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tidak metwmkt apa jang sedang 
@ibitjarakan jang sebenarnja. 

Keterangan kapten Azis. 
Sebelum sidang ditutup, ha- Y 

kim menanjakan apakah ter- 
- meno Pet @ lal ar a “ |dakwa kapten Azis akan mem-' 

peri keterangan sesuatu jang 

Pharana takut dibunuh anak buahnja Be aan naa 

il PMEBISAAN (ANDI AZIS: (.t 
MMB 

  

ngan saksi Let, Kol. Mokoginta, 
didjawab dengan : ada sedikit. 

  

Ka Op 1 
Fa Mnet Mn EU Dika diadakan A hi £ 2 Kapten Azis: pada tg. 13/14, 

: Rabi chir gu j : April 1950 kira2 djam 19.30 ia 
. maa na na sang Pp d uga : telah bertemu dengan Let. Kol. Sampai sekarang perundingan 

dilakukan oleh pa- | 
Funding Mokoginta jang membawa pec- 

nitya2 jang telah dibentuk un- san terachir dari Djakarta dan 
atas pertanjaan Let. Kol. Mo- 

koginta, ia menjatakan in prin- 
sippe menjanggupi Keberangka- 
tannja ke Djakarta dan akan 
memenuhi tuntutan2 Pemerin- 

|pa menteri NIT dan kembali kef tah Pusat. Tetapi ia perlu pergi 
Makasar tg. 9 Kpr il dengan pe- ke kampemennja dulu untuk 

rintah baru dari Pusat jang mef| memberi tahukan kepada anak 
«buahnja. : 

| 2 

hanja sanggup melepaskan ta- 
wanan2-nja, djika mereka itu 
dikembalikan ke Djawa. 

Tg. 6 April Let. Kol. Moko- 
ginta pergi ke Djakarta untuk 
memberikan laporan kepada Pe- 
merintah Pusat disertai bebera- 

D EKGADILAN Tentera Jogjakarta kemarin melandjutkan 
sidangnja untuk mendengarkan kelandjutan keterangan? 

tuk pembitjaraan soal? tehnis. Let, Kol. akasia sebagai saksi dalam peristiwa. pnmberon- 
Sa erangan dan senNeNn ia takan militer jang dipimpin oleh kapten Ardi Azis. Pertanja- 

k an-pertanjaan jang diadjukan oleh hakim Overste Gandasubrata 
'kemarin itu hanja terbatas pada keadaan selama pemberontak- 
an militer sadja. 

Sidang dimulai djam 09.04 
dan seperti kemarin dulu, sebe- 

     

  

    

   

  

DPRD Kouni TJARAKAN: 

NASIB PEGAWAI 
Pamongpradja Kelurahan 

tuk menentang pendaratan ba- 
taljon Worang dan memperta- 

Sidang DPRDS kota besar Su | jum saksi dipersilahkan masuk, | hankan NLT. njatakan bahwa tuniutan kepa h: 
rakarta. tanggal 31-3 melandjut- | hakim menanjakan kepada ter- | da Azis ditambaa mendjadi| Walaupun ada tentangan di- 
kan sidangnja untuk membitja- | dakwa kapten Azis perlu tidak- Let, Kol. Mokoginta | 4 kali 24 djam, antara anak buahnja, ia tetap 

berpendirian akan mendjalankan 
Pemerintah Pusat   tegor kapten Azis, rahasi usul mosj anggauta Su- 

Let. Kol. Mokoginta 
nja menjampaikan sesuatu ke- 

warno Cs tentang perbaikan ga- pada hakim, terutama dengan | Waktu Chawatir dibunuh anak | Permintaan 

  

dji pegawai pamong pradja ke-' | keterangan? saksi Let. Kol. Mo- | dibawa kemarkas “kapten Azis buahnja, tetapi bikin kemudian ja pergi keistana Pemandangan alam ruang Pengadilan Tentera waktu Ove rste Mokoyinta didengar kete- 
lurahan. Dalam pendjelasannja koginta harj Senin j.l. semula belum mengerti mak- surat minta ampun, presiden Sukawati lagi. Pembi- ramgannja untuk kedua kalinja. — (Gomb. ,K R”). ' 

 fihak pengusul a.l. menjatakan tetap, Overste | sud2 tindakan itu, tetapi setelah Tuntutan itu disampaikan ke- | tjaraar2 diadakan antara presi- 5 : "Gn Mana Kapten Azis : 
(artinja menjetudjui apa jang den Sukawati, Overste Mokogin- pada kapten Azis, tetapi ja ma- i 

ta dan ia sendiri dan ia menja- | 
bahwa mengingat hal2 disekitar ia bertanja apakah jang dimak- 

sih menolak djuga, dan Katanja STATEMENT CHOU EN LAI: 
  

rj tahu kepada pasukan Wo- 

tugas kewadjiban para pegawai | dikemukakan ' saksi Let. Kol. | sudkan kepada kapten Azis, ia Tea 
pamong pradja kelurahan, maka | Mokoginta). baru tahu bahwa ia mendjadi |ia chawatir dibunuh oleh anak | takan dengan tegas sanggup ke 
pekerdjaan itu dikatakan tidak tawanan Azis. Demikian djuga | buahnja sendiri, : Be karta Nonna 2 Ta 

seimbang dengan kedudukan Walaupun djalankan | waktu kapten Azis minta supa-| Pada wakiu itu datang dju-| Hapkan Kiras djam c000 »€ » AN 3 
dan gadjinja. tindakan militer, tetapi | ja Let. Kol. Mokoginta membe- | ga sebuah telegram dari Men- | Mudian Let. Kol. Mokoginta J . 13 

3 teri Pertahanan Hamengku Bu- | mengadakan hubungan telepon Oa orea :€ uru 31 a Ise esai an Setelah wali kota memberika. i pimpinan 'Apris. 

  

  Wwaian selaku fihak Na aa: Kemudian hz meminta | rang jang akan mendarat supa- wono IX kepada presiden Suka- dengan Djakarta memberi ta- 

mengenai soal2 jang berhubu- | Let. Kol. Mokoginta sebagai | ja djangan dulu,'dan bahwa pen wati jang pokoknja supaja kap- “ga tentang kesanggupan W kt d. h t 1 ngan dengan kepegawaian kemu | saksi melandjutkan keterang- | djagaan dipelabuhan keras se- | ten Azis memenuhi tuntutan2 ne 3 Azis kepada. Pemerin- a uU suda ma ang 

dian diadakan pemandangan | an?nja sekitar hari2 waktu ber- | kali, saksi mengerti bahwa tin- | Pemerintah Pusat dan mung- Bah 2 aa £ 3 h , : 
umum oleh 10 orang anggauta | djalannja- pemberontakan mi- ' dakan itu dimaksudkan untuk | kin diberj ampun oleh Peme- Bitutup AM map Pt Aturan ERDANA menteri RRT, Chou En Lai hari Senein menc- Ta ea Sa AIA ajal 
jang pada umumnja dapat me- | liter. mana pendaratan bataljon | rintah djika ia minta dan su- kei tni. engan. Mena NKAN rangkan bahwa kini harus dianggap waktunjs telah ma- 

  

     

  

Nana SN be ntan Tatap ra | Worang dah diadili. 5 AN ah na Pn et An Ta Nata ana Sana ina aer Lengan Kapan Pe esa | 7 ono io dongna Dapat | lettar jang dansa ige|otrangna bekas rosamn NIP |. tak Unta, Menliatkan searah ox BAYARAN berang dan |. pan Men 
keputusan membentuk suatu | larkan pemberontakan, tetapi Pa Sungguminaga. nakan oleh kusiaai Bukawari Sukawati sebagai saksi. Dikatakan oteh Dhea, iba sok penkamiilak » daviktinn | jang terdiri dari 2 opsir ting 
delegasi kepada pemerintah pu-|ia “masih wmenjatakan ta'at Pasukan2 Azis dengan diban- untuk memberi nasehat kepada Sukawati GE menua perang adalah satuZnja soal jang masih “belum mendapat | jang dipilih oleh Polandia 
sat terdiri darj Ketua DPRDS kepada kekuasaan Pemerintah tu beberapa peleton pasukan2 kapten Azis supaja mau men- 

beri bantuan uang. 
persetudjuan dalam rundingan? perletakan senigjata di Kaesong | Tjekoslowakia, 2 Oa jan: 

pilih oleh komando tinggi Tior 

  

dan ketua DPD. Usul jang akan | RIS sebagai pusat pemerintah, | lainnja jang saksi tidak tahu da. | Yalankan permintaan? dari Pu- C 1 2 dan Panmunyom. | 5 
disampaikan kepada pemerintah | mengakui “ adanja pimpinan | rimana “sebenarnja, menguasai sat, tetapi hasilnja hanja kap- Sedjak hari Senin telah bera- hoa dan Korea Utara, 2 opsir 

ten Azis mau membuat surat | da di Jogjakarta bekas presiden suatu daerah demiliterisasi dgn edia - dan antara lain meminta diserahkan 
nja seluruh urusan Pamong Pra 

Gja dan aparatuur kepada pe- 
merintah daerah otonoom. 

Apris di Djakarta dan menga- 
kuj djuga Let. Kol. Mokoginta 
sebagai chefnja jang mewakili 
pimpinan Apris di NIT, Tetapi   

  

kota Makasar, tetapi usaha un- 
tuk menduduki 
gagal, malahan kapten 

minta cease fire dengan pasu- 
Azis 

Sungguminasa 1 
ampun sadja dan tidak penuhi 
tuntutan2. Surat minta ampun 
ini dibawa oleh Let. Kol. Moko- 

ginta ke Djakarta tg. 13 April 

NIT Sukawati jang hari ini 
akan didengar  keterangannja 
oleh Pengadilan Tentera Jogja- | 

Karta sebagai saksi dalam per- 

  

   

            

Peking bersedia meng- 

hapus pertentangan. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 

an terdjadinja insiden, 
Seiandjutnja diusulkan, supa- 

ja suatu komisi jang terdiri dari 

maksud mentjegah kemungkin- | Swiss dan 2 opsir lagi dipilih 
oleh komando PBB. 

Supaja diadakan tembat2 pe- 
ngawasan bagi negara2 aftral 

| 

| 
| jang dipilih oleh Sw 

| 
! 

  

   

  

  

| $ (Kor). tindakan2nja itu terutama un- | kan2 Sungguminasa RRT dan Korea Utara bersedia ! 
. 1 —— — Let. Kol. Mokoginta selaku TN : ig SEE MAA LL mengambil tindakan2 untuk | Wakil2 kedua-belah pihak me- | di pelabuhan2 seperti berikut: 

pimpinan dari pasukan2 Sung-) Na nga usaj wes | menghapus pertentangan dgn | Nsawasi dilaksanakannja per-| di. Korea “Utara, di. Sinuiju, 
Dari Kena, DPR: guminasa, mengabulkan permin- La Haa paid Surat - sadja PBB mengenai soal  pengem- setudjuan perletakan sendjata. , Chongjin, Hongnam, ' Manpo 

ea taan cease fire itu. Pasukan? itu | ““ Dan TARE: dituntutkan ke- balian seluruh tawanan perang Peta Ja menua belah pi-| dan Sinanju: di Korea Selatan 
sebenarnja terdiri dari pasukan2 pada 715 harus berlaku Ojuga. di Korea. RRT dan Korea Utara hak harus menunda PeNEIrANan | di Inchon, Taegu, Pusan, Kang- 

TNI dan pedjuang2 gerilja jang Kesanggupan Azis ke bersedia menjetudjui untuk me- | Pasukan? dan alat sendjata. Te-| nun dan Kunsan. Shin Hua. — 
emi ik an Jmum akan dimasukkan dalam TNI, Djakarta bersamaan 1 ngembalikan hanja tawanan pe- tapi penggantian pasukan jang: UP.- AFP. 

: : dengan pidato Presiden rang jang minta dikembalikan — 
Pemerintah Pusat tahu Sukarno. dan sisanja jang tidak minta 

  

Hampir selesai dibitjarakan 

EN Ba. pleno terbuka malam sore 

Bebatua” Bt : ja 
bab2 itu, terlebih dulu sidang 
memungut suara kembali atas 
usul Mayor Polak (PSI) menge- 
nai satu ajat dalam satu fasai 

dari bab 8, jaitu bahwa seorang 
pemilih ing tjatat djangan di- 
bolehkan menjuruh seorang ke- 
pertjajaannja memberikan su- 
ara, tetapi pemberian suara itu 
harus melalui ketua rapai ne 
mungutan suara. Usul ini dise 
rima dengan suara 58 lawan Zi. 
Dalam R.U.U., disebutkan 

bahwa selain melalui ketua ra- 
pat, seorang pemilih jg tjatat 
boleh meminta tolong kepada 
orang kepertjajaannja untuk 
memberikan suaranja.  Pemu- 
ngutan suara “mengenai usu 

amendemen ini pada sidang hari 

   

    

Umum dalam   sudah ve: 

Pem” akan nan Sasioboai | 
demi sekerosi kepada daftar jg 
menundjukkan sisa suara terba- 
njak (grootste resten) tetapi 
kepada daftar jang menundjuk- 

kan rata? suara terbanjak 
.(grootste gemiddelde).- 

Kasimo (Katholik) - -dalam 
menghadapi usul amendemen ini 
menerangkan, bahwa sistim tsb 
hanja menguntungkan partai2 
besar dan merugikan partai2 
ketjil. Usul itu kemudian di- 
pungut suara dan ditolak dgn 

suara 39 lawan 71. 
- Dengan selesainja bab 9 itu, 

maka sudah 93 fasal dalam RUU 
diselesaikan. - Hari ini pemerin- 
tah dan para pengusui amende- 
men mengenai bab 16 sampai 

bab 16 akan mengusahakan pe- 

   

sa
fa
 

lebih dulu, 

Let. Kol. Mokoginta jang di- 
tawan oleh kapten Azis dan ke- 
mudian dibawa: en Su. 
kawati keistananja, kemudian 
menggunakan kesempatan un- 
tuk mengadakan hubungan te- 
lepon dengan Djakarta guna 
beri laporan kepada PM, Men- 

teri Pertahanan, tetapi nam- 
paknja Djakarta sudah mende- 

ngar sebelumnja. Djuga berbi- 
tjara dengan radio telepon wak- 
tu itu Menteri Dalam Negeri 
Anak Agung Gde Agung de- 
ngan presiden Sukawati, tetapi 
saksi tidak mengerti apa jang 
dibitjarakan, karena dalam ba- 

hasa Bali, Kedjadian2 ini pada 
tanggal 5 April 1950. 

