“DI TIRTONADI 

& 6 Orang perampok | 
ditangkap. 

Dalam tembak menembak da- 
ri djarak dekat antara fihak 
polisi dan gerombolan pendja- 

hat didekat Tirtonadi Surakar- 

ta, telah dapat ditangkap $ 

| orang pendjahat, Sedjak Saptu 
| siang oleh fihak polisi telah di- 

sinjaleer adanja gerombolan 
| pendjahat jang akan mengada- 
| kan pertemuan untuk merentja 
nakan perampokan. 

Segera setelah diadakan per- 
siapan-persiapan,  penggropjo- 
kan dilakukan dan berhatsil 
menangkap seorang pendjahat. 

Sedang jang lain-lain melarikan 
diri dengan melepaskan temba- 
kan-tembakan jang tak tentu 
arah tudjuannja. Pengedjaran 
dilakukan terus oleh fihak poa- 
si dan pada malam harinja telah 

dapat ditangkap 5 orang pen- 
djahat tersebut dengan bebera- 
pa pistol dan peluru serta ba- 
rang-barang bukti hatsilnja pe- 
rampokannja diwaktu jang Ia- 

lu. Diantara pendjahat-pendja- 

  
  hat tersebut ada jang datang 
dari daerah Semarang, — RS, 

JUM'AT malam jang lalu 
sudah mulay mengadakan sidang?nja untuk 

ini dan pada umumnja jang dibitjarakan jalah rentjana2 

Sidang DPR Kotapradia Jogjakarta : 

Rentjana kenaikan tarip 
pasar2 diterima 

Walikota serukan organisasi-organisasi turut 
bantu madjukan pemerintah 

DPR Kotapradja Jogjakarta 
bulan Maret 

utk. 
berhubung dengan dikuranginja 

dalam tahun 1953 ini. 

Gan bagian Timoer B. Untuk 
1los2 bagian 'A tiap M2 sehari 
Rp. 0,40 diluarnja los itu tiap 

M2 Rp. 0,30. 

Tarip pasar2 Kranggan, Nga- 
sem dan Kotagede didalam los 
tiap M2 Rp. 0,25 sedangkan di- 

Juar los tiap M2 Rp. 0,10. 

Untuk pasar2 Purbonegaran, 

Demangan, Surjabrantan, Ga- 

ding dan Karangkadjen dalam 

los tiap M2 Rp. 0,20 dan diluar- 

nja tiap M2 Rp. 0,10. 

Tarip pasar2 gerombolan tiap 

M2 Rp. 0,10. 

Di pasar2 hewan besar (ker- 

bau, sapi/ kuda'dan babi) sehari 
Rp. 1,50, sedangkan untuk he- 

wan ketjil (kambing, biri2 dll) 

Rp. 0,25. Didalam los tiap M2 
Rp..0,20 sedangkan diluarnja ti- 
ap M2 Rp. 0,10. 

Tarip untuk koplakan untuk 

  

Togjekarta 
PRODJOHANDOKO 

AKAN ADAKAN 
PERTEMUAN, 

Dengan SBKS 
Jogjakarta. 

Besok hari Selasa tgl 21 Ma- 
ret djam 09.00 anggauta DPD 
Kotapradja Prodjohondoko akan 

    

pihak SBKB tjabang Jogjakar- | 
ta. Maksudnja untuk menjelesai 
kan masalah sikap SBKB jang 

kan supaja jang berwadjib:! 
(DPR kota) menindjau kembali 
kedudukan Prodjohandoko seba- 
gai anggauta DPD karena me- 
nurut SBKB Ai panagUg kurang 

tepat, 

tersiar itu'ia sendiri baru me- 
ngetahui dan menjangkal bah- | 
.wa ia pernah mengadakan per- | 
temuan dengan “delegasi dari 
SBKB untuk membitjarakan se- 
kitar para pedagang 
bis Pertemuan jang akan dia- 
dakan besok, ia bermaksud utk. y 
memberikan pendjelasan setju- 
kupnja kepada pihak SBKB. 

REKAN PALAPAH AKAN 
KAWIN 

Pada tanggal 5 April jang 

akan datang, pemimpin umum 
madjalah »Masjarakat” sdr. 
M.O. Palapah akan melang- 
sungkan perkawinannja dengan 
seorang putri Sulawesi, sdri R. 
Koem, Perkawinannja akan di- 
langsungkan dikota Surabaja. 

Mr. SUNARJO KELUAR 
NEGERI 

Didapat kabar, bahwa Mr. 

Sunarjo #seorang docent pada 

PTAIN. harj ini akan berangkat 

ke Djakarta dalam perdjalanan- 

nja keluar negeri. Ia akan ting- 

gal di Djakarta sampai tanggal 

3 April jang akan datang. 

Maksud kundjungannja keluar 

negeri jalah. untuk menindjau 
Perguruan2 Tinggi di Pakistan, 

negara2 Lembaga Arab dan 
Turki. Menurut rrentjana ia 

  

penariknja hewan Rp 0,50 untuk 
keseran Rp. 0,25 untuk kuda 
muatan Rp. 0.15 sedangkan be- 
tjak bebas dari beaja itu. 

Dalam pada itu dalam per- 
aturan itu dinjatakan  djuga, 
bahwa sebagai canstie bagi me- 
reka jang melanggar peraturan 
akan dituntutkan berdasarkan 
peraturan Rijksblad tahun 1931 
no. 14 pasal.14 jang sekarang 

masih berlaku. 

Sidang DPR Kotapradja hari 

ini djam 10.00 dilandjutkan utk. 
membitjarakan tarip titipan se- 
peda pasar  Beringhardjo dan 
beaja djual beli hewan. 

Perlu diterangkan disini, Bah 
wa anggauta2 Abdulkadir (Ma- 
sjumi) dan Hardjopranoto (Par- 
ty Katholiek) telah mengundur- 
kan diri dari keanggautaan DPR 
Kota. dan diganti oleh Suwindo   gerobag, andong kereta dengan dan Dewosusanto. 

    

IAP?2 tahun pada tgi:. 

Kekajaan (Health is Wealih). 

Sangat supaja Kementerian Ke- 
sehatan merajakan Hari Kese- 
hatan Dunia nanti sebagaimana 
mestinja karena  banjak dian- 

tara pemimpin? kita belum in- 
f akan pentingnja kesehatan 

I'ihat dari sudut ekonomi, dan 
pula di Indonesia urusan ke- 
sehatan belumlah dirasakan se- 
bagai kepentingan oleh  tiap2 
orang, demikian keterangan ke- 
tua PB Ikatan Dokter Indone- 
sia Dr. Suharto. 

Pernjataan tersebut diatas — 
demikian Dr. Suharto selandjut- 
nja — dapat dibuktikan dengan 
angka2 anggaran belandja ne- 
gara misalnja untuk tahun di- 

nas-1953, ternjata untuk urusan 
| kesehatan hanja disediakan 
1,77o dari semua - pengeluaran 

(negara dalam tahun itu. 

      

  
Dalam pembitjaraan2 oleh ma. 

djalah, surat kabar mengenai 
anggaran belandja, anggaran 
belandia untuk urusan kesehat- | 

an tidak pernah disinggung, | 
bahkan dalam pembukaan De- | 
wan Perwakilan Rakjat urusan: 

kesehatan tidak  mempunjai 
tempat sama sekali dalam” pi- 
dato pembukaan Presiden. 

Untuk pemberantasan tuber-. 

culose, jang dihinggapi oleh 274 
dari penduduk, hanja disedia- 
kan Rp. 6 djuta. 

Soal. kekurangan makanan 
(penjakit bengkak lapar-honger- 
sedeem), tidak mendapat per- 
hatian sebagaimana mestinja, 
althans dalam anggaran belan- 
dja. Kementerian Kesehatan, Ke. 
menterian Sosial, Kementerian 
Perekonomian. tidak dilihat de- 
ngan djelas adanja fondsen jang 
tertentu untuk keperluan pem- 
berantasan hongeroedeem. Pada 
hal hongeroedeem didjumpai di- 

mana-mana, djuga dibanjak da- 
erah aman. Menurut laporan 
Lembaga Makanan Rakjat ho-           noeroedarm diketahii di: 

Djawa Barat: Tangerang, Kra- ' 

Keterangan Or. Suharto: 

Kami mengharapkan dengan : 

. 

Produksi tidak bisa berlipat ganda 
djika pekerdjanja tidak sehat 

Kesehatan adalah kekajaan 

1 April Organisasi Keseha # 
dari PBB (World Health Ba ea 

Kesehatan Dunia, Tahun in: Organisasi Kesehatan Dunia dari 
PEB hendak menarik perhatian umum terhadap adanja hubu- 
ngan jang erat antara kesehatan dan ekonomi, dan untuk ke- 

merajakan Hari 

mengadakan pertemuan dengan |$ 

telah disiarkan jang menjata- |I 

Prodjohandoko menerangkan 
kepada ,,KR” bahwa apa jang | 

distation | 

  

HALAMAN 3.       

  

    

     

Abu Dr. Ya» ditanam 
Hari Sabtu jl. telah tiba 

. di Jogjakarta dari  Dja- 
karta abu” dari almarhum 

Dr, Yap Hong Tjoen, Pana- 
nanam abu almarhum itu di 
langsungkan kemarin pagi 
dikuburan Mrisi dengan men 
dapat perhatian besar dari 
kalangan terkemuka Tiong- 

hoa, djuga para dokter, ba- 
ik Tionghoa maupun Indo- 

nesia. Seperti diketahui Dr. 

Yap Hong Tjoen tsb. telah 
meninggal dengan | menda- 
dak di negeri Belanda, pad, 

| tg. 28 Nopember tahun jg. 
lalu, Almarhum adalah be- 

“sar djasanja terhadap pen- 
derita2 penjakit mata, tidak 

sadja dikalangan rakjat Jo- 
gjakarta sendiri, tetapi dju- 
ga masjarakat Indonesia 

pada umumnja. Kini usaha- 
nja jang. termashjur: itu, ja- 

itu Rumah Sakit Mata Yap 

di Jogjakarta dilandjutkan 

oleh puteranja, jaitu Dr. 

Yap Kie Tiong.       
akan singgah di luar negeri ki- 
ra2 3 bulan. 1 

| Seperti pernah kita kabarkan, 

menurut rentjana. semula . Mr. 

