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«1 Selandjutnja, masih ada hal ey : Selandjutnja, masi 

|Insinjur2 baru “itu telah dapat 
Menamatkan peladjarannja da- 
“Iam waktu Ik. € tahun, 
:termasuk didalamnja masa ,.is- 

3 

“ddjasah Mulo, ddn selandjutnja 

" dnsinjur Hu dapar lulus (djuga) - (3 : 1 3 ol 

bara 

“didikan S.M.P. 
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. Salah satu hal jang menar 

3 diantara 4 Orang insinjur baru 

mereka belum per bak ara 

universitit Gadjah 
   

   

   

       
     

      

# Im berarti, adja) 
:Mada jang itelah didirikan di- Aang " ““Resibukam per 

ran itu, sungguh? dapat 
hidup didjaman jang sudah agak 

wolusi” jang telah melahirkan 
dulu ifu, 'ernjata da- 

pat dialirkan menurut saluran? 

suasana damai. 
La MP Unyunsaguwu Zynbbups 
Idnpo Mp4 0 wyng tu 

jang menarik perhatian. 

sudah 

tirahat”, selama Jogyakarta di- 
duduki Belanda 7 bulam lama- 
nja? Mereka lulus dengan tjukup 
baik pula. 3 s 
.“Daput dipastikan, semua me- 

reka telah beladjar dengan se- 
keras-kerasnja.. sebab semua 
mereka beladjar sambil beker- 
idja.. (werkstudenten). Tetapi 
selandjutnja boleh orang berta- 
nja: Apakah pembawaan mere- 
ika memang luar biasa, ataukah 
:bekal pengetahuan mereka me- 
mang tjukup baik untuk dapat 
menerima peladjaran universi- 
tair? : f 

Mengingat, bahwa eka 
mulai masuk Fakultit. Techniek 
padastahun 41. dapat dipasti- | 
ikan, bahwa mereka itu 'punja 

idjasah S.M.T. en A). 3 

Hal jang terachir int pun me- 
narik perhatian pula. Sebab, se. 
ring kita dengar mahaguru? 
berkata: pendidikan S.M A. se- 
karam ni belum tjukup kuat 
untuk didjadikan dasar guna 
menerima - peladjaran universi- 
bari... ea f 

| Kalau begitu, halnja $ orang 
& 

   

  

membangkitkan pikiran: adakah 
mutu peladjaran dan pendidikan 
S.M.P, — 8.M.A sekarang int 
kalah oleh ikombmasi Mulo — 
BMT. (SM.A.) 23 
:» Pertanjaan ini perhu diselidiki 
dasarnja dan. didjawab. dengan 
drudjur. Bukaninja kita hendak 
mengyanggu gugat” para guru 
SMP. — S.M A. Jang kita uta- 
anakan: pendidikan dan peladja- 
ran: anak2 kita disekolah me- 

  

bet 
ihati pada peristiwa “itu ialah: | 

an hwa Andi Azis menga-   .nengah, Pendidikan dan peladja- 
gam-itu harus dibuat sebaik2nja, 
sebab bibit2 tenaga nasional ber 

gantung dari nanya. 

3 Disana - Sini kita dengar, (se- 
akan-akan) ada rasa ,depres- 
sie” dikalangan mahasiswa. Pe- 
ladjagan dirasakan berat: ada 
jang mengatakan: terlalu ba- 

njak mata peladjaran, sukar 
dapat melalui segala udjian de- 
ngan hasil baik. “sh 

. Hal imi pun perlu diperhatikan 
benar. Adakah kesalahan sung- 
guh2 harus ditjari pada kurang 
paik mutu peladiaran dan pen- baik up an hg 

Ataukah mata peladjaram pada 
fakultit2 jang tertentu memang 
Pa berat? Dan apabila 
memang benar aan ae, 

kah dapat dikurangi beratnja, 
20nder mengurangi mutu Uni- 
versitit ? na 

3. Soal2 ini perlu dipetjahkan.. 

Sebab rasa ,depressie” dikala- 
ngan mahasiswa jang djadi ha- . 
rapan bangsa tidaklah mengun- 

tumgkan kita sebagai bangsa 3g 
sedang membangur 

« Ataukah mungkin pula, maha. 
siswa jang merasakan beratnja 
peladjaran itu memang kurang 
mementingkan kewadjibannja ? 

ga Pemeriksaan 'Andi Azs: 

   

  

   
   & 

0 is 

s8 “HARIA 

  

N 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT 'SKEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S.) 

   
Hn 

UMUM 

   

    

  

  

  

5 April 1950 kemarin pagi 
gjakarta dibawah pimpinan 

hukan kepada 

dalam rapat tersebut dimana d 
taljon Worang jang akan mendarat tanggal 5 April 1950. 

Sidang kemarin jang dibuka 
tepat djam 09.04 pagi, arunja 

palu ketua djatuh dimedja pa- 
da djam itu, mendapat perhatian 
besar. Overste Sarbini rampak 
ada, gedung ruangan penuh se- 
sak, sedang diluar dialoon2 Pa- 
kualaman publik dengan setia | 
mengikuti djalan pemeriksaan 
dibawah alat pengeras Suara. 
Dan berlainan dengan pemerik- 
saan2 sebelumnja, kemarin. pagi 
diadakan pengambilan pilem de- 
ngan lampu2 sorot terang, hing- 
ga kadang2 mengganggu djalan 
sidang,   Tidak dapat pengaruh. 

Pada permulaan sidang ketua 
Overste Gandasubrata menanja- 
kan kapten Andi Azis, apakah 
ia tetap pada  pendiriannja se- 
mula seperti jang dinjatakan | 
dalam sidang2 pemeriksaan jl., 
jang didjawab: "Tetap Over- | 
ste”. Ditambahkannja, - bahwa 
pada waktu sebelum berangkat 
ke Djakarta, ia sebetulnja bisa 
ambil tindakan untuk menahan 
beberapa orang sebagai gijze- 
laars, tapi hal itu tidak dilaku- 
kannja.. £ : . 

| Ketua: "Apakah sungguh2 
betul, ketjuali dapat dipengaruhi 

| 

1 

b 
1 

| 
t 

oleh Mr. Dr. Somoukil, tidak 
ada pengaruh dari pembesar2 

Andi Azis : "Tidak ada sama se- 
kali, Overste”. : 

. Kemudian ketua membatja- 
Kan surat jang ditandatangani 
dan dikirim oleh kapten Andi A- 
zis kepada UN ggai 8 A- 

    

kui dan dalam pidato radionja 
menjatakan berdjuang beserta 
anak2nja “untuk pertahankan | 
NIT dan RIS. Antjaman2 serta 
intimidasi telah banjak terdjadi 
berhubung dengar akan menda- 
rainja bataljon Worang. Copy 
dari surat itu. dikirimkannja 
kepada pemerintah NIT.   

veste Gandasubrata, kapten | 
bahwa berkata : "Saja mengakui salah, tidak memberita- 

ag, Overste Mokoginta keadaan dalam 100. 
edung bioskop Alhambra tanggal 3 April 1950”. Sebagui dike 
Ha anak2 buah kapten Andi Azis sertaia sendiri turut serta 

| mergingatkan “kepada hal Andi 
| Azis sewaktu 

| rim oleh kolonel Seheffelaar ke | 
| Bandung kekursuS applikasi di- 

| bahwa ia kesana adalah untuk 

| dah selesai kursus itu, 

-Let, Kol Mpkoginta, 32 tahun, 

sawo kepada overste Mokoginta 
Diakuinja hal itu kesalahan besar 

ALAM sidang landjutan pemeriksaan perkara peristiwa 
oleh Pengadilan Tentara di Jo- 

Andi 

Kite 

ibitjarakan antara lain soal ba- 

Ketua : “Waktu mengirimkan 
surat itu, bagaimana pikiran 
kapten Andi Azis ?" 1 

Andi Azis: "Saja hanja me- 
nandatangart surat tersebut, jg. 
menjusun bukan saja”. | 
Ketua : "Tapi sebelumsmenan. 

Gatangani, seharusnja kapten 
Andi Azis- memahamkan bunji 

surat itu dulu”. i 
Andi Azis: "Waktu itu piki- | 

ran saja penuh, djadi memaham- 
kan isinja saja tidak. .menda- 
lam”. C3 £ 

Untuk menambah 

pengetahjian. 
Lalu Overste Gandasubrata 

masih adjudan 
presiden NIT, Sukawati, ia diki- 

sana Andi Azis mengatakan, 

menambah pengetahuan militer- 
nja. & 

Djika begitu, mengapa sesu- | 
kapten 

Andi Azis ditetapkan mendjadi 
ondercommandant bat, 16 dipu- 
lau Aru? tanja 'ketua 

Andi Azis : "Saja diperintah- 
kan untuk menangkap gerom- 
bolan jang ada disitu atas ko- 
mando KNIL, gerombolan jang 
ditjap pengatjau oleh: pemerin- 
tah jang sah” 

Dikatakannja bahwa dipulau 
itu ada berada kira2 3 bulan, 
tapi sama sekali tidak pernah 
menangkap gerombolan. 

Saksi Overste Mokoginta. 
Lalu tampil  kemuka siksi 

tempat tinggal di Bandung, 
Islam, mengatakan, bahwa ia 
kenal akan kapten Andi Azis. 
Sama. sekali ia tidak punja hu- 
bungan keluarga dengan dia. 
Mokoginta mentjeritakan, bah 

wa ia bersama Menteri Pertaha- 
nan/Koordinator Keamanan Sul- 
tan Hamengku Buwono pada 
achir tahun 1949 mengadakan 

  

Kelak abut PSI Siahsi ea 
Pasukan2 Kuomintang di Birma 

suatu pelanggaran 
Negara2 bukan 

PSI akan adakan reaksi 
UTAN SJAHRIR pemimpin P. S. IL dalam 

itu jalah bahwa tentara asing 

'ulan antara bangsa? didunia. 

Seterusnja Sjahrir menjata- 
kan bahwa jang lebih berbahaja 
iagi jalah bahwa mentalitet jang 
demikian itu hingga kini belum 
menemui rintangan2 atau hala- 
ngan2 dari negara2 besar jang 
bertindak mendjadi wali, jang 
menjatakan bahwa hak2 negara 
besar itu tidak memperdulikan 
pelanggaran pasukan2 Kuomin- 

tang terhadap wilajah Birma, 
jang sekarang sudah mendjadi 
anggauta PBB pula, maka de- 
ngan demikian negara? jang di- 
sebut the Big Five dulu tidak 
bersungguh hati dengan azas2 
perdamaian dunia jang mereka 
susun itu.   “Itulah beberapa pertanjaan j9 

kita kemukakan. Adapun Jja- 
wabannja, terserah para An 

. 

Wakil Presiden Hatta 
—.. Meninggalkan Bandung. 
'Wakil Presiden Moh. Hatta 

bersama keluarganja meninggal 
:kan Bandung. Setelah beristira- 
'hat di Megamendung, Wk. Presi- 
den itu terus ke Djakarta. . 

' “Sebagai diketahui, Wakil Pre- 
isiden selama '1 minggu ada di 
Bandung untuk memberi kuli- 
(ah? pada para siswa di Sekolah 
.Staf dan Komando Angkatan 
Darat. — Ant,” 24 

  

  

LE an EN aa 0 

“TIDAK AKAN ADA DE- 
| MALUASI RUPIAH: 
1 | Pendapat Dr, Ir. Ph. 
La GP 4 Levert. KY & 

Dim rapat Handel & Landbouw 
My ,,Kali Tapak” di Nederland, 
atas pertanjaan Van der Werff & 
Hubrecht, direktur maskapai 
'itu, Dr. Ir. Ph. Levert  mene- 
'rangkan, bahwa dia tidak ber- 
pendapat, akan ada  devaluasi 
rupiah lebih djauh lagi. Menu- | 

-rut. pendapatnja, dengan peng- 
'hematan2' dan tindakan? lain 

"pemerintah Indonesia akan sang- 
“#iip mentjegah bahaja itu, . Ant, 

|jang tidak termasuk kekuasaan 

| Diingatkan oleh Sjahrir bah- 
“Wa hingga sekarang ini peme- 
rintah Kuomintang di Formosa 
didalam PBB itu masih tergo- 
long the Big Five dan mempu- 
njai hak vetonja. Kalau demiki- 
an sikap negara? besar itu ter- 
hadap sesuatu pelanggaran oleh 
tentara asing terhadap wilajah 
negara lain jang masih lemah 
keadaan pertahanannja maka 
mungkin dapat terdjadi nanti, 
dengan alasan untuk memerangi 
komunisme di Indonesia, negara 
lain menduduki Misahasa misal- 
nja dan Indonesia jang ma- 
sih sangat lemah pertahanannja 
sama sekali tidak dapat meng- 

Dinjatakan banwa negara2 

besar didunia akan merasa sa- 
ngat gelisah mengenai kedudu- 
kannja sendiri, kalau negara? | 
kekuasaan besar itu tidak 'me- 
nundjukkan sikap tegas terha- | 
dap pelanggaran oleh pasukan? 

| Ktiomintang 
Birma, 

Persoalan di Birma 
adalah persoalan 
prinsipi. 

Sebab nasib negars2 lemah 
itn nanti setiap waktu dapat di- 
serahkan kepada bahaja, Dika- 

&   takan bahwa persoalan jang di- 

mengenai pelanggaran Wilajah negara Birma oleh pasukan? 
jang ada di Birma 

menggunakan daerah jang ber- 
atas aturan? perga- 

Kuomintang menjatakan bahwa persoalan 

 daulat dari negara lain untuk pelanggaran 

halang-halangi tindakan itu, 1 

b'g:five gelisah 

interview 

  

hadapi Birma itu persoalan prin. 
Sipiil jang mengenai nasib kita 
djuga, 

Atas pertanjaan bagaimana 
pendapatnja terhadap keterang- 
an resmi jang baru2 ini dikelu- 
arkan pemerintah Formosa jg. 
menjatakan tidak - bertanggung 
djawab atas tindakan? pasukan- 
pasukannja di Birma itu, Sja- 
hrir menjatakan bahwa pasu- 
kan? di Birma itu memperdju- 
angkan tudjuan Kuomintang, 

Dengan demikian setidak2-nja 
  

     
perdjalanan mengelilingi Indo- 
nesia untuk mengadakan persi- 

apan2 sekitar soal keamanan. 
Kemudian ia ditetapkan tinggal 
di Makassar sebagai anggota 
Komisi Militer. jang diketuai 

gasnja ialah untuk mempersiap- 
kan pembentukan Territorium 
Tentara di Indonesia Timur, me- 
ngawasi keamanan. : 

Dikatakan 'selandjutnja, bah- 
wa tanggal 27 Desember 1949, 
djadi baru 2 atau 3 hari di Ma- 
kassar, ia menerima pengone- 
ran pertanggungan-djawab soal 
keamanan di NIT dari tangan 
Belanda. Perhubungannja de- 
ngan pembesar2 

tahan NIT hanjalah bersifat for- 
meel. Diusulkannja kepada pe- 
merintah NIT, supaja mengakui 
kaum gerilja jang ada dibebera- 
pa tempat disana sebagai pediu- 
ang, legaal dan djangan menun- 

tut mereka. - 
Usul itu, kata Overste Moko- 

ginta, disetudju: dan didjalan- 
kan oleh pemerintah NIT. 
Ketua: "Bagaimanakah pen- 

dirian anak buah KNIL tentang 
soal: pemasukan mereka dalam 
MABA Ga ingat 2 seba Ob 
' Mokoginta : "Bermatjam2. A- 
da jang ichlas bonafide mau mz 
suk, ada pula jang 'madjukan 
sjarat2. Misalnja dikemukakan, 
supaija dipindah dari NIT”. 

Dikatakan 

ialah, bahwa kedatangan briga- 
de XVI dari Djawa (Timur) ke- 
sana tidak disukai. Sebagai di- 
ketahui kebanjakan anak buah 
brigade ini terdiri dari pada pu- 
tera dari daerah Indonesia Ti- 
mur., 

Partai? Politik. 
Tentang keadaan partai2 poli- 

tik disana, dikatakan Overste 
Mokoginta, bahwa ia-tahu be- 
tul Suara2 jang dapat ditang- 
kapnja ialah, bahwa disana ada 
golongan2 jang mengingini - le- 
kas datangnja TNI, ' ada pula 
jang tidak menjetudjui. Ada g0- 
longan2 jang federalistis, ada 
pula jang unitaristis. 

"Dan ini sangat mempenga- 
ruhi keadaan waktu itu disana 
dalam segala lapangan, djuga 
dalam lapangan ketentaraan, 
djustru “ dalam pembangunan 
APRIS, dalam mana nantinja 

kata Overste Mokoginta. 
Lalu timbul demonstrasi? de- 

ngan "voster2 diantaranja ber- 
bunji "Hidup TNI”. Kontra-de- 
monstrasi katanja tidak ada. 

Lalu ditjeritakannja tentang 
peresmian kompi Andi Azis 
masuk APRIS tanggal 30 Maret 
  

  

       

  

4 

oleh Ir. Putuhena. Diantara tu- | 

dari pemerin- 

: Khan di MaKfissar, sampai kepa- 
“da penahanan Let. Kol. Moko- 

Azis tak laporkan keadaan panas 
- Imenanjakan kepadanja, apakah 
sLanak2 buahnja boleh mengha- 

'ginta tanggal 5 April 1950 pagi. 
 Dikatakannja bahwa ia memi- 

stafnja  banjak dari brig. Tik 

  

    

     

  

dari Djawa datang, berdjumlah 
2 X 60 orang. Pada tanggal 
April 1950 kapten Andi Azis 

| diri rapat digedung bioskop Al- 
hambra, jang  didjawabnja : 
Boleh sadja” Apa jang dibi- 
'Ftjarakan dalam rapat itu, Over- 

$ Iste'Mokoginta tidak tahu. Ke- 
“ dumudian pada tanggal 4 April 

diadakan perkenalan ramah ta- 
Mah” dirumah Overste Mokogin- 

|ta jang dihadliri oleh pembesar2 
“militer dan sipil. Sesudah itu ia 

mengadakan ronda kebeberapa 
piket .dan kampemen. Tidak ada 
dilihatnja tanda2 apa?, keadaan 
tenteram. Tapi pagi hari tang- 

adjudannja membangunkannja, 
Karena ada suruhan dari kapten 
“Andi Azis perlu bitjara.Over- 

ste disuruh kapten Andi Azis 
Catang dikampemen”, kata pe- 

(suruh itu kepadanja. 
("Kalau tentang soal militer, 
Gia jang harus datang kepada 
saja”, djawah Mokoginta. 
| Tapi beberapa lama kemudian 

Yiimahnja dikurung Oleh serda- 
du2, dan ia diangkut kekampe-   ada dalam tahanan “Disitu di- 

| lihatnja djuga major v. Maas- 
| tricht, bekas komandan kapten 
| Andi Azis, djuga perwira2 dari 
| sfaf Overste Mokoginta, 
TK Tidak keberatan. 
(. Kemudian ketua Overste Gan- 
dasubrata menanjakan kepada 
Andi Azis apakah ia menaruh 
keberatan kepada keterangan 
Let. Kol. Mokoginta itu. 

k- Andi Azis: "Tidak punja ke- 
 beratan, Overste”, 

sLalu ketua menanjakan, me- 
ngapa  diberitahukannja kepa- 

nja tentang keadaan digedung 
b:oskop Alhambra itu, jang di- 
djawabnja seperti diatas tadi. 
“Sesudah anggota Pengadilan 

dan Djaksa Tentara memadju- 
kan beberapa pertanjaan kepa- 
da Overste Mokoginta, maka si- 
dang ditutup oleh ketua tepat 
djam 12.15 siang dan akan di- 
landjutkan pagi ini djam 9. 