Perintah dari Djakarta supa- 
ja kapten Azis pergi ke Djakar- 
ta dengan terlebih dulu membe- 
baskan tawanan2 jang terdiri 
dari Let. Kol. Mokoginta sen- 

   habisan Ha kesempatan pe- 

dengan Grbai dan penutupan 

waktu akan disertai dengan pi- 
dato Presiden Sukarno, maka 
Let. Kol. Mokoginta hari itu 
Gjuga kembali ke Makasar dari 

Djakarta. 
Waktu ia di Djakarta meng- 

hadap Presiden Sukarno. djuga 
dan dinjatakan oleh Presiden, 

mempertimbangkan soal kapten 
Azis djika ia minta ampun, 
mempertanggung . djawabkan 

tindakannja dan sudah diadili. 
Dalam pada itu waktu diada- 

kan pertemuan antara presiden 
Sukawati di Makasar malam 
hari itu djuga setibanja dari 
Djakarta (tg. 14/15: April), me- 
nurut Let. Kol. Mokoginta, kap- 
ten Azis sampai ' lama ditjari 

Karena hari tg 13 April mas| 
|lam akan merupakan hari 

“peristiwa “Makasar! 

bahwa Pemerintah Pusat akan' 

   
   

    

   
       

  

   

  

   

Kepada wartawan ”K.R.” ia 

tidak bersedia memberikan ke- 
terangan sesuatu jang berhubu- 
ngan dengan peristiwa pembe- 
rontakan, karena keterangan 
itu dipandang jakan mendahului 
pertanjaan?2 hakim. 

Ia hanja menjatakan. rasa 
penjesalannja, bahwa kapten A- 
zis waktu .ditanja hakim me- 

  dikembalikan harus dikirim ke 
suatu negara netral. 

.Chou menerangkan, . bahwa 
Korea Utara senantiasa berpen- 
dirian dan akan mempertahan- 
kan pendirian itu, bahwa satu2 
nja penjelesaian soal tawanan 
perang adalah mengembalikan 
mereka semua. .Tetapi oleh ka- 
rena soal itu merupakan satu2 
nja penghalang, maka RRT dan 
Korea Utara kini bersedia me- 
ngambil tindakan2 untuk me- 
lenjapkan pertentangan menge- 
nai soal tersebut guna melak- 
sanakan penghentian tembak- 
menembak di Korea. : 

Usul RRT-Korea Utara. 

Untuk itu demikian d:kata- 
kan oleh Chou, pemerintah? | 
RRT dan Korea Utara kini me- 
ngusulkan supaja kedua-belah 
pihak dalam perundingan ber- 

Sengketa Korea : 

  
| telah Radio PBB dengan sepe- 

| muhnja menjiarkan statement 
Chou 'jang disiarkan Radio Pe- 

| king. Sementara itu kalangan di 
plomatik di PBB menganggap 

usul2 itu sebagai suatu langkah 
madju jang penting kearah ter- 

Statement tersebut dibuat se- | 

Usul Chou En Lai diper- 
!| timbangkan 

Perundingan Panmunjom segera diadakan ? 
po PBB dalam siarannja jang dapat ditangkap di Paris 

mengatakan bahwa usul2 baru P. M. merangkap Menteri 
L. N, RRT Chou En Lai untuk mengachiri perang Korea selu 
ruhnja sama dengan usul? Mexico jang diadjukan tahun jang 
lalu dan jang kini ada dalam atjara sidang umum PBB. 

  

Varia ,,Andi Azis" 

x Kemarin ruangan pemerik- 

Saan pengadilan tentera telah di 
tempeli dengan tulisan ,Dila- 41 jan rumusannja. diri, perwira2 stafkwartier Let. | Untuk berunding - tetapi achir- | nerangkan menerima bantuan : se TO Sa . TAN 5 ar ep 

Serang TE tt an Daan dilan Menteri Dalam | Kol. Ntoroginta San na itaN nja ketemu djuga. Mula2 ma- | uang Rp. 20.000,— dari presiden TAN un £ Ha itna Pa an Bin Aha Ry Fan s0 te Aa 

Kemudian Ment. Kehakiman | Negeri Mr. Moh. Rum dan Mr. | CPM, mengembalikan sendjata2 | Sih djuga berpendirian menolak | Sukawati, Ia tidak merasa sa- | sinta dikembalikan, setelah | pula perang akan berachir (Sta- | gg PSA or "dika Ao aa 
mengemukakan kepada sidang | M. Tambunan jang memimpin | mereka dan mengkonsjinjeer permintaan Pemerintah Pusat, | ma sekali memberikan bantuan | ke mbak . menembak dihentikan, | tement Chou lihat bag. lain). mengikut: sidang aan Na bahwa | kompi Azis, baik jang melalui | tetapi kemudian  menjatakan | uang itu setjara persoonlijk. dan sisa tawanan perang dise- Dari PBB dikabarkan bahwa . r Fu hasil perumusan jang telah ter- 

tjapai antara pendirian2 peme- 

rintah dengan para pengusul 

sidang, menerangkan 
dalam dua kali sidang iagi RUU 
Pemilihan Umum-akan disele-   radio telepon itu maupun jang 

dengan telegram tidak diterima 

  

  

kesanggupannja djuga untuk 
memeruhi tuntutan darj Peme- 

Uang bantuan itu sebenarnja 
diberikar, oleh Pemerintah NIT 
dengan maksud untuk beaja 

rahkan kepada suatu negara 
netral guna mendjamin penjere- 

ketua sidang umum PBB Les- 
ter Pearson berkenaan dengan 

rokok kemarin dulu. i 
X£ Seorang pengundjung tetap 

dang biasanja terus-menerus me 

  

amendemen mengenai bab 9ten-j saikan. — Ant, oleh kapten Azis, Kapten Azis | Yintah Pusat. Pernjataan Azis | denga saian jang adil dalam soal pe- | usul2 baru Chou baginja tam- i SA napa 
tang pembagian kerosi pertama, A ini kebetulan bersamaan waktu- | djaminan makanan untuk anak ngembalian tawanan perang. Pena Lapas Tiata pewnlalan POREAN rokok selama mengik ut 
pembagian kerosi GE dah rage : 1 : nja dengan pidato Presiden Su- | buah Azis dan pasukan? Apris 1 Pa Maa Haa Wetan Yati PU, kemarin mulai ganti ha- 

tang penetapan tjalon2 je Pake. Sidang DP KD Jog jakarta : Kane Pe aU, LARI Ol | Ian ORA: Oke Kapten Aria, Chou“ mengasulkan SEDAN dapatnja usul2 tersebut hendak- Te ia Akan pi it ar , 
pilih. Mengenai bab ini hampir Mata ba 1 kemukakan djuga bahwa wak- Djuga kepada pers jang me- | rundingan perletakan sendjala| 5 giikuk “deng k & | kankaumegom. 

tu pertemuan baru 5 menit, ter- | nulis dengan huruf besar diatas | segera dimulai lagi Garis per- Ja 3 TA ee NauAn3 keSeorang ' rekan Wartawan semua fasal diterima dengan 

aklamasi, setelah diadakan pe- 
: rubahan2 sedikit. 

Hanja mengenai satu  fasal 

ada usul amendemen jang prin- 

sipil dari S. Hadikusumo (PNI) 

cs jang minta supaja sistim 

R.U.U. “tentang pembagian ke-: 
rosi sisa djanganlah dilakukan 

PANITIA NEGARA 

Perbedij tidak semata2 untuk 
Ijari untung 

Laporan Panitya Prinsip2 diterima 
EBAGAI kelandjutan sidan gnja pada 
mengenai masalah Perbedij, maka DPRD Jogjakarta ke- 

marin melangsungkan sidangnja untuk mendengarkan pendje 

tgl. "19 Februari jl 

dengar tembak-menembak da- 
lam kota: 

Tg. 14 April Let. Kol. Moko- 

ginta dan kapten Azis dengan 
pesawat. terbang berangkat ke 
Djakarta tetapi sesudah di Dja- 
karta kapten Azis ditahan di- 
Detasemen CPM oleh jang ber- 
wadjib. 

Tidak dalam keadaan 

berita perkara kapten Azis ten- 
tang bantuan uang daripadanja, 
disesalkan sekali, sebab itu da- 
pat djuga menimbulkan tafsiran 

jang tidak? dikalangan masja- 
rakat, 

tempuran jang sekarang harus 
mendjadj garis demarkasi sela- 
ma rundingan jang akan diada- 

kan itu. Pasukan2 dari kedua 
belah pihak harus. mundur 2 
kilometer untuk mengadakan   

  

Ketua seksi LNDPR: 
  

Dari Tokio dikatakan, segera 

setelah. mendengar kabar ten- 
tang usul2 baru Chou, panglima 

tertinggi komando pasukan2 
“PBB di Korea berhubungan de- 
ngan Washington. 

Berita lebih landjut"menjata- 
kan bahwa - Kementerian LN 
Amerika telah minta pemerin- 

tah RRT supaja mengadjukan 
tiap usul jang konstruktip ten- 

putri kemarin datang dir uanga 
Sidang paling pertama, seba 
karena Hari pertama dia kasi 
masuk sehingga tidak mendapat 
pintu, hari kedua kartjis tanda 
maswoaja ketinggalan"sehingga 
ditolak djugwroleh CPM. pendja- 
gd pirtu' Tetapi ia litfik, mene- 
mut djaksy tenterg dan bersa- 
ma2 djaksa tenterg ta achirnja 

dapat masuk ruangan sidang. 

  

lasan2 dari Panitya Pelaksanaan Prinsip? disekitar hasil pe mobilisasi L : i $ £ tang pengembalian tawanan2 pe , Hi Maak 5 N PERTA: kerdjaannja, Sementara itu djaksa Imam . - rang Pe ndak An sera “ Na PN Tea URUSA ERTA- 4 Pe hak 5 Bardjo bertanja, apakah waktu asSukan Uominta ng arus Im krp. “ Idisediakan umtuk pers ternjata 
Seperti diketahui, Pp a diadakan perobahan ang terdjadinja peristiwa pemberon- Ne tmabanai Berak kurang, sehingga: pernah ada HANAN dangnja tgl. 19 Februari jl. itu garan dasar didalam akte nota- takan itu NIT dinjatakan gemo- paksa keluar Birma Lebih landjut BBC mengata-   seoranig wartawan duduk ditem-     DPRD selain menjetudjui pe-|ris dimana perlu, diantaranja | y: 235 df umi kemarin di » tu- : ! biliseerd, didjawab oleh - Let. ” 6 5 pw um, “kemarin djumlah 

Sa atta Bot Po- ngambilan oper semua Naa pembagian keuntungan kepada Kol. Nda Ne atap kan: di Pammunjom kemarin pa- | kursi untuk pers ditambah, teta. 2 

Sa Peretndani SN  kant Hak Soal Tn $ | an pemerintah berusaha supaja | gi seputjuk surat dari panglima | pi kawan? pers jang datang Ii- 
Djam 10.00 kemarin pagi, wa- Alam, Na aka Ban pan (5. 'Tudjuan dari perusahaar | pada waktu itu dikuranginja Wakil RI di PBB supaja sokong Ken jennerat Mari Ole ten rak separo ihari2 jamg lalu. 

0.00 BNN Perbedij itu kepada su Tahi tidak semata2 mentjari untung | kedjadian2 jang bersifat ta- h B lah disampaikan kepada fihak x Uhituk memberikan ketera- 
kil P.M. P NAA MAN TN tya jang dibentuk saja ae ba ve. | tetapi jang penting jalah pem | djam2. usaha Birma Komunis. Surat tersebut mengu | ngan? tentang schenva Jang di- 
merintah telah melantik /Pani- | djau segala sesuatu " m p bangunan ekonomi nasional dan Djuga hakim Overste Ganda- ERHUBUNG dengan usul Birma kepada PBB untuk me- sulkan supaja segera dimulai | tundjukkan hakim kepada let. 
tya Negara Urusan Pertahanan | ngoperan itu aa Sa kemakmuran rakjat. subrata bertanja : apakah da- ngetjap pelanggaran tentara Kuomintang atas daerah Bir- | kembali tentang pertimbangan2 kol. Mokoginta kemarin, let kot 
di Kementerian Pertahanan. Ph, Ne Men an tel 10 6. Tentang tjara memprodu- | Pat diketahui. adanja gerakan ma sebagai tindakan agresi, ketua seksi L. N. Parlemen Mr. | untuk melandjutkan perundi- | itu madju kemedja depan, Tuucim 

Menpedmn en1 Uingu Gw basa sena Dmna bani it Trinsi 2 Pe-| Ceer perusahaan itu perlu di-| bawah tanah di NIT..? Djody Gondokusuman atas pertanjaan menerangkan sbb. ngan2 gentjatan sendjata Korea. | sambil memberikan keterangan? £ 
| nitya mengadakan rapatnja jg. | Maret jl. Panitya i tk 2 Sent Tes Liat "WOL. Mokopinta - “Ad Tetapi terlebih dulu diusulkan | tetapi sifatnja seolah2 ketera- bj : urutkan urgentienja, jaitu: - ginta : da. 1 sea 

dukan perwakilan Tiongkok | pembukaan kembali selekas Ana 

  

pertama “kali, dipimpin oleh 
Menteri Pertahanan a41. Mr. Wi- 
lopo. 