Sunarjo akan disertai oleh K. 
H, Karid Ma'ruf, tetapi -berhu- 

bung. keadaan keuangan tidak 

mengidzinkan, maka  kundju- 
ngan K.H. Farid Ma'ruf terpak- 

sa dibatalkan, 

ALAP - ALAP SEPEDA 
SIAL 

Hari malam Minggu jang. iba- 
ru lalu, sekira djam 17.50. di 

djalan Dagen 'telah ditangkap 
seorang alap2 sepeda jang .se- 
dang melarikan sebuah sepeda 
kepunjaan seorang anak jang 
masuk toko Jung An, 

Dasar nasib baru Sik waktu 
alap2 tadi sedang mendjalankan 

rolnja, beberapa orang. melihat- 
nja dan terus mengedjarnja. 
Alap2 terus membelok ke djalan 
Dagen. Tapi dari djurusan uta- 

ya datang sdr. Chawari dan Let 
Suwardi. dengan sepeda panaer, 
dan terus . 
Achirnja tjopet dapat ditang- 

kap. Setelah alap2 sepeda ter- 
sebut mendapay gandjaran lari 
beberapa orang jang telah lama 
mengikutinja, diserahkan kepa- 
da M.P.P. Dagen dan seterus- 
nja kepada polisi. 

GEDUNG KANTOR POS 
PEMBANTU  KALI- 
URANG DIKEM- 

BALIKAN 
Didapat keterangan, bahwa 

gedung Kantor . Pos pembantu 

di Kaliurang” kini oleh pihak 

Polisi telah dikembalikan ..ke- 

pada jang berhak. Pengembali- 
an gedung tersebut jalah ber- 

sedjak clash ke-II telah ditutup 
dan sedjak itu pula gedungnja 

dipakai guna Pos pendjagaan 
polisi. Kapan Kantor Pos pem- 

bantu itu akan dibuka belum la 

gi ditetapkan. 

BRIDGE DRIVE 
Pada tg. 5 April jad. ini oleh 

Persaudaraan Isteri « Tentara 
(Persit) Daerah Jogjakarta 
akan diadakan. Bridge Drive 
bertempat digedung Balai Pra- 
djurit Jogjakarta didjalan Tugu 
22. Bridge Drive ini akan diikuti 
oleh penggemar2 bridge didae- 
rah Kedu dan Jogjakarta dan 
akan disediakan hadiah2 dian- 
taranja dari Wk. Kepala Dae- 
rah S.P. Paku Alam, Panglima 
Div. Diponegoro, Kepala Kepo- 
lisian Daerah Jogjakarta. Tiap 
pengikut diharuskan bajar in- 
leggeld Rp. 10. dan mentjari 
partner. sendiri2, Tempat: pen-   perluan tersebut akan dikemukakan slogan: Kesehatan adalah 

wang, Garut, 
dan Tjiamis. 

Djawa Tengah: 

Tasikmalaja ! 

Pemalang, Pe- 

Djawa Timur: Ngandjuk, Madi- 
un Ponerogo, Blitar, Malang : 
Banjuwangi (notabene dzxe- 
rah  surplus!), 
dan Tuban, 

Sunda Ketjil: Larantuka, Sum- 
ba dan Bali (jang banjak | 
meng-export daging!). 

Kalimantan: Kotawaringin dan 
Muarateweh, 

Maluku Selatan: Pulau Kisar 
Anggaran belandja jang su 

dah direntjanakan effeknja sa- 
ngat dikurangi dengan peratur- 
an tambahan import pada tgl. 
22 Djanuari 1953, jang beraki. 
bat naiknja harga2: barang utk 
perawatan, dan naiknja misal- 
nja harga 'DDT, jang sangat   penting untuk pemberantasan 
penjakit malaria. 

Pemerintah  mengandjurkan 
supaja productiviteit kerdja di- 
pertinggikan! 

Diantara kompleks usaha2 ke- 
djurusan itu ialah  seharusnja 
menjediakan uang tjukup untuk 
memberantas penjakit2 rakjat 
dan menghilangkan kekurangan 
makanan.. Orang tidak dapat 
bekerdja berat, djika ia tidak 
sehat atau tidak tjukup makan! 
Mempertinggi produksi sawah 

dan ladang tidak dapat ditjapai 
dengan memakai. pupuk, bibit 
jang terpilih, teknik penanaman 
dan pemeliharaan jang sempur- 
na, sadja. Tenaga2 jang men: 
djalankan itu semua perlu di: 
perbaiki, Demikian Dr, Suharto 
mengenai Hari Kesehatan Du- 
nia jg menjudahi  keterangan- 

nja dgn andjuran kepada peran- 
tjang anggaran belandja nega- 
ra supaja suka memandang 
pengeluaran uang untuk urusan 
TN antena penanaman 
modal, — Ant, 

  ani 

kalongan, Brebes, Tegal, 
Tjilatjap,' Purbolinggo, De- 
mak dan Gunung Kidul j 
(Jogja). : 

Panarukan : 

daftaran di Balai Pradjurit, CH- 
| TH, Toko ,,Tan Jam An” dah 
| kantor Djakad Gondokusuman 

15, sedang untuk daerah Kedu 
| kepada 
| Magelang dan 
| PDM Wonosobo, 

Letn. Soehodo 

|. SURAT SELEBARAN 
' Sedjak kemarin Oleh Pemuda 
i Peladjar Tehnik Indonesia di 
Jogjakarta telah disiarkan su- 

rat 2 selebaran, jang maksudnja 
mengadjurkan kepada para 
bapak dan ibu, supaja djangan 

| memasukkan putera2nja ke Se. 
kolah Tehnik. Dalam surat se- 
lebaran itu dikemukakan 'se- 
bab2nja PIPTI menjampaikan se 

ruan demikian, jaitu karena 
menurut PPTI sekolah Tehnik 
adalah sekolah 'buntuk, sukar 
untuk melandjutkan. ketingkat- 
an diatasnja, Selandjutnja su- 
rat selebaran itu mengandjurkan 
supaja peladjar2 S R. lebih ba- 
ik masuk Sekolah Umum sadja, 
karena dipandang lebih mudah 
dan berhak untuk melandjutkan 
ketingkatan atas, jaitu jang di- 
maksudkan mendjadi Mr, Dr. 
dan Ir. atau peladjar2 akademi 
tentara dan polisi, 

Tontonan malam in 
INDRA. : ,,Ratjun Dunia”, Kas- 

ma Booty, P. Ramlee, 
SOBOHARSONO : The Un- 

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

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

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

RAHAJU : wA Song To Re- 
member”,  Merle Oberon, 
Cornel Wilde. Sh 

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

MURBA : ,,The Wishtul: Widow 
of Wagon Cap”, Bud Ab- 
bott, Lou Costello, 

Yr LA ANA 
Li nThe Gilas 

1y Of Sport”, 

turut  mengedjar. | 

Letn. Soekendro KMK . 

  

hubung dengan rentjana akan 
dibukanja kembali Kantor Pos 
pembantu di Kaliurang, jang « 

   
   

 



     
  

  

SAT Orang ia AG : 
| dari rumah pendjara di .Amba- 
: rawa (Semarang) telah melari 
Kan diri dengan : menggunak 
potongan besi w untuk . mi 1 Ba 

  

     

. marang, tanggal 2 Bam 3 
ag akan datang . atas 

WI 

    

2 La Oleh Si kalangan an ca 

  

    
| tr - sungkan ensNa (antara 9 

Djawatan miveau propinsi jang 
ina suk lingkungan Kementerian 
   . ian seperti Djawatan 

“Koperasi, Perindustrian, Lem- 
baga Kapuk, BRI. Djawa Te- 

Ad 1ngah-Utara dan Selatan, 'Pere- 
Sa umum dan lain-lain un- 

uk membitjarakan peibagai | 
masalah pek 1 Seperti pem 
-belian padi pemerintah, pembe- 

Ia rian kredit Ga Tara semuanja 
Pa | diwharus dikoordinasi untuk 1 

baja “ Konperensi dipimpin Sukar- 
| men Hadimintardjo dari Djawa- 

sa tan Perekonomian Umum, Be- 
sebih DUDI. Te bila Sonkaritet 
sp Jitu selesai. Ine Ant, 

| BO0LALI 
dab Mane ME- 

5. RAPI LARUT : 
Penduduk Ketjamatan “Selo 

»Kabupaten Bojolali dikedjutkan 
Oleh suara . gemuruh, disertai 

Fiz .gumpalan api jang keluar dari 
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dan dibantu | 
   
      

  

     

    

      

      

   

  

   

njakit Tas — (KR 

HASIL PEMELIHA- 
(GAN IKAN 
Tan .memuaskan. 

can penduduk du- 
kuh. Ngtbean an seen Ket 

  

  

    

    

eh ka Takan Naa aan 
dahulunja baru ada satu kini di- 

nbah djumlahnja sehingga 
1 65 buah dan luasnja 

  

   

      

   
Desa Tjindi sendiri djuga te- 

ah mengadakan pertjobaar de- 
ngan 2 kolam jang diberi bibit 
1500 ekor. Beaja jang dikeluar- 
kan Rp, 150,— ternjata bahwa 

  

     
F2 hatsilnja ajuga sangat memuas- 

kan? Berhubung dengan itu ki- 
ni telah Girentjanakan membuat 
kolam2. baru Dana 13 buah. 

ae R).   

| Soismograaf, dan   

  

5 «ga Gumung Merapi. 
One asa Menurut,keterangan pemerin- 
Pe tah Ketj. Selo, Suara gemuruh 

Ii 
(0 S5. wand sebelah utara dari Gunung | 

MAGELANG | 
MEMPERLENGKAP 

|. APPARAAT2 

. Longsornja dinding ka- 
wah belum resmi. 

   

: Berhubimg' tersiarnja beritaZ 

mengenai longsornja dinding ka- 
wah dari gunung Merapi jang 

tampak dari daerah 'Bojolali dan 
chabarnja longsor kebarat (ke- 
djurusan Muntilan atas  perta- 
njaan mengenai itu, kalangan 
Dinas Gunung Berapi jang se- 
Gang bertugas digunung  terse- 
but dan tgl. 27-83 jg kebetulan 
Gatang di Magelang dalam me- 

|Inudju ke Semarang menjatakan, 
bahwa fihak Dinas Gunung Be- 
rapi belum menerima laporan 
mengenai kedjadian tersebut. 

“Mengenai keadaan persiapan? 
didaerah gunung Merapi, ka- 
langan tersebut, menerangkan 
bahwa di Babadan sudah ada 

kini. sedang 

diusahakan, agar di plawangan 

Gjuga diadakan apparaat tsh. 

ena dalam menghadapi ba- 
haja. perhubungan telpon sering 

itu disebabkan karena Krater- ! mendapat kerusakan mengingat 

pengalaman2 jang sudah2, maka 

Merapi larut sehingga lahar me | telah diadakan perhubungan ra- 
: . Laebar kearah Muntilan jang ti- | dio (walkie talkie) dan jang su- 

: : dak sampai dibawah. 
Er 4 Oleh sebab itu penduduk de- 

| sa2 dikaki Gunung Merapi jang : 
| termasuk Kab, aan tetap te | 

Sr “nang tetapi waspada. — (K. R). 