I, dan dua kali anggota CPM: 

gal 5 April pagi kira2 djam 5, 

  

munjom, 

ketua delegasi gentjatan 

saat berangkat ke Korea. 

Tanda2 sementara jtu menun- 
djukkan bahwa Tentara ke-8 di 
Korea segera akan mulai me- 
ngadakan persiapan2 jang aktip 
untuk mengadakan pertukaran 

tawanan2 perang jang sakit dan 
luka2 sebagai diusulkan oleh 
pihak Utara. 

Reaksi penindjaa? 
di Moskow.   

men. Barulah ja tahu, bahwa ia: 

da. Mokoginta, sebagai atasan-1 

1 United Press sementara itu 
mewartakan dari Moskow, bah- 
wa berila tentang tawaran! pi- 
hak Utara untuk mengadakan 
pertukaran tawanan2 perang 
jang sakit2 dan luka2 serta utk 
membuka kembali perundingan? 
gentjatan sendjata telah disam- 
but dengan gembira oleh para 
penindjau- Barat diibu kota 
Sovjet. 

Menurut pendapat para pe- 
nindjau ter-ebut, tawanan Utara 
itu adalan satu bukti lagj dari 
usaha2 pihak Utara untuk men- 
tjarikan penjelesaian dalam pe- 
rang Korea. 

Pendapat kalangan? 
PBB. 

Kebanjakan para delegasi da- 
lam PBB, dalam komentar me- 
reka mengenai tawaran pihak 
Utara suntuk memulai kembali 
perundingan? gentjatan sendja- 
ta di Korea menjatakan bahwa 
tawaran ini adalah suatu isja- 
rat lagi jang menudju kearah 
adanja pengurangan ketegang- 

Lan, jaitu isjarat2 jg mulai ter- 
| lihat sesudah Stalin meninggal. 

| Utusan Indonesia, L. N. Pa- 

  

Dikatakan, bahwa djenderal Mark 

sendjata PBB 
jang pada waktu ini berada di Yokio. dan kini siap untuk tiap 

  

Etjaran 

LANGGANAN : 

    
Dalam dan Luar Kota. ! 

Sebulan ......... Bp. Il— 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

"TAHUN IX — NOMOR 75 

SEKITAR PERUNDINGAN PANMUNJOM : 

Tawaran Utara diterima Clark 
L.N. Palar: ,,permulaan penjelesaian" 
JURUBITJARA markas besar djendr. Mark Clark di Tokio Salam perundingan2 gentjatan 
menjatakan, bahwa panglima tertinggi pasukan? PBB, pada | STT : : waktu ini masih menunggu inst ruksi?2 dari Washington, berhu | tiKaian di Korea. — AFP. 

bung dengan dikerimanja tawaran dari RRT dan Korea Utara 
untuk memulai lag perundingan? gentjatan sendjata di Pan- 

Clark 

djenderal Harrison. 

lar, menjatakan bahwa sni 
mungkin dapat merupakan per- 
mulaan dari pada penjelesaian”. 
Utusan Philipina, Garlos Ro- 
mulo, mengatakan, didalam 

ialah utk. mentjapai dg. segala 
djalan jang mungkin suatu per- 
damaian jang terhormat. Djika 
langkah? ini menudju kearah 
itu, dan diadjukan dengan ke- 
mauan jang baik, maka kita 
harus mempeladjarinja dan me- 
njiambutnja”, Utusan Iran. Nas- 
rollah “Entezam, 
bahwa ,ini adalah kabar 
pertama jang 

bak 
diterima dalam 

Keterangan State 
Departement, 

Djuru bitjara State Departe 
ment di Was: 
itu mengumuti. 
jang diadjukan 
MarkClark atas nama Pi33 ia- | 
lah sesuai. dengan pasal 1094 
Cari Konvensi Djenewa jang! 
bertalian dengan tawanan2 pe- 
rang. Dikemukakan bahwa | 
pasal ini ialah mengenai per | 
tukaran tawanan2 perang jang 
sakit atau luka2 atas 
sukarela. 

Keterangan itu diberikan utk 
memperingatkan 

lah pengembalian tawanan2 pe- 
rang atas dasar sukarela jang 
dituntut oleh Komando PBB dan 
pengembalian semua tawanan 
perang jang dituntut oleh pihak 
Utara adalah pertentangan pa- 
ham jang pada waktu ini me- 

      

bahwa 

Ok GE 

Isul2 

    

dasar | 

  rupakan penghalang terbesar 
    

  selandjutnja, bah- | 
wa sebagai analisa dari dia sen- ! 
diri, sesudah mendengar sekitar | 
perkembangan -keadaan disana | 

ada bekas KNIL jang Ten 

batkan - usul  meosi 

buka perwakilan R.I. di 

dari PRN, 
Jitno dari Murba, 

Dalam pendjelasan2 jang di- 
kemukakan itu antaranja dite- 
rangkan perlunja setjepat mung 
kin dibukanja perwakilan Indo- 
nesia di Moskow, ialah sebagai 
sokongan bagi usaha Palar di 
PBB “untuk mempertemukan 
Malenkov dan Eisenhower. 

|. Pembukaan kedutaan Indone- 
sia di Rusia itu dipandangnja 
sebagai suatu langkah untuk 
menjempurnakan aparatuur Pe- 
merintah R.I, diluar'negeri. Se- 
lain itu ditegaskan, bahwa me- 

|ngadakan pertukaran diploma- 
  
  

di Sumatera Timur, menurut 

telah musna 

pembagian tanah pemerintah. 

Dikatakan 

lam kawat itu, bahwa orang2 
tersebut masih belum pindah,       pemerintah Kuomintang di For- 

mosa mempunjai tanggung dja- 

sedangkan pemaksaan pindah 

dan pentraktoran berdjalan te- 
rus. Abdullah Jusuf terangkan   wab moreel dan harus berusaha 

djangan sampai pasukan? Kuo- 
mintang diluar negeri dapat di- 
anggap sebagai pengatjau jang 
membikin susah negara orang 
lain. Kalau demikian tjara Kuo- 
mintang melakukan peperangan 

terhadap wilajah | melawan RRT maka orang ti- 
dak akan - dapat 
tjara2 tersebut. 

Dinjatakan bahwa PSI akan 
mengadakan reaksi terhadap so- 
al di Birma ita karena soal 
tersebut menjangkut salah satu 
pokok jang  diperdjuangkan 
partai, -— Ant, 

menghargai 

  

lagi kesan2nja, bahwa  rakjat 

gelisah dan kalau kekerasan di- 
djalankan terus. keadaan akan 
bertambah buruk. Ia minta su- 

|paja fraksi PNI.  diparlemen 
mengusahakan supaja penglak- 
sanaan pembagian tanah oleh 
pemerintah di Sumatera Timur 
dIhentikan. 

Mau kasih laporan ke- 

pada fraksinja dulu. 
Sementara itu anggota2 rom- 

bongan parlemen  lainnja atas 
.pertanjaan belum dapat menja- 

takan kesan2nja tentang hasil2 

kepada fraksinja di Djakarta, 
tanaman tanah perladangan jang telah djadi perkampungan di- 
sepuluh tempat dalam kabupaten? Langkat dan Deli Serdang, 

karena ditraktor. Dalam peristiwa ini 
Ik. 700 kelamin tani sebagai akibat dari pelaksanaan rentjana 

selandjutnja da- 

Anggota DPR Abd. Jusu f: 

Hentikanlah pembagian tanah 
Keadaan lebih keruh, kalau kekerasan 

dilakukan 
NGGOTA Parlemen Abdullah Jusuf dari P.N.I., jang kini 
bersama rombongan parlemen menindjau persoalan tanah 

»Waspada” telah mengawatkan 
dimana dikatakannja, bahwa 

terlibat 

pembagian tanah itu. “Mereka 
ini katakan, bahwa baru sedikit 
sekali jang mereka tindjau, se 

| hingga belum dapat mempunjai 
gambaran selengkapnja menge: 

(inai persoalan tanah didaerah 
ini. G 

| Dikatakan pula, pekerdjaan 
mereka adalah membuat lapor. 
an2 mengenai hasil2 tindjauan 
itu dan untuk tidak memper- 
besar keruwetan disekitar ma- 
salah ini mereka tidak akan 
mengumumkan sesuatu kesim- 
pulan sebelum laporan2 jang 
mereka buat diadjukan kepada, 
fraksi mereka masing2. 

Sebagai diketahui, jang lain2 
itu adalah S. Sardjono dan M. 
Tauchid darj BTI serta M. EH   Trunodjojo dan Maizir Achma- 

, Perdebatan di parlemen: 
3 F 

dengan kawan?2- 

telah diberikan 

tik itu tidaklah dimaksudkan 
untuk serang menjerang,  me- 

lainkan untuk mentjari persaha- 
batan guna mentjiptakan perda- 
maian dunia. 

Oleh karena itu sikap sangat 
berhati2 dalam nmtenghadapi pem 
bukaan kedutaan di Moskow itu 
dianggap kurang beralasan. De- 
mikian antara lain pendjelasan 
dari para pengusul mosi Rondo- 
nuwu, " 
Dalam . pemandangan umum 

atas usul mosi tersebut, para 
pembitjara Ahem Erningpradja 
Gari Sobsi,  Djaetun dari: PKI 
dan Rasuna Said tidak berpartai 
menjatakan “ menjokong usul 
mosi itu, 

' Belum mungkin karena 
keamanan masih minta 
perhatian. 

Mr. Jusuf Wibisono dari Ma- 
sjumi menjatakan bahwa prin- 
cip pembukaan kedutaan Indo- 
nesia di Rusia itu akan disokong 
oleh Masjumi, hanja jang tidak 
disetudjuinja ialah soal penetap- 
an Waktu. Masjumi tidak berke- 
beratan dilihat dari sudut keaga- 
maan, melainkan berdasarkan 
pertimbangan praktis politis me 
ngingat keadaan keamanan da- 
lam negeri dewasa ini. Djuga 

  
| Bahmid dari Nahdatul Ulama 
dalam pendjelasannja menolak 
usul mosi tersebut, — RD. 

  

PANITIA PUSAT I MEI 
1983. 
Bersifat Presidium, 

Vaksentral2 di Djakarta sete- 
lah adakan pertukaran fikiran 
jang mendalam pada tanggal 
27 Maret 1953 memutuskan 
membentuk dan mengesjahkan 
berdirinja Panitia Pusat Peraja.. 
an 1 Mei 1953 jang bersifat pre- 
sidium, jang terdiri dari Slamet 
Djojoswmitro  (SOBRI), M.A, 
Fatah (HISSBTI), Ruslan  Wi- 
djajasastra (SOBSI), Iskandar 
Wahono (PSBI), Slamet Hadi- 

aa 

. Pembukaan perwakilan 
R.I. di Moskow 

Sokong Palar memper'emukan Malenkov-Eisenhower 

Masjumi: waktunja belum idzinkan 
 yeeanba pleno Parlemen terbuka kemarin telah memperde- 

Ottag Rondonuwu 
nja, jang menghendaki agar Pemerintah dengan segera mem- 

Sovjet Unie dalam tahun 1953 tahun 
ini djuga, Pendjelasan mengenai usul mosi ini 
oleh para pengusul imosi, Otto Rondonuwu dari fraksi Progres- sief, Mr. Moh, Yamin tidak berpartai, Mr. Djody Gondokusumo 

Asrarudin dari Partai Buruh dan Sudijono Djojopra- 

  

e 

Selandjutnja panitia itu ber- 
tindak sebagai satu badan jang 
memberikan petundjuk2 kepada 
daerah2, 

Kepada tiap2 daerah diandjur 
kan supaja hanja dibentuk satu 
panitia 1 Mej 1953, 

Dalam pelaksanaannja dian- 
djurkan supaja segera diadakan 
pertemuan antara wakil2 orga- 

nisasi buruh dengan organisasi 
massa lainnja guna Mempermu- 
sjawaratkan, baik penitia mau- 
pun program minimum jg telah 
disjahkan oleh presidium, 
Ant. 

Sengketa Korea: 

an2 gentjatan sendjata di 

keluar oleh negara? blok Sovje 

nurut pendapat kalangan? ini 
kesungguhan langkah itu ialah 
Utara itu.: 

Dikatakan, bahwa dimulainja 
lagi perundingan2  gentjatan 
sendjata atas permintaan pihak 
Utara pada hakekatnja tidak 
menundjukkan adanja perobah-   an jang perting dalam sikap pe- 
'merintah2 Sovjet dan RRT, te- 
tapi tiap arah baru jang diambil 
dalam perundingan2 nanti, ter-     utama jang mengenai masalah 
pengembalian tawanan2 perang, 
segera dapat memberi tanda 
apakah memang ada perobahan 
sikap dari kedua pemerintah 
tadi:, 

Bagian dari ,,offensif 
perdamaian” ? 

Sumber2 jang bertanggung - 
djawab di Tokio sementara itu 
menjatakan hahwa langkah - pi- 
hak Utara itu adalah bagian 
dari ,,offensif perdamaian” Sovs 
jet, dan langkah penting jang 
pertama dari perdana menteri 

Sovjet Malenkov untuk menun- 
djukkan tudjuan2 dari of ensi « 
nja itu.: 

Para penindjau di Tokid mem- 
peringatkan bahwa kini belum 
sa'atnja untuk bersikap opti         penindjauan berkenaan derigan ' din dari Masjumi, — Ant, 

Lembaga | ja “asia f 
i Kon Bataviassch Gercotsel 
! van Ku t sal 

Penmmesresayatim toe 

& teseahanpan" $ 
Lan suntdeananamBBa Mes 

pranoto (GSBI) dan Prastowo 
(KBKI) ME eka 

9 
  mistis, dan mereka mengemu 

H
r
 

akan menemui ' 

mengatakan | 

2 |tah Birma berkuasa. Sidang Umum sekarang”, | 

:ton sementara i 

'Varia "Andi 

bahwa masa- | 

Tawaran Utara 
Kata kalangan2 diplomatik di Londcen 

Usu. RRT/Korea Utara un uk memulai kembali perunding- 

  

| sendjata untuk mengachiri per- 

  

| 
| 
| 

12500 Serdadu KMT 
di Birma 
Langsung dibawah pe- 
rintah Taipeh. 

Kuasa uhasa Tiongkok Nasi- 
onalis di Bangkok, Sung, ke- 

| marin dulu telah mengeluarkan 

(sebuah keterangan tentang ada- 
Inja tentara Tiongkok Nasionalis 

| didaerah Birma. 

  

PBB utaha kita jang terpenting | 
|. Sung menjatakan, bahwa di 
|Birma ada 12.500 orang pradjurit 
| Tiongkok Nasionalis, ig lang- 
sung dibawah perintah peme- 

| rintah Tiongkok di Formoza. $e- 
| pandjang pengetahuai pemerin- 
tahnja tentara - tersebut telah 

| melakukan gerakan sampai di- 
daerah jang tidak ada garis 
perbatasannja, dimana pemerin- 

Gerakan 
mereka ini ialah suatu siasat 
perdjoangan terhadap kaum ko- 
minis di Tiongkok, Indochina 
dan Tanah melaju. — BBC. 

  

Azis” 
Sidang jang ketiga dari Pe- 

ngadila Tentara runtuk: meme- 
| Tiksa Andi Azis kemarin, tidak 
dimulai tepat pada djam 9 se- 
perti kedua sidang sebelumnja 
tapi pada djam 9.05. 

x 
Seorang dari hadlirin dalam 

sidang enak-enak merokok, 
padahal “ni dilarang, hingga ke- 
tua pengadilan sendiri, Ganda- 
Subroto, tengahnja MeENiMPIn Si- 
dang terpaksa imem peringatkan.- 
nja dengan berkata: ,,djika akan 
merokok supaja 'keluar dari ru- 
angan. dulu”, 

x c 

Ketug sidang tidak Ingat lagi 
tanggal diadakannja rapat orga- 
nisasi militer di gedung bioskop 
Alhambra, Makassar, bekatas sn bin. Lah dia awan . Sedang dia memikir2, se- 
Orang wartawan dengan siara 
jang agak keras mengatakan 
dan kevengaran oleh. hadirin: 
stanggal 3 April jitu?” 

: Li 
Lembaran Kalender Tentara 

pada dnding ruang sidang, jang 
pada hari Kemis Jeng lalu, beri. 
an bulan Pebruari belum Airo- 
bek, kemarin tampak sudah 
beres, 

ag 
Beberapa saat 

lannza sidang tergenggu 'oleh 
Suara2 keras, orang  bitjara 
telpon, diruang lain dari gedung 
pengadilan, 

lamanja dja- 

xR 
Dari halaman belakang pun 

sidang terganggu sebentar oleh 
suara2 ajam jang berkokok-ko- 
kok, sehingga C.P.M. terpaksa 
sbertindak” mengusir ajam itu. 

R 
Seorang diantara Chalajak 

ramai jg mendengarkan djalan- 
njc pemeriksaan dibawah maicro- 
foom pada hari Kemis Jol., ber- 
tjierita kepada salah seorang te- 
mannja, bhw atas pertanjaan- 
pertanjaan 'ketua Sidang ,Andi 
Azis mendjawab: saja mau 
mendjawab pertanjaan2 mi, djt- 
ka sidang “ni diadakan setjara   

| tertutup”, 

harus diterima 

Korea adalah tjotjok sekali dgn 
tanda? akan berkurangnja ketegangan jang telah ditund jukkan 

t sedjak meninggalnja Stalin, 
demikian dikatakan oleh kalangan? diplomatik di London.: Me. 

satu2nja djalan untuk mengudji 
menerima tawaran dari pihak 

kakan bahwa tidak mungkin 
tertjapai banjak kemadjuan ke- 
arah suatu gentjatan sendjata 
di Korea, selama pihak Utara 
belum melepaskan tuntutannja 
untuk pengembalian semua ta- 
wanan perang, djika perlu dgn 
paksaan, jang menjebahkan dja., 
lan buntu dalam perundingan2 
di Panmunjom.: — AFP, 
  

  

x Kantor Ipphos Jogya, Kke- 
muirin ditelpon oleff seorang pes 
Yyawai Kepatihan jang menanja- 
kam sesuatu tentang merlombaan 
photo Yang baru? ini diadakan 
oleh Ipphos Djakanta Jang ber- 
tanja “itu katahnja disuruh oleh 
Seorang jang Ikut perlombaan 
dng nama samaran ,Bramass 
tra” 

Ternjata jang menamakan di- 
rinja ,Bramastro” itu ialah. S.P, 
Paku Alam, wk, kepala daerah 
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.. dalam keterangannja — berhu- 
3 

  

Gun Silawesi maspat “kabar, 
bahwa, uang remunerasi kop 
untuk prop, Sulawesi sedjumlah | 
Rp. 70.000.— sudah dibagi2kan | 
kepada badan2 - : Pena an, di. 
Sulawesi. 
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“PALAR MASIH ME , 
NGANDUNG HA 

-RAPAN 
Wakil Indonesia di pBB, LN. 