Menurut keterangan wakti P. 

laksanaan itu telah Bab. 

“keputusan sbb.: 

1. Pemerintah Daerah me- 

ngambil oper semua hak2 jang 

ada pada S. P. Paku Alam da- 

a. membikin productie mididelen, 
b. membikin alat2 pertanian, 
Cc. membikin alat2 jang dibutuh- 
kan sehari2, d. mengusahakan 
pabrik untuk alat2 a:ap, perka- 

Satu pihak mereka jang meru- 
pakan kern2 dari proklamasi 17 
Agustus 1945, antara lain de- 

ngan bukti2 kaum gerilja di 
Massamba. Djiwanja unitaris. 

(4). Perbuatan tentara Tiong- 

kok Nasionalis itu bukan hanja 
melanggar perbatasan negara 
Birma tapi djuga mentjampuri 
aktip urusan dalam negeri Bir- 

Nasionalis dalam Dewan 
Keamanan sebagai salah sa. 

tu dari ,,/the Big Five”, 

(b). mendesak Chiang Kai Shek 

mungkin tentang pertukaran 
kaum tawanan jang sakit dan 
luka2. Djenderal Clark menjata 
kan, bahwa ja mar mempertim- 

ngan itu untuk mereka sendiri, 

sehingga  kadlirim banjak jang 
merasa tidak puas” demiktam 

djuga jang mendengarkan diba- 
wah pengeras suara, Tebih tidak 

  

M. Panitya negara urusan per- . : , , , 
tahanan Nata Tiretui te Ci lam Perbedij. Didalam lh kas2, pesawat2 dan perabot2 Jang lain jalah gerakan jg. | ma dengan  djalan merampok supaja memanggil kembali bangkan pembukaan kembali | mengerti, apa jang sedang ter- 
nijusah rantjangan tind 3193 DO ini sudah termasuk pula Sa-| membikin ketel2 £. mengu- | menentang unitarisme dan mem | dan membantu kaum pembe- tentaranja jang ada dida-| perundingan gentjatan sendjata | djadi. 

C ham2. 5 pertahankan federalismey teru- | rontak. lam daerah Birma, kalau | sepenuhnja, Tetapi pembukaan 
kok pertananan dan diberi batas 
waktu bekerdja sampai achir 
Djuni jang akan datang. 

Setelah itu diharapkan peme- 
rintah sudah akan dapat mene- | 
rima hasil pekerdjaan panitya 
tersebut. Panitya negara urusan 
pertahanan itu diketuai oleh 
Menteri Pertahanan a.i. berang- 
gauta '8 orang, jaitu Zainul Ari- 
fin, Manai Sophiaan, Djerman 
Prawiradinata dan Djohan Yjah- 
ruzah dari parlemen. Overste 
Dr. Sudjono dan komodor udara 

2. Karena Perbedij itu suatu 
perusahaan jang sudah berdja- 
lan, maka perlulah diadakan 
“Suatu hari-tanggal (datum) di- 
dasarkan-atas balans 31 Desem- 
ber 1952 dan dihari-tanggal itu 
ditentukan semua keadaan Per- 
bedij (stok opname) setelah itu 
didjalankan pengoperan. 

3. Sesudah pengoperan, peru- 
sahaan didjalankan bersama2 
dengan BIN dengan dasar ma- 
sing2 separo (fifty2), dasar itu 
dipakai terus dalam setiap per-   sahakan pengetjoran besi dan 

g. mengerdjakan gudang2, 
dung2 dan lain2 bangunan. 
Demikian bunji keputusan jg 

diadjukan oleh Panitya Prinsip2 
pelaksanaan kemarin kepada si- 
dang. 

Setelah diadakan pendjelasan? 
oleh beberapa anggota Panitya 
tsb. dan “pemandangan umum, 
'achirnja sidang menerima prin- 
sip dari keputusan Panitya tsb. 
diatas dengan beberapa aman- 
demen. Hanja fatsal 3 dari ke- 
putusan itu jaitu jang menge- 

ge- 

  
tama di Bone dan daerah2 Swa- 
pradja lainnja, mereka nampak 
mentjari pengikut2nja. 
Waktu ditanja sekitar Batal- 

jon Wolf, Let. Kol, Mokoginta 
mendjawab tidak tahu, tetapi 
waktu ditanja 

maksud2 mempertahankan: NIT' 
dari golongan tertentu, saksi 
terpaksa berdiri dan mendekati 
medja hakim sambil berkata 
bahwa beberapa nama jang ter- 
tulis dalam schema ia menge- 
tahui,   sekitar schema |.   (2). Birma jang seperti Indo- 

nesia masih banjak menghadapi 
kesulitan2 didalam negeri tentu 
dirasakan sangat berat untuk 
mengatasi masalah penjerbuan 
tentara Tiongkok Nasionalis, 

(3). Berdasar pada pelang- 
garan hukum internasional dan 
mengingat kepada kekuatan 
Birma maka dunia internasional 
terutama PBB harus memberi 
bantuannja kepada Birma ka- 
lau dimintanja.   
  

perlu penjelenggaraannja di 

“bantu PBB, 

(c). kalau tidak berhasil maka 
pengembalian tentara Tiong- 
kok Nasionalis itu harus di- 
paksakan oleh PBB dengan 
tentaranja. 

(5). Saja mengandjurkan ke- 
pada pemerintah Indonesia su- 
paja aktip menjokong usaha pe- 
merintah Birma dalam PBB un- 
tuk menjelesaikan masalah ten- 
tara Tiongkok Nasionalis di 
Birma dengan berpedoman ke- 

kembali perundingan itu dapat 
diadakan djika fihak Komunis 
menerima pendirian PBB thd. so 
al pemulangan kaum tawanan 

djukan usul jang bersifat menu- 
dju kearah perdamaian dengan 
pantas, Sebelum “itu . Amerika 
Serekat telah meminta kaum 
komunis Tiongkok supaja kepa- 
da para perunding di Panmu- 
njom memadjukan usul2 mere- 
Ka untuk mengachirj djalan bur 
tu mengenaj pertukarari tawa- 

perang atau djika dapat mema | 

  

x& Kota Purwokert@ mungkin ig 
paling progressief dalam hal pam 
da2 lalu Tintas: 'kalaw dikota-ko 
ta lain Voetpoad- jaitu ba- 
Gian @falan untuk orang2 jang 
dijalan kaki masih diberi tanda 
Iingkaram besi 'iang memuat 
gambar orang Taki2 jang pakai     Nana ST Pa NN kembangan dan waktu. « nai perkataan dengan dasar| Tetapi sajang sekali, pembi- (4). Menurut pendapat saja | pada 3 usul saja diatas. iman perang dalarn bentuk jang (topi pw op, dikota pwrwo- 

te 8 1 & “da In an Mr. 4. Sesudah pengoperan, di-| masing2 separo (fifty2) belum | tjaraan mereka sifatnja terba- | maka bantuan: PBB itu dapat (6). Seksi luar negeri sang- | tegas Djenderat Mark Clark ke- | kerto gambar itu sudah diubah £ 2 na a Se k alangan ahli2| adakan reorganisasi pengurus: | dapat diterima dan hari ini| tas antara Let, Kol, Mokoginta | diberikan dengan djalan: gup membantu pemerintah da- | marin Maa ke Korea dari To | djadi seorang jang berpambalon, | — Ant. , Adirecteur dan Soma lom ri akan ditindjau lagi. . dan hakim, sehingga hadlirin | (a). menindjau kembali kedu-! Jam soal ini sekuat tenaga, Ant.1 io, Asa berdjas, tapi Dermpoetiji 
Lambaga Kebudajarr Indonasia $ 

“ IL. Kon Katavisareh Carsotsehap 
stanenWatanscheopan” van Kuya   

 



     

          

  

Ate — oleh Persatuan Pe | 
Tana Kursus Pengadjaran Te 
KP) Atjeh Barat Meulaboh, ki- 
"Ni telah dibentuk suatu kop 
simpan-pindjam jang a 
nja terdiri dari an ter 

sebut, 

. MEDAN — 'Kin 
dibentuk Aa 

  

| dapa 
Ng 

. milihan Umu 
“ .rangan Kota, aa Kang 

diketuai c oleh Azis 5 

    

“rah M. Tebo ng sama dengan sifat iri-hati, 
telah 1 berajangiit it pen 3 ea . | jang chusus  berhu- 

as : ung: n dengan soal seksuil. 

"Apakah sesungguhnja jang 
tjabang | menjadi. Na 1 ha dan 5 "ore rtjemburu terhadap 
Ni Pusalin dan slotah mel” orang Jain, smitsalnja | seorang | Ne Tea terhadap suaminja, se- sedang agan mendjadi penu- | 
Henga, f 

IN — — Panitya | 
Hari PTN di Bandjarmasin, 

  

   uslima Kanak .ketua, 
3 wakil ketua dari | sedang 
“penulis dan bendahara dari PPI | 
Bajangkarj dan Perwari. 
ALABIO — Dalam suatu ke- 

“bakaran besar di.Sungai Tabu- 
kan (Alabio) malam Ahad jang 

— lalu, kerugian ditaksir ada Rp | 
| 125.000,—, dan jang kehilangan 
-tempat 'kediamannja ada 46 

orang. 
— DENPASAR — Tanggal 

| April, DPR Badung akan“ si- 
“dang dipimpin ketua DPR Na 
diri I Gde Puger, untuk 
bitjarakan masalah 
tarip listrik dan : 
mna 33 esa FAbuK 1 EN 

    

          

  

   

      

   

   

    

     

    

   
    
   

Itung dan ruginja bertjemburu 
3 1 

n kap jang tepat. 

ae- |. Sifat ini anis derajat. 

  

k dengan wakil da-j 

9 

oleh 

atas beberapa kemungkinan :   

   

    
    
     

    

Ae tulisan ini bermaksud 
untuk mengadjak teman2 wa- 
"nita, menimbang2 apakah un- 

itu. Dengan hatsil pertimbang- 
an nanti, .untuk kepentingan 
kebahagiaan" “dalam hidup ki- 
ta, kita dapat menentukan si- 

    

Apakah .algsan sifat 

tjemburu ? 

| orang: gadis terhadap tunangan- 
nja atau sebaliknja ? Hal ini 
dapat dikemukakan 2 matjam: 

1. Karena orang jang ditjem- 
'burui itu memang orang jang 

suka berhubungan jang luar ba. 

Itas dengan fihak lain, selain de- 
ngan isterinja bagi seorang su- 
ami, selain dengan ,,dia-nja” ba- 

|gi seorang tuhangan. Sebagai 
:tjontoh jang . ekstrim, jalah | 
»Farouk Kotaradja” seperti jg. 
disiarkan di s.s.k. beberapa hari 
jang lalu. 

2. Karena jang bertjemburu 
itu takut, kalau2 ditinggalkan 

suami atau tunangannja. 
Rasa kawatir ini didasarkan lagi 

a. Karena rasa hina diri, me- 
rasa dirinja tidak Spa atau 

  

sh 

Pemeriksaan Sultan H amid: 

  

Tn | Gadjih buta 
an 

“ disetudjui waktu itu p 

Dikatakan, bahwa pada wak- 
tu itu didaerahnja sendiri rak-j 
jat diasut oleh aliran2 jang ti- 
dak menjetudjui negara2 bagian 
untuk menentang dia- dan ia 
dalam pada itu tidak ne Ta 
bantuan apa2 dari In- 
donesia telah njetudjui 
bentuk federalisme 'sebelumnja. 
Dengan demikian maka dilaku- 
kan pelanggaran terhadap Un- 
dang2 Dasar Sementara RIS. 

Dikatakan, bahwa pada wak- 
tu itu ketika ia mendjabat Men- 
teri Negara ia tidak mempunjai 
tugas tertentu dan kalau ikut 
membitjarakan soal2 lain, dika- ia 
takan oleh Menteri2 RIS Ia 
nja, bahwa ia tidak usah ik 
tjampur dalam soal orang lain. | ' 

      
   

“Sebagai . Menteri Negara pada S 

naan Jambang & negara. 
waktu ituia mengerdjakan pula 
perbaikan tempat? tinggal para 
Menteri lainnja. Walaupun P.M. 
Hatta waktu itu mentjegah sa- 
ja untuk mengerdjakan peker- 

Ka orang RI 

(SAMBUNGAN KEMARIN. HABIS). Eu 
INJATAKAN 2 terdakwa, bahwa federalisme jg telah 

Belanda semata-mata. Ia merasa 

: Se nah oleh Auoran pemimpin R.I. pada waktu itu. (Tidak 
disebut siapa2 mereka itu, red.). 5 

  
ngan, tetapi pemain tjatur- 

  
, @ sampaj ini 8 . waktu belum, pernah. tera 1 Budiardjo dan Kolonel Simatu: 

pts pon 2 Pan megan di T 

#| diadakannja pertemuan dengan 

   

  

    

   

    

    

Lpenghianat, sedang Menteri? 