- POS PP.P.K. KEPUNJA- 
PAN DESA 

13 dag didesa Tjandi Ketjama- 

    

ne 

Aib 

: "14 3 2 Rp. aa tag Pe 
2 Naa tenda oleh 

temp: 

| dah selesai dipasang, adalah 

| perhubungan antara Plawangan. 
| Ngepos - Muntilan dan Kali- 
urang. 
Perhubungan radio demikian 

sedang diusahakan di Solo- 
Babadan - Krindjing dan Bo- 

jolali, 

Dari pesawat? radio jang di- 
tkan ditempat2 tersebut 
s maka  Ngepos adalah dia' 

: mendjadi Pusat. perhubungan ra. 
“dio itu. 1 “ 
Ta tenaga pegawai di- 

  

— Atjeh jang 

RR 

te Bandjir itu menghebat pada 
S4 malam tanggal 27 Djanuari jang 

lalu sampaj esok harinja. Tang- 
"gal 29 mulai turun, Rumah2 di 
"'Kutaradja kira2 setengah meter 

dir tingginja . masuk kedalam, 
“ membawa lumpur. Itulah se- 

" babnja mesin2 tenaga listrik ti- 
“dak bisa bergerak misalnja. 

| Tapi waktu rombongan disana 
salah satu darj pada motornja: 

| sudah bisa berdjalan. Begitu dju. 
Tega studio RRI dikota itu diha- 
aa tanggal 21 Maret jang 

lalu bisa memantjar : diudara. 
Sawah tidak sedikit jang ter- 
genang air, tapi 2 “MA 

“urusak sama sekali, karena air 
Tega ae Hidaik mengalir, “se bab lautan 

1. waktu itu pasang -Sepandjang 
(0. Gjalan dari Kutaradja ke Ind 
Hey En puri, dan kelapang “terbang 

.. Blangbintang, padi sun ai Ega 
Sa .njak dan sedang ditunai, ' 

(Presiden di Tadi eukr Ai 
: takan, bahwa bukan. hanja ne- 

segara kita jang mengalami ben- 
. tjana. alam, tetapi negeri2 di 
“Eropa djuga kena timpa ban- 

—»djir, seperti Inggeris, Belanda, 
- Belgia, Amerika . Serikat dll. 

1 Soalnja . 'sekarang, bagaimana 

: kita mengatasi kerup ian dan 

   

    

  

  

na “3g 

  

   

  

ki ikorban jang  disebabkannja. 
nd : nlah Deen se- 
aa erintah”, 
z na, Ben 

      

  

    

   
   

    

     

   

    

   

      

    

   
    
   
    
    
   

  

   
    

   

    

    

  

     
   

    

$ “ai ala aa n d ceru- 

TE en 2 bandjir 
SE kai Bilas 1 Pn Ja an 

in Sate Ba Jami ne amen 
li tjinta kepada nega- 

    

1 tjinta ke da aga 
Ini mendjadi sal “satu ja 

2 pokok pidato presiden di li Indre 
Diri Dikotak Ta Iva da 
Tn alam 

Ke aa 

   

saja “bat 
(Oleh: L HUTAURUK). 

OMBONGAN presiden Sukarno pergi melihat-melihat dae- 

rah bekas kena bandjir kedaerah Indrapuri sadja, 
TT km. - dari Kutaradja. Memang inilah jang menderita 

“ banjak dikabupaten Atjeh Besar. Tidak berapa kelihatan 
“kerusakan, Karen sudah dan Tenan diperbaiki. 2 

kira? 

lagi 

bangsa bisa bebas mendjalan- 
kan adjaran agamanja 
»Dalam suatu negara jang ti- 

| dak merdeka, maka bangsa itu 
tidak mungkin bisa dengan baik 
mendjalankan adjaran agama- 
nja”, kata Sukarno, ,,negara 

dan bangsa manapun djuga. 
Kalau Nederland, atau Ame- 
rika didjadjih, bangsa lain, 
tidaklah mungkin rakjat di 
negara2 itu mendjalankan aga- 
manja dengan sebaik2nja”. Pre- 
siden meminta, bunji poster itu 
dikoreksi, supaja berbunji ,,Ka- 

'Mj tiinta kepada negara, kare-u 
na kami tjinta kepada agama”. 

Di Mesdjid Raja jang bisa 
memuat 5000 orang, presiden 

| Sukarno setelah selesai sem- 
| bahjang Djumn'at mengadakan 
pidato jang mengupas soal Hu- 

kum Isiam. Dikatakannja, bah- 
wa Hukum Islam itu bukan ha- 
nja Rukun Islam dan Rukun 

Imam, melainkan mengenai la- 
pangan jang banjak. Orang jg, 
sudah  mendjalankan Rukun 

Isiam jang lima, dan Rukun 
Imam jang enam, itulah jang di 
sebutkan Muslim. tetapi belum 
dapat dikatakan Mukmin. Hu- 
kum Islam meliputi soal2 keta- 
tanegaraan, ekonomi, kemasjara 
katan dll, kata presiden Sukar- 

no. 
Ada poster didekat mesdjid 

itu dipasang besar2: Dapatkah 
Atjeh Rp. 16 djuta untuk perba- 
ikan mesdjid? Satu lagi berbu- 
'nji: Tjandi dipelihara, mesdjid 
terbengkela i 

| Saja dengar, bihwa ada dini- 
“atkan untuk membikin mesdiid 
(baru, dengan 5 buah menara. Ti. 
“ga menara. seperti sekarang ada 
dimesdjia itu, kurang sempurna 

(| kata mereka. 
Tetapi apakah soal'itu sudah ' 
gent Naga pada waktu ini?” 

3 beberapa. 
“Tidak adakah 

lebih mende- 

: Mereita tidak dapat mendja- 

dengan pasti. Saja lihat, 

| #2 Nani mesdiid besar dan bagus 
itu masih baik, artinja. beli 

| perlu betul digantj dengan jang 
batik 

Dan kalau tidak dipelihara 
tjandi2 kita. itu, jang berumur 

| beribu tahun, bagaimana. djadi- 
? 

IN 
i 

1 sebanjak 11 orang, sedang pe- 
kerdja2nja. ada 11 orang. k 

n4 Seperti wartawan KR pernah 
“ Ikabarkan, bahwa djumlah pega- | 

| wai dipost2 tersebut akan ditam. 
Mes | bah 

15 orang penderita pe 4 keluaran S.R. Kor). 

| WONOSOBO 

6 sekretariaten, ialah: 1: Seba- 

Perbendaharaan sdr. Oey Swan 

jang kini ditugaskan dipelbagai 
postop dilereng. G. Merapi ada 

dengan 13 orang, jali 
9 orang dari bekas T.P. dan ig. 

   

Dea SeNsaNe aman 

“TT PANITYA I MEI 
BERDIRI 

Atas initiatief SOBSI Tjabang 

diruangan Panti Pemuda - Wo-. 
nosobo, telah diadakan rapat an- 
tara Sarikat Buruh2 ter- 
gabung dalam SOBSI dengan 
Sarikat2 Buruh2 diluar soesi, 
partai2, organisasi2 massa dan 
wakil2 dari instansi2, sipil dan 
militer, untuk membentuk Pani- 
tya Perajaan Es Mei jang TN 
datang. 

Susunan Panitya terdiri Hasi 

gai Sekretaris umum sdr, Rono- 
Gihardjo dari SBKB, 2 Sekr. 
bagian Penerangan sdr. Tjah- 
Jono dari S.B. Kempen, 3. Sekr. 

Liat dari C.H.T.H., 4. Sekr. ba- 
gian Kebudajaan sdr. Kastam 
dari P.G.R.L., 5, Sekr. “pagian 
Perlengkapan sdr. Jasmuri dari 
S.B.PU. dan 6. Sekr. bagian So- 
sial sdr, Supangat dari S:B. So- 

sial. Masing2 Sekretaris dibantu 
dengan seorang wakil sekreta- 
ris, dan Panitya sejuruhnja di- 
perlengkapi dengan beberapa 
Sub Panitya jang meliputi 31 ba 
gian, semuanja merupakan ang- 
gota pleno dari pada Panitya, — | 

na alan pengkssari 

Wonosobo baru2 ini 'bertempat | : 

bahwa apa jang disebuinja 

Dari sdang panitya politik PBB: 
  

Tuduhan tentang perang 
eh kuman 

    

    
Merupakan serangan terhadap PBB 

AKIL Amerika Serikat Victor Gross, dalam sidang Panitya 
Politik PBB, waktu membi tjarakan tentang tuduhan Uta- 

yk bahwa A.S, mempergunakan perang kuman di Korea, telah 
menjatakan pendapatnja mengenai tuduhan tsb., ,,propaganda 
bohong dan fitnah tentang pe-rang kuman, jang dipimpin oleh 
Kussia ibu, Tea serangan terhadap PBB”, 

Da 'bisa da 
mai? a » 3 

  

“Gross seterusnja pe. 
kalau .memang benar bahwa 
pimpinan. baru Sovjet Uni .meng- 
hendaki perdamaian, bagaimana 

kita dapat mentjapai penjelesai- 
an masalah penting2, kalau sa- 
:tu pihak selalu menjehar2kan 
(tuduhan jang sama sekali bu- 

hong. Kemudian . dikatakannja 
pra 

tjun komunisme” itu menghen- 
daki supaja tiap2 orang takut 
kepada tetangganja. 

Orang2 tawanan supaja | 
A beri keterangan 

Gross kemudian mengadjukan 
sebuah resolusi, jang menghen- 
daki supaja para pembesar pi- 
hak Utara di Korea  idzinkan 
anggota2 angkatan — perang 
Amerika jang kini ditawan pi- 
hak Utara, dan dikabarkan: te- 
lah mengakui pemakaian sen- 
djata kuman oleh Amerika, su- 
paja mereka diangkut kedaerah 
netral Disana mereka diberi 
kelonggaran untuk ,,mentjeri- 
terakan duduk “ perkara jang 
sebenarnja kepada komisi PBB   (K.R.) jang tidak benpatakn 

  

4 Birma dan Yunnan adalah. 

mikian dikatakan oleh 2 orang 

batasan tadi, 

Diterangkan oleh Tin Koko, 

bahwa 5 bulan “jang lalu dia 

memimpin 509 pasukan Birma 

jang ditugaskan : menggempur 

pasukan Kuomintang di Tsung- 

yi, tetapi pasukannja itu tidak 

menembak pasukan Kuomin- 

tang. Mereka melepaskan tem- 

bakan2, tetapi tembakan2 ini | 

ditudjukan ke udara, demikian 

Tin Koko. a 

Menurut Tin Koko, perhubung 

an antara pasukan Birma dan 

Kuomintang adalah manis. Ser- 

dadu2 Kuomintang jang terta- 

wan diperlakukan sangat baik. | 

Dix 'perhah"— bertemus dengan 

djenderal Liu Kuo Chuan di 

suatu tempat dekat batas Bir- 

ma-Yunnan dan  mengadjukan 

permintaan kepada djenderal 

Kuomintang itu supaja menarik 

pasukannja dari wilajah Birma 

Gengan melalui wilajah Thailand 

ke Taiwan, tetapi permintaan 
itu telah ditolak oleh djenderal 

Liu, demikian Tin Koko. 