Palar, menurut ssk. Scrippsho- 
ward, belum putus harapan- 

nja” “akan dapat “diadakannja 
pertemuan antara Sovjet -Ru-. 
sia dengan Amerika Serikat gu- 
na merundingkan perdamaian 
di Korea. Dikabarkan: (oleh war- 
tawan ssk. itu, Palar menerang- 
kan, bahwa usahanja telah dite- 
rima" dengan senang hati” oleh 
kedua pihak. Tidak ada dari ke- 
dua pihak itu daa dengan tegas 
menjatakan ,, ”, Tetapi apa. 
kah usaha ini Laku akan mem- 
bawa hasil, “saja hanja: dapat 
katakan, saja belum putus 'ha- 
rapan. Demikian Palar. — Ant. 

Dr. Ir Ir. SCHOPPHUYS 
“Dibebaskan dari tugasnja. 

R, Partolo, Kepala Djawatan 
Pertanian Propinsi Kalimantan | 

  

bung dengan anggaran “belandja | 
pertanian, menjatakan, bahwa 
“untuk R.K.I. (Rentjana Kese- | 
djahteraan Istimewa) Kemente- 
|rian Pertanian telah  mem- 
berikan anggaran belandja se- 

Sa 2 terbuk ja hatinja untuk 

  

AN sifat 

"Art? kebu- | 
ng asli ialah : membu- 
“meningkatkan taraf 

L (Ontvouwing 
- van de menselijke 

mengenai pikiran | 
mauannja, atau 
karsanja. Apa- 
Man 

  

    

    
   

   
   

menghargai apa jang bernilai, 
| jang nampak dalam hidup jang 
njata. Pen naa dalam arti 

jang Juas berisi "— menurut 
Spranger — ilmu pengetahuan, 
kesenian, kebudihan, religie 
(ketuhanan), perekonomian ne- 

     

     

gara dan kehidupan bersama 
(samen leving). 

Bagi bangsa 'Kita sekarang 
jang enting ialah, menetapkan 
nilai2 'kebudajaan manakah, jg 
harus kita serahkan kepadal 

| anak2 kita, untuk -dimilikinja, 
dan memberi dorongan batin 
untuk mentjiptakan nilai2 baru, 
dan bagaimanakah tjaranja me 
njerahkan nilai2 kebudajaan 
tadi. 

Sudah barang tentu nilai2 ke 
budajaan tadi Tatan benda2 ke- 
budajaan tadi, harus dipilihi jg 
masih hidup, dan mempunjai 
resonantie dikalangan masjara- 

lapuk, harus kita bongkar, dan 
isinja, kalau memang masih ber 
harga untuk kemadjuan bangsa 
kita sekarang, “diberi bentuk 

baru, Kalau isi tadi sudah tidak 
lagi sesuai dengan keadaan 
jaman, “ dapat ditinggalkan. 
Kita harus sanggup mentjipta- 
Ikan tradisi baru, sebagai buah 

tjipta, rasa dan karsa bangsa 
“Kita dalam djaman merdeka 

dan berdaulat ini. £ 

Dalam uraian ini tentu Su 
(tidak mungkin kami mengemu 
kakan semua nilai2 kebudajaan, 
jang akan kami serahkan kepa- 
da anak2 kita, jang sedang tum   banjak Rp. 3 maan Sedangkan 

jak Rp. 
5 bagai diketahui R. na atio 
mulai tanggal 25-3 telah meng- 

- gantikan Dr. Ir. 'Schopphuys se- 
bagai Kepala Polderplan Kali- 
mantan. Dinjatakan bahwa ke: 
uangan Polderplan jg sebanjak 

Rp.-7 djuta tadi akan diserah- 
kan kepada Djawatan  Pertani- 
an Propinsi Kalimantan, sedang- 
Kan antara Djawatan Pertanian 

- Gengan Badan Penjelenggara 

Polderplan jang tadinja terbagi 
“dua, kini dapat bersatu kembali. 
2 Ant. ' 

Ss M P 2 tidak Tali 

   
   
   

  

pembinaan. 

eta an 
Seyaguanja pe- 

in s Me 
“ole an Tea timbangan "Ke- 
budajaaa “atau oleh 'Djawatan 
Kebudajaan Kementerian PE 
dan K. Sesungguhpun demikian 
kami ingin mentjoba memben- 
tangkan pikiran kami , tentang 
soal tsb. diatas dengan maksud 
mendorong kepada masjarakat, 
turut memikirkan, dan teruta- 
ma kepada para guru2 (dan para 
pendidik pada umumnja. 

. Kami mulai dengan kehidup- 
an bersama (samenleving). Da- 
lam kehidupan bersama harus 

ada tatatertib, dan “harus ber- 

  

   

  
ak » 

“ 

'Perlunsan-akan ditudiukan kepada sekolah: 

  

-4 landjutan vak 
LAM. tahun -peladjaran 1958J1954 ini Aurisertiltadh tidak 

akan memperbanjak lagi djumlah Sekolah2' Menen Per 
tama, tapi akan lebih memperhatikan perluasan Sekol Lan 

  

Garu. MP Sasana 
£ 

Ditegaskannja, bahwa djum- 
lah keuangan untuk perluasan 
itu belum ditetapkan oleh Ke- 
menterian PP dengan keu- 

ni “ada 
asan tidak bisa dilaks 
Apakah tiadanja perluasan la- 

gi SMP2 itu disebabkan oleh ka 
rena keadaan keuangan negara 
atau oleh karena memang “pe, 
merintah mempunjai rentjand 
untuk mengurangi pendidikan 
jang Da salem .. NA 

   

   
     
tahtii. ak 

Dari pelbagai sumber €auat 
keterangan, bahwa umpa nanja 
di Djawa Barat 2 pend 
an2 jang bersifat ' n 
vormena” itu seperti SMP 

. 163 buah, diantaranja 41 “ 
“negeri, 17 SMP partikulir 
dapat sumbangan ' Men 

    

| dan 105 SMP Aang    
sifat 'keachlian 
angka lebih ren 

Barat ini, ja) 

Guru B, 6 mna 

, Menurut Oe 
“ mah, an 

Pe Ma Seba # 
mukakannja ,perkem! 
kolah Guru B. “9 

dan sekarang 23 1 
tahun ini akan ne Ia 
murid 'tamatan 
tahun muka djumlah ini dihat 

       

     

    

    

   
   

       

  

      

    

   

: aa Sae dsabe bahwa 
Sebetuinja SGB itu adalah seko 
lah ,,darurat”", karena pemerin- 
tah menghendaki Sekolah Guru 

: | (6 tahun). Tapi keadaan me- 
“maksa, berhubung dengan ban- 

djirnja anak2 jang ingin masuk 
Sekolah Rakjat. Dari pada me 
gunakan guru jang hanja keluar 
an Sekolah Rakjat sadja, orang 
menganggap lebih baik menggu 

makan guru tamatan SGB. 
“Mengenai Kesukaran2 pertum- 

|buhan sekolah2 vak itu diterang 
|kannja lebih djauh, bahwa bu- 
Ikan sadja keadaan keuangan 

“dan segala keperluan “material 

'untuk sekolah2 itu seperti ge- 
dung dan alat2 lainja, tapi dju-.| 
Pu “kekurangan LN penga- 

: Ragi ma 

kat kita. Tradisi2, jang sudah 

(Oleh: S. NA 

aa Ponsdtka dinegara kita berdasarkan 
kebangsaan (nationale cultuur).. 
arat bersifat (bertjorak) 

Djadi menu- 

cultuur paedagogis, 
Spranger 

h $ ierohenita ikka djiwa anak untuk menerima 
an bangsanja, dan djuga jang bersifat 
engan ha RAT, anak? kelak: dapat men- 

Meh 

  

   

an, jang HB sndjamin ke-' 

bahagiaan bersama. dalam arti 
lahir batin. Dalam. lingkungan 
keluarga nampak hubungan an- 
tara anak dengan orang tuanja, 

antara anak2 sendiri, antara 
mereka dan pelajan-pelajan. 

Tata krama, jang masih ber- 

laku dan masih dianggap baik, 

harus 
pemuda2 kita. Begitu pula tata 
tjara, jang masih hidup dan ti- 

'dak menghalang-halangi kema- 
djuan bangsa, harus diadjarkan 
dalam lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah dan diluar 
kedua-duanja. “Lagi pula hu- 
bungan keluarga. dengan keluar 

ga lainnja harus - dimengerti 

oleh angkatan muda. Tentang 
hal ini kita telah memiliki peri- 
bahasa : Desa mawa tjara, na- 
gara mawa tata. (Tiap2 bangsa 
mempunjai kebudajaan sendiri2. 
Kebudajaan ini dapat kita per- 

baharui dan perkaja dgn mem- 
pergunakan unsur2 dari Kebu- 

dajaan asing. 

Kedua tentang nilai 

kenegargan. 
(Mulai abad ke V bangsa kita 
telah dapat membentuk negara, 
sungguhpun “bertjorak keradja- 

an (Taruma Negara, 'Criwidja- 
ja, Mataram Lama, Modjopahit, ' 
Mataram). Desa2 kita pada 

djaman itu merupakan bagian 
negara jang - demokratis dan 
otonoomi. Kita telah memiliki, 
Rapat Desa, Kepala Desa jang 
dipilih dan "pembagian peker- |, 
djaan menurut ketjakapan dan 
bakat2.: Putusan rapat diambil 

dengan suara bulat atau kata 
sepakat, dan ditaati oleh ma- 

sjarakat, desa seluruhnja. 

Masjarakat kita pada waktu 
masih bersifat  collectivistis, 

tetapi tidak mematikan indi- 
Vidualiteit atau persoonfijkheid, 

terbukti dari adanja -differen- 
tiatie (pembagian pekerdjaan): 
masjarakat kita berdasarkan 

gotong -rojong, artinja kerdja- 

sama, tolong-menolong, keru- 

kunan, sambat-sinambatan hor- 
mat-menghormati, harga-meng- 
hargai), dan tjorak ini belum 
hilang dari djiwa bangsa kita,   

buh dan berkembang, dan jang | diberi bentuk modern. 
harus kita beri bimbingan dan | desa mempunjai 

dasarkan ketjintaan dan keadil- : 

djadi harus dikembangkan, dan 
Rapat2 

hak protes! 

(pepe), djadi «demokratis. 
Dan Pemerintah. pusat... (Ke- 

radjaan)- selalu “menjesudikan 
diri dengan kehendak masjara- 
kat desa, Bagi pemimpin2 ne- 
gara telah ada pedoman, jaitu 
Hastabrata kita”. Bagi para 
pegawai: negeri. 
telah ada Dharmacastra dan 
Najakawara. Azas2 telah ada, 
“kalau perlu diberi bentuk jang 
modern, sesuai dengan Keadaan 
djamaxn. Tjita2 negara (staats- 
ideaal) sudah pula dimiliki (ge- 
mah ripah, loh djinawi, kerta- 

rahardja, tata, 
damai). SA . 

Ketiga tentang nilai 
perekonomian, 

Jang mengenai perseorangan 
tjita2 kita ialah i gemi, nasjfiti, 
ngati-ati (hemat, tjermat dan 
berhati-hati). Mengenai pereko- 
nomian negara (perekonomian 
umum), djadi untuk memenuhi 
kebutuhan masjarakat dan ne- 
gara,  diandjurkan pertanian, 

. Iperchewanan, perikanan, pela- 
“jaran dar perdagangan dan se- 
Ibagainja (djanturan dari Ki-da- 
lang pada djedjer jg pertama). 

ta harus mempunjai pengertian 
tentang perekonomian, dan dgn 

F sendirinja -sector2 perekonomian ' 

ini “penjelenggaraannja disesuai- 
kan pula: dengan keadaan dja- 
mn modern ini, tetapi tidak me- 

ninggalkan dasarnja, 
kupi kebutuhan bersama. 

“Keempat tentang. Da 
“kesusilaan. 

Ilmu kesusilaan (ethica) mem 

bentangkan hubungan manusia 
dengan manusia, manusia dgn 
masjarakat. Ilmu tadi mendjadi 
pedoman bagi manusia aim tin- 
dakannja (sociale hendelingen). 

ini tergantung dari pemandang- 

annja (pikiran dan perasaan- 
“nja). Bangsa kita telah memi- 
liki ,,Wulang 'Reh, tjiptaan P.B. 

IV, dan Nitisastra, tjiptaan Sul- 
tan Agung Hanjakrakusuma, 

| dan peladjaran dari Mahabarata 
dan Ramajana, dan peladjaran2 
jang tersimpan dalam tradisi2 

kita. Apa jang masih sesuai   
  

   
   

  

    

   

   
    

  

    

  

muda kita, Dalam be nnantok 

11. Menjang wong tuwa, 
“2. menjang mara-tuwa, 

dikenal oleh anak2 dan |: 

| Esa, djadi mengenai batin ma- 

(an dari anak2 kita, dengan dja- 

an Djawa kami ketemukan : 

lima : S 

3. menjang sadulur tuwa, :& 
13 menjang guru: 23 
5. menjang ratu. ai 

lau dipandang setjara luas | 
" 

masih dapat dipakai sebagai 
pedoman hidup kita sekaran 
djuga. Kebaktian kepada radja, 
artinja sekarang ketaatan ke- 

pada keku 

Kelima tentang nilai 

“ Ketuhanan (religie). 
Religie adalah ilmu pengeta- 

huan tentang hubungan manu- 
sia dengan Tuhan Jang Maha 

nusia, jang ingin mengenal Tu- 
han, Ini memang mendjadi cho- 

nusia mempunjai gerak tekad 
untuk mengenal Tuhan Dan 
bargsa' kita pada umumnja 
mempunjai rasa Ke-Tuhanan 
“jang tebal. Dalam  lakon2nja 
wajang kulit terbentang, ba- 
'gaimana tjaranja manusia me- 
ngenal Tuhan. 
“Mendjadi kewadjiban 

membangkitkan 
kita 

rasa ketuhan- 

lan mentjintai keindahan alam, 
dan machluk jang hidup. 

Keenam. tentang 
“senian. 

ilmu pengetahuan. 
Ini bukan soal lagi, dan su- 

Gah berdjalan: Mulai S.R, anak2 
Kita kita beri ilmu pengetahu- 
an, jang berguna bagi kehidu- 
pan manusia dalam arti lahir 
batin. Angkatan muda kita ha- 

"rus mempeladjari ilmu penge- 
tahuan, dan mengamalkan ke- 
pada masjarakat. Para jang 
bertanggung djawab atas hari 
kemudian anak2 kita kami ha- 
rap memikirkan hal.ini 

Kesenian adalah pendjelma- 
an dari rasa keindahan manu- 
Sia: . Kesenian bangsa kita ma- 
sih mempunjai resonantie idika- 

|langan masjarakat kita. Seni 
Suara, seni Musik, seni sandiwa- 
wara/seni drama : wajang.ku- 
hit), seni sastra, seni rupa, seni 
patung, seni tari mulai hidup 
kembali, dan harus Kita 
kembangkan dan sempurnakan,   

(narapradja) 

tenteram dan | 

Ini semua bernilai untuk -kehi- 
“| dupan bersama, djadi anak2 ki- 

djutan Vak, seperti Sekolah Guru B, Sekolah Menengah Ekono- 
mj Pertama, na Tehnik, Sekolah Kepandaian Putri “dsb.- 
nj an gan negara mengizinkan. Demikian: 

gan dari “ “Joedakoesoemah, jaitu Koordinator 
PPK untuk Dja “Barat dan an Inspeksi Pendidikan 

mentj u- $ 

Baik atau buruknja tindakan" 

dengan keadaan djaman, harus 
kita. berikan kepada “angkatan 

dan kita sesuaikan dengan dja- 
man dan keadaan. Anak2 dan 
pemuda2 kita harus dapat 'me- 

Dununging sembah iku ana | 

4: 

Yan dalam kesusilaan tersebut |. 

aan negara dan ke $ 
baktian kepada tanah air, lebih2 f 

| dalam djaman demokratie. 

Grat tiap2 manusia, bahwa ma- | 

nilai Ke-/ 

Ketudjuh tentang nilai 

HALAMAN 3. 
  

  
P.A.CO, (Usaha penerbangan Nasional bangsa Indonesia). 
orang pendirinja, Dr A.K. Gani ikut datang pula. Gambar: Tu- 
&@n Powler Han Mac Calum, Na P.A.O. tersebut, 

  

Viiegdemonstraties atas kota Jogja Sabtu jt, diadakan oleh 
Se- 

(Gambar ,E.R ”). 
  

terhadap perkara Affandi 

lagi. 

Dalam pada itu ketua men 

unggu sebuah nota dari terdak- 
Wa dan dari bunji nota tsb ke 
tua kemudian akan mengambil 
putusan perlu tidaknja diadaka 
n sidang tertutup. 

Dalam sidang ini baik djaksa 
maupun pembelaZ tidak memu- 

mikian djuga terdakwa tidak 
memberikan ' keterangan tam- 
bahan atau perobahan2 atas ke- 
terangan2nja semula, 
Pemeriksaan dilakukan dgn 

membahas beberapa putjuk su- 
rat-bukti jang pada umumnja 

nja-djawab jang pandjang. 

Apa Sanusi Partawidjaja   | ngalami keindahan dalam Kese- 
ki 

£ 
T 

Pemeriksaan Hamid: 

Sultan Hamid 

Inian tersebut diatas. 
£ 

ALAM permulaan pidato 

| Tasaan aman padanja bahwa 
baik dan berpengalaman, 

Dikatakan, bahwa dari permu. 
laan ia menjangkal tuduhan? 
jang dinjatakan dalam sub pri- 
mair, subsidiair dan subsidiair 
lagi, dan ia mengakui tuduhan 
"lebih subsidiair lagi”. Dinjata- 
ikan -perasaan penjesalannja, 
bahwa ia sampai lupa demikian 
djauh hingga ia telah memberi- 

kan perintah untuk dilakukan- 
nja pembunuhan. Dan ditindjau 
(dari sudut moreel pertama? ia- 
lah jang mengakui dosanja. Ka- 

| ta terdakwa, dalam pada itu so- 
,al diatas itu tidak dapat ditin- 
djau dari sudut juridis sadja. 
Perintah untuk mengadakan pe- 
njerpuan terhadap Dewan Men- 
teri dan perintah untuk dilaku- 
kan pembunuhan jg. diberikan 

pada tanggal 24 Djanuari 1950 
ihanjalah suatu reaksi terhadap 
kedjadian2 jang terdahulu. 