11 
Ian 

Rp. 1000,— 

di dasar dari pemerin- 

djaan itu (memperbaiki rumah2 
Menteri) saja kerdjakan terus, 

'sebab toch saja harus bekerdja 
utk menerima gadji Rp. 1.000,— 
itu, demikian terdakwa memba- 

tia pembelaannja. £ 
Ferdakwa menguatkan pendi- 

riannja bahwa Indonesia dalam 
lapangan ekonomi dan keaman- 
lan diantjam bahaja. Dinjata- 
kan, bahwa komunisme mengan- 
'tjam pula. Dalam mengemuka- 

Ikan soal itu disebut pula soal 
17 Oktober 1952 jang menurut 
terdakwa membuktikan bahwa 
dikalangan pimpinan tentara 

hal2 jang naa, ai 
a mestinja. 

       

  

berarti, bahwa pada kaum laki? tidak terdapat £ 
Tidak me Pa djuga djumlah kaum laki? jang memiliki sifat ' 

jang lain, sehingga banjak ke- 
mungkinannja suami atau tu- 

lain jang dianggapnja ' memiliki 

nangannja 

| Ikatakan ,,boleh”, sehingga sang 

| kawatir, 

  
TS tak  Menea aah 

dilakukan pa- 
Djanuari 1950 ja- 

Hi Sberitan untuk p jerbuan 
| Dewan Menteri dan K3 

tak” dilakukan pembunuhan 
terhadap Menteri Pertahanan 

si terhadap keadaan sebelumnja. 

Ketika ia datang dari Kali- 
mantan Barat dan mengetahui 
an hasutan terhadap saja, 

keadaan demikian sesudah kem- 

| bali lagi di Djakarta ia memang 
gil Westerling dan menanjakan 
soal opperkomando jang dita- 
|warkan oleh Westerling sebe- 

kepada Westerling untuk dapat 
| menerima tawaran itu, Dinjata- 
kan, bahwa mengenai gerakan 
Westerling ia tidak lebih me- 
ngetahui daripada orang2 lain. 
Tidak 'diketahuinja, apakah 
Westerling mempunjai pasukan 
betul2 atau tidak. Pasukan Apra 
dan Rapi menurut terdakwa 

mungkin hanja ada dalam fan- 
tasi Westerling, maka dari itu 
Westerling tidak dapat meneri- 

dakwa, 
Perintah jang diberikan tang- 

gal 24 Djanuari 1950 untuk di- 
! 'Takukan penjerbuan Dewan Men 
teri dan pembunuhan terhadap 
Menterj Pertahanan dan Mr. Ali 

“pang adalah timbul dalam pi- 
'kiran jang tidak rasionil, dan 
“pikiran itu timbul pada Waktu 

Westerling tanggal 25 itu dan 
tidak sebelumnja, Sesudah sore 

(hari itu ia mandi dan tenang 
|| kembali pikirannja, ia mengin- 

sjafi kekeliruannja: dan ia ber- 
$ usaha untuk menghalangi tin- 

1 dakan Westerling. Menurut. ter-     'dakwa, walaupun ia setjara ju- 
ridis tidak berdosa, tapi setjara 

cim || moril ia merasa dosa. 
“Menurut Sultan Hamid, Djak- 

4 ka Agung sekarang ini tidak 
Ih dapat menjalahkan dia atas da- 

| Yi sar Undang2 Dasar RIS jang ia 
19 || pegang teguh” itu. 

. Ia minta supaja 
gung djangan me 
dua ukuran, Karena st: 

Bantan ia sebagai Menteri 

   ,hendak mem 
UUD dituduh sebagai 

la- 
jang berusaha melanggar. 
tidak dituduh jang demi- 

Wap 2 La 

: kegut”   
“ 

— Tentang gera Wes- 
| terling, Kemana 

menurut terdakwa adalah reak- | 

maka timbul marah dan dalam | 

lumnja. Ia mengadjukan sjarat2 

ma sjarat2 jang diadjukan ter- | 

“pala daerah Kalimantan Barat, 

kan bahwa surat ketetapan Men 

    
    
   

   

tidak kaji atau tidak pandai, 
pokoknja perasaan jang kurang 
dalam sesuatu hal dari pada 

nangannja pergi kepada orang | 

sifat kekurangannja itus 

b. Karena suami “atau tu-s 

menurut ukuran | 
umum adalah orang dapat di- 

isteri atau 'bakal isteri takut 

kalau2 orang lain akan mere- 
butnja. 

Tentu sadja orang jang ber- 
tjemburu itu biasanja tak me- 
njadari alasan2 seperti jang 
saja kemukakan diatas. Sering- 
kali bedasarkan rasa, jang sukar 

diterangkan dengan ratio. Ke- 
terangan tersebut hanja meru-) 
pakah gambaran? setjara Na 
matis, dan jang dapat disimpul- 
kan, bahwa sifat tjemburu da- 
pat disebabkan atau karena ego- 
isme atau karena terlalu tjin- | 
tanja, atau karena tidak per 

tjaja. 

. Pembawa suasana 

gelap dalam keluarga. 

Djika didalam suatu keluarga 
atau suatu perikatan, terda- | 
pat seseorang jang mempunjai 

sifat tjemburu, dengan tak usah 
memusingkan, apakah sesung- 
guhnja jang mendjadi sebab2- 

nja, maka sudah dapat dipasti- 
kan, bahwa keluarga itu tentu 
akan sering mengalami keke- 

ruhan, mengalami keributan. 

Orang luar dapat mengatakan, 
bahwa dalam keluarga tersebut 

terdapat suatu disharmonie, ke- 
tidak-selarasan. Dengan adanja 
ketidak-selarasan dalam suatu 
keluarga atau suatu perikatan, 

sukar untuk mengatakan ada- 
nja kebahagiaan. Rasa tidak 
bahagia baik dirasakan oleh jg. 
bertjemburu maupun jang di- 

tjemburui, karena dalam hidup- 
nja orang selalu dihinggapi rasa 

dalam hatinja selalu 
timbul pikiran, »kalau begini 
nanti begitu”. : 

Pula orang tidak akan dapat 
tenang dan tenteram mengerdja- 
kan sesuatu, lebih2 kalau sang 
Suami jang ditjemburui dalam 
pekerdjaannja - selalu- berhubu- 
ngan dengan wanita. 

Bagi si isteri jg. bertjemburu 
selalu kawatir, kalau? suaminja 
dengan teman?nja wanita berke 
sempatan Bea hubung- 
an, diluar pek 

si-suami Meme ag 
kawatir, kalau? isterinja salah 
faham dalam memandang dia 
selalu bekerdja sesgan para 
wanita. Ka 

Pada pokoknja ' sifat tjumbu- 
ru, entah dimiliki fihak mana, 

-asal terdapat dalam suatu ke- 
Juarga atau suatu perikatan,   
Sekolah Tehnik ' tidak buntu" 

maka t. Sutardi, 
| di Semarang, 

siapa sebenarnja penjiar dari 

an2 dalam surat?-kabar. jang 

  

Hamid gugat perkara 
peristiwa 3 Djuli 1946. 

Dikatakan, bahwa djika ia di- 
anggap salah, maka kesalahan- 
nja itu tidaklah lebih besar dari 
pada jg dilakukan oleh ,hoofd- 

1946. Dan menurut terdakwa, 
perkara tiga Djuli itu lebih be- 
rat, karena pada waktu itu apa 
jang dituduhkan sudah dilaku- 
kan, sedangkan apa jang ditu- 

duhkan kepada terdakwa seka- 
rang belum dilakukannja. Dan 
pada hoofddaders perkara tiga 

Ke hanja didjatuhkan bukum- 
an pendjara 4 tahun den di- 
potong waktu tahanan. Dengan 
demikian menurut. pendapataja 
Djaksa Agung mengadakan dis- 
kriminasi, karena Djaksa Agung 

sekarang 'telah memintakan pa 
kuman 18 tahun. ' 

Dinjatakan, bahwa pada tgl 
2 Djanuari 1953 djadi tidak ta- 
'ma sebelum dimulai pemeriksa- 
an terhadapnja, ia telah mene- 
rima surat penetapan dari Men- 
teri Dalam Negeri, dan surat 
penetapan tsb kepalanja ter- 
tanggal 2 September 1952 jang 
'menjatakan, bahwa karena ia 
tersangkut dalam perkara, ma- 
ka mulai tanggal 5 April 1950 
ia diberhentikan dari djabatan- 
nja sebagai kepala swapradja 
Kalimantan Barat. Terdakwa 
menanjakan “dalam pembelaan- 
nja itu, apakah surat ketetapan 
tsb ada sangkut pautnja dengan 
perkaranja jang . sekarang se- | 
dang diperiksa. Dan kalau de- 
mikian, tidakkah pemerintah 
mendahului putusan hakim utk 
memberhentikan ia sebagai ke- 

jakin 
terutama bagi mereka jg. 
mang mempunjai ,/dasar” 

| bermaksud bagaimana salah sa- 

“FIndonesia 150 orang bekas Ro- 

ERHUBUNG dengan adanja surat pernjata 
tuan Peladjar Tehnik Indonesia Ka Pane MAN 

sudkan, djustru selama ini dari kalangan mori 
ngar suara? jang menundjukkan kurang puasnja, 

daders” dalam perkara 3 Djuli: 

  Wi 
Baiklah Sifat tjempuru 

Gitinggalkan.: 
t tersebut kami akui 
tjapkan, tetapi Tn 

pula, susah dilaksana 

    

   
   

ch 

tjemburu. Walaupun demi ia 
tak segan2. kami mengemuka- 
kan disini suatu saran, jang 

tu tjara. untuk dapat mengni-' 

langkan rasa tjemburu atau sex 
dikitnja menguranginja.: 

Oleh karena sifat  tjemburu 
itu timbulnja dari dalam hati,jg 
sering diperkuat oleh keadaan 
.dari luar, maka sebaliknja, djika | 
“kita ingin mengurangi rasa 
tjemburu dapat djuga dengan 
djalan mentjeri pengaruh dari 

keadaan luar.: Djadi seandainja 

seseorang jang mempunjai dasar 

sifat tjemburu tak pernah ber-: 
gaul dengan siapapun djuga, jg 

“berarti, bahwa tidak ada penga- 
ruh dari luar jang memungkin- 

kan mengadakan perobahan 

akan sifat itu, sifat tjemburu 

| akan tetap bergelora dan akan 

lebih bergelora karena djalan | 
pikirannja sendiri (,,diotak-atiK 

dewe” Djawa).: 
salah satu tjara untuk dapat 

mengurangi sifat tjemburu itu, 

menurut hemat kami jalah su- 

paja sang isteri, jang punja 

sifat tjemburu, banjak bergaul 

terutama dengan mereka jan 

sering mengadakan per hubung- 

an dengan suaminja, jang di- 

tjemburui, agar mengerti betul2 

keadaan jang 'senjatanja:. 

Selandjutnja, djika memang 

ada tanda2 perhubungan suami 

dengan satu atau beberapa 
orang jang mentjurigakan ma- 

ka rasa  tjemburunja itu "era 

alasan: 

Mr. TJOKROADISU- 

MARTO COUNSELLOR 
DI MANILA 

Kemis ig akan datang akan be 
|rangkat ke Manila Mr. Tjokro: 

Adisumarto. dari Kementerian 
LN untuk memangku djabatan- 

nja jang baru selaku Counsellor 
pada kedutaan besar Indonesia 
di Manila dan djika duta besar 

Mr. Maramis “nanti berangkat 

ke Bonmn ia akan mendjadi kua- 
Sa usaha pada Kedutaan R.I. di 

Manila, 
Mr. Tjokro kini kepala  di- 

reksi kebudajaan pada Kemen- 
terian Luar Negeri di Djakarta 
— Ant. 

  

150 BEKAS ROMUSHA 
DI SIAM 

Akan dikirim kembali ke 
| Indonesia. 

Oleh perwakilan Indonesia 
di Bangkok kini sedang diper- 

siapkan pengiriman kembali ke 

musha jang dibawa tentara Dje- 
pang dimasa perang dunia “ke- 
dua ke Thailand dari Indonesia. 

| Oleh perwakilan Indonesia di 
Bangkok telah dikirimkan”kon- 
sul E.M. Tomodok ke Thailand 
Selatan “untuk mengurus soal 
pengiriman kembali bekas2  ro- 
musha tersebut. Pengiriman 
kembali ini dikirakan akan su- 
dah dapat dilaksanakan dalam 
bulan ini djaga, demikian me- 
nurut keterangan pihak peme- 
rintah. — Ant: 5 

Maka dari itu 

| akan merupakan pembawa sn S 
| Bana gelap. 

Pe Eijalm   jg kita muat hari Senen ji., 

plakat? ibu dan apa jang dimak- 
da? tiada terde- 

kerjuali tulis. 
berasal dari bekas guru jang 

menghendaki digantinja personalia dalam adj 
. atau hapusnja susunan organisasi Na Me aan lan tan 
karang ini a.l. hapusnja kantor ispeksi untuk kem 
langsung oleh kementerian dsb.nja, egg aka 

pengadfaran seperti jang se- 

Menurut Sutardi, pengadjaran 
tehnik jang kini dianggap ,.bun- 
tu” seperti  dimak: sudkan pla- 
kat? tersebut kurang benar 'ka- 

jrena sudah terbukti dengan 
|adanja mereka, dari Sekolah 
| Rakjat, jang bisa menduduki 

di Sekolah Tehnik - Tinggi, via 
Sekolah Tehnik. Pertama ke 
Sekolah Tehnik Menengah, su- 
atu demokratisering jang belum 
pernah ada diwaktu Belanda se- 
perti murid dari Ampachtsschool 
tidak nanti berkesempatan bisa 
merdjadi. insinjur, demikian 
pula dari Technische School, 

|kalau tidak sebelum itu mema- 
suki A.M.S. umpamanja. 