"Pasukan Birma dan 
| Kuomintang mendapat 
sendjata dari Amerika. 

Selandjutnja. dikatakan, bhw 

dalam perang dunia II dia ber- 
sahabat baik dengan djenderal 
Tu Li Ming jang tewas dalam. 
perang saudara di Tiongkok. 
dan dengan  djenderal Sun Li 
Jen jang dewasa ini mendjadi 
panglima besar pasukan2 Kuo- 
mintang di Taiwan. 

Salah-satu - sebab, mengapa 
pasukan? Birma dan Kuomin- 
tang tidak harus saling gempur, 
menurut Tin Koko, karena me- 
reka mendapatkan alat sendjata 
dari Amerika Serikat. 

Sekalipun pemerintah Birma 
memandang pasukan2 Kuomin- 

tang itu sebagai agressor, akan 
tetapi pasukan Birma tidak ber-' 
pendapat demikian, karena. ja- 
kKin maksudnja pasukan Kuomin 
tang tsb. adaiah - memperoleh 
pangkalan guna melakukan se- 
rangan terhadap Tiongkok Da- 
  

mata uang logam misalnja, ti- 
dak nampak lagi sebanjak dulu- 
nja. Saja tidak bisa mendapat 

keterangan jang pasti, kema- 
na perginja barang2 itu. 

"Kami disini - tetap bertahan, 
Belanda tidak datang kedaerah 
ini”, Kata beberapa saudara di-. 
sana dengan “bangga. ,,Modal 
perdjuangan republik Indonesia 
jang paling utuh”. 

Saja katakan, banwa seluruh 
daerah Indonesia im adalah mo- 
dal perdjuangan kita, sama pen 
tingnja, tidak ada melebihi jg 
lain. Mungkin Belanda tidak 

melihat gunanja tempo hari un- 
tuk menduduki daerah 1ni, dipan 
dang dari sudut militer dan eko 
nomi. “Djedi kalau Belanda tera | 

'po harj tidak: menduduki daerah 
ini, itu djangan merupakan: 'ke- 
banggaan bagi saudara2 disini, 
tethpi -seharusnja kesempatan 
itu dipakai  sebaik?nja untuk 
pembangunan 1 maa kata 
saja. 

Mereka "ng 

Ti ia 1 . & 

Mombbak apa jang. saja lihat 
dan dengar, alangkah baiknja 
djika pemuda-pemuda berasal 
dari Atjeh jang kini menuntut 
peladjaron diberbagai tempat 
dipulan Djawa ini suka kembali 
nanti untuk memasuki masja- 
rakat disana, ' Dengan begitu 
lambat laun bisa diharapkan 
suatu perobahan dalam tjara     — Musetm dj Kutaradja, diwak- 

tin Tana Kala kn anis 3 baal 

Kengeidakan, Kena | ra Men Harangz, 1 

| berpikir jang tidak berapa luas   "ala noah moejornkat didaerah 
ibu, 1 

Sendjata2, Amerika buat pasu- 
'kan2 Koumintang di Birma 
ASUKAN2 Birma dan Kuomintang di perbatasan antara 

sahabat dan bukan musuh, de- 
opsir tentara Birma  jaitu 

Kapten Fin Koko dan rekannja Tin Sha di Singapura, 
Selealipi pemerintah Birma mengakui pemerintah RRT 

menggempur 
Danukang “Komunis dari pada pasukan? djenderal Li Mi di per- 

rat,.demikian Tin Koko jang 
achirnja  menerangkan,: bahwa 
Taiwan baru2 ini telah mengi- 
rim 'opsir untuk  pasukan2nja 
di Birma dan menurut berita2- 
jang tersiar, antara mereka 
teraapat djuga Ops2 Amerika, 

Thailand memberi izin. 

Bertalian dengan ini, A.F.P. 
selandjutnja ' beritakan dari 
Bangkok, bahwa perdana men- 
teri Phibun darj Yhailand telah Le 
menjatakan, bahwa pemerintah- 
nja bersedia memberi.izin pasu- 
kan Kuomintang . jang ditarik 

dari Birma melajui wilajahnj 
Tetapi dengan sjarat, bahwa | pas f 
sukan2 “sb. harus dilutjuti se- 
.helum memasuki wilajah Thai- 
land dan ada persetudjuan an- 
tara Amerika - Inggeris dengan 
Taiwan atas penarikan pasukan2 

Kuomintang dari Birma itu. 

Taipeh tidak mau pikul 
tanggung djawab 

Pemerintah Tiongkok Kuomin- 
Pemerintah Tiongkok Kuo- 

mintang,  sefjara resmi telah 

menjatakan tidak bertanggung- 
djawab atas adanja pasukan? 
gerilja Kuomintang  diwilajah 
Burma bagian utara, 

Djurubitjara. pemerintah di 
Taiwan,: Dr. Shen Chang Huan, 
mengatakan, bahwa sedjumlah 
serdadu Kuomintang, jang mu- 
la2 dipimpin oleh Djenderal Li 

Mi dipropinsi Yunnan, jang ti- 
dak mau menjerah kepada ten- 
tara Kungchantang, ter paksa 

. melarikan diri ,,kedaerah perba- 

“nitya Politik, jaitu bahwa 

orang tawanan perang sama se 

“du, bahwa.   

Jang dimaksudkan Gross de- 
ngan daerah netral tadi, ialah 
salah satu negara 'jang tidak 
ikut berperang pada pihak PBB 
di Korea atau tidak menjokong 
atau menjetudjui tindakan 
agressor2 di Korea”, 

Dikatakannja bahwa apa jg. 
Oleh pihak Utara disebut penga- 
kuan2 2. opsir Amerika tentang 
serang kuman itu, adalah isap- 
an djempol belaka. 

Gross mengemukakan apa jg. 
dikatakan Andrei Vyshinsky ke- 
tika November 1952 kepada Pa- 

,se- 

kali.tidak bisa menjatakan ke- 
inginannja setjara bebas”. 

Achirnja Gross mengatakan 
bahwa ,Stalin sendiri jang 

mendapatkan tehnik kebohong- 
an perang bakteri, ketika Ja- 
nuari 1933”. 

' Indonesia sokong mosi 
Sovjet. 

Sebelum dilakukan pemungut- 
an Suara ntengenai mosi Sovjet 
Uni, supaja wakil2 RRT dan Ko 

-yea Utara diundang utk mengha- 

diri perdebatan tentang perang 

kuman dalam PBB, wakil In - 

donesia Lambertus N. Pa- 
lar menjatakan bahwa ja akan 
sokong mosi Sovjet tsb. 

Adalah suatu kebiasaan, utk. | 
mendengarkan keterangan ke- 
dua pihak, kata Palar, UP, 

Seperti diketahui, wakil So- 
vjet Uni Valerian Zorin minta, 
agar supaja dalam perdebatan 
tentang masalah tadi hadir pula 
utusan2 RRT dan Korea Utara, 
ialah 2 negara jang dipandang- 
nja setjara langsung bersang- 
kutan, 
  

tasan antara Burma dan Yun- 
nan” ketika tahun 1950. 

Dinjatakan, bahwa pemerin- 
tah Kuomintang tidak melaku- 
kan pengawasan atas pasukan2 
Kuomintang jang kini masih 
ada di Burma, 

Seperti telah diwartakan, 
Burma ketika hari Kamis j.l. 

dengan resmi telah minta supaja 
"PBB dalam persidangannja jg. 
sekarang ini mMentjap Tiongkok 
Kuomintang sebagai agresor: 
minta supaja Dewan Keamanan 
mendjamin keutuhan wilajah 
Burma dan supaja 12.000 serdadu 

“'Kuomintang jang ada di Burma 

tadi diusir. 

. Burma sudah pernah menga- 
pasukan2 Kuomin- 

tang jang ada-dalam batas2 wi- 
lajah Burma itu bertempur me- 
lawan pasukan2 pemerintah 
Burma dan menggabungkan di- 
ri dengan pasukan2 pemberon- 
tak Karen. — UP. 

  

USUL MOSI RONDO- 
». NUWU CS. 

Akan dibitjarakan sidang 
pleno parlemen Senin ini. 

Senin pagi ini parlemen me- 
nurut rentjana akan adakan si- 

dang pleno terbuka untuk bitja- 
rakan usul mosi O, Rondonuwu 
cs jang meminta dibukanja per- 
wakilan Indonesia di Moskow 
tahun ini djuga, Menurut atjara 
parlemen, Menteri Luar Negeri 
akan hadiri sidang itu. — Ant, 

£   

   
Andrei. Vyshinsky, wakil te- 

tap Sovjet "Uni dalam PBB 
| tidak hadir dalam perdebatan 

tsb. tadi. . 

He Sovjet di- 
tolak, 

Berita menjusul mengatakan, 
bahwa Panitya Politik Sidang 
Umum PBB telah menolak per- 
mintaan Sovjet, supaja wakil? 
RRT dan Korea Utara diundang 
untuk menghadiri perdebatan 
dalam PBB, mengenal masalah 
perang kuman. 

Mosi Sovjet jang Ne 
oleh Valerian Zorin ini ditolak 
dengan 40 suara lawan 15 serta 
5 blangko, Jang menjetudjui 
mosi Sovjet ini, ialah 5 negara 
Blok Sovjet, dan negara2 Blok 
Asia/Afrika. AFP. 
  

  

Olahraga: 
  

Seleksi pemain 

    

  

PSSI 
ke Hongkong selesai 

berlangsung pertandingan 
Harimau lawan PSSI sisa Djabar 

ARI Web jang lalu dilapangan Ikada Djakarta telah 

sepak . bola antara kes. Saga, 

dengan. kesudahan 3 — 
untuk kemenangan Harimau. Pe rtandingan berdjalan lebih seru 
dari hari pertama pertandingan segi tiga antara kes. PSSI 
Banteng lawan PSSI sisa Ujat ar jang berachir dengan angka 
3 — 3. 