.Dikemukakan, bahwa kalau 
orang melihat kedjadian2 diluar 
tindakan jang dilakukannja itu, 
orang dapat mengertinja, 

Terdakwa ' mentjeriterakan, 
bahwa pada bulan Agustus 1945 
ia baru dikeluarkan dari taha- 
nan Djepang, dimana ia mering- 
kuk selama lebih kurang 314 ta- 
hun lamanja, Pada waktu ia 
 mendjadi opsir Knil. Sebagai se- 
orang militer, sampai waktu itu 
ia tidak memperhatikar soal2 
politik. ' 

Sesudah keluar dari tahanan 
Djepang dan kembali ke Kali- 
mantan Barat ia mengetahui,   

  

    

Barug ini bertempa:   kan sudah bisa ai 4 
orang. 3 bg “, Tttersum, GAMBAR : 

  

Giga delegasi Indonesia 
an KE MLUA 

4 Be P3 
dr | telah dimutai 

elanda 
Sidang ket 

    
          

£ 

perundingan mengkingah N.M M, 
masing2 diketuai oleh Roesian | Abdulyami dan 
4 dibuka oleh &, Abdulggni, — (IPPHOS),     

“ siplomat sulung ?” 
Pada permulaan sidang ketua 

EN 

membela diri 
la menerima tawaran van Mook 

(SAMBUNGAN KEMARIN). 
pembelaannja, terdakwa Sultan 

Hamid menjatakan terima kasihnja kepada Ketua Mahka- 
Ta Agung atas tjara memimpin 
ahwa kayena ja menjaksikan adanja perasaan tanggung dja- 

wah dan kesungguhan hati, maka dari permulaan Fimibul aa 
perkaranja ada dalam tangan jang 

pemeriksaan. Dinjatakan, 

bahwa Djepang telah melakukan 
pembunuhan besar-besaran dida. 
erah tersebut, diantaranja ter- 
bunuh ajah 'dan saudara2-nja. 
Dalam bulan Oktober 1945 atas 
permintaan rakjat disana ia di- 
lantik mendjadi Sultan Pontia- 
nak. Dikatakan, bahwa hingga 
waktu itu ia hanja mendengar2 
sadja tentang adanja tjita2 ke- 
merdekaan, Sesudah berhubu- 
ngan sendiri dengan rakjat, bah. 
Wa ia menginsjafi akan tjita2 
kemerdekaan itu. Mulai waktu 
itu menurut terdakwa menjala2 
api kemerdekaan didalam dada- 
nja. Kalau tidak demikian, saja 
bukanlah manusia dan bukan- 
lah orang Indonesia. 
Dikemukakan, bahwa pada 

Waktu itu ia telah berusaha un- 
tuk menemui Sutan Sjahrir, jg. 
pada waktu itu mendjabat se- 
bagai Perdana Menteri dan dari 
Sutan Sjahrir itu ia mendapat- 
kan pendjelasan2 mengenai ke- 
merdekaan Indonesia jang ia 
dengarkan dengan perasaan se- 
nang. 
Ketika letnan-gubernur-djen- 

deral Van 'Mook menawarkan 
kepadanja untuk ikut dalam pe- 
rundingan di Hoge Veluwe ia 
dengan tidak segan? menerima 
tawaran itu. Dinjatakan, 'bahwa 
hasratnja adalah untuk tertja- 
painja kemerdekaan bagi Indo- 
nesia jang mempunjai pemerin- 
tahan sendiri jang berdaulat, 
Dan kejakinannja ialah bahwa 
bentuk federasi-lah adalah ben- 
tuk jang paling baik untuk In- 
donesia. 

Ketika tanggal 9 Maret 1948 
dibentuk -Voorlopige Federale 
Regering di Indonesia. dan 'ia 
ditawari. untuk “duduk dalam 
“pemerintahan tersebut, ia telah 
menolaknja,  karena'ia tidak 
mau ikut dalam pemerintahan 
Indonesia jang tidak berdaulat. 

Kemudian dibentuk di Indone- ' 
sia, BFO jang tudjuannja hen- | 
Jak mentjari djalan keluar da- 
ri kesuli jan jang dialami Indo- 
nesia pada waktu itu, I 
dalam BFO itu, Pa 

Membantah keterangan 
Anak. Agung Gde A- 

| gung. 
Maksud dari BFO adalah un- 

tuk mempertjepat  penjerahan 
kedaulatan kepada Indonesia. Di. 
katakan oleh terdakwa, bahwa 

Bersambung hat, 4).   &. 

djukan sesuatu pertanjaan, de- 

tidak sampai menimbulkan ta- | 

Perkara Affandi Ridhwan 
Diundurkan sampai waktu jang belum 

ditentukan 
ETELAH berlangsung pemeriksaan jang keenam kalinja 

i Ridhwan Saptu jl ketua Penga- 

dilan Negeri Bandung R. Harsojo telah menunda lagi pemerik- 
saan selandjutnja sampai waktu jang masih akan ditetapkan 

meminta ketegasan tentang su- 
rat2 dari Sanusi Partawidjaja 
kepada terdakwa dan sebalik- 
nja. Dari tanja-djawab antara 
ketua dan terdakwa tentang 
surat2 itu dapat diketahui, bah- 
wa surat jang ,,kedua” dari Sa- 
nusi Partawidjaja, oleh terdak- 
wa telah dikembalikan lagi atas 
permintaan Sanusi Partawidja- 
ja, ketika terdakwa menerima 
surat jang ,,ketiga”, dimana 
Sanusi Partawidjaja menurut 

anggapan terdakwa telah men- 
tjabut ,,sjarat mutlak pengaku- 
an NIL oleh R.I.” 

Surat ,,ketiga” itu diterima 
oleh terdakwa di Tjiandjur dari 

utusan Sanusi Partawidjaja. 
Sebab apa surat jang kedua 

dikembalikan dengan begitu sa- 
dja oleh terdakwa. kepada Sa- 
nusi Partawidjaja, atas perta- 
njaan “ketua terdakwa tidak 
memberikan keterangan djelas 
Gan disini ketua . menanjakan 
pula: Apa sir tidak mengira 

bahwa sir berhadapan dengan 
seorang diplomat ? Terdakwa 
mendjawab : Saja kira Sanusi 
Partawidjaja bukan diplomat 
jang mempunjai kepandaian se- 

perti diplomat luar negeri. Atas 
djawaban terdakwa itu ketua 
mengatakan lagi : Mungkin Sa- 

nusi Partawidjaja mempunjai 
kepandaian seperti diplomat lu- 
ar negeri. 
Kemudian ketua (tidak terde- 

ngar djelas Reg.) membatjakan 
sebagian surat dari Sanusi Par- 
tawidjaja jang antara lain2 me- 

njebut : menggalang dan men- 
dukung NII, “ 

Tanja-djawab selandjutnja ia- 

lah mengenai 
dalam surat kepada Sanusi Par- 
tawidjaja : ,,Salam dinda kepa- 

da handai taulan disini”. 

Seolah-olah pleidooi ter- 
hadap D.I. 

Ketua . selandjutnja memba- 

tjakan ,statement Affandi Ridh 
wan, ketua GPII wilajah Djawa 
Barat jang berkepala Tantang- 
an Kaum Komunis terhadap Ka- 
um Muslimin”, 

»Statement” itu memuat an- 
tara lain balasan terdakwa ter- 
hadap statement PKI, SOBSI 
Gan RTI" jang menjebut bahwa 

lainnja main mata dengan D.I. 
Setelah dikatakan, bahwa 

»Statement” jitu dimaksudkan 
untuk pers (pernah diberikan 
kepada pers dan dimuat oleh 
beberapa surat kabar di Ban- 
dung, Red), atas pertanjaan ke- 
tia disebutkan tidak diberikan 
kepada Sanusi Partawidjaja, ta- 

pi dikatakan bahwa kepada be- 
berapa instansi pemerintah dju- 
ga dikirim, 

Atas keheranan ketua, seolah- 
olah Affandi Ridhwan menga- 
dakan pleidooi terhadap D.L, 
seolah-olah mau memperketjil- 
kan kesalahan? D.i., seolah-olah 
marah karena D.i. dituduh me- 
ngatjau, seperti iri-hafi karena 

tjirkan, terdakwa tidak bisa 
memberikan djawaban jg djelas, 
Statement” Affandi Ridhwan 

itu ditulis tgl 4 Maret 1952, apa 
jang disebut dalam statement”   

kata2 terdakwa 

Masjumi dan organisasi2 Islam" 

jang lain tidak diminta dihan- | 

  

( 

P.A.C. TERBANG 
DIATAS JOGJA 

endapat perhatian 
Pemerintahan 

Dengan 

dari kalangan 
Daerah . Istimewa Jogjakarta 

dan para pengusaha Nasional 

pada hari Saptu pagi dilapangan 

terbang Hadisutjipto telah di- 

lakukan suatu demonstratie ter- 

bang diatas Jogjakarta. 
Adapun jang menjelenggara- 

kan demonstratie tersebut ada- 
lah Pionier Aviation Co. "jang 

dipimpin oleh Drs. AK. Gani. 
Dalam keterangan Drs. A.K. 
Ganj dinjatakan bahwa maksud 
demonstrasi itu, selain untuk 

memperkenalkan — maskapijnja 
djuga untuk mendorong kaum 
pengusaha Nasional di Jogja- 

karta turut serta dalam usa- 

ha nasional ini. Oleh Drs. A.K. 
Gani diterangkan lebih landjut. 
bahwa untuk sementara waktu 
dinas penerbangan hanja di- 
lakukan didaerah Sumatera sa- 
dja. Djika usahanja ini berhasil, 
maka akan diperluas dengan hu-   bungan udara antara pulau de-' 
ngan pulau. Waktu ini P.A.C. 

telah mempunjai 2 buah kapal 
terbang matjam De Havilland 
jang dapat mengangkut kurang 
lebih 7 orang dengan pilotnja. 

Adapun harga tiap kapal ter- 
bang tsb. adalah Rp. 600.000, —. 
Usahanja ini ta' akan menjaingi 

dinas penerbangan dari G.LA., 
mengingat masih kurangnja alat 
perhubungan udara di Indonesia 

ini, Malahan menurut seorang 
ahli dari LC.A.O. di Indonesia 
masih dapat sedikitnja 6 mas- 
kapjij penerbangan didirikan me- 

ngingat: akan luasnja daerah 
Indonesia jang hampir sebesar 
Amerika Serikat. Mengenai 
tenaga pilotnja diterangkan, ma- 
sih perlunja memakai tenaga 
bangsa asing karena sampai se- 

karang Pemerintah sendiri 
masih kekurangan tenaga 

pilot 'bangsa sendiri. Jang 
dipakai sekarang ini adalah pe- 
nerbang bangsa Amerika dan 
Canada "jang telah turut mem- 
bantu perdjoangan Republik Jo- 

gja dulu, diantaranja - David, 
F. Fowler. Adapun ' kapitalnja 

untuk sementara 
4 djuta rupiah jang aandeelnja 
2/3 berada didalam tangan bang- 
sa Indonesia dan 1/3 ditangan 
bangsa asing. 

Selain di Jogjakarta, demon- 
stratie penerbangan ini akan di- 

lakukan djuga dilan-lain kota 

di seluruh Indonesia. 

TIDAK MENJEWAKAN 
ALIRAN LISTRIK 

Berhubung dengan berita ten 
tang persewaan aliran Listrik dj 
Wonosari oleh S.T.P  ibanjak 
terdjadi kesalahan faham, hing- 
ga banjak orang2 datang men- 
daftarkan diri an menjewa 
aliran Listrik di. S.TJP...Wono- 
sari. Lebih landjut KR.” men | 
dapat keterangan, bahwa berita. 
itu tidak benar dan S T.P. ti- 
dak menjewakan aliran Listrik. 

Perlu diketahui, bahwa pernah 
diadjukan permintaan darj De- 
wan Pemerintah Kabupaten G. 
Kidul, supaja “aliran Listrik 

S.T.P. digunakan untuk mela- 
jani Umum disamping untuk 
keperluan S.T.P. sendiri. Akan 
tetapi soal ini sampai sekarang 

tidak ada kepastian 
  

oleh terdakwa dikatakan : tidak 
mengenal Rizal Makmun dan 
tidak mengerti isi dan maksud- 

nja, 
Surat tsb dibatjakan oleh ke- 

tua, disebutnja suatu code, jang 
antara lain mentjeritakan : pe- 

sanan ibu, ibu sakit bertambah 
keras, tak ada obat, sebelum 
meninggal ingin ketemu adik 
dan harapan terachir tunggu 

kedatangan dinda. 
Sedang dipeladjari oleh 

kalangan atasan”. 
Oleh ketua kemudian dikemu- 

kakan pula sebuah foto-copy 
dari surat Affandi Ridhwan 

kepada Sanusi Parwidjaja, ter- 
tanggal 2 Djuni 1952. 

Surat itu antara lain berbunji 
supaja Sanusi Parwdjiaja me- 
hunggu perkembangan selan- 

djutnja, baik atau buruk akan 
segera dikabarkan Karena seka- 

rang sedang dipeladjari 
kalangan atasan. 

Tentang maksud Surat terse- 

but tidak diadakan tanja-dja- 
wab, sehingga oleh umum tidak 
dapat diketahui apa bunji su- 
rat itu seluruhnja dan apa mak 
sudnja jang oleh “terdakwa di- 
katakan sedang dipeladjari 
oleh kalangan atas” 

Surat lain jang dibatja ialah 
surat dari terdakwa kepada Wa 
likota Bandung : jang maksud- 
nja, meminta rumah, jang oleh 
terdakwa dikatakan perlu 'ka- 
rena harus ,,mengungsi berhu- 
bung dengan 'adanja surat an- 
tjaman”. 

Gubermar tidak tahu, ti- 
dak meonjuruh dan tidak 
menjeludjui. 

Surat Jaimnja jang kemudian 

dibatjakan oleh ketua ialah su- 
rat dari Gubernur/Kepala Dae- 
rah Djawa Barat Sanusi Har- 
diadinsta, ter tanggal 25 Agus- 

itu seluruh kaum Muslimin, se- | tus. 1952, 
dang tentang itu ketua mena- Dalami surat itu Gubernur 
njakan : Apakah djuga dimak- | menjataikan, “bahwa ia tidak 
sudkan kaum Muslimin jang | tahu, tifiak menjuruh dan tidak 
masuk DL? menjetridiui Affandi Ridhwan 

Menurut ketua, dikalangan | mengetiakan hubungan dengan 
|kanm Muslimin terdapat dua D.I, atau organisasi2 lain jang 
kamp”, jaitu Masjumi dan D.I. terlarang, 

| dan bukan hanja ada jang ma-. Ackirnja sebelum sidang di- 
Lin-mata sadja dengan D.L tapi | tutny, dibanjakan pula sebuah 
| banjak kaum Muslimin jang tu- | fotoscopy surat dari Hidajat 
rut D.I, 

Tanja ketua : Kaum Muslimin 
mana jang dimaksudkan oleh 
saudara ? Djawab terdakwa : 
Kaum Muslimin jang legaal. 

Surat lain jang didjadikan 
bukti pada pemeriksaan itu ia- 
lah surat dari Rizal Makmun, 
dikirimkan dengan pos, jang 

'Tjigombong, ditudjukan kepada 
LetJian  Hardjosubroto KMKB 

bagian pemeriksaan tahanan. 
urat “itu berisi ,,antjaman 

kepada tentara di KMKB Ban- 
dtng” jang dihubungkan oleh 
wengirimnja dengan .pernah di- 
pukuftnja Affandi Ridhwan di- 
Galam tahanan, — Ant.     

ini sebesar 

|Litu mudah 

oleh | 

USUL MOSI. ACHID 
| MASDUKI CS TEN- 
TANG AIR MINUM 

Daerah Gunungkidul seperti 
diketahui pada tiap2 musim 
kemarau mengalami kekurangan 

air, sehingga penduduk terpak- 

sa sampai beberapa km. naik , 
gunung untuk mentjari air utk. 
persediaan minum sehari2, Ber- 
hubung dengan itu karena se- 
ring terdjadi akibat2 jang me- 
nimbulkan  terganggunja kese- 
hatan, beberapa orang ang- 
gauta DPR Daerah terdiri da- 
ri Achid Masduki, Kusomo- 
broto, Notosudarmo,  Sonhadji 

dan AR. Fachroedin telah mme- 
madjukan usul mosi kpd DPR 
Daerah. Pokoknja mendesak ke- 

pada Pemerintah untuk : me- 
ngadakan penjelidikan2 serta 

usaha2: guna mengatasi keku- 

rangan air itu. : 

Sebagai saran diadjukan su- 

paja diadakan waduk2, 'sumur2 

artetis, diadakan pembagian air 

untuk penduduk - dan, Ta 

giat reboisasi. 

MAHASISWA THHSH 
DAN PASKAH 

Paku tanggal 2 April 158, akan 

berangkat ke Djakarta 4 wakil 

dari Perhimpunan Mahasiswa 
Ta Hsueh Hsueh Sheng Hui tja: 
bang Jogja untuk menghadiri 
Muktamar Paskah jang ke-5 da 
ri Perhimpuman Mahasiswa 
TH.H.S.H, Hui seluruh Indohe- 
sia jang “akan diadakan. pada 

tanggal 3 dam 4 April 53 di Dja. 
karta, Delegasi Jogjasakan Cike- 

tuai oleh Sdr. Tjoa Kian Kie 

S.T.H. TUNTUT PENGEM- 
BALIAN TANAH 

MAGSUWO. 

Konperensi Sarikat Tanj Islam 
Indonesia, Wilajah Jogjakarta jg 
dikundjungi oleh wakil Tjabang 
tjabang dan Anak Tjabang se- 
dijumlah 63 orang, jang diada- 

kan pada hari MINGGU tang- 
gal 29 Maret 1953 bertempat di 
Mesdjid SUHADA' Jogjakarta, 
telah mengambil keputusan :se- 

bagai berikut : 
'a. mendesak kepada Pemerntah 

Daerah Istimewa Jogjakarta 

agar pelaksnaan pengemba- 
lian tanah Daerah B Maguwo 

lekas diselesaikannja. : 
mendesak kepada Pemerin- 

tah Daerah Istimewa Jogja- 

karta lekas berusaha menje- 

lesaikan. sewa tanah jang 
pada tahun 1949 ditanami te- 
bu dan tembakau, jang sam- 

pai sekarang masih ada jang 
belum terbajar. 
mengusulkan kepada Peme- 

rintah Daerah Istimewa Jo- 

gjakarta - agar. pembelian 
padi tahun 1953 ini diserah- 
kan kepada organisasi2 tani. 

» BANJAK: HEWAN TJU- 
RIAN DIDJUAL. 

Menurut keterangan pihak 

Djawatan Penerangan Kotapra- 

dja Jogjakarta, pemerintah Ko- 

tapradja Kini sedang mulai me- 

ngadakan tindakan2nja 'terha- 
dap para pedagang2 hewan jg. 

ternjata “menggunakan surat- 

surat keterangan palsu pada 

waktu mendjual hewannja. 

Surat2 palsu itu banjak ke- 
dapatan dipasar hewan Kotage- 

de. Dengan adanja Surat2 palsu 
diketahui, bahwa 

hewan2 jang didjual itu berasal 

dari hewan tjurian. Polisi telah 

bertindak sebagai mana..mes- 

tinja dan kini sudah agak ber- 
kurang adanja surat2 palsu pen- 
djualan hewan itu. j 
Menurut keterangan, “tiap2 

hewan jang didjual harus 'diser- 
tai surat2 pendjualan dan pem- 

belian dengan ditanda tangani 

jang berwadjib, 

PANENAN GOGO DAN 
DJAGUNG 

Diperoleh. keterangan . dari 
Djawatan Pertanian  Rakjat 
G 'Kidul, bahwa panenan gogo 

| dan djagung : ididaerah G. Kidul 
tahun 1953 ini lebih baik dari 
pada th 1952. Hasilnja sebagai 
berikut : 1 
Gogo bin. I —'53 259 ton. 
Gogo bln II — '53 7192.8 ton. 

Kering 
Djagung bin, 1 — '53 30117 ton. 

» bin, II — '53 1515.9,ton. 
Petilan kering. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA . 