Diterangkan selandjutnja 
bahwa sebelum perang di Indo- 
nesia hanja terdapat Sekolah 
Tehnik Pertama, Sekolah Teh- 
hik dan Sekolah Tehnik Mene- 
ngah masing2 36, 7 dan 2 buah, 
djumlah mana kini telah men- 
djadi masing? 142, 29 dan 12 
dengan murid2-nja jang ber- 
lipatganda banjaknja. — Ant. 

  sedang hakim belum memutus- | 
kan apakah ia salah atau tidak. 
(Dalam keterangan Djaksa A- 
gung Suprapto hari itu, sesudah 
dibatjakan pernbeigan oleh ter- | 
dakwa dan p' elanja, dinjata- | kit perrtar Tainnja     i Wenger: hat hh, 

Inspektur Pengadjaran Tehnik Djawa Tengah | 
atas pertanjaan menjatakan tidak mengerti | 

ak 

    

  

  

  

  

    

  

  

                      

  

      

Telah tiba dilapangan Kema joran Proffessor P. Tehernia ah- 
Ii menjelidik dasar lauk (Franse diepzee onderzoeker). 

GAMBAR: Prop, P. Tchernia di sambut oleh Docter Wolsky, Ke. 
pala Unesco di Djakarta dan tmn. A. de Fonscolombe 1e 

Seeretaris Ambassade Perantjis — (IPPHOS). 
  

Srahrir kepada U.P.: 

Hasil-kerdja sangat kurang 
Kita menghadapi kris's ekonomi, 

politik dan moral 
NDONESIA sedang menghadapi krisis ekonomi, politik dan 
moral, demikian menurut Peter Gruening, pemimpin U.P. 

untuk Asia 
jang djuga katakan, bahwa Indonesia, menurut 

kini ,sangat menderita karena 
pengalaman”. 

Kata Sjahrir dalam interview 

exclusif itu, ,,kalau kita 'mem- 

punjai pengusaha2 jang tjakap 
jang memegang, "pemerintahan 
sekarang, keadainnja akan ber- 
beda”. ,,Kekurangan pengala- 

man jang ada diantara pemim- 
pin2 pemerintahan, dan ke- 
takutan mereka untuk mendja- 
lankan undang2 jang memang 

tidak populer, tetapi sangat per- 
lu itu, adalah penghalang ter- 

besar bagi kemadjuan negeri 
ini”. 
Pengalaman pemerintah jang 

terbatas sekali dari pendjabat2 

Indonesia, adalah warisan se- 
wadjarnja dari djaman ko.onial, 

'demikian -Sjahrir selandiutnja, 
jang djuga tambahkan, bahwa 

menurut pendapatnja, disamping 

itu djuga terlalu banjak rasa 
masa - bodoh atau kurang se- 
mangat (apathy) diantara para 

pemimpin, jang semestinja ha- 
rus membangkitkan keinsjafan 
akan perlunja kerdja-keras dan 
mengurangi 'kepentingon sen- 

diri, seperti pada masa permu- 

jaan revolusi. 

Hasil kerdja sedikit. 
Pada waktu ini berlaku un- 

dang2 nasional jang menetap- 
kan aa Kerdja 7 djam, se- 

dlustrialis Djerman, 
Schacht, “dalarn 

laporannja menerangkan,  bali- 
Wa kesempitan jang ' terbesar 
dalam ekonomi Indonesia de- 
wasa ini ialah sedikitnja 'hasii- 
kerdja. Schact telah memperi- 

ngatkan kepada kaum buruh In- 
Gonesia, supaja mereka tidak 

r 

mengira, bahwa dengan tertja- 
painja. kemerdekaan politiek, 
lenyap pula keharusan “untuk 
bekerdja dilapangan ekonomi. 

Tjelakanja, demikian Sjahrir 

selandjutnja, dikalangan kaum 
terpeladjar Indonesia, jang me- 
rupakan inti pimpinan politik 

dinegeri ini, Kini menundjukkan 
| gelagat menentang perundang- 
undangan ,,jang akan tidak dise. 

nangi rakjat”, Memang tidak 
akan menambah populariteit 

(mereka, untuk memaksakan ada 

  

nja djam hari-kerdja jang lebih 
pandjang. 

Dalam membandingkan ke- 
adaan Indonesia sekarang dgn. 
masa permulaan sesudah revo- 

lusi Amerika dan Pilipina, Sjah- 

rir tundjukkan beberapa perbe- 
Gaan jang penting : 

Perbedaan USA dan 
Pilipina, 

"Di Amerika dimasa: itu, se- 

bagian besar dari rakjat adalah 
orang2 baru didaerah tersebut : 

mereka sangat giat dan berasal 

dari golongan pionier, jang telah 
meninggalkan negeri-asalnja. 
Tetapi di Indonesia rakjat tlh. 

biasa melakukan perlawanan 
passif. 

Di Pilipina, djuga kini ada 
gambaran jang lain. Disana pe- 
merintahnja telah mempunjai 

waktu persiapan jang lebih la- 
ma. Disamping itu djumlah pen- 

duduknjapun djauh kurang da- 

ripada Indonesia, dan disana 
djumlah persentase kaum peng- 
usaha dan ahli jang berpenga- 

lamaripun lebih besar. Masalah 
jang terbesar bagi Indonesia ia- 
lah djumlah penduduknja jang 
sangat besar, jang tiap  tahun- 
nja “bertambah dengan rata2 

  

Baru? imi bertempar di Adhuc Staad Djakarta oleh P.S.LI, telah dilangsungkan malhm resep 
| Nae konggres ke 29, jang mana mendapat perhatiam besar dari Pemerintah dan dari 

GAMBAR : Ketika Perdana Menteri Wilopo berpidato dalam. sambutamnja 
kang, nara angganta de Wan: partai PSI, — (IPPHOS). 

Tenggara diterangkan oleh Sjahrir, pemimpin PSI, 
pendapatnja, 

kekurangan pimpinan jang ber- 

sedjuta. Seratus tahun jang la- 

lu, djumlahnja hanja Ik. 15 dju- 
ta, Kini sudah mendekati 80 dju. 
ta. Akibatnja, bahan makanan 
berkurang, dan kehidupan di- 
desa mendjadi makin berat. Te- 

tapi sebagian besar rakjat di- 
daerah pertanian tidak meng- 
insjafi, bahwa. djumlah pen- 

duduk terus meningkat. 
Mereka berpikir, memang su- 

dah chodratnja, nasib Duruk, 

kehendak alam, atau mereka 
mentjobo memberi djawaban 

atas soal ini dengan djalan ta- 

chajul. 

Kata Sjahrir pada  achirnja, 

banjak kaum revolusioner lama 

kini ketjewa melihat perkem- 

bangan Indonesia. Keketjewaan 

jang paling besar ialah, karena 

rupanja Indonesia tidak sang- 

gup menginsjafi soal jang di- 
hadapi sekarang. Tidak sanggup 

menginsjafi, bahwa keadaannja 

bisa mendjadi lebih buruk lagi 

daripada didjaman kolonial. Sja- 
Lhrir mergharapkan, supaja ang- 
|katan muda terpeladjar Indone- 

| sia akan sanggup melihat ke- 
salahan2 kita, sekarang ini, dan 
mengambil peladjaran dari pas 

danja. 
Demikian menurut Sjahrir 

h Peter Grouning. 
sak 3 Mena 2 

KONPERENSI DEWAN 
PERDAMAIAN DUNIA 

Orang? terkemuka Indo- 

nesia diundang. 
Beberapa orang terkemuka In 

donesia, jaitu Prof Mr. Supo- 

mo, Mr. Djody  Gondokusumo, 

Rasuna Said, 
Mr. Tadjuddin Noor, K.H. Aceh 

mad Chatib, S. Hadikusumo, O. 

Rondonuwu dan Mr. Sunarjo, di 

undang utk menghadiri Konpe- 
rensi Dewan Perdamajan Duma 

di Budhapest pada tanggai 15 
April jang akan datang. Demi- 

kian berita . jang disampaikan 
oleh Panitia Perdamajan Dunia 

untuk Indonesia. 
Ditersngkan, bahwa undangan 

itu baru akan disampaikan oleh 
Panitia Indonesia itu hari ini ke- 
pada orang2 jang diundang ter- 
sebut. — Ant. 

Mr, Tamburan, | 

    

GEDUNG SEKOLAH 
MOHAMMADIJAH 

DI NGUPASAN 

Dipertahankan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Hari Senen jl. DPD Jogjakar- 
ta telah melangsungkan sidang 

mingguannja. Antara lain jang 

penting dibitjarakan jalah soal2 
mengenai reserve-fonds,  hak2 

tanah, krediet desa dan seko- 
lah Mohammadijah di Ngupasan 

Gan penambahan anggota Pani- 

tija Karangkitri. 

Dari Sekretaris DPD sir. La- 
baningrat didapat keterangan, 

bahwa soal reserve-fonds ini 

seteiah disetudjui oleh DPD ma- 

ka akan diadjukan kepada 

dang pleno DPRD hari ini, Me- 
ngenai hak2 tanah a.l. jang di- 
pertimbangkan jalah tanah2 R. 

V.O, akan Majadikan, hak darbe 
(R.v.E.) 

Mengenai gedung salto rak 
Jat Mohammadijah di Ngupasan 
Tea lain diterangkan, bahwa 

gedung itu diminta kembali oleh 
Djawatan Gedung2 RI tetapi 
permintaan ini ditolak oleh Pe- 

merintah Daerah dengan 'alas- 
an karena sudah sedjak revolusi 
gedung itu oleh Djawatan Ge- 

dung2 telah diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah. 

Seperti diketahui, gedung tsb. 
sedjak djaman pendudukan Dje- 
pang diserahkan kepada  Dja- 
watan2 Gedung2 tetapi kemudi- 
an setelah petjah revolusi dise- 
rahkan kepada Pemerintah Da- 
erah. 

Tentang penambahan anggota 

Panitya Karangkitri diserahkan 

kepada Panitya tsb, 

PEMELUK AGAMA 
ADAM MAKRIFAT 

Adakan peringatan. 

Tg. 29 Maart 1953 Pemeluk 
Agama Adam Makrifat menga- 

dakan hari peringatan bertem- 
pat dirumahnja Sdr. Marta Ra- 
dono Ngleri Plajen. Pengundjung 

& 2000 orang terdiri dari Se- 
|lain para pemeluknja djuga ta- 
"mu2 anggauta dari kota Jogja, 
Godean, Magelang. Peringatan 
ta' di bermaksud, bahwa tgl. 29 
Maart-diangap hari mulja bagi 

pemeluk Agama tsb. 

Lebih landjut dapat dikemu- 
kakan, bahwa hari besar dari 

Agama Adam Makrifat ada 4 
jaitu 1. tg. 30-9-138638 Lahirnja 
Panutan Agama Resi Peransoeh. 

2. tg. 29-8-1890 Mendapat Wah- 
ju ,sedjatining wadon” supaja 

bertapa 31 'tahun. Sesudahnja 
akan mentjarkan Agama. 

3. tg, 29-3-1918 mendapat Wahju 
Adeg — teluning Atunggil dan 

Timu sedjatining Kakung. (MS). 

  

si-   

BAKTI 
Panitya Permanent 17 Agus- 

tus 1952 Kemantren Pakuala- 

man, telah mendjelma mendjadi 
Jajasan Dharma Bakti dengan 
akte Notaris R.M, Wiranto no- 
mor 6 di Jogjakarta, 

7 (tudjuh) orang diantara 22 
pendiri jang merupakan perwa- 
kilan organisasi2 Rakjat dalam 
wilajah Pakualaman, telah dipi- 

lih mendjadi pengurusnja, untuk 

dua tahun lamanja 

Tudjuan Jajasan Dharma Bak 

ti jalah mentjapaj kesedjahtera- 

ap bersama dalam wilajah Pa- 

kualaman paka Chususnja, ma- 

sjarakat pada umumnja, de- 
ngan pelbagai usaha jang ber- 
sifay sosial-ekonomis dan pae- 
dagogis. Antara lain jalah: 'ber- 
usiha mendirikan Koperasi2 
Kredit di Kampung2, Taman   

  

Statement GSSPDI Jogjakarta : 
  

Jang berhak pensiun 
supaja dipensiun 

'Formasi pegawai minta disjahkan 

ABUNGAN Sarekat Sekerdja Pemerintah Daerah Istimewa | 

Jogjakarta baru? ini telan mengeluarkan beberapa 
8 ditudjukan terutama kepada Kepala umur 1 tahun, disamping usaha2 

DPD istimewa Jogjakarta antara lain ten- ' lain seperti Balai Kesehatan un- 
njataan (statement) jang 

Daerah, DPR dan 

per- 

tang pensionering dan formatie pegawai. 

Tentang pensionering didesak 

agar Pemerintah segera mem: | 

berj pensiun kepada pegawai? | 

jang sudah berhak, dgn mem- 

berikan kenaikan pangkat atau 

tingkat lebih dahulu. Untuk 

menghindari . vacuum akibat 

adanja pensionering, supaja di     isi dengan pegawai2 jang tjukup 

tjakap. 
Desakan ini didasarkan kea- 

Idukan dan tanggung djawabnja. 

daan2 pada kantor2 pemerintan 
daerah bahwa banjak djabatan2 
untuk tingkat menengah dan 
tinggi masih djuga dipegang 
oleh pegawai jang sudah wak- | 
tunja dipensiun seria. sukar 
pegawai2 muda untuk naik 
pangkat. 
Dalam pada itu mengingat 

tenaga? muda perlu diberi ke- 

sempatan madju dan  mempu- 

njai tanggung djawab. 

Formasi pegawai 

Tentang formasi pegawai di- 

desak supaja pemerintah segera 

mengesahkan formasi untuk ta- 
hun 1953. Sebelum ada penge- 

sahan mengidzinkan djawatan2 

mengisi 80 dari begroting for- 

matie jang diadjukan. 