Harimau ditjukur 0 — 8 

oleh Banteng. 

Selandjutnja dalam pertandi- 
ngan hari ketiga kemarin anta- 

  

  
Duta Inggeris jang baru Mr. 
ini telah  menjerahkan 

Osaar Morlan,. baru . baru 
Surat kepertjajaan kepada. Presi-. 

den, disaksikan al oleh Menteri L.N, Mukarto, Protokol Kem. 
L.N, dan Amggoia2 Kedutaan Inggeris. -— (IPPHOS). 
  

Indon utan Khan: 

  

  

Peladjari tuntutan Indonesia 

mengenai Irian Barat 
Dan pengaruh Belanda dalam per- 

ekonomian Indonesia 
ENJAMBUNG berita tentang tibanja 
Sekretaris Djenderal Kuktamar El 'Alam-II Islamy ,,World 

Inamullah Khan, 

Moslem Conference) di Medan tanggal 24-3 kemarin dari Ka- 
rachj untuk menghadiri Muktamar 'Alim Ulama dan Muballigh 
Islam seluruh Indonesia, jang sedianja akan diadakan mulai 

tgk 25 sampai tanggal 29-3 ja.d. di Medan, akan tetapi karena 
satu dan lain sebab diundurkan sampai tgl, 11-4 — 15-44 j.a.d. 

dapat dikabarkan lebih landjut, bahwa Inamullah Khan akan 
tidak menantikan berlangsungnja muktamar 

29-3 ini djuga ke Pakistan dan oleh karena itu kembali. tgl. 
tsb. dan akan 

selain akan mengadakan pertemuan dengan umat Islam djuga 
akan bertemu dengan masjarakat Pakistan didaerah ini. 

: Dalam satu konperensi pers 
pagi ini Inamullah Khan me- 
njampaikan salam dan hormat- 

nja atas nama umat Islam di 
Pakistan kepada kaum Muslimin 
di Indonesia. 

Perlu ditambahkan, bahwa 
Inamullah Khan adalah sekreta- 

ris dari Moslem Council of 
World Affairs jang berkedudu- 
kan di Karachi dan ketua dari 
Pakistan Youth Movement. 

Diterangkannja, bahwa sung- 

guhpun umat Islam sebagai di 
Pakistan dan di Indonesia bera- 
da dibawah pendjadjahan dima- 

sa lampau, - namun demikian te- 
lah kembali bertjahaja sinar 

Islam. Dia mengemukakan pen- 
tingnja kewadjiban terhadap 
negara, akan tetapi disamping 
itu orang djanganlah melupakan 
kewadjibannja. sebagai seorang 
Muslimin, Berhubung dengan ba. 

haja bandjir jang menimpa diri 
rakjat Atjeh, dia  menjatakan 
simpatinja jang sangat besar 

  

Perdagangan Hongkong merosot 28 pCt, 
Karena Embargo & pengawasan atas import-export 

MENURUT madjalah ,,Mingguan Ekonomi” jang diterbitkan 
di. Shanghai, karena embar go oleh Amerika Serikat ter- 

hadap RRT dan pengawasan atas 
telah menjebabkan kemerosotan : Inggeris, 

mian Hongkong. 

Volume perdagangan Hong- 
kong selama tahun 1952, mero- 
sot lebih dari $ Hongkong 

2.600.000.000, . atau 284 djika 
dibandingkan dengan keadaan 
tahun 1951. 

Tahun 1952. berachir dengan 
kerugian sebesar lebih dari 800 
djuta dollar Hongkong, atau 
2 kali lipat kerugian balans 

| tahun 1951. 
Kaum pedagang di Hongkong 

terus - menerus hidup dibawah 
bajangan kesepian pasar, keme- 
rosotan harga dan kebangkru- 

tan, 
Kemunduran perdagangan itu 

telah memberi pukulan hebat 
kepada perindustrian di. Hong- 

kong. 
Kaum pengusaha, pabrik 

Hongkong terpaksa melepaskan 
pasar mereka di' Tiongkok da- 
rat dan mereka alami saingan 
hebat dari Djepang didaerah2 
seperti.Asia Tenggara, 
Akibatnja ialah bahwa peru- 

sahaan2 industri di Hongkong 
terpaksa tutup atau mengura- 
ngi produksinja. 
Menurut keterangan kantor 

perburuhan Hongkong, selama 
tahun 1952 ada 134 pabrik dan 
bengkel djatuh bangkrut disa- 
na, atau rata2 1d pabrik dan 
bengkel tiap2 bulan. Dalam 
angka ini, belum lagi terhitung 
perusahaan2. ketjil, 
Menurut perkiraan, 5074 dari 

buruh industri2 penting Hong- 
kong seperti pabrik2 korek api, 

kantjing, barang? gelas, meniti 

lam, kulit dan sabtin- telah ke- 
8 

  

  
di 

  

import dan export oleh 
dalam perekono- 

hilangan pekerdjaan mereka 
— Hsin Hua, 

Serdadu2 Amerika ba- 
las menjerang 

Serdadu2 tentara laut  Ame- 
rika. telah menjerbu bukit ,, Ve- 

gas” dan berhasil memperoleh 

kedudukan sedikit dalam usaha 
mereka untuk merebut kembali 

kedudukan bukit itu dari tangan 

pasukan2 Tionghoa, Bukit ,,Ve- 
- jalah salah satu dari dua 

  

buah bukit jang pada Kemis 
malam kemarin direbut oleh pa- 
sukan2 Utara dalam serangan2 
"gelombang mnusi'a' jang dila- 
kukan oleh pihak Utara terha- 
dap 10 kedudukan pasukan2 ten 
tara laut Amerika difront Ba- 

rat. ! 
Sera pembalasan serda- 

du2 Amerika itu dilakukan da- 

lam dua gelombang dengan  di- 

bantu oleh tembakan2 meriam, 
mortir dan meriam2 tank Seri- 
kat. Menurut wartawan  U.P. 

pada djam 6 sore hari Djum'at 

ini pasukan2 Amerika telah be- 
rada dalam djarak 100 meter da 

ri puntjak bukit tersebut dima- 

Ir 

    

  na pertempuran seorang lawan 

seorang mulai berkobar. — UP. 

  

melanda di Atjeh, maka apa jg. 

  

# 

atas penderitaan rakjat disana, 
karena katanja kalau bandjir 

dirasakan rakjat disana akan | 
dirasakan djuga oleh kita seba- j 
gai umat Islam, karena Nabi | 
Muhammad telah mengatakan 
bahwa umat Islam itu adalah 

satu, 
Pendjadjahan ekonomi 
sama hebat dengan 
pendjadjahan politik. 

Perkundjungannja ke Asia 
Tenggara ini adalah djuga seba- 

gai. satu perdjalanan -. untuk 
mempeladjari perkembangan 
Islam di Asia Tenggara... Dari 

Karachi ia terus ke Colombo di- 
mana terdapat setengah .djuta 
kaum Muslimin dan selain dgn. 
maksud menghadiri muktamar 
jang akan diadakan di Medan, 
dia djuga akan  mempeladjari 
perdjoangan  rakjat Indonesia 
menuntut Irian Barat , kembali 

dan djuga soal2 politik serta 
tjengkeraman ekonomi Belanda. 
Dalam hubungan ini dia mene- 
gaskan bahwa pendjadjahan eko 

nomi adalah sama hebatnja de- 
ngan pendjadjahan - politik di- 
peringatkannja akan Sifat kaum 
pendjadjah jg benar memberikan 
sesuatu dengan tangan kiri tapi 
mengambilnja kembali dengan 
tangan kanan, 

Bangsa Indonesia harus 
hekerdja keras. 

Ditekankannja, bahwa tugas 
dari bangsa Indonesia belum la- 

gi habis dan harus membangun 
dengan segala tenaga jang ada 
dan ini tidak lain berarti kerdja 
keras, Dalam hal ini diperingat- 
kannja, bahwa tidak ada kawan 

dan pekerdjaan pembangunan 
itu harus dipikul dan dikerdja- 
kan dengan tangan sendiri. Dja- 
ngan dilupakan, kata Inamullah 
Khan, bahwa pembangunan dju- 

ga harus berdjalan dengan ren- 
tjana jang baik, karena dengan 
tiada rentjana jang baik peker- 
djaan akan sia2. Dia memper- 
ingatkan dalam hal ini keterang   (Bersambung hat 4). 

  PETA RAP MEP MIE TA MR RAR paman 

  

2 

ra Harimau. dengan Banteng, 

Harimau menderita kekalahan 
besar jaitu dengan angka 8 — 0 
untuk Banteng. Jang mendjadi 
bintang “lapangan pada “sore 

kemarin itu jalah Ramung dari 
Makassar jang berhasil mentje- 

tak goal tidak kurang dari 5 

buah. Barisan ' penjerang Hari- 
mau tidak berdaja menghadapi 
barisan belakang Banteng. 

Dengan demikian maka selek- 

Si pemain2 kesebelasan PSSI 

jang akan dikirimkan ke Hong- 

kong kini sudah selesai, 
  

KOMPETISI P.S.I.M, : 

SINAR MATARAM — 
BROWIDJOJO I - 0 

Hari Minggu sore kemarin di 

Kridosono telah dilangsungkan 
pertandingan kompetisi P.S.I.M. 

klas Atas antara kesebelasan 

Sinar Mataram lawan kesebe- 

lasan Browidjojo. Meskipun pa- 

da sore,hari itu turun hudjan, 

tetapi pertandingan tetap dilan. 

djutkan. Djalannja pertandingan 
dari permulaan sehingga sam- 

pai penghabisan - sangat ramai 
Gari kedua belah fihak ganti ber- 

ganti mengadakan serangan2 dan 
penggerebegan2. Tetapi sajang, 

baik Sinar Mataram, maupun 

Browidjojo . tiada ' mempunjai 

schutter, sehingga mana tiada 

| pernah ada bola jang membaha- 

jakan bagi. kedua belah pi- 
hak. Pada sore hari itu  per- 
mainan fihak Browidjojo sangat 

rapinja dan kelihatan “ lebih 

tinggi spelnja. 
Mungkin - karena litjinnja Ia- 

pangan, fihak Sinar Mataram 

pada sore hari itu tidak dapat 

mendjalankan samenspel jang 

baik. Stand sebelum  mengaso 

1 — O untuk kemenangan Sinar 

Mataram. 