Telah kami terima 'sokongan 
|untuk korban bandjir di Santa 
tera Utara dari: 
Geredja Protestan 
Margomuljo 7Jogja Rp. 30— 
Peladjar2 Sekolah 
Musik Djetis Har-- 

  

djo 26 Jogja. add itn 

Rp, 125,— 
Djumlah kemarin, 7917,68 

» Jhari ini Tp sampe 
  

Tontonan wali ini 
REX : ,,Rhubarb”, Ray Milland, 

Jan Sterling. 
INDRA : ,,Ratjun Dunia”, Kas- 

ma Booty, 'P. Ramlee, 
SOBOHARSONO : ,,The Great 

Waltz2”, Luise Rainer, Fer- 
nand Gravet, : 

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

LUXOR: Holiday Rhythm” 
Mary Beth Hughes, David 
Street., : 4 

RAHAJU: .,A Song To Re- 
member”, . Merle Oberori, 

Cornel Wilde. : 
MURBA : ,,Michigan Kid”, 
WETAN BETENG: »The Glo-         ry of Sport”. 
KETOPRAK TRIMUDO-TOMO: 

.Bongsotjoro Rogopadmi”, 

 



   
   

      

   

   

  

  

  

  

.-ykan 

. Nien Hui ke 

..ga bermatjam2, 

ke T 

   

Sea ag Tan 
   
   

  

    

. resmi 'kepada pers'di Bandun 

- 'mengandjiirkan 

  

“Mulai tanggal 3 sampai tang 
gal 6 April 1953 ini dikota 
di Ha Ke Saga 

  

Kon 
NT 

Kraton Surakarta, Data at" 

"tari puteri ' 

.Djuga, Na 2 
5 k “bola esebelasa 

  

, aan toilet, 
2 Keoan dan Shanghai 

| Lebih landjut sar. Tjhie Ing 
le.menerangkan kepada kita | 

»ubahwa- “Kongres Tsing Nien "Hu | 
“belakang diadakan 

| tanggal 21 
Sampai 128 Maart Benoa “Karena 

rhalang petjahnja perang du-" 
! : : pendudukan #Djepang 

Tah revolusi nasional, baru 'se- | 
dilangsungkan konggres | 

“jang I eanam. Kongres ini ter-. 
paksa . mesti: diadakan djuga, 
na MA ep perkumpulan2 

en Huj jang telah ber- 
wi dan menghubungkan . diri |» 

“kes “baru sepertiga sadja dari 
“adaan sebelum perang. Kita ti- 
dak dapat menunda Kongres ini | 
«lebih lama sampai keadaan2 sek- | 
»Si2 telah - hidup kembali dan 
- menghubungkan diri . dalam 
“Ikatan “kita seperti. Ha 
Kongres ini buat: mempertj 
hidupnja kembali berbagai an 

“Kumpulan pemuda, jang dahulu | 
memakai - nama Hua  Chiao 
Tsing Nien Hui dan jang telah f 

“berdiri supaja dapat mengambil 
kembali tempatnja jang lama. 

    

ka Pan 

  

usaha. batik di ngota diter angkan 

    

    

  

   

mangu dan ditutup | 25. Pa 

2 dengan! Ta ya aer se | aaik lagi enam Rp, 120,— 

“3 pembagian mori dan harga mori i 

“4 selalu naik, 

Ig | membahajakan “pula dilapangan 
: kperedaran uang (monitair). Pro- 

pula | duksi batik berkurang, 

  

1.644. Banjaknja baji jang lahir 

  

        

ta, bea kini Mmibul    

      

   
   

  

Simi “Ht eruntan mengapa fi- 
(hak. N.V. Ko 

    abungan Ro. | 
ma Batik ea .terha- ! 

   

AAN sudah 

  

Dengan tjara pengurangan: 

u akan 'berakibat- 
kan tidak stabielnja perusaha- 
na batik dibeberapa tempat dan 

“harga 
kain selalu naik. 

Timbul “pertanjaan kini me- 
Ingapa harga mori dari pemerin- 
tah dinaikkan dan sampai kini 
belum didapat keterangan ke- 

| mana larinja uang. keuntungan 
dari pendjualan mori itu, Para 
pengusaha batik terpaksa be- 

rani membeli 'harga mori jang 
sudah. naik, karena dalam ke- 
adaan — terpaksa (supaja pe- 
rusahaannja tidak sampai tu- 

tup. Djika “harga mori selalu | 
naik akan - berakibatkan se- 
mangkin mahalnja harga kain 
De dan kurang pembeli (Kor) 

5 ORANG JG MATI 23 

23 Dikota Surakarta pa- 
| da tahun 1952. 

' Dari fihak Djawatan Kese- 
'hatan Kotabesar Surakarta. di- 
dapat keterangan bahwa pada 

| tahun 1952 dikota Solo ada ke- 

'lahir sebanjak 7.702 anak, ter- 

diri 4.009 lelaki dan 3.693 pe- 
FP enuuan. : 

. Banjaknja kelahiran jang men 
dapat pertolongan Dokter ada 

sudah mati ada 140. 
Pada tahun 1952 dikota Solo   “Demikian Pe kt kepada 1 

  

kita. — (Kor). f tertjatat kematian sebanjak 
  

  

  

xag Untuk Niat soal2 pe-merintah di Australia maka 
Kem. Dalam Negeri telah me-ngirmkan untuk 4 Dulan lama- 

'nja-4 orang pegawai pemerintah jang terdiri dari Mr. Iskandar 
eH ardojo (Residen di per-bamtukan pada Cub. Djawa Ti- 

ira mur) Patiradjawane (Bupati di perbantukan pada Gub, Maluku) » 
Serma aan dan Nn. &isjah dari Hama. Dalam Negeri. — 

  

1 2.025 orang dan per empuan 1870 
|orang. Banjaknja kematian di- | 
(bawah umur satii tahun ada 988 

| hentjana alam'ada 16 orang, 
dan | 

“sakit tua adi 725 orang, . mati 

P1.984 ora 

1 Penerangan-seluruh Kareside- 

"nan Banjumas, 

' Bandjarnegara, Konperensi tsb. 

: publik, jang berdaerah dari Sa- 

ka sdr. 

na 

kerdni « kari Melaki, 

anak.Mati karena penjakit me- 

inular tjatjar 18 orang, menular 

ipest 1 orang. 

Mati karena ketjelakaan dan 

Mati karena usia landjus 

karena bunuh diri 4 orang. 
Dengan  tjatatan itu menun- 

ajukan Gjumlah 
ada. 3.807 crang terdiri lelaki 

an jang kita dapatkan dari Dja- 
watan Kesehatan Kota. . (Kor). 

PURBULINGGO 
.SULUH TIRTA KEN- 
TJANA - TUNGGAL". 

Lahir 1 Mei 1953. 
prana di kantor Djawa- 

tan Penerangan Kabupaten Ba- 
njumas di Purwokerto pada tg. 
25 Maret 1953 telahidilangsung- 
kan konperensi dinas Djawatan 

  

  

jang dihadiri 
oleh Kepala2 Djapen Kab., Ke- 
pala Bagian Pewartaan dan Pu- 
blikasi dari Kabupaten? Banju- 
mas, Tjilatjap, Purbolinggo dan 

diselenggarakan chusus untuk 

Djapen2 Kabupaten. Soal ini 
perlia hdirundingkan di Tjilatjap 
pada tanggal 16 Maret 195: 

Setelah diadakan ' pemanda- 
ngan2, usul2 dan tanja djawab 
achirnja konperensi mengambil 
keputusan antara lain bahwa 

anne 

laindnja 386 orang dan karena | 

“Sisa kelahiran : 

dan . perempuan | gia 
1.823 orang: Demikian keterang- |: 

KEBUMEN 
| MURID-MURID SEKOLAH 

merundingkan soal. penerbitan2 | 

  

33 diterbitkan mulai 1 at 
- data Gengan 

rak TIRTA KEN- 
TIANA TUNGGAL", 

“Perlu diketahui, bahwa Ofusi" 
penerbitan tersebut 
(kan adanja penghematan Ke- 
uengan pada Dj: en, serta men- 

t bahwa t. rak dan ke- 
ntingan masjarakat dalam    3 

adalah hampir bersamaan. 
| Dengan terbitnja Suluh Tirta 
Kentjana Tunggal jang akan | 
“datang nanti, maka madjalah2 
bulanan , ,Penggajuh” dari Dja- 

Kab. Banjumas, Widjaja | 

latjap, Membangun” dari Dja- 
“pen Kab. Purbolinggo dan, Ban 

r 'Tjahjana” dari “Djapen 

ab. Bandjarnegara tidak lagi 
| diterbitkan, — (SB), 

  

DIHUKUM. 
Pada tanggat 26-3-53: jang 

telah lalu olah Pengadilan Ne: 
geri Kebumen telah didjatuhkan 

hukuman pada 9 anak2 murid 
S.MI Kebumen, masing2 Rp. 
Dn atau 1 hari hukuman kuru- 
ngan, karena dipersalahkan me- 
nganiaja ringan (memukul) ke 

'paia sekolahnja pada waktu 
jang telah lalu. Adapun alasan 
para murid? tersebut memukul 
gurunja itu, menurut keterang- 
annja, karena gurunja itu kerap 

kali memkuli murid2nja dan 
mengeluarkan kata2 kasar, . 
Dalam pada itu perlu diberita 

kan Gjuga, bahwa setelah ter- 
djadj peristiwa penganiajaan 
itu, guru tersebut terus diber- 
hentikan dari pekerdjaannja 
oleh pengurus sekolahan itu dan 
ia lalu mengadukan murid2nja 
jang menganiajanja dimuka ha-   4 Djapen Kab tersebut “akan 

mempersatukan . Ke 
kim dan berachir sepertj terse- 
but diatas. — (Kor). 

  

z 

telah “Atjeh, 

puhrja”. 

Rakjat dikabupaten tsb mem-! 
pergunakan kesempatan adanja ! 
presiden disana untuk menjata- 
kan apa jang bergolak dalam 
djiwa masjarakat disitu - ten- 
tang soal jang bergandengan 
dengan pidato Sukarno di 
Amuntai. Apa jang saja lihat 
dan dengar ialah, bahwa pen- 
duduk disana mempunjai tekad 
jang bulat untuk tetap memper- 
djuangkan 'Pantjasila sebagai 
dasar negara nasional Indone- 
sia ini. Karena mereka jakin, 
bahwa hanja dengan dasar. itu 
dapat terdjamin keutuhan Re-. 

bang sampai ke Merauke. 

-Hal ini Aa saja lihat, keti- 
S. Simandjuntak se- 

kepada presiden Su- 
karno di. Tarutung, dengan 
kata2 tegas tapi agak terharu, 
hampir menangis: »Landjutlah   

f IPPH OS). 
  

  

SANAK KEM 

atu 
: Rp. 

Perihstan antara lain puth 
“Dewan Perwakilan Rakjat Dae- 

,— 3 

“yah Sementara Kotabesar Lp 
dung jang diambil dalam su: 
,rapat tertutup” kemarin sia g, Bh 
Werkeriaan Ken BP Winda na a Ia. | 

  

   

  

   

      

   

ta Tar 

“Jalu. "Putin dari .rapa “pertus 
“tup” itu diumumkan dengan 

  

. Untuk mengabadikan peristi- 
“wa kelahiran itu, DPRDS Kota- 
“besar itu memutuskan 23 
akan: Peta , 

anak kembar k 
“jalan jang terletak    

Kanaan Banda dn Naa lentjana- 
kehormatan, dan tabungan pos 

sedjumlah wang . 
: | Koranesan Bandung 

ug 'kembar 4, jaitu Ahmad, Muhammad, Mahmud dan Hamid, 
193 masing? sebuah lentjana kehormatan 

yaas, jang memuat utjapan Asjukur alhamdulillah”, dan masing? 
ae | fabungan pos sedjumlah wang, jang dapat dipergunakan 

' mereka dihari nanti bila sudah dewasa guna keperluan? jang 
berfaedah bagi mereka itu Untuk melaksanakan segala sesu- 

“3 tersebut uu, Kn menjediakan wang sedjumlah 

.|dan Bangsa. 

   

    

bungan pos kepada anak2 itu, 

4 basa Gisertai piagam2 peringa- 
pat |tan dengan. kata ' pengantar 

BAR EMPAT 

"menganugerahkan kepada anak 

(gedenkpenning) dari 

oleh 

rawatan dll.nja, DPRDS mengu- 
tjapkan terima kasih dan peng- 

hargaan setinggi?nja dan me- 
Uu |njerukan djuga kepada semua 

golongan masjarakat, supaja 
dengan tjara agamanja masing2 

| mendoa kepada Tuhan Jang 
| Maha Kuasa, agar anak2 itu" 
senantiasa mendapat -perlindu- 
nganNja, pandjang umur, sehat 
walafiat dan kemudian  men- 
jadi Wwarga-negara jang ber- 
guna serta berdjasa Dasi Nusa 

Selandjutnja dapat dikabar- 
ker, bahwa penjerahan lentja- 

Ina2-kehormatan dan buku? ta- 

  ,Sjukur alhamdulillah” dan akan   sja man Harseku 5 

|Iperantaraan Letnan I Fachrud- 
tanggung | 

“'DpRbS Patah” 1 
pada pemie- 

rintah pusat, supaya menarah |. 
. perhatian sepenuhnja terhadap 
“peristiwa kelahiran | anak kei 
bar 4 itu dengan menanggung 
pemeliharaan anak2 itu dan 
“pendidikannja hingga dewasa.' 

Kepada chalajak ramai jang 
sudah menundjukkam. perhatia: 
terhadap anak ie wa 8 1 
ngan sumbangan2 seper 

NN nan, angan, Fe 

     

  

    
   

   
    

   

  

   

   

  

: 'kehormatan” 

Jitu, menurut DPRDS, tidak se- ' 

“dilakukan. pada waktu . jang 
masih akan ditentukan dengan 

in dan isteri jaitu orang tua | 
nak2 t:b dalam suatu upatjara 

resmi, i 
Dari Dewan Pemerintah 

serah didapat keterangan, bah- 
| wa- pemberian gelar warga 

atau cereburger- | 

anak kembar 4 

Da- 

schap “kepada 

suai dengan makna jang lazim 
1 | diberikan: kepada istilah 'cerbur- 

ger itu, Oleh karena itulah ma- | 
ka DPRDS mengambil putusan? | 

ikan tiap2 Rarxjat, bahwa jang 

| Dan negara 

usia bapak, pembela utama Pan. 
tjasila”. “ 

Dalam pernjataan bangat itu 
dikatakan, bahwa rakjat Tapa- 

nuli Utara membenarkan, bah- 
wa presiden dan pemerintah Re: 
publik Indonesia seumumnja 
wadjib pada sa'at ini mejakin- 

kita dirikan, jang kita telah 
perdjuangkan dan jang kita se- 

- Gang sempurnakan adalah suatu 
Negara Nasfonal jang berdasar- 
kan Pantjasila. Disesalkan, bah- 
wa ada golongan di Indonesia 
telah berdaja mengupas pidato 
presiden di Amuntai lepas dari 
htibungan seluruhnja. 

Lebih landjut dalam pernja- 
taan itu dikatakan dengan dje- 
las rakjat di Tapanuli Utara 
bahwa: negara Indonesia djadi 
kepunjaannja djuga bila negara 
itu berarti semua buat semua. 

Indonesia . jang 
berazaskan Pantjasila jang da- 
pat mendjamin, bahwa negara 
“Indonesia itu adalah buat 
mua bangsa Indonesia, baik ia 
seorang Kristen, baik ia Islam, 
baik ia Parkindo atau Masjumi 
maupun ia Komunis. 

Bangsa Indonesia sudah tju- 
kup mengalami kepahitan dise- 
'babkan timbulnja pertentangan 
jang dibuat setjara kunstmatig 
dan pertentangan2 pasti lenjap 
dengan sendirinja, bila seante- 
ro. pemimpin2. rakjat bertang- 

PRESIDEN DI TAPANULI 
(Oleh: I. HUTAURUK ) 

IMANA?2 diseluruh kabupaten Taparuli Utara 
rapat raksasa selama perdjalanan presiden Sukarno se- 

) tidak sedikit nampak berbunjikan ,,Pida- 

to di Amuntai tepat”, dan ,.Pilato Amuntai kami setudju sepe- 
Ada lagi ai Balige berbunji ,,Hapuskan kementerian 

Agama” dan » Kami tidak mengingini negara Agama”. 

orang dengan Tuhan. 

se-s 

ditempat? 
at 

adakan rapat: umum, penduduk 
meminta sangat, supaja Sukar-/ 
no berpidato. “Rakjat bersesak2 
karena kebetulan pula. hari 
Minggu, mereka mau pergi ke- 
geredja untuk  sembahjang. 
Baru sesudah selesai rapat, 
penduduk masuk geredja meng- 
hadap dan memudji Tuhan. 

Bukan hanja kepada pendu- 
duk didaerah itu ditudjukan pre- 
sidsn pidatonia, melainkan ke- 
seluruh bangsa Indonesia. Di- 
katakarinja, bahwa agama ada- 
lah soal persoon soal orang 
seorang. soal perhubungan se- 

Dan ini 
tidak boleh di paksakan kepada 
seseorang, tidak boleh diputus- 
kan oleh suara terbanjak. Jang 
boleh diputuskan demikian, ia- 
lah Soal2 mengenai kepentingan 
umum, “kepentingan bersama, 
misalnja soal mengenai angga- 
ran belandja, soal pertahanan, 
soal irrigasi”. 1 

berupa madjalah bulanan jang 

berdasar- | yg 

daerah Karesidenan Banjumas 

“pen 

Kusuma” darj Djapen Kab. Tjt | 

Perang Indotjina : 

Berachir di 

Perantjis di Washington, 

Jean Letournean, menteri Pe- 
rantjis urusan Indotjina, jang 
djuga ikut dalam per undingan 
fadi, telah mengadjukan sebuah 
'rentjana jang dimaksudkan uri- 
tuk mengachiri perang Indotiima 

setjara militer, dalam temno 2 
tahun, Dengan segera telah di- 

| mulai studi2 tehnis untuk me- 
inetapkan ikut sertanja Ameri- 
|ka dalam pelaksanaan rentjana 

tsb. tadi. 

Isi renijana Perantfjis. 
Seperti sudah pernah diwarta- | 

kan, menurut rentjana tadi akan 
dibentuk 54 buah bataljon jang 
terdiri dari bangsa Vietnam. 
Untuk keperluan ini akan dibu- 

  

He EA PA Ran 

ERDJASAMA antara Perantjis dan Klas ika Serikat 
Asia telah mentjapaj kemadjuan besar, dalam perundingan 

jang baru sadja selesai, antara para pembesar Amerika 

m 2 tahun ? 
di 

dan 

Vietnam, 3, Tetap adanja ker- 
djasama antara markas 

militer Amerika, 
Dalam prinsipnja sudah dimu- 

pakati bahwa Amerika akan 
memperbesar bantuannja beru- 
pa uang untuk Indotjina, akan 
tetapi berapa djumlahnja, be- 
lum lagi ditetapkan. 

Dalam perundingan tadi, 'pi- 
hak Perantjis mengemukakan 
bahwa Perantjis dalam anggar- 

an belandjanja untuk tahun 1953 

sar kira2 $ 1.800.000.000. 

Sebab2 Amerika setu- 
dju.   tuhkan: 1. Pengiriman perleng- 

kapan ringan militer dari Ame- 
rika ke Indotjina: 2. Dengan | 
tjepatnja melatih Gpsir2 hangan 

  

    

Israel & Derman Ba- 
rat tukzr-menukar 

Ratifikasj persetudjuan 
ganti kerugian. 