Djawatan2 supaja memasuk- 
kan pegawai2nja dalam formasi 
serta memberi surat ketetapan 
jang sesuai dengan pekerdjaan 
dan kedudukan pegawai. Demi- 
kian djuga tentang tingkatan 

supaja diberikan kepada mereka 
dengan dilihat dari sudut kedu- 

Hal ini didasarkan adanja ke- 

san sukarnja kenaikan pangkat 
diantara pegawai2 serta adanja 
kepastian kedudukan pegawai 
dalam formasi, padahal ini perlu 

“ JAJASAN "DHARMA" 

   
   
   
   
    

  

    
   

  

BAJI LAKI2 Di- 
BUANG SUPAJA 

SELAMAT 
Pada tgl. 28 Maret '53 PU 

djam 22. 00 dibawah pohon 

Djambu dalam kampung: 

Sajidan telah diketemukan 

seorang anak baji jang ba- 

ru sadja dilahirkan. Baji tsb 

diketemukan oleh Ketua So- 

siai R.K. Sajidan sdr. SE 

Casbiono dan diberi nama 

Setiadji, Kemudian baji itu 

telah diserahkan kepada 

Bidan Soegondo dan Nj. Soe 

bardi agar mendapat pera- 

watan. ! 

Menurut keterangan fbu- 
nja, jaitu Nj. Soebardi ,,pem 

buangan” hanjalah suatu 

sjarat agar baji Itu dapat 

selamat, tidak . memnggat 

sebelum masanja seperti | 
dua kakaknja.       

Kanak2, dan Balai Pertemuan 
Rakjat dalam Kemantren Paku- 

alaman. 
Peng, terdiri dari: ketua, Sdr. 

Wachid Soepomo Hardjosubro- 
to, Wakil Ketua Sdr, Pringgodi- 

poero, 'Penulis Sdr. Bimo Soe- 

karno, Bendaharj Sdr. Sastro- 

pandowo. 
Ketua2 Bagian: Sar. Nj. Ju- 

dopranoto, ketua Panitya Taman 
Kanak2 Sdr Mochammad Kas- 
no, ketua Panitya Balaj Perte- 
muan Rakjat, Sdr. N. S.. Hadhy, 
ketua Kredit Koperasi Raikijat 
Kemantren Pakualaman. 
Dalam bulan April ini Kredit 

Koperasi Rakjat  Pakualaman 
akan memulai membuka per 

kreditannja. ' Sedang Panitya 

'Taman Kanak2 akan membuka 
sebuah Taman bagi Kanak - 

kanak dihalaman rumah R 

M,  Hardjokoesoemo di . Kam- 

pung Kepatihan Pakualaman. 

KEMATIAN ANAK2 DI- 
BAWAH UMUR | TH. 
Dari Kantor Kesehatan Kota 

Jogjakarta didapat keterangan, 

bahwa menurut statistik persen 
tase kematian anak2 dibawah 

umur 1 th. dinegeri kita ini ma- 

sih sangat tinggi, jaitu kurang 

lebih 2075 setahun. Menurut ke- 
terangan kematian itu di negeri 

Eropa dan Amerika tidak mele- 
bihi 399. Salah satu sebab ter- 
penting jang dikemukakan jalah 

pemeliharaan jang kurang baik. 

Selain itu kurang pengertian 
dan salah makan (voedings- 

stoornis). 

Djuga angka kematian para 

ibu karena persalinan  masin 

tinggi, jaitu kira2 1,27, sedang 

dinegeri Eropa dan Amerika ti- 
dak lebih dari 0,157J9. 

KALASAN AMAN DAN 
MAKMUR 

Sedjenak dengan sdr. Su- 
'RHinto Kepala Polisi Kalisan an 
tara lain dikatakan bahwa wa- 
jaupun dikanan kiri daerahnja 
timbul 'beberapa kerusuhan te- 
tapi tidak ada alasan untuk ber 
ketjil hati dan rasa gelisah. Te- 
tapi, kata selandjutnja, djuga 
tidak boleh, lalai atau bergem- 
bira, bahkan malahan selalu ber 
hati-hati dan siap sedia dimana 
perlu untuk menghadapi ke- 
mungkinan2. 
Mengenai keamanan didaerah. 

nja menurut pendapatnja tidak 
ada tanda2 jang mengewatir- 
kan. Sebab, kemakmuran rak- 
jat boleh dikata terdjamin Ka- 
vena hasilnja tanaman lipat gan 
da dari pada tahun jang lalu. 
Kedjahatan2 besar tidak ada, 
dan perbuatan2 kedjahatan2 jg 
diorganiseer oleh sesutu aliran 
pun tidak tampak. 

Selandjutnja ia katakan bah- 
wa adanja transmigrasi , (pemin 

dahan kelain daerah) djuga da- 
pat mengurangi adanja kedjaha- 
tan2 pula, Tidak dapat dilupa- 

i kan pekerdjaan kepolisian, sela- 
in disiplin dan kemalasan dari 

» Para anggota polisi harus ditje- 
gah djuga berhubungan. rapat 
dengan instansi2Z/organisasi2 dan 

| sebagainja dapat. memudahkan 
dan melantjarkan segala kesu- 

| litan dalam melakukan tugas jg 
dikerdjakan, demikian sdr. Su- 

, kamto. 

| KURSUS IBU 
Sebagai usaha untuk .mem- 

perbaiki keadaan anak2 dibawah 

  

  
tuk wanita hamil dan kanak2, 
na dirumah2 dan pem 

(bagian susu, maka oleh Kantor 
| Kesehatan Rakjat dikandung 
maksud akan mengadakan kur- 
sus ibu, dimana para ibu akan 
diberi peladjaran tentang peme 
liharaan baji dan wanita hamil, 
bersalin dll. Kursus ini akan di 
adakan di 3 tempat didalam ko- 
ta, masing2 untuk 20 a 30 orang. 
Menurut rentjana kursus itu 
akan dimulai pada tg. 21 April 
jad, jaitu tepat pada hari Kar- 
tini, 

  

Tontonan malam in' 
REX : »Rhubarb”, Ray Milland, 

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

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

Waltz”, Luise Rainer, Fer- 
nand Gravet, 

SENI SONO : ,,Elephant Boy”, 
Sabu, . 

LUXOR : Takdir Illahi", Neng 
Yatimahy P, Ramlee, 

RAHAJU : "Inside Story”, Mar- 
Tg Hunt, William Lundi- 

MURBA : »Michigan Kid”, 
WETAN BETENG: ,Wishtul 

Widow of Wagen Cap”,   sekali aa memberi   nampak  dibela- 

Pa
 

peran kerena nd Untuk 

naik bungkat dan Sebugainja. 

anta 

4 

kesemul, Budd About, Lou Costeli 
KETOPRAK TRIMUPO "TOMO: 

“ Bongsotjoro Rogopadmi”, 
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yF WILATKI 
Sana DJAPEN bi 

TA 

   

    

kotapradja beres, 

Baru2 ini para Kep. Djapen | 
kabupaten /kotapradja dala wi. 

Surakarta | 
. Mengadakan konperensi kerdja | 
bertempat di B.P.M.D. Tawang- 
mangu, Djuga hadlir dalam kon | 

lajah karesidenan 

perensi tsb, pimpinan lengkap 
Djapen Propinsi Djawa-tengah 
acting Kepala Sadono Dibyowi- 
rojo, Kep. Bg. Umum Sugondo, 
Kep. Bg. Urusan daerah Sutar- 
djo dan Kep. Kesatuan Pene- 
rangan Moviar SP.s. Wignjosu- 

tjara2 bekerdja, chabarnja da- 
lam atjara | na djuga dibi- 

  

'tjarakan perselisihan (?) anta- | 
ra acting -n Djapen Pro- 
pinsi dengan : Kepala2 “Djapen 
pa kotapradja Surakarta jang 
achirnja persoalan itu dapat di- 

ikan dengan djalan sebaik. 
ggponga dan saling mengart, — 

“PUSAT LATIHAN 
i MOBRIS. 

Di Tawangmangu. 
“Untuk pertama kali di Djawa 
Tengah, pada tanggal 4-4 jang 
akan datang di 
(Solo) akan nga aa upa- 

    

tjara pembukaan Pusat Latihan 
Mobrig. 

Latihan disitu berlangsung ti- 
ga bulan lamanja, untuk perta- | 
Ma kalinja diikuti oleh 3 kompi | 
anggota2 Mobrig seluruh. Ja 
wa T 
Latihan diadakan atngan) ker- 
na Sa antara pihak militer 

epolisian negara. — Ant, 

KARANGANJAN 

SB.G. TASIKMADU 
MENUNTUT GRA- 

TIFICATIE 
Sekretaris Umum S.B.G. Ta- 

sikmadu Sumanto Taruharsono 
menerangkan, bahwa sesudah 
meneliti sampai mendalam atas 

putusan Mentri Pertanian ten- 
tang gratificatie, seluruh buruh 
gua adu menjatakan ti- 

  

| berapi agar selekas mungkin 
| menindjau kembali keputusan- 
nja itu. Ditegaskan, banwa apa 
“bila keputusan tersebut tidak di 
ladakan penindjauan kembali, 

a knaka. akan bertindak untuk per 
| tama kali. Sikap apa jang akan 
: niken LE Ak Tasikmadu 
SeoKodgaul Mehtung suka mendjelas- 
kan. 

: Mesik keputusan Kem. Per. 
tanian pemberian gratificatie 
biasa tahun 1950 untuk “buruh 
Pg Tasikmadu sabanjak satu 
|bulan gadji pokok. Pemberian 
tersebut oleh S:B.G tidak dapat 

  

diterima | an alasan, bahwa 
(untuk tahun2 1942 hingga 1949 
sadja, kepada telah dibe- 
rikan gratifica: ie sebanjak satu 
setengah bulan gadji pokok pa- 
da tiap tahunnja. Djuga dalam 
tahun 1951 dan 1952 Pg. Tasik- 

| madu tidak diberinja. — (Ker). 

. Ketjuali 'membitjarakan soal 3 Rp. 211,25  HATSIL 
KALENG P.M.I. 

Dengan disaksikan oleh wa- 
kil2 dari Kantor Sosial, Kepoli- 
sian Negara, Pamong-Pradja 
dan anggauta2 Junior Red, Coss 
Karanganjar telah diadakan se- 
kedar pertemuan untuk mem- 
buka Ea Na sokongan P.M.I. 
Ranting aranganjar, jang 
hatsilnja sbb : 

Kaleng no. 1: 
'Rp:6,73, no, 3: 
Rp.56,31, no, 5: 

Rp-.26,775, no. 2: 
Rp:14,01, no. &: 
Rp.13,90, no. 6 : 

Rp.22,75, no.7: Rp.13,26, no. 8: 
Rp.23,02, no. 9 : Rp.34,495 djum- 
lah semuanja Rp.211, 25. Uang 
sedjumlah tersebut akan diper- 
gunakan untuk amal — (Kor). 

LATIHAN PAMONG 
DESA DIMULAI 

Pemerintah Kab. Karanganjar 
| telah mengadakan latihan kilat 
Pamong-desa angkatan ke I jg 
Giikuti oleh 60 orang Kepala- 
desa dan Tjarik, Latihan itu la- 
manja sebulan Menurut rentja- 
na latihan tersebut akan diada- 

Ikan dalam waktu setengah ta- 
hun, jang terdiri dari 6 angkat- 
an atau 360 orang pamong-desa. 
Djumlah kalurahan dalam dae- 
rah Kabupaten Karanganjar ada 
177 buah. 

Perlu . diterangkan, bahwa 
dalam mengadakan latihan pada 

|ke IL iny rupanja be- 
lum dapat lantjar. Satu hal jg 
patu: mendjadi perhatian ialah, 
bahwa pengikut latihan itu tidak 
diadakan seleksi, sehingga ting-   dak dapat menerima keputusan 

an dan minta kepada jang 
katan pengetahuan pengikut ti- 
dak sama, jaitu diantaranja ter- 

  

PRESIDEN Di TAPANULI 
Psrsimex 

(Oleh: I. HUTAURUK). 
Sukarno di Siborong-borong dengan Anna me- 

njatakan, demokrasi tidak membolehkan golongan majori- 
teit. menindas golongan minoriteit, karena demokrasi mendja- 
min kepentingan kedua golongan tadi. Djika sampai golongan 
majoriteit menindas. 

| Rakjat Sikabupaten Tapanuli 
tara ag ag berdjumlah |.k. 

150.000 banjakn nja mengemuka- 
kan pikiran dan perasaan me- 
reka Selaga satu kalimat di- | 
atas poster "Lindungilah golo- 
ngan ketjil”, seperti jang telah 
saja katakan kemarin, Dan ini 
memang mendjadi pokok pidato 
Presiden jang mendapat sam- 
butan baik dari penduduk di- 
sana. 

Ke Sinur. 
Dekat kota ini ada Balai Pe- 

ternakan jang . baru didirikan. 
Disini dipelihara bermatjam2 
ternak, “domba, sapi, kuda, 
ajam, itik dil dengan broedin- 
richting jang modern. Perkata- 
an ,,SINUTr” berarti berkembang 

iminoriteit, maka itu dinamakan 

15 semai Dina keras bukanlah 4m .0-k nas js ki 
Kuburan itu didjaga oleh Ser 

'dadu2 Belanda, karena takut 

akan digali, sebab ada sema- 
tjam kejakinan bagi penduduk 

Gisana, apabila tulang2-nja di- 

dapat, bisa merupakan kesakti- 
an (keramat). 