Sesudah pertandingan. babak 
kedua dimulai, djalannja pertan- 

dingan lebih seru dan ramai, te- 

tapi fihak Browidjojo tetap di- 
fihak jang menguasai bola.  Ka- 

rena fihak Browidjojo memang 

tiada mempunjai schutter, ma- 
ka berkali-kali kesempatan jg. 

baik untuk mendjebolkan ben- 

teng Sinar Mataram tidak berha. 
sil. 8 

Sampai “achir “stand tetap 

1 — 0 untuk kemenangan Sinar 

| Mataram, 

PERTANDINGAN BU. 
LUTANGKIS 
K.R, sediakan hadiah 
langganan gratis 3 bl. 

Persatuan Bulutangkis Selu- 

ruh Indonesia tjabang Magelang 
pad tanggal 26-4, 1,3 dan 10-5 
jang akan datang bermaksud 
akan “mengadakan  pertandi- 
ngan badminton guna merebut 
kedjuaraan perseorangan tahun 
1953 untuk seluruh daerah Ka- 
bupaten Magelang. 
Untuk pemenang "akan, dibe- 

rikan hadiah, Pihak Kantor K R 
tjab. Magelang dim hal ini djuga 

menjediakan hadiah berupa lang 
ganan gratis harian K.R/Kawan 
ku, atau madj. Minggu Pagi se- 
lama 3 bulan. — (Kor). 
  

Dunia sana-sini : 

xXx Herbert Morisson, bekas 

Menteri LN Inggeris, dalam pi- 

dato radionja telah mengandjur 
kan, agar Sovjet Uni bekerdja 

bersama dengan negara2 Barat. 

Xx Sir Charles Keightley, 

panglima besar pasukan2 Ingge- 
ris di Timur Djauh, telah menga 

dakan kundjungan ,,routine” ke 
Hongkong, dari Singapura, 

x  Klpidio @uirino, presiden 

Pilipina, 'dalam  pertemuannja 
dengan Adlai Stevenson, telah 
membitjarakan ,,soal2 penting” 
tentang Korea & Djepang. 

Xx Djenderal Naguib, perdana 
menteri Mesir akan turut ber 

unding dalam pembitjaraan jang 

akan diadakan oleh menteri LN 
Mesir ' Mahmoud Fauzi dan 
Menteri Negara Inggeris Selwyn 
Lloyd, mengenai Sudan, 

»x Maurice Thores, Pemimpin 
Komunis Perantjis. jang kini 

ada di Moskow, telah minta visa 
Inggeris untuk kembali ke Pe- 
rantjis. 

  

  

PHE DIONT SEE MP Pl 

    ringnja telah saja ambil 

— Indjak Saha gas-nja Dean! Difalkigtni 
pelan?! Kita sudah hampir mendekati 
Hatcher! Ia tidak tah, bahwa seke- 

— Ada jang rusak pada mesum ja, Kiyg! 

  

an Tetona, bukalah tai itu. Saja 

akan ambil perkakasnja! 

  
bensin. 

KING OF THE ROYAL MOUNTED (24) 
OeE "TAKEA A2OK INDER HET 

Li lb GET THE TOOL KU, 

  

— Darbiratoria kosong! Telaah 

 



       
    
kali sadja 
anggauta apa @iadjak ber- 
unding. Kalau mereka mengeluh 
tentang harga jang naik dan ba | 
rang jang hilang, tentunja su- 
ami-swaminja tidak tega, lamias 
awasi benay, mana barang jang 

rang pang bom bersembunji di 

gudang, bukan 
Tapi, kalau na isteri ang 

gauta Sarbuto itu tidak ada ala 
san untuk Pa '... 
entah Bu Is, K3 

Dari kereta Bikate terima 
surat dari sdr. Santosa, jang tje 

—. rita begini: 
. »Di Magelang sekarang ini ba 
0 anak2 main2 dengam sebu- 
ah permainan jang menjerupai 
pistul dan dapat dibunjikan de- 
ngan Si Korek @pi. Saja lihat 

di Jogja dulu permainan sema- 

tjam itu dilarang. Apakah di 
Magelang tidak terlarang djuga 
sekarang Ini?” 

—.. Terus terang sadja Berabe ti- 
dak tahu, apakah permainan ma 
tjam itu terlarang ataukah tidak 

ng AI Jogja. Sebab anak2 Berabe 
sendiri sering tjuri2 korek ba- 

. paknja untuk dibuat pistul-pis- 

tulan sematjam itu, 
- Apakah dj Magelang tidak ter 
larang, 'itupun Berabe tentu ti- 
dak tahu, Tentunja Bung Sam- 

tosa lebih tahu. . 
Berabe sendiri sih memang 

sering2 kaget setengah mati, 
kalau dengar ledakam sematjam 

itu. Djadi kalau dilarang, tentu 
Berabe amat gembira. Tapi ka- 
Iau tidak dilarang djuga, wahai 
Bung Santosa, .... reken2 lati- 
han dengar Jelek, gunung M “1 

KR “ 

ata tahu, lain hari Merapi 
mengeluarkan PT 

Menurug Bs aa ke- 
1 tua Fakultit Techniek di Jogja, 

- | satu kesulitam ialah soal dosen. 
B: Fakultit tersebut mesti pindja 

AA tenaga kementerian2 jang. 
datangnj sebulan sekali. lantas 
beberapa hari berturut-turut se- 
kaligus memberikan kuliah jang 
mestinja diberikan beberapa ka- 

Ii dalam waktu satu bulan. 
Berabe dapat pahamkam: be- 

berapa hari lamanja mahasis- 
wa2 mesti tele-tele, Iha Wong di- 

blebek kuliah terusimenerus. 
Maka Berabe setudju sekali, 

  

bibit dosen. Supaja lekas2 susu- 

Pe nan dosen fakultit2 bisa leng- 

E kap. Kalau ada dosen jamg da- 
53 tangnja bulanan . . - . . waduh 

K3 » meskipun tjuma sebulan 
- sekali . . . . mahasiswanja kan 

  

  

3 , pujang ! : 

JOGJAKARTA : 

$ MENGHADAPI  PERGE- 
DUNGAN UII 

Dalam sidangnja pada hari 
Minggu kemarin jang dipimpin 
oleh K.H.R. Faturrachman dan 

dihadiri oleh anggota2 dari dae- 
rah Jogjakarta dan Solo Dewan 
Pengurus Pusat U.LI. telah me 
ngambil keputusan untuk menju 

- sun Konsulat2 di Daerah2 jang 
dipandang perlu untuk seluruh 

gan Dewan Pengurus “U.LI. 
“ membantu usahanja- Ydalam me- ! 

laksanakan pergedungan U.I 1 
jang menghendaki beaja seba- 
njak Rp. 100.000.000,—, 

$ Pan itu direntjanakan me- 
"3 empurnakan usaha Pertjeta- 

: Kan LI jang kini tampak ke- 
madjuannja dan mengesahkan 

(anggaran dasarnja sebagai Ja- 
jasan jang tjukup luas. Antara 
lain untuk menerbitkan, mengim 
port. dan  meng-export buku2, 
madjalah2, harian2 dan pula: 
nan2 dis x 
Dalam sidang tersebut, dinda: 

kan pula upatjara penjambutan 
Sar. R. Wiwoho, jang baru sa- 
dja akang dari luar negeri. 

DISAMBAR PETIR 
Seorang perempuan bernama 

- Bok. P., dari desa Gandjuran de 
kat setasian Medari, ke “te 
lah disambar petir, sewaktu ia 
berada Na yumatn ja sen- 

diri. 
Menutup keterangan selandjut 

nja, sebelum petir tersebut 
menghampiri Bok P3 telah me- 

“ njambar terlebih dulu pohon ke- 
lapa. hingga menjebabkan be- 
berapa Mer AN, pada Puan: 
nja. 

ULANG TAHUN KEDUA 
P. B. SURYA 

Sabtu malam jang lalu ber- 

tempat di Gedung ya PB. 

Surya melangsungkan hari 

ulang tahun kedua jang dimeri 
ahkan dengan teri-tarian | 

Kelana, entjak dan Bar it 

: dr Wabirun Ketua P. B. Sur. 

Aa 

    

   
   

memang sudah habis, mana ba- ' 

un ana Sa “ 'sangat | H 
“gembira dengar is aa Seni He 

Pe aa 
san dan Arlodji. 

s Dena: Apa anu |" 

» | karang segala2nja berdjalan “de- 

paling besar 

  
$ 

  

: Peldiri duta “Tak 
“0... mengenai 

Irian Barat 
"Endek tuan an hal, 8). 

an Nabi Muhammad, jang me- 
ngatakan bahwa hikmat itu ha- 
us. ditjari, 

 Diperi gatkannja pula bahwa 
rkembangan dunia Ser 

  

pat dan karna itu pula    

Den Nak boleh ketinggalan |. "5. 

| dengan djalannja perkembangan 
dilapangan manapun djuga. 

“Filosofi Islam musuh ka- | 
— pitalisme dan komunisme. 

(Dalam pertentangan dunia se. 
“karang Inamullah Khan kemu- 
kakan pentingnja aspek2 nasio- 
nal. Diterangkannja bahwa filo- 
sofj Islam “adalah musuh jang 

“dari kapitalisme 

| dan komunisme. 
| djuga diakui oleh Prof, Gibson 
dari Oxford University di Ing- 
geris, mengatakan bahwa aga- 
ma Islamlah jang bisa mengim- " 
bangi kedua isme itu. 'Hanja 
pokoknja sekarang bagi kaum 
Muslimin bagaimana mendjadi- 
karnnja satu 'kenjataan, Dalam 
huhungan ini dia melihat baiknja 
Chadakan “satu commenwealth 

Lantara negara Islam. 
Untuk menimbulkan lebih ba- 

njak” understanding menurut 

pendapatnja dan baiknja kalau 
dinegara2 Islam diadjarkan pu- 
la bahasa2 jang dipergunakan 
disegara2 Islam umpamanja ba- 
hasa Urdu, Arab, Parsi dan 

Turki, 
| Selandjutnja dia memperingat 
kan pentingnja sekarang orang 

berpikir praktis dan djangan ha 
nja mengatakan bahwa Islam 
itu kuat, 

Pakistan belum tetapi 
akan  djadi negara 
Islam, 

Mengenai istilah negara Islam 
| dikatakannja, bahwa Pakistan 
benar satu negara kaum Muslim 
akan tetapi belumlah ia meru- 
pakan satu negara Islam. 