Djerman Barat dan . Israel, 
setjara formil telah mengadakan 
tukar-menukar alat? ratifikasi 
persetudjuan penggantian keru- 
gian, jang menetapkan bahwa 
Djerman Barat akan memberi 
pengganti kerugian sebesar 
$ 822.000.000 berupa uang dan 
rang2 modal kepada Israel. 
"Pengganti kerugian tadi me | 

rupakan lambang dari pada pe- 
nebusan dosa pemerintah Djer- 
man Hitler kepada bangsa Jahu- 
di, jang ketika zaman Djerman 
Nazi ditindas itu. 

Isi persetudjuan. 
Persetudjuan antara Djerman 

Barat dan Israel ini diparaf di 
Luxemburg ketika tgl. 10 Sep- 
tember 1952. Ditetapkan bahwa 
pembajaran pengganti kerugian 
tadi akan dilakukan dim djang- 
ka waktu antara 12 sampai 14 
tahun. 

Penggnti kerugian berupa 
uang, sedjumlah $ 107.000.000, 
akan dibajarkan kepada orang2 
perseorangan jang dapat mem- 
buktikan kerugian jang diderita 
nja. Sisanja ($715.600.000) akan 
Gibajar dalam bentuk barang2 
untuk menjempurnakan ekonomi 
perindustrian Israel. 

Diduga, bahwa “pengangkutan 
barang2 modal jang pertama 
Kali dari Djerman, akan dilaku 
kan dalam Femina beberpa bulan 
lagi. 

Suatu sjarat Tana jang tidak 
termuat dalam persetudjuan da- 
lam bentuk aslinja, menjatakan 
bahwa djuga Berlin mendjadi 
pihak dalam persetudjuan ini, 
jaitu pada pihak Djerman. 
Tukar-menukar dokumen2 ra- 

tifikasi ini dilakukan dalam 
kantor kepala departemen perun 
dang2an dimarkas besar PBB.     bersambung). EP, 
  

“ Kongres PSII ke-29 jang di- 
'langsungkan di Djakarta dari 
tanggal 20 sampai 27 Maret 
1953 telah mengambil keputu- 
san2 antara lain sbb : 

Beleid politik dan organisasi 
partai dalam pimpinan jang la- 
lu selama tahun perdjalanan 
1951/1953,, baik mengenai Soal) 
dalam dan luar negeri diterima 
dan disjahkan oleh kongres. 
Sununan .. putjuk pimpinan 

partai jang baru untuk -tahun 

11953/1955 adalah antara lain 
sbb : d 
Dewan Partai: presiden An- 

war Tjokroamitono, wakil pre- 
siden Sjahbudin Latif, anggo- 
ta2: Lukman Siregar, sekreta- 
ris DP, Kiai Achmad Chatib, 
Kiai Thoha, Panku, K.Kaluku, 
H. Zainal dan W. A. Rahman 
Ladjnah Taufidzijah: Presiden 

Abikusno Tjokrosujoso dan wk. 
presiden Arudji Kartawinata. 
" Sekretariat LT-PSII sekreta- 
ris umum Suhardjo, sekretaris 
I Achmed Masruri dan sekreta-   gung-diawab untuk bekerdja, 

menunaikan segala tugasnja 
dengan penuh rasa - tanggung- 
djawab, sesuai dengan azas2 
Pantjasila kita. Bila tiap2 pe- 
mimvin berdiri teguh menurut 
azas2 Pantjasila, pasii tidak se- 
orang dari rakjat akan kuatir, 
bahwa ada kemungkinan disatu 
waktu aga: peri 
dan azas keadilan tunduk pada 

njak menurut azas demokrasi. 

Barat. Sedang keselamatan ne- 
gara Indonesia mungkin pula 
djadi terganggu, karena golo 
ngan ketjil bertekad memper 
djuangkan terdjaminnja azas 
peri. kemanusiaan, dan azas ke- 
adilan, 
Pada penutup pernjataan itu 

dikatakan, bahwa rakjat di Ta- 
samuli  'Utara menetapkan te- 
kadnja:. Tuhan memelihara 

bangsa Indonesia  memperdju- 
angkan negara jang berazaskan 
Pantjasila, pasti Tuhan melin- 
“dungi bangsa ini mengisi dan 
menjemnurnakan negara Nasio- 

|nal ini untuk kemuliaan dan 
“kebahagiaan semua rakjat tu- 

run - menurun, 

Di Siborong-borong, sebuah 
kota ketjil.antara Balige dan 

Tarutung jang menurut -ren-   Tran diatas, — Ant, tjana sebetulnja tidak akan di 

kemanusiaan | 

hukum kekuasaan suara terba- | 

ris II Ischak Moro, 
Untuk melantjarkan usaha2 da- 
ri padawanita dalam masjara- 
kat kongres telah memutuskan 
disamping adanja Madjelis De- 

partemen Pergerakan Wanita, 
diadakan pula organisasi wanita 
PSII jang mempunjai pengurus 
besar tersendiri jang diketahui 
oleh njonja Rohani Sjafe'i. 

Untuk 'mengactiveer segala 
usaha partaj dilapangan perbu- 
ruhan dan pertanian, maka di- 
samping Madjelis - Departemen 
Perburuhan dan Pertanian, 

kongres telah memutuskan: Me. 
ngadakan Organisasi Sjarikat 
Tani PSSI dan Gabungan Sja- 
rikat Buruh PSI. 
Berhubung dengan pemilihan 

res dengan suara bulat menetap 
kan, bahwa pemilihan umum 
dan ikut sertanja partai dalzm 
pemilahan umum itu, adalah hu- 
kumnja 'berdasarkan  adjaran2 
@ur'an dan hadits Rasulullah 
Saw, Kongres telah membulat- 
kan tekad, bahwa seluruh kaum 
PSII akan menjumbangkan se- 
genap tenaga, pikiran dan harta 
bendanja 'utk keperluan dan ke- 
pentingan tersebut: antara, lain 
diandjutkan adanja | kan ke- 
baktian dan mobilisasi “harta 
benda antara seluruh anggota2 
partai 
" 

  v 

Keputusan2 kongres 
PSII ke 29 

umum jang akan datang kong- | 

Mengenai soal Sjari'at Agama 

Islam, baik jang 'bertalian de- 
ngan soal politik dan masjara 

kat didalam maupun diluar ne- 
geri kongres telah menentukan 
sikap politik partai, jang lebih 

djauh akan dikemukakan dalam 
kongres Islam jang diselengga- 

rakan Oleh Liga Nata Indo- 

nesia pada Waktu jang akan 
datang. 

Kongres menerima dengan 
bulat dan mengesjahkan: re-or- 
ganisasi koperasi Indonesia. De- 

ngan demikan maka koperasi 
Indonesia selandjutnja akan di- 

dirikan didesa2 dengan mempu- 
nai sentral diketjamatan2/kabu- 
paten2, sedang induk koperasi 
Indonesia berpusat di Djakarta 

Usaha2 koperasi Indonesia akan 

dititik-beyatkan pada usaha2 jg 
( meliputi produksi pertanian rak- 
jat menurut keadaan dan kekua 
tan daerah2, misalnja di Sula- 
wesi Utara/Tengah akan dititik- 
beratkan pada usaha2 produksi 
kopra, demikian djuga dida- 
erah2 lainnja. 
Kongres menerima prae-advis 

presiden LT-PSII tentang da- 
sar2 negara menurut Al-@ur'an 

dan sunna Rasulullah Saw, — 

mengenai 
sangat mengedjutkan para pem- 

batja surat2 kabar Djerman, ka-: 

Bahwa Amerika dengan sege- 
ra menjetudjui rentjana Peran- 
tjis tadi, dapat Giterangkan de- 
ngan 3 sebab: 

1, Ketika dalam sidang Dewan 
Atlantik jang terachir, dengan 
suara bulat diakui bahwa pepe- 
rangan jang dilakukan Perantjis 
di Indotjina itu merupakan ke- 
pentingan-bersama segala nega- 
ra Atlantik: dalam pada itu di- 
setudjui bahwa negara2 tsb. ini 
akan memberikan segala bantu- 
an kepada Perantjis. 

2. Perdana Menterj Perantjis 

telah memberikan ,,bukti'” ke- 
pada pemerintah Amerika, bah- 
wa ,,maksud pasukan2 Komunis 

“ialah untuk menusuk kearah 
Muang Thai dan dengan demi- 

kian wmengantjam India .dan 
seluruh Asia Tenggara”. 

3. Kundjungan Djenderal Mak 
Clark, panglima tertinggi pasu- 

kan2 Serikat di Korea jang ber 

markas besar di Tokyo, ke Indo- 
tjina, telah melenjapkan sisa2 
kesangsian pada pihak Ameri- 
ka. 

Perantjis wachirnja -setudju 

menghentikan sisa2 perdagang- 
annja dengan Tiongkok darat 
sama sekali, sebagaimana djuga 

telah dilakukan oleh . menteri 
luar negeri Inggeris Eden me- 
ngundjungi Washington. — Afp. 

besar ! 
staf Perantjis dan penasehat2 ' 

lini akan menderita defisit sebe- : 

0 ALAM, 

  

  
  

Telah tiba di na Tn. 

  

“Chester taotoles (no 2 dari 
| kiri), duta Amerika di India, den disambut oleh wakil? dari 

Kemlu dan Kedutaan Amerika, 5 (TPPROSY: 
  

buka pabrik tapioka. 

Menurut keterangan dalam 

bulan April jang akan datang di 

situ akan datang 6 buah ka- 
pal Djepang jang akan memba- 

wa bibit2 binatang jang meng- 
hasilkan mutiara. Dapat ditam- 
bahkan, bahwa perusahaan pe- 

njelaman mutiara ini pernah di 
minta oleh BRN untuk menam- 
pung bekas anggota2 CTN dari 

Sulawesi. 

Sebagai telah dikabarkan, Gu 
bernur Sudiro, jang tiba kembali 

kemarin di, Makasar, telah pergi 
ke Baubau untuk melatik DPR- 

DS kabupaten Sulawesi Tenga-   
ra, jang terdiri dari 23 orang, 

  

dengan Djerman” 

Kata harian tersebut, berita 

keterangan tersebut 

rena tidak sadja Kini sudah ada 

pertukaran missi diplomatik an- 
tara Republik Federal Djerman 

dan Indonesia, tapi disamping 
itu sudah mendjadi kerjataan, 
bahwa Nederland sedjak lama 

telah menjatakan tidak lagi da- 
lam keadaan perang ' dengan 

Djerman. 

Disamping itu, demikian 
,Frankfurter Aligemeine Zei- 

tung” Nederland pun telah me- 
ngembalikan tjap2 dagang Djer- 

man, tapi tindakan jg demikian 
itu belum diambil di Indonesia. 
(Red, Ant.: Cari Schlieper baru2 
ini telah dimenangkan dalam 
perkara  tjap-dagang dengan 
Javastaal - Stokvis N.V.). | 

Mengingat kenjataan, bahwa 
pemerintah ' Nederland telah 
mengeluarkan pernjataan pada 

tanggal 25 April 1952, bahwa 

segala hak dan kewadjibannja 
didaerah bekas Hindia Belanda 
telah dioperkan kepada peme- 
rintah Republik Indonesia, ma- 
ka adalah sukar untuk dime- 
ngerti, bagaimana pemerintah 
Indonesia dapat mengambil si- 

kap jang terang?an bertentang- 

an dengan sikap pemerintah 

Hindia Belanda. jang hak? dan 
kewadjibannja dioper itu, 

Pernjataan lainlagi ialah me- 

ngenai orang2 warga-negara 

Djerman jang dulu dikerdjakan 

yaaa djawatan2 pemerintah 

atau pada bagian2 militer di In- 

donesia jang telah dilepas aga. 

tjara tidak hormat pada tanggal 

10 Mei 1940. Orang2 tersebut 

mempunjai hak atas pensiun ig.     2 

  

  

Keterangan Menteri Mukarto 
ditjela 

nFrankfurter Ailgemelne Zeltung" heran 

ENGAN berkepala ,,Sahabat dalam keadaan perang ?”, 

harian Djerman ,Frankfurter Allgemeine 

tergolong salah satu surat kabarterkemuka di Djerman 
memuat induk - karangan jang mengeritik keterangan 1 

Luar Negeri Mukario baru? ini jang mengatakan, bahwa ,,pe- 
merintah Republik Indonesia, sebagai pengganti dari pemerintah | 
Hindia Belanda, kini juridisch masih dalam keadaan 

Zeitung” jang 

Barat 
Menteri 

perang 

didapatnja dengan bekerdja Ja- 
ma dan keras didaerah panas 
itu. Hingga kimi tidak ada pen- 

djelasan siapa jang akan mem- 
bajar pensiun orang2 itu. 

Jang menambahkan orang 
mendjadi bingung ialah, ketika 

Missi Goodwill Djerman “me- 
ngundjangi Indonesia tahun jl., 
anggauta2 dari missi tersebut 
mendapatkan keterangan dari 
segenap kementerian2, bahwa 

keadaan perang dengan Djer- 

man tidak lagi berlatu. Hanja 
Menter? Luar Negeri Mukarto jg 

mempunjai pendirian lain. 

Dinjatakan seterusnja olen 

harian Djerman itu, bahwa ke- 
terangan tentang masih adanja 
keadaan perang itu tidak akan 

memperkuat tali-persahabatan 
antara Djerman dan Indonesia, 

tali persahabatan jang tadinja 

diperkuat oleh kenang2an be- 
ribu-ribu orang pengusaha dan 
pedagang Djerman. Dan lagi ke- 
terangan tentang keadaan pe- 
rang jang dikeluarkan oleh pe- 
merintah kolonial bukanlah soal 
dari pemerintah dari bangsa ig. 
kini sudah bebas dan merdeka. 

Hubungan dengan bangsa In- 

donesia memberikan kesan pa- 

da orang2 Djerman akan ada- 
nja kemauan jang teguh untuk 
menjampingkan segala sisa2 
djaman kolonial jang lalu, dan 
kini sudah waktunja, bahwa pe 
merintah Djakarta membuang 

pula beban jang tidak ada gu- 
nanja, jaitu formalitet jang ko- 

song dan jang tidak ada artinja, 
jaitu pernjataan keadaan dalam 
perang. 

Demikian harian ,,Frankfurter   Allgemeine Zeitung”'. 

  

  

Perusahaan mutiara Su- 
lawesi Tenggara 

Akan dibuka fa oleh Djepang ? 
ALAM perdjalanan kembali dari Baubau (pulau Butung) ke 
Makasas, Gubernur Sulawesi Sudiro telah 

tempat penjelaman mutiara dipulau Busa, terletak kira2 32 km. 
dari Baubau. Didapat kabar, bahwa Djepang telah mengadju- 
kan permintaan untuk dapat reembuka kembali 

mutiara didaerah ini, selain itu djuga minta izin untuk mem- 

  

mengundjungi 

perusahaan 

antaranja 16 dari partai2 dan 7 
orang diangkat oleh Menteri 
Dalam Negeri. 

200.000 Ton aspal me- 
nunggu pengangkutan. 

Seterusnja Gubernur Sulawesi 
telah mengundjungi pula pabrik 

aspal N.V. Mijnbouw Maatschap- 
pij Buton, jang konsesinja Okto- 

ber 1954 akan ber-achir. Pabrik 
ini mempunjai kapasitet 80. ton 

sehari dengan 80 sampai 150 
orang pekerdja. 
Dalam tahun 1952 maskapai 

ini telah dapat mengexport 1.200 

ton aspal nomor 7 ke Djawa 

Barat, Gorontalo, Menado dan 

Makasar, - sedangkan dalam 

kwartal pertama tahun 1953 

350 ton untuk Djawa Barat. 

Untuk memenuhi permintaan 

Djawa Barat sebanjak 4.600 ton 

dan Tjirebon 5.000 ton, kini te- 

lah tersedia 200.000 ton aspal 
dan sedang menunggu pengang- 
kutan. 

Dapat ditambahkan, harga 
prangko pelabuhan (fob) adalah 

Rp. 280,— seton. — Ant. 

KAPAL POLISI MENG- 
ANGKUT TJENGKEH 
Bada saat ini ditimbun disa- 

lah satu veem dipelabuhan Su- 
rabaja kira2 50 ton tjengkeh 
jang baru tiba dari Ambon. Di- 
dapat keterangan bahwa tjeng- 
keh itu dari Maluku ke Suraba- 
ja telah diangkut dengan kapal 
Djawatan Kepolisian ,,Tiraba- 

la”. 
Dari pihak kepolisian didapat 

keterangan, bahwa tidak ada 
hal2 jg luar biasa bahwa tjeng- 
keh itu telah diangkut dengan 
kapal polisi. Tetapi dinjatakan 
kepada kita, bahwa segala pe- 
ngangkutan tjengkeh berada da. 
lam pengawasan. jang keras se- 
kali dari pihak kepolisian 
Ant. 

  

. 2. . Dunia sana sini 
k 5 Negara Besar, jang mem- 

punjai hak veto dalam Dewan 
Keamanan PBB, telah mengada- 
kan pertemuan selama 65 me- 
nit, untuk membitjarakan ma- 
salah penggantian sekdjen 
PBB. : 

K Robert Stevens, menteri 
Angkatan Darat Amerika Se- 
rikat, telah bertolak ke Korea, 
untuk menjelidiki soal  perbe- 
kalan mesin bagi pasukan2 
Amerika. 

xx Eipidio @uirino, presiden 
Pilipina, mengatakan, bahwa se. 
karang di Pilipina telah terda- 

pat Sumber “uranium (bahan 
untuk membuat bom atom):. 

x Nj.: Vijaya Laksmi, ketua 
delegasi India di PBB mengata- 
kan, bahwa dewasa ini tak ada 
dilihat sama sekali adanja ha- 
rapan untuk selesaikan perang 
Korea. 

xx Molotov. menteri L. N. 
Sovjet, dalam pertemuannja de- 
:ngan duta besar Perantjis Louis 
Joxe mengatakan, bahwa Soviet 
akan selidiki permintaan Peran. 
tjis tentang repatriasi orang2 
asing jang diinternier di Korea   Utara. 4 4 I 
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— Rupanja ini Kita kehabisan 
aduwh ! 

" Djangan repot2, 1. kj 
dari saja 1   — Sesudah mobil Yottai manbanna Hii Png hakim. Dean 
berada dalam djarak beberapa jar dari mobil Hatcher, 
makg mobil jitu dengam tiba2 berhenti, 

benzin, Deam 

.Hatcher tidak akan larj 

#nonianananna 

sudah selesai 4 

  

   

T Aduh, dia ajatuh dalam djurang ! 
Sa-saja tidak mendinga iii mo. 

   
   

  

     

    
  

. tapi saja ingin ketetapan, bana 
ia sungguh2 telah mati 1 

   



    

  
  

     
    

    
ya 

  

dah punja isteri. Kok bisa lulus. | 
Kan hebat betul : 

Tapi mBah Nur malah bi- 

win, Kok bisa lulus, sedang hi- 
dupnja selalu sepi? ! 25 

Berabe ambil putusan: ,/Jang 
sudah kawin “ beladjarnja giat," 

supaja lekas dc 

janto ? 

beristeri. Jang ama. 
    