Keadaan sekolah2. 
Keadaan sekolah2 di Tapanuli 

ma dengan keadaan di Atjen, 
artinja gedung2nja didirikan 
oleh rakjat dengan sangat se- 
derhana. Tidak sedikit jang ber- 

atap rumput ilalang, serta din- 
ding papan separuh, jang sete- 
ngah dibagian atas terbuka be- 
gitu sadja, 

Bahkan gedung2 jang dulu   biak. Kata itu tidak berdiri sen- 
diri, tapi diambilkan - dari pe- 
patah Batak jang berbunji: Si- 
nur na pinahan, gabe na niula | 
(berkembang biaklah jang di- 

— pelihara, dan mendjadilah (su- 
bur). jang ditanami). Djadi si- 
nur itu diperuntukkan kepada | 
peternakan, serta ,,gabe” kepa- 
da pertanian Lebih kurang 11 
km. dari Siborongborong ' dja- 
lan ke Tarutung ada pula ' se- 
buah kebon pertjobaan jang 
diberi bernama ,,Gabe na niula” 
Usaha2 itu adalah permulaan 
kearah perbaikan 
dan peternakan didaerah jang 
memang agraris itu, Tapi ha- 
silnja akan lebih baik dan be- 

“sar, apabila diadakan, latihan 
untuk beberapa ama bagi 
orang2 disana. Hingga de- 
ngan demikian bisa mereka me 
ngadakan Dena dalam tja- 

   

    

ra2 kan sawah la: 
dangnja. - au hanja untuk 
tontonan, dimana penduduk 
melihat sapi jang besar P3 ku- 
da jang Senuk, Serta saj ur ma- 
jur jang spa mereka 
sendiri kurang faham 'bagaima- 
na tjaranja , untuk pat 
hasil jang. begitu itu, maka kt | 

h 1 P3 ati 

  

  

radja. 
Sedjak mengindjak “kaki di 

Tapanuli, presiden dibeberapa 
tempat mengingatkan kepada | 
perdjuangan Singamangaradja, 
jang gugur pada pertempuran 
melawan Belanda tahun 1907, 
bersama. dengan. dua orang pu 
teranja. 

Ini dimaksudkan presiden un- 
tuk menekankan, bahwa perdjo 
angan kita belum selesai. Se- | 
mangat jang dimiliki oleh ne- 
nek mojang kita dulu, dengan 
alat2 jang -sangat sederhana, 
harus kita kobarkan dalam 
djiwa kita untuk perdjuangan | 

  

   

kita selandj djutnja, kata PN P 
den Sukarno, : 
Singamangaradja mengad 

kan perlawanan sedjak t 
1887 jang meluas sampai ke-| 
tanah Dairi, Tanggal 17 Djuni 
1907 dapat ditjegat oleh pasu- | 
kan ekspedisi Belanda dibawah |: 

| kapten Christoffel dan tewas | 
pada hari ih Tahu dikmburkan 
«di Larurung,. 

ap 

   

  

“ Irus, sedang gambar besar 
1 'siden Sukarno disampaikan ke- 

masih banjak dipergunakan ten- 
tara, misalnja gedung bekas 
Mulo (Kristen) di Tarutung, ki- 
ni mendjadi asrama tentara, pe- 
nuh dengan tjoretan hitam dan 
asap dari dapur. Saja kira nan- 
tinja — andaikata tentara men- 
dapat: tempat lain tidak 
mungkin lagi dipergunakan 'se- 
bagai gedung sekolah, atau ha- 

rus dibongkar sama sekali. 
Keadaan sekolah ini agak, lu- 

majan di Tapanuli Selatan, ar- 

tinja jang saja 
dangsidempuan. Ada beberapa 

lesai didirikan. Sebuah gedung 
jang mendjadi pusat nantinja 
disana, sedang dikerdjakan, me- | 
makan biaja Rp.1.250. 00 ag di- 
bikin dari beton. ' 

pakai untuk mendirikan seko- 
lah2”, 

daerah disitu, "sudah ' bisa pa- 
ling sedikit lima gedung”. . 
- Sebab. sesungguhnja gedung 
pusat pasar ini tidaklah berapa 
mendesak waktu ini, sebab me- 
mang masih ada pasar lama di- 
sana. 

Rapat raksasa di Padangsi- 
dempuan ini — kebetulan hari 
“pasar — dihadiri tidak kurang 
100.000- orang, Menurut : 
den Sukarno ada 150.000 orang. 
Tidak nampak satu buahpun 
poster, 5 

Sedjak djam 8 pagi mereka 
"sudah berbaris disitu, pada hal 
irapat raksasa itu baru diadakan 
djam 1 siang. "Supaja mendapat 
tempat”, kata mereka, -,,terpak- 
sa datang pagi2”. 

Satu delegasi dari daerah Ba- 
rus (jang ditimpa bandjir) da- 
tang di Sibolga. Barus terletak 
kira 3 djam naik mobil dari 
Sibolga jang menurut rentjana 
semula akan dikundjungi Presi- 

|den, tapi tidak djadi, karena ke- 
T adaan udara dan laut susah si- 
angnja mendarat dipulau Nias. 

  
|rendah sadja diatas daerah Ba- 

re- 

| pada delegasi tadi untuk dibawa 
kesana buat penduduk daerah 
itu sebagai gantinja sendiri de- 
ngan tjatatan dibawahnja "insja 
TPA, (dalam EP jang ga 
na tang. datang Im Leggundy un 

  
bag hahaa 

ini pada umumnja hampir sa-. 

lihat di Pa-| 

1 gedu baru dari batu baru se-f 
pertanian ' sedung 

»Kalau biaja sebanjak itu dia 

kata saja kpd pembesar 

resi-. 

Pesawat Catalina melajang | 

dapat Tn Sat buta huruf, 
ada jang sudah tua dsb. Hal ini 
berarti djuga menjukarkan pi- 
hak guru, Men dalam memberi 

  

Pekan 
Sesudah membubarkan Pani- 

tya 1 Mei jang lama tahun 1952, 

tnggal 30-3 petang jang dikun- 
djungi oleh pelbagai organisasi 
buruh tsb. telah diputuskan dju 
ga membentuk : Panitya 1 Mei 
Magelang jang baru untuk ta- 

terdiri atas orang2 dari pelbagai 
organisasi. 
Susunan Panitya, adalah me- 

liputi ketua2 dan anggota2 dari 
9 matjam bagian, jaini bagian2 
Umum, Organisasi, Keuangan, 
Aksi(Perdamaian Dunia, Perleng 
kapan, Keamanan'Kesehatan, Ke 
budajaan/Olah-Raga, Sosial dan 
Penerangan, sedang nama-nama 
orang jang duduk dalam Pani- 
tya adalah Saudara2, Sudarna- 
di, Ngusman, Trihakoso, Nj. Ali 
min, Nj. Kusumoadi, Padmosu- 
karto, Slamet, Alimin, Sutomo 
dan Subroto. — (Kor). 

TEMANGGUNG 
LAPANGAN BARU 

Bagi para penderita 
tjatjad. 

Baru2 ini telah tiba di Te- 
manggung 3 orang pegawai da- 
ri Balai Persiapan Pekerdjaan 
Sosial Jogjakarta guna menga- 
dakan penjelidikan setjara men- 

dalam, berhubung dengan ada- 
nja persiapan untuk melaksana- 
kan pekerdjaan sosial guna 
memberikan djalan hidup bagi 

bagi para penderita tjatjad di 
luar perumahan terketjualj :g 
harus dirawat, karena keadaan- 
nja memiperlukan. 

Ada djuga kemungkinan bhw 
Kab. Temanggung akan dipakai 
sebagai Daerah permulaan, 
djika. telah tersedia barang 

sesuatunja, “Tempat-tempat ig. 
barang sesuatunja. Tempat2 jg 
dikundjungi al. Ngadiredjo, Dju 
mo dan Tjandiroto. 

Dari Kanso setempat didapat 

keterangan bahwa d'umiah pen 
derita tjatjad dj daerah Temang 

gung ada kl. 100 orang dianta- 
ranja. ada pula jang sudah di- 
beri bantuan berupa uang dan 
pakeian. — (Kor). 

TJILATJAP AP 

BEBERAPA RUMAH 
MENDJADI UMPAN 

API : 
Pertempuran sengit di- 

daerah Gandrungma- 

ngun, 
Baru2 ini TNI dan OPR Gan- 

drungmangun jang sedang .pa- 
troli, sekira djam 22.00 digrum- 
bul Kuripan Tempel (perbatasan 
desa Gandrungmanis / Tjisu- 

mur,) tiba2 ditembaki oleh ge- 
rombolan pengatjau jang - tidak 

diketahui djumiah kekuatannja. 
Pertempuran segera terdjadi 

hingga 1 djam lamanja. : 

Berapa korban dari fihak ge- 
rombolan belum dapat diketahui, 
seorang anggauta OPR menda- 
pat luka berat di arah kepala 
hingga harus diangkut ke RSU 

Tjilatjap. 
Dapat diduga, bahwa  grom- 

bolan jang menjergap ini ada- 
lah pengatjau2 jang lari dari 
djurusan utfra djalan kereta 
api waktu diadakan operasi be- 

sar2an pada siang harinja oleh 
fihak tentara. 

Dalam pada itu diwartakan, 
bahwa bersamaan waktunja ge- 
rombolan lain melakukan pem- 
bakaran rumah2 penduduk 
grumbul Kebanaran desa Gan- 

drungmangun (Uk. 2 Km dari 

ibu . kota Denah 
-drung). 

Berapa buah rumah jang men 
djadi abu belum dapat diketahu 
dengan pasti. — (Kor.) 

EKA SAMUDERA 

BUDAJA . 
Di Sidaredja berdiri. 

Eka Samudera Budaja Tjila- 
'tjap telah berhasil membentuk 

| fjabangnja di Distrik Sidaredja 
Tengan susunan  pengurusnja 

“Ketua: Rumdhajat Panitera: 
Soedjono Bendahari:  Soebroto 
Dewan Pengurus jang terdiri 
dari seksi2 Perumahan / bangu- 

  
A. Soegeng. Pendidikan / Kese- 
nian dan Kebudajaan: Soebagio, 
Nji: Rumdhajat, Nji: Soebagio 
dan Ni: Wasijah. Seksi Sosial / 
Ekonomie: Soetarmono dan Ra 
dimin. Sedangkan sebagai pelin- 
dung dipilih Wedana Sidaredja. 
—. (Kor). 
  

. . . 

Dunia sana sini 
k Wakil2 Inggeris & Sovjet 

kemarin mulai merundingkan 
soal “keamanan “udara diatas 
Djerman. 

sk Armi Kuusela, garis Finlan- 
dia jang djadi Miss Universe 
kinj sedang mengundjungi Pi- 
lippina atas undangan presiden 

@uirino, 
Kk Eva Peron Foundation” 

dari Argentina akan mengirim- 
kan 2 pesawat udara jang me- 
muat barang2 
korban benijana alam baru2 ini 
di Turki. 

k 3 Orang pemimpin partai 

mur telah melarikan diri 
Djerman Barat. 

Sir achir minggu jang lalu me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 
menteri, Negara Inggeris, 
TONT, Lloyd YAN menjelesai 

/ ANA aa An ea ap pedih ab   | sud an, 

hurt 1953 ini jang anggotanja | 

Gan- | 

nan: Soetarjo. Seksi Olah-Raga. 

H DJAWA TENGAH | 

maka dalam pertemuannja pada | : 

  

bantuan untuk | 

-Kristen Demokrat Djerman Ti- | 
ke 

x Djenderal Naguib, PM Me- 

| menjatakan 

Se
bi
sa
 

1 

“ persetudjuannja 
atas pengangkatan L.N,- Palar 
sebagai duta besar Indonesia 
di India 
duta besar Dr, Sudarsono jang 
akan kembali ke Indonesia un- 
tuk menerima tugas baru. 

| Palar adalah kepala perwa- 
kilan tetap R.I. pada PBB. De- 
(mikiap diumumkan oleh  Ke- 

Ne Luar Negeri kemarin. 
— Ant, ' 

PANITYA INISIATIF 
Pa KE Pe ! 

Dibentuk di Djakarta. ? 

Mendjelang Perajaan (Festi- 

Val) Pemuda dan Peladjar untuk 
Perdamaian dan Persahabatan 

Pemerintah Ta 

| Sedunia (PSS) ke IV jang akan 
diselenggarakan di Bukares pa- 
da tanggal 2 hingga 16 Agustus 
1953 jang akan datang, maka 
atas inisiatif beberapa bekas- 
anggauta delegasi Indonesia ke 

|Perajaan Pemuda dan Peladjar 
untuk Perdamaian Sedunia 
(P4S) di Berlin dalam tahun 
1951 jang lalu, pada tanggal 
27 Maret jang bawu lalu bersa- 
ma2 dengan - “bekas-pengurus 
Panitya Nasional Pusat 
P4S Berlin itu telah dibentuk 
suatu Panitya Inisiatif P5S ke 
IV. Bentuk badan inj adalah ter 
diri dari sekretariat jang mem- 
punjai 3 sekretaris dan bebera- 
pa a lainnya. Semua an 
Haa AEnak banar ini “ed 
tindak atas nama diri sendiri 

atau perseorangan dan tidak ti- 
dak mewakili organisasi2. 

Tugas 'Panitya . Inisiatif ini 
adalah untuk mengadakan se- 
ruan dan mempopularisasikar 
PSS dengan anduran pembentu.- 
kan Panitya Nasional Pusat dar 
Daerah2 serta mengadjak semua 
golongan. pemuda jang tjinta 
perdamezian dan persahabatan 
internasional dan puia organi- 
sasi2nja utk mendukungnja. — 
Ant. 