Kini oleh panitia perentjana 
undang2 dasar jang baru dari 
Pakistan sedang disiapkan satu 
rentjana undang2- jang berda- 
sarkan agama Islam, Diterang- 
kannja, bahwa kalau dunia me- 
ngatakan kedaulatan adalah da- 
lam tangan manusia maka Pa- 
kistan menganggap kedaulatan: 
adalah kedaulatan Tuhan dan ini 
akan merupakan satu tantangan 
pada dunia luar. Ditegaskannja 
pula, bahwa dengan diumumkan 
nja Pakistan kelak sebagai ne- 
gara Islam, maka ini tidak ber- 
arti bahwa kepenti 
an ketjil akan tidak terdjamm, 
tetapi sebaliknja, 

Tentang Kashmir: 
ngatakan, bahwa 
bagi rakjat Pakistan adalah 

dia me-   
     

    

  

kalau" selekas-lekasnja timbul 

Indonesia sebagai perwakilan | 

masalah hidup atau mati, dan 
dilihat dari segi mana djuga. 
Kashmir adalah sebagian dari 

pa tak 

Pakistan setelah kedaulatan di- 
serahkan oleh Inggeris, diterang 
kannja bahwa keuangan Pakis- 
tan djuga sangat djelek, akan 
tetapi Pakistan mempunjai #hli2 
keuangan jang baik serta satu 
rentjana ekonomi jang baik. 
Dalam " hubungan keuangan 

pentingnja masalah Kashmir 
segera diselesaikan, karena de- 
ngan selesainja soal Kashmir, 
jang meminta 50x dari perbe- 
landjaan negara untuk pertaha- 
nan, Maka usaha kedjurusan 
Pe nan dapat dilantjar- 
an. 5 

. Dinjatakannja, bahwa -poli- 
tik luar negeri Pakistan adalah 
bebas, walaupun dalam ketega- 
ngan 'sekarang, Pakistan agak 
tjondong keblok Barat. 

Achirnja sebagai seruanja ke 
pada masjarakat Pakistan “di- 
daerah ini ia mengatakan, bah- 
wa masjarakat Pakistan di Ir- 
donesia haru: bertindak lajak 
duta2 dari, negzaranja dan me- 
reka harus isiu benar bahwa 
  

dan faedah keolah  ragaan dan 
maksud tudjuan P.B. Surya jang 
didirikan dengan susah-pajah 
serta penuh Kesadaran. Selain 
itu ada dikandung maksud, bah-   

Ih: 

  

   

  

atas pada olah raga Badminton, 

5 bola, ping-pong  sadja, 
api djuga olah-raga 

antaranja,.schaak, Bridge dsb. 
Sambutan2 dari Sdr Mandio 

sebagai “wakil dari pimpinan 
KPP” Jogja dan Sdr. Sunardi Ke' 
ala Pengawas Kas. antara lain 

mengesankan ' sebagai . doro- 

F 
|
 

akan tertjapai, apabila tidak 
disertai semangat, keuletan, ke- 
tabahan dan kedjudjuran. Ke- 

mudian disamping sukaria di- 
adakan malam per pisahan 22 
pegawai KPP, Jogja jang akan 
dipindahkan ke KPP Semarang. 
Malam peringatan ini ber- 

langsung hingga djam 24.00 dan 
mendapat kundjungan hangat.   

lam 

| gas pegawaj 

PEGAWAI KANTOR URU 
.SAN ASAMA DI- 

SUMPAH 
Pada hari Sabtu tg, 28-3-53, 

bertempat di Bangsal Agung 
| Mesdjid Besar Jogjakarta, oleh 
K. H Farid Ma'ruf selaku Ke- 

pala Kantor Urusan Agama Dae 
rah Istimewa Jogjakarta telah 
dilakukan upatjara  penjumpa- 
han atas beberapa orang pega- 

Daerah, terdiri atas 2 orang pe- 
gawai golongan 5/C, 8 orang 5/B 

(terhitung ajuga 5 Penghulu 
dan 3 orang Kepala Penata Usa. 
ha), 4 orang 4/C dan 8 orang 

Penjumpahan atas pegawai 
golongan III kebawab akan dila 
"kukan di K.U.A, Kabupaten ma 
s 

Ft “Dalam upatjara tersebut K. 1" 
& | Farid Ma'ruf memberikan ama- 

nat penting tentang sifat dan tu 
Kantor Urusan 

Agama, sebagai pendjabat ne-   ya menguraikan tentang arti 

  
geri dan sebagai orang beraga- 

Dan /hal ini 

gan golong- | 

Soal Kashmir. | 

s masalah ini! 

— Berkenaan dengan keadaan di 

ini djuga dia memperingatkan 

wa P. B. Surya tidak hanja ter- 

. otak di- 

ngan, bahwa sesuatu tudjuan ta' . 

waji K.U.A, Kabupaten2 seluruh | 

mereka ini adalah dinegara sa- 

Perlu diterangkan, bahwa 

akan membuka sebuah sekolah 
dimana djuga akan diadjarkar 

bahasa Indonesia. — Ant, 

  

RHUBARB 
| (Paramount). 

Film ini sama sekali tak ma- 
suk akal. Hanja perusahaan 
Film Amerikalah jg Mau mem- 
buat film sematjam itu. Tjerita- 
nja mengisahkan seekor kutjing | 
djantan jang mendapat warisan 
aa sebanjak 30.000.000 dollar 
ari seor manager Base-ball, 
an aa Ta perempuan ma- 

nager hanja mendapat 60.000 
dollar. 

nja tjukup melihat dalam news- 
reel sadja Tak ada suatu ke- 
san jang berarti, Hanja disodori 
scene2 commical jang menggeli 

, Kan. Tapi kesejuruhannja tidak | 
dapat diterima. 

Film ini diputar di Rex, 

Radio 
SENIN 30 MARET 1953. 
Gelm.: 42,25 59,2 & 122,4 m. 

12.30 Hidangan siang oleh 
ROS. 
Rajuan ringan sebagai 
pengantar makan siang 

Dongengan Pak Katno. 

Ruangan Djapen Kota 
Pradja. 
Peladjaran njanji kanak2 
Tindjauan Luar Negeri, 

Ditaman sastera dengan 
| Kel. SMA-Bopkri. 
Imbauan malam, 
Krontjong / Stambulan 
oleh ORJ II. y 
Tindjauan tanah air 

bahasa Djawa. 
Keliling Nusantara dgn. 
Keluarga Kes. Djawas 

studio Jogjakarta, 

14.00 

17.00 
18.00 

18.30 
19.15 
19.45 

20.15 
20.30 

21.15 

21.30   

  

1 barjak permintaan, 
maka  diperpandjang sehari. 
Sekarang — PENGHABISAN : 

MEET ME AFTER 
THE SHOW 

k Betty GRABLE 
17 TAHUN ! 

| Memenuhi 

Mulai BESOK : 
RHUBARB 

— Ray MILLAND 
330-3 — Jan STARLING. 
  

Shots keolah-ragaan, sebenar | 

  
  

Bertundangan: 

IE UAP DJIE 
deng 

OEI (TAN): GIOK NIO 
Jogjakarta (Ngadiwinatan) 

Semarang “ (Djl. Sendjojo) 
30 MARET 1953. 368-3 

308-3   
  

aa maa Pena 
M. ARIF YOGI 
KODRAT TUHAN me- 
nerangkan hal. penghidupan se- 
nang/susah, Pertjintaan, Perka- 
winan, Pekerdjaan, Perdagang- 

an, urusan rumah tangga, ke- 
kajaan dan lain-lain. 
Segala matjam Ambeien Ba- 
wasir) tanggung bikin sembuh 
zonder potong. 
Menunggu kedatangan Tuan? 

dan Ra 

Hotel Djokja km. No. 2 

masjarakat Pakistan di Medan | | 

  

  

habat dan harus berusaha mem- (4 
| pererat perhubungan antara In- IN 

| donesia dan Pakistan, 

  

  

DUNLOP RUHBER Co. (INDONESIA) Ltd. 

deserves ren 

DUNLOP Tube, 

Ie 

AN 2 2G   
  

TUK OR Untuk MALAM INI dan BESOK MALAM mempersembahkan 

RA Tiongkok jang tak “asing lagihebat dan istimewanja : - 

"WU CRIA CHIH" Spesial untuk 13 th, keatas. 

  

  

tjelaan diseling 

«3 331-3 

pudjian. sering ja terima : 
nja tetap dikenang ! Karena ia djuga pembela Kemerdekaan Negerinja ! 
MAIN TIAP HARI EMPAT KALI, 

sampai ja meninggal nama- 

djam : 10. —5— 7. — 9. 
Untuk segala Umur ! 

334-3 

RAHAJU SEKARANG: 

Columbia mempersembahkan PAUL MUNI dalam: 

Deng an 1. Merle OBERON Cornel - WILDE 

Technicolor. 
Meriwajatkan hidup seorang pemain Concert Polandia . s SOE an Inn au 

Frederid Chopin betapa ia men-tenorkan lagu- lagunja . 

| 

  

  wo 

TETAP KUNANTI: 

»TAKDIR 
ILLAHI" 

mi 
Film MALAJA 

nomor 

335-3   
  

' BAH. INGGRIS. 

9 

  

  

Rombongan baru dimulai 
April. Pendaftaran sore di 
SEMERGO” Bintaran Lor 2. 

328-3 L 

Pramasastra Landjut./ 
Md. Lubis Rp. 8, — 

Pokok dan tokoh/Teeuw ,, 20,— 
Kesusasterain Ind./ 2 

Suprapto. ., by 

Kesusasterain Ind./ 5 
Simorangkir If a ,, 9,50 

1. Kimia/Sukonto 4 ». 3 — 
£ Kimia/Sukonto Eta DD — 
Batu udj. Kirata/Lieii » 8,— 
I. Falak/P. Simamora ,, 7,50 
Atmosfeer/Duliman » 0 

Hidrosfeer/Duliman . aa E— 

I, Alam/Ar. Iistrik/ 
Sasrisno TI, 9— 

1, Alam/Ar, Tistrik/ 
f Sutrisno II na 

I. Manusia/Judono.. ....., ha 
Perniagaan LN/G. Mulia ,, 10,50 

Hitung Perniagain I/ 
R. Sukatmo 

Cursus Costuam II... 
Cursus Costuum II 
Peldj. membuat pola . . 
Menggb. di SR./Th. Min 

». Pedoman/Th. Min ,, 
Metode Menggambar 

untuk guru? 

Ahli pendapat besar/ 
Idrus 

Tjerita Wanita 
termulja/Idrus 6,50 

Kakak & Adik Z. Usman 5,50 
Semua pesanan tambah ongkos 
kirim 10”. Sedikitnja Rp. 1,— 

TOKO BUKU 

GARUDA" 
  

  

PAGI : 
SORE : 

332-3 , 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai tg. 

Jajasan TRI-HUSODO” Bg. POLIKLINIK 
dibuka tiap2 hari untuk umum : 

djam 9 —12 dibawah pimpinan Dr. Rm. SRIJONO 

djam 5— “4 dibawah pimpinan Dr, R, SOEKONTO 

Djam bitjara : Pagi 9 —1. 