  

  

JOGJAKARTA ' 
PEMUDA PELADJAR : 
TA' DJADI KIRIM UTUS- 

AN KE PARIS : 
Berhubung dengan akan di- 

- Iangsungkannja konperensi In- 
ternasional Peladjar Pendidikan 
di Paris, maka Pemuda Pela- 

E UG 

idjar Taman Siswa telah men- 
dapat undangan dari Pimpinan 
ILU.S. di Praha. Undangan itu 

| telah dibitjarakan dalam ra- 
patnja pada tanggal 11 Januari 
jang lalu, rapat mana telah me- 
nerima baik undangan itu. Te- 

tapi setelah diusahakan untuk 
mengirimkan “utusannja, maka 
ternjata menghadapi beberapa 
kesulitan, jaitu tidak ada te- 
haga jang dapat dikirimkan ke 

- Paris itu. 6 
.2. Berhubung dengan itu, maka 
Pemuda Peladjar T.S. kemarin 
telah mengirim surat kepada 
Pimpinan I.U.S. di Praha jang 
pokoknja menjatakan penjesal- 
annja tidak dapat memenuhi 

“permintaannja itu. 

—. PERSATUAN BAKUL 
—. STANDPLAATS TER- 

—...Baru2 ini oleh pengusaha2 wa. 
- rung dibelakang stasiun -bis, jg. 
y beberapa waktu jang lalu tidak 
diperbolehkan mendjual dagang- 
annja ditempat itu, telah diben- 
tuk organisasj dgn nama Per- 
satuan Bakul Standplaats (PBS) 
jang diketuai oleh sir. Karto- 
prawiro dan Wakil Ketua Ach- 
mad Ramli, sedang sekretaris I 

'Tjitosudoro dan sec. UU 8u-|- 

prapto. 1 3. 

PENARIKAN HADIAH 
FILM ,,SORGA TER- - 

ACHIR"' 
Kemarin digedung hioskop 

Rex Jogjakarta tefah dilang- 
sungkan penarikan hadiah film 

Sorga Terachir” dengan di- 
saksikan oleh wakil2 Kepolisi- 

an Kotapradja dan Pemerintah 
Daerah. i 

“— Hasil2 penarikan adalah sbb: 
Hadiah ke-I 

1 kain batik, 1 potong tjita, dja- 

tuh pada No. 4216 X  kartjis 
kl: 'III dan hadiah ke-II (1 sa- 

rong Bali) djatuh pada No." 
4182 Y kartjis kl. II. : 

Selain itu 10 buah hadiah hi- 
buran dari 1 kain tjap, djatuh 

pada : 
No. 

No. 
No. 

No. 

No. 
No. 

No. 

No. 
No. 
No. 1 : 
24 TENAGA BRA &- 
KAT KE KALIMAN- 

-. TAN BARAT 
Dari: Kantor. Penempatan Te- 

naga Jogjakarta diwartakan 
bahwa baru2 ini telah berangkat 
melalui K.P.T, Jogjakarta, 24 

4
 4868 Y kartjis kl. 

3858 Y : 
2779 X 
5214 X 
4187 X. 
3019 X 
2702 X 
2896 X 
3271 X 
2360 Y 
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tjalon pekerdja ke Kalimantan | 
Barat. Mereka itu berasal dari 
Kapanewon Galur. (Brosot) dan 
akan bekerdja di Perkebunan 
Karet, termasuk kabupaten Sin- || 
tang, Para pekerdja tersebut 

- mengadakan perdjandjian ker- 

   
lali KPT. J agi 
kerdja bersama dengan Kapa- 
newon Galur dan Djawatan Pe- | 
ngawasan Perburuhan. - Pem- 
brangkatan mereka dari: Jogja | 
'karta naik kreta api menudju | 
ke Djakarta, melalui Semarang 
'dan diantar oleh Wakil Pengu| 
“aha : 33 

- U.U: PERANG DI IRAN | 

tersebut didjalankan me- 

Pemerintah Iran semalam me- 
"Maklumkan undang2 perang di- 

- 

daerah Iran Selatan karena di- || 
daerah tersebut timbul kerusuh- | 

Lan2 jang dipimpin oleh seorang | 
“kepala suku bangsa. | 

Bulan jang lalu | anggauta2 
suku bangsanja diwartakan tlh, 
mengadakan sera 
tara Iran dan menewaskan atau | 

  

R.S. | 

Nani 
. | Sidang DPR Kota Jogjakarta: 

ak se 

  

Peladjar dapat 

 bitjarakan dalam sidang hari 

  

3 . 37 La £ 

..! Pada umumnja pembitjara2 
|| dalam sidang setudju 

— Irentjana jang diadjukan oleh| 

| sdr. Banuarli dari seksi I, ja-| 
|itu tempat2 speda disekitar pa- 

“g | sar Beringhardjo jang merupz- | 
@ | kan nan 

nn ngan disewakan kepa 
orangan, tetapi dilelangkan ke- 
pada umum untuk waktu jang 

| tertentu... Untuk menetapkan 
bilang : Aa Ka Ta '., Iiamanja harus diadakan surat2 
sang 8 orang itu! Wong Su- | “gi , 

ota, dja- 
a perse- 

perdjandjian, kontrak dan lain2. 
Demikian djuga penetapan se- 
wa speda, speda montor, brom- 
'fiets harus mendapat persetu- 
djuan lebih dulu dari pemerin- 
tah kotapradja. : 

Berapa besarnja minimum 
harga lelang itu belum dapat 
ditetapkan oleh sidang, tetapi 
perentjana peraturan memberi- 

| kan saran supaja minimum an- 
tara Rp. 300,- sampai Rp. 450,-. 

. Padjak speda naik 
Rp. 5,—. 

“hk Tentang padjak speda jang 
djuga direntjanakan oleh seksi IL 
DPR Kota, sidang pada umum- 
nja menjetudjui menaikkan pa- 
gjak itu untuk tahun 1953. Pa- 

Gitetapkan mendjadi Rp. 5— 
tetapi jang mendjadi keanehan, 

DPR Kotapradja memutuskan 
djuga memberikan keringanan 
kepada para murid2 - sekolah, 
peladjar dan mahasiswa untuk 
membeli plombeer. Harga jang 
telah ditetapkan itu untuk me- 
reka dapat diberi pengurangan 
1099. Alasannja karena harga 
jang ditetapkan itu untuk pe- 
ladjar2 dengan iangsung di- 
anggap berat. 

Dalam pada itu timbul djuga 
suara2 dari kalangan DPR Kc- 
tapradja, bahwa disesuaikan 

dengan rentjana peraturan DPR 
Gaerah Istimewa Jogjakarta jg 
sudah diterima djuga oleh sie 
Gang pienonja baru2 ini, maka 
padjak kendaraan betjak harus 
ijuga dinaikkan. Sebabnja akan 
tidak sesuai sekali, bila dalam 
kota Jogjakarta padjak betjak 
tetap seperti tahun jl. sedang- 
kan diluar kota sudah disesuai- 
kan dengan keadaan.  Berhu-   

terdiri . dari 

'dja utk 3 tahun. Pengambilan | 

Jogjakarta, dgn. | .    
   angan atas 'ten- | N 

bung dengan itu, maka usul ter- 
sebut kini mendjadi perhatian 
DPR kota dan kemungkinan 
djuga dalam waktu jang pendek 
soal ini akan Gibitjarakan. 

Sidang DPR - kotapradja ke- 
marin dalam  membitjarakan 
rentjana peraturan menaikkan 
beaja pendjuaian dan pembelian 
hewan belum dapat - memutus- 
kan sesuatu dan. dilandjutkan 

pada djam 19.30. 

  

dengan | 

djak speda jang dulu Rp. kini. 

      
   

ih ta 

000 djadi 
korting 10 pCt 

'EMARIN DPR Kota Jogjakarta melandjutkan sidangnja 
#kuntuk membitjarakan kelandjutan atjara?2 jang belum di- 

Djum'at malam jl. dan telah me. 
.| mutuskan sekitar tempat titipan speda di sekitar pasar Bering- 
,| hargjo dan menaikkan padjak kendaraan sepeda untuk th 1953. 

  

BANDUNG 

Dihentikan kontraknja. 
| Perkebunan kopi Tukbandung 
Oleh Gubernur Djawa Tengah se 
“Gjak tanggal 1 Desember 1952 
telah dihentikan kontraknja. Pe. 
milik kebun itu adalah Ir. 

A, Terwogt dan sekarang ada 
dinegeri Belanda.  Kontraknja 
habis pada tahun 1949 jang la- 

dan letaknja tanah didesa Ban- 
djarsari, Gesing dan Malebo ke- 
Wwedanan Parakan Temanggung. 
Kebun tersebut setelah kedaula- 
tan pemerintah Republik diakui 
Oleh pemerintah Belanda telah 
dikerdjakan kembali oleh para 
bekas buruh PPN dibawah pim- 
pinan Supangat. Setiap tahun- 

pekerdja 180 orang setiap hari 
“dan 12 orang pegawaj tetap. — 
An aan 

NN 

Ju Luasnja kebun ada 157 ha. 

nja telah menghasilkan produksi 
antara 250 sampai 300 kwintal' 
YJengan mempergunakan tenaga 

|PANITYA KONP. LEKRA | 

bang Jogjakarta 

ata 
Fx 

1 

Nitya. Konperensi ,,Lekra” da- 

|kerdjaannja, dan dengan 

Ha 

ja   

. DIBUBARKAN 
Didapat chabar, bahwa Pa- 

2 

erah Jogjakarta telah selesai pe- 
sel 

mat telah dibubarkan. - 
Berhubung dengan akan ada- | 

nja Konperensi ,,Lekra” tja- 
(Kota) besok 

pada tanggal 26 April '53. akan 
dibentuk lagi Panitya baru 'dgn. | 
tugas2 baru. Kemudian harap 
mendjadikan maklum adanja, 

LULUS UDJIAN DOK: , 
“TORAL GADJAH 

MADA 

Telah lulus: udjian Doktoral 
lengkap pada Fakultet Kedok- 
teran Hewan Universitit Negeri 
Gadjah Mada Jogjakarta pada 
tanggal 28. Maret jang lalu 
saudara2 : F 

1. Soemarmo. 

2. Djoemantoro Tjokrosoediro 

PEMERINTAH SETUDJUI 

Pengangkatan Ali Fah- 

mj El Amroussy Seba- 

gai dutabesar Keradja- 
an Mesir dan Sudan. 

Pemerintah Republik Indone- 
sia telah menjatakan persetudju 
annja atas pengangkatan Ali 
Fahmi El Amroussy, sebagai 
duta besar Keradjaan Mesir dan 
Sudan jang pertama di Indone- 
sia SEK 

El Amroussy, berumur 50 ta- 
hun, telah bekerdja pada pe 
merintah Mesir semendjak ta- 

  

  

Dari sidang DPRDS: 

Pindjaman p 

Sebagai atjara kedua telah-di 
dibitjarakan laporan jang dibe- 
rikan oleh anggauta DPD Dur- 
jat tentang permintaan kembali 
pindjaman kepada perseorang- 
an. Laporan itu adalah sebagai 

“penglaksanaan keputusan si- 
dang DPRDS jang lalu menge- 

-nai. usul mosi anggauta Pane 
cs..Dalam laporan tsb. oleh pem- 
bitjara diuraikan sekitar ri- 
wajat pindjaman itu dimasa se- 

“belum penjerahan kedaulatan 
: Selain itu djuga didjelaskan me- 
ngenai sebab2 dikeluarkannja 
pindjaman itu jang  semuanja 
dianggap perlu utk melantjar- 
kan djalannja pemerintah pada 
waktu itu. Dikatakan, bahwa 
sebagian besar dari pindjaman2 
ini kini telah dikembalikan se- 

( dangkan sebagian lainnja telah 
| dihapuskan berdasarkan pertim- 

  
“hun 1928. Beliau pernah beker- 

Susunan seksi dirubah 
ada perseroan diminta 
kembali 

PRDS kota besar Surakarta kemarin telah menerima baik 
usul ketua untuk mengadakan perobahan 

sebagai alasan oleh fihak pengusul dikatakan betapa penting- 
nja tugas seksi sebagai alat uatuk memutar roda pemerintah 
dan lantjarnja pekerdjaan pemerintah daerah, Dengan diada- 
kan perobahan? jang tegas ini maka susunan seksi dapat di- 
sempurnakan dan hatsil pekerdjaannja akan lebih productief. 

| 

  
nanti malam jang akan dimulai | bangan jg sehat. Djumlah uang 

- 

susunan seksi2 

ajumlah 41.300 rupiah dan jang 
telah dikembalikan atau diha- 
puskan ada 41100 rupiah,:. me- ! 
nurut kurs sekarang. Dengan 
demikian maka kini pindjaman 
itu hanja tinggal lagi 200 rupian 
jang achirnja oleh sidang di 
putuskan dihapuskan sama se: 

kali. 2 
Sebagai atjara terachir untuk 

sidang hari itu jalah mendengar- 
kan laporan mengenai  nama2 
djalan jang diberikan oleh ang- 
gauta DPD Sutardjo. Dalam la: 
poran itu dikatakan, bahwa pa- 
nitya perobahan nama2 djalan 
“jang diketuai Mehnja 
dapat mengambil beberapa 'ke- 
putusan penting, diantara mem- 
berikan nama2 djalan complek2 
jang kini belum diberi nama. 
Complek2 inj ialah complek pe- 
rumahan rakjat di Gremet, Lo- 
djiwetan, Bandjarsari dan Pe- 

telah |: 

Maa AE ANE NN 

dja diperwakilan2 Mesir di Bag 
hdad, Geneva, Athena, Bukarest, 
dan tempat2 lain. Kedudukannja 
jang paling achir ialah di Am- 
man (Jordania) sebagai kuasa 
usaha dan di Karachi sebagai 
counsellor, Sebelum berkedudu- 
kan di Amman dan Karachi, be- 
'liam mendjadi kuasa usaha di 
Buwdapest. — Ant, 

BANDJIR PASIR DAN 
AIR 

Tgl. 26 Maret didaerah Klaten 
(Soto) telah terdjadi hudjan de- 
ras jang" achirnja mentjapai 
ukuran 126 mm. 

Berhubung dengan itu di Kali 

Pasir terdjadi bandjir pasir ber- 
tjampur air jang .merusakkan 
tanggul di 6 tempat disepan- 
djang kalj itu dan menggenangi 
desa @isekitarnja. 

Menurut kabar itu, sawah jg 

terendam air selama 6-12 djam 
itu Juasnja 34 ha, 5 rumah ru- 
sak dan 2 roboh. 

Jang berwadjib di Semarang 

telah mengeluarkan uang ban- 
tuan sebanjak Rp. 126.000,— gu. 
na memperbaiki tanggul jang 

  

rusak itu. $ 
Kalj Pasir itu berasal dari 

gunung Merapi. — Ant. 

UNTUK ANAK? JANG 
TT. TAK PAKAIAN 

Oleh ,,Jajasan 17 Agustus” di 
Semarang telah diserahkan uang 
Rp. 1.000 — kepada Panitia Pe- 
kan Kartini setempat untuk pem 
bei “pakaian bagi anak2 jang 
membutuhkannja. : 

Seperti telah dikabarkan, oleh 

panitia tersebut selama “pekan 
Kartini diusahakan pengumpu- 

lan uang guna usaha2 sosial di- 

antaranja memberi pakaian kpd. 
anak2 sekolah jang tidak Gapat 

berganti pakaian. 
Djumlah anak demikian ini di- 

daerah Semarang 'kabarnja ti- 
dak kurang dari 500 orang. 
Ant. 

22 ORANG LURAH 

Sudah djadi korban 
, geromboran. 
Didapat keterangan, bahwa 

triwulan pertama dari tahun 

ini didaerah Djawa Tengah ter- 

dapat 22 orang lurah, seorang 
asisten-wedana dan 5 pegawai 
negerj lainnja jang tewas kare- 
na keganasan gerombolan 'ber- 

senijata sewaktu mendjalankan 

kewadjibannja 
Seperti telah dikabarkan, ke- 

pada ahli waris pegawai negeri 

jang . meninggal karena de- 
mikian itu, akan diberi uang 
duka sebesar Rp. 5.000.— di- 

tambah uang kematian sebesar 
3 kali gadji. 
'Kini diperoleh keterangan, 

bahwa Serikat Sekerdja Kemen- 

terian Dalam Negeri (SSKDN) 

Djawa Tengah mendesak peme- 

rintah agar “djuga para lurah 
jang merupakan ,,pelopor” dan 
senantiasa mendjadi ,,sasaran” 
bagi para gerombolan ditempat2 

tersebut bisa memperoleh peng- 

hargaan itu. 

Seperti diketahui, hingga kini 

djabatan lurah belum termasuk     

Tana 
BULUTANGKIS : | 
HASIL BULUTANGKIS 
DALAM RONDE 

PERTAMA 
AFP. mengabarkan dari Pa- 

ris, bahwa dalam pertandingan 

bulutangkis ronde pertama pada 
hari Minggu jl. dari tournament 
internasional jang diadakan di- 
kota tersebut, pasangan putera 

(mer-S9uble) jang terdiri dari 
C. Komesch (India)/R. Dubois | 
(Perantjis) telah mengalahkan 

pasangan S. Jaini (India) | P. 
Bestle (Inggeris) dengan 15-2 
dan 15-6. 

Daniel Choong kalan- 
kan S. L. Jaini. 

Dalam pertandingan single 
laki2 pemain . Malaya Daniel 
Choong pada hari itu telah me- 
ngalahkan S. 'L. Jaini (India) 
dan Eddy Choong (Malaya) ka- 

lahkan P, L, Ailloud (Perantjis) 
dalam pertandingan semi-finale 
dilangsungkan pd hari Minggu 
kemarin. D. Choong menang 
Gengan angka 11-15, 15-6 dan 
18-4 dan E. Choong menang 
dengan 15-1-dan 15 -3. Jaini 

(India) turut dalam semi-finale 
setelah mengalahkan Barber 
(Inggeris) dengan 15-2 dan 
15-2 dalam pertandingan ronde 
pertama, dalam ,eight final” 1a 
kalahkan W. Mincholl (Ingge- 
ris). dengan 15-5,”15-2' dan 
dalam , guater finale” Jaini ka- 

lahkan P. Nielsen (Denmark) 
dengan 15-7 dan 15-3. 
niel Choong “memasuki semi- 
finale setelah kalahan Michel 
Marret (Perantjis) dengan 15-3 
dan 15-4 dalam ronde kedua 
dan dikalahkannja pula Y. Bau- 
doin (Perantjis). Eddy Choong 

memasuki semi-finale setelah ka 
lahkan Raymond Mammet (Pe- 
rantjis dg. 15-1.dan 15-1 dalam 
ronde kedua dan djuga dikalah- 
kan J. Gibon (Perantjis) dgn 
15-13 dan 15-1 dalam 

finale- C. Romesch (India) te- 
lah dikalahkan oleh P. Ailloud 
(Petrantjis) dalam ronde kede- 

lapan dengan:12 - 14 dan 12-15. 
Demikian menurut U.P. dari 

Perantjis. — Ant. 

PENGURUS BARU 
PERK. TENNIS 

»Kartini” Magelang. 
Dalam rapatnja baru2 inj Per 

kumpulan Tennis ,,Kartini" gi 
Magelang telah membentuk: pe- 
ngurus baru jang Susunanhja 
sebagai berikut: 
Ketua: D Brotosuhendro, 

WK ketua : Mr. Siswadi, penu- 
Iis : Idris Kertoprodjo, bendaha- 
ra : Djamil, pembantu? : Arif, 
Maksud dan Surjadi. 