266-3 Sore 4—7. | Tugu Kidul 105 — Jogja. 

Pengumuman 
-4-1953, 

Jogjakarta, tg. 30-111-1953. 

Direksi. 

  

Tjerita : 

Dalang : 
Dalang 

Mulai: pukul 20. 30. 

326 -3. 

2 Pedeniiukan Wajang Kulit Istimewa 
untuk amal. 

“,PURBANING RAT”. 
Ki WIGNJASOETARNA dari 

Istana Negara — Djakarta), 

Di Gedung Negara Djokjakar.ta tgl. 2 malam 3 April 1953, 
Sumbangan R. 6,50 -—— seorang. 

Silahkan mengambil surat undangan di Djl. Mahameru 11 
Jogja, dari pukul 8.00 sampai piikul 14.00 tiap2 hari ker- 
dja, sebelum tanggal hari pertundjukan. 
“Tempat terbatas!! Tidak tjepat — kehabisan tempat!! 

PANITYA PERTUNDJUKAN WAJANG KULIT 
UNTUK AMAL. 

Solo , 

  

nan, dan diakui satu?-nja 

bawah sarangan, 

Rp. 1500, —.     287-3, NN 

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

MESIN HULLER 
.jang baik bikinan dalam negeri, semua dari Badja, 
Huller 2 P.K. didjalankan zonder Lisensi, 
sehari beras putih, Gabah/Padi kulit djadi dedek, keluar di- 

tida tertjampur 

Sedia djuga Huller 1 PK. diputar tenaga orang bisa di- 
tarik dengan motor 1 P.K. harga sama. 
Djangan beli Fa minta. Demonstrasi dgn. bukti. njata. - 

kapasiteit 2 tons 

beras harga sebuah 

LIEM BAN GOEI 

  

Wahid. | 

2-Fv/$-5201 

ITU TA' BENAR......... 
MINUMLAH SuSU Yap BENDERA 
AGAR BADAN DJADI SEHAT DAN 

DENGAN SENDIRINJA FIKIRANPUN 
TERANG 

  

      
   

  
  

  

  

    

NN PE aa 5 
KL EA SUSU MANIS 

. Gap BENDERA 

  

   

  

: an - NA panji ' : 2 TK 

bean kesempatan jig berharga dengan semestinja ! ! 
Pesanlah segera : 

Buku2 Udjian untuk masuk S.M.P, dsb. 

August Sunario — Kitab Latihan 
Udjian Bah. Ind. 4 Rp. 7,50 

'Idem Ni — Latihan  Udjian 
Sedjarah Ind... «6,50 

Idem .N — Latihan  Udjian N 
: Ilmu Bumi  roa 

Idem .. — Latihan Udjian 
"3 Berhitung P0 OA Lok MO 

,Bakti”, Jajusan W — Bahan | Udjian 
" Masuk Megah 
P Menengah nin 8,50 

Balmadi Sutadipura M. — Batu  Lontjatan 
beserta Kuntji .. »15— 

— SIAP utk. udji- ' 
an masuk al 
SGB. IST... La 

— Buku Guru 
(Kuntji) masuk 
SMP. SGB. /ST. 
berhitung 
Kuntji Kitah La- 
tihan Bhs. (SR. 
Ken Aa 
Kitab Latihan 
Bahasa (Udjian 
SMPN AR 
Latihan Sedjarah 
tanah Air .. 
Udjian Pemasu- 
kan SMP 

Kuntji Tahan 
VUdji 
Tahan Udji 
Latihan Persia- 
DAN serap iPad kai an 
Latihan . Udjian 

-Bhy, Indonesia .. 
Kuntji. Djl. Ma- 
Suk "ke S.M.P.... 
Djalan Masuk ke 

SM.P,-I 
5 : Djalan Masuk ke 

2 S:M.P. II 
Djalan Masuk ke 
S.M.P. III aa 
Udjian Masuk ke 

— Sek, Landjutan . 
Latihan Pengha- 

bisan Berhitung . 
— Latihan Terachir 

Ilmu Bumi Ind. .., 

Kami Lulus... . 
Pertanjaan Ber- 
djawab (Ilmu 
Pegat el nu 

— Pertanjaan Ber- 
djawab (Ilmu 
Hajat) II 

Hutagalung, J.M.S. 4 

Idem LI 

Ts 
- — Karwapi, E S. 

Idem 

Missat. Moh, T 

Oey Kwie Tek 

Pasaribu, S.M.A. cs. 

Idem 
Pimandjojo 

P
N
 

Rusdijono 

“Ta imand. Ke ai P. 

Idem “4 

Idem 

Idem 

Soebardji , RJ. 

Sukun Pribadi | Sukiran 

Sjarif, St. Djalius 

Timun Mas, N.V. 
Umar Singg gih 

Idem 

3,50” . | 

Buku2 peladjaran dan udjian utk. S.M. P.. S.MLA. dsb. 
Adang — Kumpulan Perta- 

njaan dan Soal2   
  

  

    
| 
I 
e Tengkon 2 Gm   

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1953 djam 

5.40 pagi di Rumah Sakit "SURAKARTA" Solo, anak ka- 
mi No, 3 berumur 2 tahun : 

R. PAULUS GABRIEL WIDYARTUNO 
Kepada: 

  

1). Pd, Rama2 C, Martawerdojo dan Rauna W.akkers, jang 
telah memberi Sakramen Kasantosan dan memimpin 
upatjara pemakaman, 3 

2). Dr. R. Agus Muljadi beserta sdr.2 Djururawat, 
3). Pengurus "PANGRUKTI LAJA KATOLIK" di Sura- 

karta, 1 

4). Bapak2, sdr.2 dan anak2 (perseorangan, Organisasi2, 
Djawatan2 dll) 

jang telah memberi bantuan ' moreel/materieeljkarangan 
bunga/tanda bela sungkawa, kami haturkan banjak terima 

kasih. 5 
Jang “berduka tjita: 

Ajah: I. SOEDADI, 
Anggota Dewan Pem. Daerah 

Kab, Karanganjar. 

ibu : X. SUNGATINAH, 
Bidan Karanganjar Solo, 

329-3 

    

Hodel Bh Jang Hap anak gg 
td kan melepaskannja. 1 

| GI Rp. 2120 Tak 
6 CTRn Ka 

:) Sepatu Ka | 
ang mole 

dalah lam 3matjam 
- warna en indah. 

Untuk TUAN2 
5 Jang baik 

| mutunja, Kuat 
tapi murah 

  

udjian perghabi- 
san Ilmu Kimia, 
SMA. Bag. B.. 
Tia Kmia. Ih... 
Soal2 Kimia utk. 
SM. dan SMA. 
(Teoretis, Siste- 
matis, dan Orga- 
nis) 
Asas2 Ilmu Alam 
utk. Sek. Mene- 

ngah Umum, Se- 
kolah Guru dan 

lain2 I 
Asas2 Timu Alam 
utk. Sek. Mene- 
ngah Umum, Se- 
kolah Guru dan 
PaIpp Ie aa ata 3 

mu Bumi IV 
(Ilmu Falak-Bag. NA 
Alam . Ekonomi 5 

Indonesia) . 2 
Persiapan Udjian 
Penghabisan Se- 
djarah Indonesia 
dan Tata Negara 

Udjian  Pengha- 
bisan S.M.P. 

Supplement (Me- 
muat djawaban 
soal2 dim buku 
Udjian Penghabi- 
BET MEP Ta 
Udjian Pengha- 
bisan.- Ss M.P: 
Bap An nana 3 
Udjian Pengha- 
bisan . S. M. P. 

aa tm 
Idem boa 

Abimanju 

Naa 
Gunarso, Ir. 

Karta, R.8.W./Maulana, A. 

Missat, Moh. 

Oey Kwie Tek 

Idem 

Idem Cs. 

Idem cs, 

Batu. Udjian I, 
Latihan Sedja- 

rah-Udjian Peng- 
habisan S.M.P... 
Terdjemahan 
Inggeris — Ind. 
utk. SMP. diberi 
pendjelasan dan 

anotasi 
Latihan 'Tataba- 
haza Ind. SMA./ 
SGA. 
Sasterawan2 In- 

donesia I 
200 rTanja Dja- 
wah, tentang Sas- 
tera Ind. 
Ilmu Ukur Segi 
Tiga dgn Soal2..,, 
Soal2 Ilmu Ukur 
(Udjian pengha- 
bisan SMP). 5 0 

Pesanan2 dari luar kota dengan poswesel dan harus di- 

sertai Porto 10, (sedikitnja Rp. 0/60) untuk tiap2 djilid. 

PEDAGANG dan TOKO2 BUKU mendapat potongan jang 

memuaskan. 
Keterangan lebih landjut pad 

Toko Buku GUNUNG AGUNG" 
djh. THAY SAN KONGSIE, 

Kwitang 13, Kotakpos 135, 

Simandjoentak, I.P. 

Situmorang, T.D, 

2 

| 
) 8,50 

Sjarif. St.- Djalius : 

2,50 »7 

Usman Effendi m 2 Naa 

Idem, 

” 7 II 

Van Thyn, Dr. A, cs. 
» 13,— 

Zainluddin, cs. 

2.3   
  

324-383. Djakarta. 

To get ........   
Better life ! 

Kirim wesel Rp. 2,— dapat les 
“pertjobaan Kursus tertulis. 

»MODES” 
( tan Dat pakaian wanita) 

SEKOLAH MENDJAHIT 

INDONESIA 
bgn. wanita. 

Djl. Alhambra 8 Djakarta. 

323-3. 

BOEKHOUDEN B 
Untuk 
BOND akan segera dibuka, 
Pendaftaran di ,,MITRA” Bin- 
taran wetan 11. Djuga mererima 
pendaftaran untuk BOEK- 
Bana A dan Se 

  

  

SEDIA LAGI: 4 

  
VAN VBEN : Inleiding t/d nomografie | , “R 80 
USMAN EFFENDI : 200 tanja -djawab Sastera Ind, " Nak 
USMAN EFFENDI : Sasterawan? Indonesia 1.» 13— 
SITUMORANG : Persiapan udjian Inggeris/Ind. ,, 8,50 
HEBERIKHUIZEN : Ichtisar kesusasteraan dunia » 650 
Fr, VIANNEY : Sari ilmu hajat 0 Gu 
Ltar kota -- ongkos kirim 104, sedikitnja Rp. 0,75. 

SEDIA : : Madjallah2 Dalam 
alih dam Luar Negeri. Toko Buku "MENARA? 

Tugu Kidul 19 -« JOGJA. 
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