Technisch Leider: Surjadi. 
(Kor). 

PB. S.S. SOSIAL — PB. 
'KANSO 3 — 5. 

Pada hari Saptu malam Ming- 
gu tgl. 28/29 Maret 1953 jl. di 
Tugu 48 telah dilangsungkan 
pertandingan bulutangkis anta- 
ra PB SS Sosial dengan PB 
Kanso Surakarta, jang dime- 

  

  
  

  

              

  

| disambut dengan 

PERSEDIAAN BARU: 

n MAGNEET" 
Bromfiets 2,3 pk, — 2 versn. 
Warna bagus. Mesin halus. 
Kompl. dg. beschermer roda. 

Perhatikanlah : 

BELILAH BERSAMA TE- 
MAN, SEKALI GUS 2 BU- 
(AH DAPAT POTONGAN. 

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

    
» 
“ 

  

Len LOL AL AOOAYSI Z. 

  

. 
. pre miere 

RHUBARB 
K Ray MILLAND 

x Jan STERLING 
Teks Indonesia 13 tahun. 

BANTULAH 

PALANG MERAH 

INDONESIA. 

  

- 

  

SIGNALEMENT, 
Kawan2 seperdjuangan para 
Anggauta Angkatan Perang 
dan Bekas Pedjuang, djika 
berkepentingan. hal foto 
harap berhubungan dengar 
seni-foto: , BROTHO”" 
Menduran 19 Dk, beaja 
ringan. 

3 Penjelenggara, 

1345-3 EX. KAPTEN, 
SENNRA SAR ANE BEREAN 

4 

SOEW # 

2 3g 28, 

UTJAPAN TERIMAKASIH 
. Dengan ini mengutjapkan banjak?2 terima kasih kepada 
Poena Menak (Ibud dan Saudara2 sekalian jang Pa 

memberikan sumbangan berupa tenaga | fikiran dan Jaa 

berupa apa sadja, berhubung dengan hadjat kami meng 

“ehitankan anak kami bernama : : 

pada tanggal 28 Maret 1953 

di Kampung Djogonegaran Gt. 6J531 Jogjakarta. 

Jogjakarta, 30 Maret 1953. 

  

DIDJUAL DGN. SEGERA 

Sebuah Sepeda 
Raleigh Spesial, 

| model lama tjat hidjau. 

Keadaan : baik sekali. 

| Harga: Rp. 1.750— 

| Keterangan : pada rumah 

IBU WONGSOREDJO, 

sebelaW selatan pondok 
341-3 Krapjak, 

      
ARTO 

Hormat kami dengan isteri, 

SOETARN O.   
Inf, 13 Sub. Terr. 13, CP.M., 

sampai pada penghormatan t 
pada tg, 21-3-1953. . 

Tb basal mi Ga Saba Bi ya, 

“   melukai sedjumlah opsir dan | 
.piadjwit, BG Na Ta 

  

344-3 

  

: ah nek kia i , Insp. Art. Kami mengutjap terima kasih kepada 

“ Bandung, Escadron 8 Magelang, D.P. P.T., Kmd. Res. 
A.D.. 

Polisi, Kel, Rs. U.N, Gama, 

Bidan Wasimah, Kel, Klinik Rahaju, Instansi? lainnja 1 

handaitaulan?2 jang telah memberi bantuan berupa an 
sataupun matericel atas meninggalnja anakjadik kami 

“Petrus Soedarmin 
erachir di Gandjuran Jogja 

  

MALAM PERTAMA 

  

  Mudah-mudahanlah segala tenaga dan keredla'an hati 
Sdr.2 sekalian itu mendapat karunia Tuhan, 

— Ajn. Kel I, PAWIROREDIO, 
A. SOETOMO. . 

H. DJASMIN SOEWARNO. 

lagu2 seperti : 

WIENERWALD dsb. 

346-3 , 

& Ilmu Masjarakat Umum 

£ Ilmu Bumi Ekonomi: 

&- Pokok dan Tokoh 

x Masalah? Demokrasi 

Xx Keuangan Negara 

x Sedjarah Kemerdekaan 
Berfikir 

£ Sendi2 Hukum Tanah di 
Indonesia     
   

San HUGH HERBERT-L! 
Sereenplay by SAMUEL HOFFENSTEIN ana WALTER REISCH 
Direeted by JULIEN DUVIVIER- An M-6M- Masterpiece Reprint 

. Riwajat dari JOHANN STRAUSS : radja Wals dengan tjin- 
tanja jang ditempatkan dalam segi jang sulit sekali, Film 
Musical Romance dengan regisseur 
jang akan MEMBERI DJAMINAN PUAS bagi penonton. 
Film jang harus dilihat, apalagi 

THE BLUE DANUBE 

Tiap pagi Matine djam : 10.00 

  

  

MASIH SEDIA : : 

Teeuw Sai BO 
— Prof, Mr. W. 

Ae SET ONBera 0 ju Toys 
AI, Wisse. ,, 850 

— LB Bury . soal an 

Singgih Prap- 
todihardjo ». 15, — 

Tiap pesanan tambah 1099 ongk, kirim, sedikitnja Rp. 1,— 

Teks, Indonesia. - 

Ci 3 

aa 

KORJUS 
ONEL ATWILL 

   1 

JULIEN  DUVIVIER 

mendengar dan melihat 
, GESICHT AUS DEN 

  

    

  

  
  

Bouman 
Prof dr JuP, 

yan Aartsen 
Por 3 Ak 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 42, Telp, 901 

Jogjakarta,   € 

  

  

  

   

  

Da- | 

guater | 

    

Pemeriksaan Sultan 
Hamid 

(Sambungan hal, 2) 

BFO merupakan faktor penting 
dalam penjerahan kedaulatan 
Belanda kepada Indonesia dan 
dalam mengemukakan soal itu 
disiteer oleh terdakwa ketera- 

nja mengenai persoalan Indone- 
sia — Belanda. BFO bukanlah 
tjiptaan Voorlopige Federale Ke. 
gering day malahan merupakan 
faktor penting - untuk perginja 
van Mook dari Indonesia. 

Demikian terdakwa. : 
Mengenai keterangan saksi 

Anak Agung Gde Agung jang 
menjatakan bahwa ada perseli- 
sihan paham dalam soal politik 
antara Gde Agung dan terdak- 
Wa dinjatakan, bahwa apa jang 
diterangkan oleh saksi Anak A- 
gung Gde Agung itu tidak be- 
nar dan soalnja ialah hanja me- 
ngenai kedudukan ketua. : 

Karena pada waktu diadakan 
pemilihan ketua BFO, Anak A- 
-gung Gde Agung tidak terpilih 
mendjadi ketua dan jang terpi- 
lih pada “waktu itu ialah Mr. 
Bahriun dari Sumatera Timur 
dan sesudah meninggal Mr. 
Bahriun itu, maka terdakwa jg. 
terpilih mendjadi ketua, : 

Oleh Sultan Hamid selandjut- 
nja dibantah keterangan Anak 
Agung Gde. Agung jang menja- 
takan, bahwa ja telah dipenga- 
ruhi oleh wakil “Mahkota Belan- 
da Dr. Beel dan bahwa terdak- 
wa keberatan atas pengembali- 

| an pemimpin2 Republik Indone- 
Sia dari tahanan di Bangka ke 
Jogia. 3 

Dinjatakan, bahwa waktu 
tentera Belanda menduduki Jo- 
gja dan sesudah ditahannja 
Presiden Sukarno: dan pemim- 
pin2 lainnja, dan waktu ia men- 
dengar, bahwa terhadap isteri 
Presiden Sukarno ada perlakuan 
kurang baik dari tentera Be- 
landa, ia mengusahakan pada 
pemerintah Belanda. untuk da- 
pat dihilangkannja akibat2 jang 
tidak baik dari tindakan tente- 
ra Belanda itu, 

Dinjatakan oleh terdakwa, 
bahwa satu pengalaman jang 
sangat indah baginja ialah, bah- 
wa ketika berkundjung ke Pang 
kalpinang pada waktu itu, ma- 
ka ialah jang pertama2 ber- 
Gjabatan dengan Presiden Su- 
karno, ketika ia keluar mobil 
jang ditumpangi. $ 

Oleh terdakwa selandjutnja di 
tjeriterakan tentang . dilang- 
sungkannja  Konperensi Antar- 
Indonesia pertama dan kedua 
antara Republik Indonesia dan 

  
  

karta. Hasil pertandingan sbb : 
Single: 

  

! 

| 

| k | PB SS Sosial PB Kanso 
| Jogja Surakarta. 
| S. Bandijo — Sukatmo 2-0 
| Sudiman: — Suranto 1-1 
| Sutasmin — Apd. Malik 0-2 
Hendrosumarto — Suharko 0- 2 
Supangkat — Brotosuhardjo 2 - 0 
Double:   
Bandijo/Hendro — 

Sukatmo/Suharko 0-2 
| Sutasmin/Sudiman — 
| Suranto/Ahbd. Malik 0-2 
| Sunubadi/Harun — 
| i Parmin/Hardjono 0-2 
Jusuf/J. Susanto — 

Slamet/Suharto 2-0. 

    

  

  

jg telah dipindjamkan ada se- | numping. — RS. pegawai negeri. — Ant nangkan oleh PB Kanso Sura- 

PERHATIAN BESAR , | sa 
3 : 13 Tahun keatas £ VICTOR HUGO'S     

MICHAEL — DEBRA 
Les Mis 

tuntu     

    

343-3 

ai sa 

starring . 

RENNIE- PAGET- NENTON-GWENN 
FILM BESAR TAHUN INI, 

  

   ROBERT —— EDMUND 

      

PERSEMBAHAN 
20TH. CENTURY FOX. 

  - 

AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST., 

PR OK 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20' tahun ber- 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

setiap pertanjaan dari 
Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pergian promosi, pengadilan perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja, Consult Rp. 10,—. 

HI. Mendjawab 
Tuan/Nona/Njonja. 

Oobatnja kurang tenaga en 
tidak tjotjok atau telat. (Rahasia 
Tidak mengadakan surat menjura 
Djam bitjara 8 — 1, 4—7. 
249-3 

ALAHI 

hati sanubari 

Djuga ada sedia sbpesial 
linu. Perempuan datang bulag, 

disimpan). 
t (correspondentie), 

Hotel ,, GARUDA" 
Kamar No. 18 — Jogja. 

  

Dengan 
pertolongan jang tak ternil 
Dr, 

ibu kami jang tertjinta : 

Djuga kepada bidan Soemija   kami mengutjapkan terima 
muaskan. 5 

Jang 
337-3 

Ng UTJAPAN TERIMA KASIH 
ini kami mengutjapkan banj 

| ai dari bapak Dr. Soekiman dan Esnawan, dari Rumah Sakit Universitit Negeri Gadjah 
Mada, jang pada tgl. 22 Maret 1953 
@odrat Tuhan telah dapat menjelama 

Dalina Hasanbasri 
dan anak jang ada dalam kandungan, 

dengan melakukan operasi jang berbahaja. 
ti“d 

HASANBASRI dan keluarga, 

ak terima kasih atas 

& djam 8.30 pagi dgn 
tkan djiwa isteri dan 

an para djururawat Jainnja, 
kasih atas perawatan jang me- 

mengutjapkan terima kasih : 

  

  

YA OT 

MATA BENGKAK, KEMASU: 
KAN DEBU, KABUR LAN” 
TARAN BERUSIA TINGGI, 
SUKAR BUAT BUKA KULIT 
MATA, ATAS BID! MATA 
TUMBUH BISUL KETUL Ay, 

LINA UNA 
BISA DAPAT BELI D 

PI Ea ig 

DAUN 

: Agen Solo: Toko SENG MO, Toko HAY TJIANG, Toko 
NAM, Toko PODJOK, Toko 
HO, ENG THIAM HO dan DJIN SENG Ho. 

(AS EMAK ONE DA SBS AS “GARAM L TSI 
Typ pKEDAULATAN RAKJAT" 1620/52/8.0:14, 

NN 

| SEGALA RUMAH OBAT DAN-TOKO8 
adalah edan TA AA TP NT NP PET Ep nee TNI 

  

ANA 
EYE LOTION 

RY SHANGHAI 

FOE, Toko Obat ENG TAY 

338-3, 

ngan Dr. van Mook dalam buku- | 

| bahwa Staf Apris 

  

Te 

  

HALAMAN 1, 
    

| BFO dan disiteer utjapan2 Pres: 
siden Sukarno dan Wakil Pre- 
siden Hatta jang menjatakan, 
tentang adanja saling pengerti- 

an “antara R.I dan BFO pada 

waktu itu dan tentang adanja 
perasaan persaudaraan dan ' di- 
atasinja perbedaan paham, Dan 

dalam konperensi tersebut dise- 
tudjui, bahwa Indonesia kemu- 
dian akan berbentuk federasi. 

Dinjatakan, bahwa ia dari se- 

mula memberikan arti jang se- 
besar2nja pada utjapan2 pemim. 
pin2 R.I. pada waktu itu dan 
ia tidak pertjaja, bahwa utja- 
pan2 itu hanjalah utjapan2 ko- 
song. 

Dinjatakan, bahwa bentuk 
negara Indonesai jang demokra- 
tis dan berdasarkan faham fede- 
ralisme dan jang disetudjui da- 
lam KMB itu dinjatakan pula 
dalam Undang2 Dasar Semen- 
tara RIS jang telah diratifikasi 
pula oleh parlemen2 negara2 ba- 
gian, termasuk Republik Indo- 
nesia. Pada waktu itu disetudjui 

pula, bahwa dalam Apris. TNI 
akan mendjadi intisari bersama2 
dengan Knil dsb. Kata terdak- 
wa: "Apakah Undang2 Dasar 
hanja dipandang sebagai suatu 
"Yodje papier” dan dimaksud- 
kan selekas2nja dihapuskan ?”. 

Soal pengiriman. TNI 
ke Kalimantan Barat, 

Mengenai soal pengiriman 

TNI ke Kalimantan Barat dite- 
gaskan oleh terdakwa dalam 
pembelaannja itu, bahwa ja ti- 
dak keberatan terhadap pengi- 

riman pasukan TNI ke Kaliman. 
tan Barat itu, tapi ia keberatan 

terhadap tjaranja pengiriman. 
Dinjatakan, bahwa . sebelum 

dilakukan pengiriman . pasukan 
TNI ke Kalimantan Barat, ja 
telah berusaha spj. angg.2 Knil 

disana masuk dalam Apris, Se- 
belum penjerahan kedaulatan 

satu kompi Knil dan satu kom- 
pi Dajak telah dimasukkan 
Apris untuk memperkuat TNI 

jang akan didatangkan. disana. 
Ia telah mengadakan persiapan 
pula untuk kedatangan pasukan 
TNI itu, 

Dinjatakan, bahwa ia sangat 
merasa ketjewa ketika ia ' da- 
tang dari negeri Belanda ia 
mendengar tentang maksud Staf 
Angkatan Perang untuk mengi- 
rimkan pasukan? TNI ke Kali- 

mantan Barat dengan tidak min. 
ta pertimbangan2nja dulu. 

Kata terdakwa, memang di- 
akui, bahwa untuk pengiriman 
pasukan TNI. ke Kalimantan 
Barat, Menteri Pertahanan ti- 

dak usah minta izin dari ter- 
dakwa pada waktu itu, tapi ia 
pada. waktu itu mendjabat -ke- 
pala daerah dan Menteri Nega- 

ra jang mengetahui tentang se- 
luk beluk - Kalimantan Barat. 
Dinjatakan, bahwa Kalimantan 
Barat pada waktu itu selain ha- 
rus mengurus perumahan .un- 
tuk pasukan2 TNI jang dida- 
dangkan itu, djuga harus mengua 
rus biajanja dan makanannja. 
Dinjatakan, bahwa pada waktu 
itu sukar untuk dalam waktu 
pendek, "mengurus. -perumahan 
pasukan jang didatangkan itu. 

Tidak tampak ada kesediaan 
berunding pada pihak Angka- 
tan Perang. Selandjutnja dika- 
takan, bahwa semendjak mula- 
nja daerah Kalimantan Barat 
aman dan didaerah tersebut ti- 
dak pernah diadakan djam ma- 
lam, sedangkan tentera Knil jg. 

ada disana hanja mempunjai tu- 
gas pekerdjaan garnizoen dan 
tugas patroli biasa jang membu- 
tuhkan disiplin dari pasukan2 
jang melakukannja. Dan peker- 

| djaan tersebut sukar dapat dila- 
kukan oleh pasukan2 gerilja jg. 
tidak biasa pada disiplin tentera 
biasa, ! 

Dinjatakan, bahwa pernjataan 
tersebut dikeluarkan, walaupun 
la mempunjai hormat sebesar2- 
nja pada pasukan2 gerilja. 

Dinjatakan,. bahwa sebagai 
putera Indonesia ia ingin meli- 
hat persatuan dari TNI jang 
mempunjai semangat jang me- 
njala2 dan Knil jang mempu- 
njai ketjakapan technis. 1 

Salahkah saja, bahwa. saja 
menaruh kepertjajaan 10046. pa- 
Ida bangsa saja- sendiri dan sa- 
lahkah saja bahwa saja pertja- 
ja, bahwa persetudjuan tidak 
hanja terdiri dari suatu "Yodje 
papier”, kata terdakwa, 

Dinjatakan, bahwa pada wak- 
"U itu telah disetudjui pula, 

akan terdiri 
atas. 3 opsir TNI dan-3 opsir 
Knil. Memang hal itu didjalan- 
kan oleh Menteri Pertahanan, 
tapi menurut terdakwa pada 
waktu opsir2 TNI dengan gam- 
bang didjadikan kepala?“ staf 

lari ketiga bagian Angkatan 
Perang, sedang opsir2 Knil ha- 
njalah diberi tugas dibelakang 
medja. Ne 

Dinjatakan, bahwa suasana 
tersebut masih berlaku hingga 
sekarang,  Dikemukakan oleh 
terdakwa, bahwa dalam : pelan- 
tikan Mahkamah Tentera, baru? 
ini oleh Ketua Mahkamah A- 
Sung pun tidak terdapat Opsir2 
Knil.  Djuga dikalangan ren- 
dahan menurut terdakwa terda- 
pat perasaan keketjewaan. Ka- 
ta terdakwa, peristiwa RMS 
dan peristiwa Andi Azis jang 
ia sesalkan tidak akan terdjadi, 
kalau Republik Indonesia dalam 
lapangan politik dan ketentera- 
an tidak melanggar fair-play.:- 

. , Radio 
SELASA 31 MARET 1953. 

Gelomb: 42,25, 59,2 dan 122,4: m. 
12.15 Tjlempungan siang oleh 

' Kel, Kes. Djawa std. Jo- 
gjakarta, 
Taman, Kanak2 S.R, 
Netrar" 2 
Santapan djiwa Angkatan 
Perang $ 
Orkes Studio Djakarta 
(tape) SALE 
Mimbar Seni Sastera ». 
Merdu meraju oleh... 
Eddy cs. . 
Beksan: hidangan TPPI 
Mantridjeron 
Obrolan Pak Besut 
Konsert malam PeAA 
Pusparagam hidangan. 
O.K. Penghibur Hati. 
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22.15  