"VERBODEN - LIEDEREN" 
DIBEBASKAN 

Kepolisian Bagian D.P.K.N. 
Surabaja menerima kawat dari 
Djaksa Agung jang menjata- 
kan, bahwa film ,,Verboden Lie- 

deren” kini sudah dibebiskan 

darj larangan pertundjukan un- 
tuk umum. Dari pihak jang ber- 
wadjib didapat keterangan, bhw 

bagian2 jang dianggap kurang 
baik bagj ketenteraman . umur 
“telah dipotong oleh Panitya Pe- 
ngawas Film, 

Film tersebut jang ketika tgl. 
27-2 Mendak dipertundjukkan 

dibioskap ,Irama”, telah disita 
oleh D:P.K.N. kini telah dikem- 
balikan kepada jang berhak 
memilikinja. — Ant . $ 

2 : 
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untuk menggantikan 

Pa 
SIAPA AKAN BELADJAR 

KE DJEPANG ? 
Untuk pertama kalinja kini 

sebuah universiti: partikelir di 

Osaka, Djepang, jaitu universi- 
tit ,Kinki” akan memberikan 
kesempatan beladjar kepada 20 
orang peladjar berbagai negeri 
Asia, antaranja 4 orang dari 
Indonesia, Semua biaja akan 
dipikul! oleh universitit tersebut 
ketjuali biaja pulang-pergi ke 
Djepang, — Ant, 

Ir. TEKO GURU BESAR 
LUAR BIASA 
Dalam mata peladjaran 
Umu koperasi. 

Di Gedung Nasiona1 Bogor te 
lah dilakukan upatjara pene- 
rimaan.djabatan guru besar luar 
biasa dalam mata peladjarn ilmu 
koperasi pda Fakuitet Pertanian 
di Bogor oleh Ir, Teko Sumodi- 
wirjo direktur bagian koperasi 
'Kementerian Perekonomian. 

Selain presiden Universitet In 
donesia Prof Mr. Dr. Supomo 
hadir pada upatjara tersebut. 
Menteri2 Perekonomian PP & K 
Keuangan dan Pertanian dianta. 
ra Ik. 400 orang hadirin. — Ant. 

4 ORANG WANITA 
Guru bahasa Perantjis, 

Di Semarang baru2 ini telah 
diadakan udjian Guru Bl bahasa 
Perantjis jang diikuti oleh 7 

orang. Jang lulus adalah Nj. 
Tan Wei Lie, Nj Hr, Hendrarti 
antaranja memberi pakaian kpd 
Sutijono, Nona Artini Marniati 

    
dan nona Surarti Prawiromar- 
tojo, 

Mereka itu 
1 Indonesia guru bahasa Perantjis 
jang pertama mentjapai akte 
menengah — Ant, 

ANK Tabungan 

Dapat. dikabarkan, bahwa 
,Himpunan Sudara” ini didiri- 
kan tahun 1906 dan selama 

masa hidupnja 46 tahun itu ti- 
dak pernah mengalami korrupsi 
atau ketjurangan2 dari “para 
pengurusnja.. 

    

  

  
“pengurusnja kembali 

  

Perlu djuga ditambahkan, 
bahwa . Himpunan Sudara” itu 
antar: M ret 1946 sampaj April 
1948 m TN aktiviteitnja 

karena 'uktu itu adalah 
Masa peng ungsian besar2an”. 

Setelah dalam bulan April 1948 

lagi ke 
Bandung dan mentulai lagi akti- 
Viteitnja, maka djumlah anggo- 

ta jang mentjatatkan diri lagi 
tjuma ada 1.635 orang, sedang- 
kan wuangnja oleh pemerintah 
pendudukan ,,di-koers” mendja- 

di F. 15.000,—. 
Dalam rapat tahun kemarin 

telah dipilih lagi pengurus ba-   
( duki... 

adalah tenaga2 

ru, jang diketuai oleh. M. Mas- 
Perlu diketahui bahwa 

sampai sekarang injy  Masduki 
sudah 35 tahun lamanja men- 
djabat ketua ,,Himpunan Suda- 
Pa. 

  

agadakan rapat tahunannja bagi para anggotanja. 

laporan tahunaanja pengurus ,, Himpunan Sudara” 
menjatakan, bahwa pada penutupan tahun 1952 djumlah uang 
simpanan dari 5.883 orang anggotanja adalah sebesar Rp: 315, 

djuta, Dalam triwulan pertama dari tahun 1953 djumlah ang 

gota itu sudah meningkat lagi Sampai 7.000 orang. 

“pada 

  

   

  

Bank ,,Himpunan Sudara" 
4b tahun 

Tidak pernah alami korupsi dan ketjurangan' 
»Himpuna 4 Sudara” di Bandung telah me: 

Dalan 

itu telah 

Rapat memutuskan djuga, su, 
paja menjimpang dari pada ke, 
biasaan dulu2, sisa keuntungan 
tahun 1952 itu sebesar Rp 755,81, 
sekarang diserahkan sadja Kes 

.Fonds Bentjana Alam 
Nasional”. Biasanja sisa Keuni 
tungan itu dihadiahkan kepada 

badan2 sosial dalam kota. 

Selain dari pada itu diusulkan 
djuga supaja Himpunan Suda: 
ra” mendirikan filial2nja dike- 
wedanan2 dalam . kota-besar 
Bandung, berhubung dgn makiu 
banjaknja djumlah anggotanja. 

— Ant. 
  

TEPUNG TERISU 

Termasuk barang  da- 
lam pengawasan mulai 
1 April 1953. 

Oleh Kementerian Perekono- 

mian ditetapkan suatu peratur- 

an jg dimaksudkan untuk memr- 
perbaiki dislokasi dan distribusi 

tepung terigu. Peraturan2 ini di- 
anggap perlu chususnja sebagai 

“deren), 

  

   
usaha melantjarkan perlengkap- : 

an perusahaan2 roti, Demikian 

diumumkan oleh Kementerian 

Perekonomian, 

Izin jang pada tahun 1948 tlh. 

diberikan mengenai pendjualan 

dan pengleveran tepung terigu, 

ditjabut kembali. Ditetapkan 

bahwa tepung terigu mulai 

1 April 1955 dimasukkan dalam 

golongan barang . dalam pe- 

ngawasan” (gecontroleerde goe- 
sehingga Be 

bagi tepung terigu dar? undang 

barang dalam pengawasan tehun 
1948 tidaklah berlaku lagi untuk 

tepung terigu. 

Kepada importir2 dan peda- 
gang2 besar diberj idzin untuk 
mendjual-melever tepung terigu 
dengan sjarat, banwa mereka 
akan tunduk pada peraturan2 

dari Djawatan Perdagangan jg. 
dikeluarkan. berdasarkan Un- 
dang2 tersebut diatas. 

Lebih djauh diterangkan, bah- 

Wa pearturan “dari  Djawatan 

Perdagangan itu. menetapkan 

supaja : 

1. Para importir harus men- 

djual-melever 7076 dari djumlah 

tepung terigunja jang pada tgl. 
1 April 1953 ada dalam persedia- 
annja dan jang akan dimasuk- 

kannja, kepada perusahaan2 ro- 

ti, organisasi2 tukang roti atau 

grosir2 untuk perusahaan2 roti 

itu. Sesudah dilaksanakan pen- 

djualan itu, barulah sisa 3075 
itu didjualnja setjara bebas me- 

nurut. peraturan? harga jang 

berlaku. 
2. Para pedagang besar dan 

ketijl' dapat mendjual-melever 

setjara bebas djumlah2 jg. pada 
tanggal 1 April ada padanja de- 
ngan memperhatikan peraturan2 

harga jang berlaku, ketjuali ada 

instruksi2 lain. — Ant, 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (26) 
  an g3 Pa 3 

$ na FEE 3: Pee 
aa aa AG 

KING FELL INTO THAT P P2 
SORGE WHENI » 

  

Va ME KEVI WAN TES "SP 
IN HIS POCKET ti 
MATI DO LE 

  

    

    

(IT GAN T GO DOKMN THERE TO GET IL. 
ILL HAVE TO FIBUIRE OLT KHAT 70 
DO ABOLT THIS LATER       

     pena 
- 

aa Aka aa aa aa PLATE 
& COUNTRY BUT SOMEONE MAY HAVE HEARD Tie Mi 
ME MOTS LTIS AT HIM — MEN aa SEEN. 

    
OBA'

 

      

berpenjakit. 
-b). Losmar's 

d) 

8) 

h) 

k) 

m —
 

p) 

King djatuh Tuan Tarang ketika 
“saja pukul! Kuntji Jg saja VW 
masih tetap dalam sakunja! Apa jg 
akan saja perbuat sekarang ? 

Eramenagogue 1 
£ antuk perempuan datang bulan tidak Obat pendapatan baru 

5 R t sakit, muka putjat, kepala tentu, darah kotor mengumpet, peru 

pusing dan pinggang linu pegal! 

c) Losmam's Leucorrhoea Tablets. 

Berguna sekali buat perempuan sakit Keputihan (Pektay). 

Losmar's Syphilis Tablets). 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
e) Losmanm's Santal Cystol. 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

£) Losmamr's Chocolate Laxative Jil, f 
Obat urus? mudah dipakainja untuk bersihkan perut, 

.Losman's Hemorshoidz Pil. 
Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei. 
Losman's Sealosion Tablets, 5 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

i) Losmar's Neuring Pil. 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

j) Losmarw's Anti Pollution Tablets. 

Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 
Losmar's Deafness Pil, 
Obat untuk orang tuli atau kurang pendengaran. 

1 Losmam's Rheumatic Pil. 
Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek. 

Losman's Antacid Powder. 
1 Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

n) Losmar's Nier & Blaas Tablet. 
Sembuhkan sakit pinggang, gegindjel lemah, djalanan kentjing 

berasa sakit dan lain?, 
0) Losmarm's Bloodtonic Tablet. 

: Mengandung Vitamin A.B.C, Untuk orang sakit baru sembuh, 
badan lemah muka putjet, makan tidak enak. 
Losman's Pepermint. 

Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Utu-haui, dan lain?, 
Gg). Losman's zalf. 

an. 

Mi na ja da 

Losman's Vigosen Tablets. 
Obat menambah darah sumsum manik dan tenaga baru. Sangat 

berguna bagi Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan 

'ablets. 

. 

  

— Sdja bisa turun kesana un- 

tuk mengambilnja .......... 
saja harus dapat memberes- 
kan soal ini dikemudian ha- tadi... 

sini ? 

“ “N 

Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exceem, Luka, Rangen. 

Bisa dapat di Toko2 Obar Tionghwa 

TERDAPAT DI SELURU INDONESIA. 
Agen di DJOKJA — Tokg Obat 

TEK AN TONG 
PATJINAN 81, 

— Saja harus pergi dari Sini . . 
daerah jg terpentjil tetapi barangkali ada 
orang jang mendengar tem bakan pistolku 

.saja tidak boleh mampak didekat 

    
    
          
    
    
     

. ind adalah 

OBAT LOSMAN 
PENOLONG BESAR BAGAI MANUSIA. 
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Tempo hari Azis bilang, ta te- | 
rima uang dari Sukawati, ba- 
njaknja Rp. 20.000, untuk ong- 
kosi nja jang berontak. 

kana 

“Ns, Itu uang saja Titipkan. 
Unt uk persediaan k iac bilamana 6 y iper - 

supaja Mah Puteri ti- lu, dan supaja 

O, mBah, mBah . .... Tapi 
ja bisa diterima djuga itu dja- | 
waban. Azis kan bekas adjudan. 

' x Nae 
“DPRDS 'ikota besar Bandunfy 

kabarnja “akan 'berj lentjana ke- 

pat, anak letnan TNI disana. 
Malah akan masukkan uang 

pos sedjumlah Rp. 

djadi . 'kepengin tahu, |. 
ukawati hari ini akan bilang | 

apa? Apa akan aa ia membi- | 
@jai pemberontakan SA 

. Kata mBah Nur: ,Kalau ka-. 

  

     an Tea 

TINDJU : 4 

EZZARD CHARLES 
AKAN MELAWAN 
PG LAYNES 

Pada hari Rabu malam 
jang akan datang. 

Pemegang djuara tindju ke- 
las-berat Ezzard Charles akan 
bertandingan' melawan Layne 
pada harj Rabu ini bertempat di 
Winterland, San Francisco, Per- 
tandingan tersebut direntjana- 
kan dalam 10 ronde. 
Pada hari Minggu jang bulan 

lalu Charles daxi Cincinnati te- 

'lah memperoleh suara perban- 
dingan 13 : 5 untuk memperoleh 
kemenangan terhadap Lafjne. 
Sebagaimana diketahuj per- 

(tandingan terachir antara Char: 
les dan Layne adalah pada bu- 
lan Agustus j., dimana Layne 

  

  10:000, Dan akan “usulkan Su-' 

kannja sampai dewasa ditang- 

gung oleh. Pemerintah Le 
Berabe tentu akur seratus : k 

sen. Mudah-mudahan kembar 
empa, itu kelak bisa djadi em- 
pat serangkai jang hebat. Tju- 
ma jang Berabe chawatirkan, 

apa tpihak2 jang inginkan pem- 
batasan kelahiran setudju sikap 
baik terhadap empat serangkai 

| jang masih muda ini? 

ju apa tidak setudju tidak dja- 
di soal: kerunia Tuhan tidak da 
Pat ditolak, tidak dapat dike- 
djar. Dan kalau menghadapi fait 
accompli, kita mau apa lagi ? 

“pi mBah Nur bilang: ,Setu. | 

  

  

  

JOGJAKARTA: int 

STM TA' SETUDJUI SI- 
KAP P.P.T.I. 

Berhubung dengan surat se- 
Pan aka Meng dataran oleh 

P:P.T.I. beberapa hari jang la- 

lu, jang maksudnja mengan- 

djurkan kepada peladjar2 S.R. 
djangan masuk Sekolah Tehnik. | 

maka Keluarga Peladjar S.T.M. 
Jogjakarta menjatakan tidak 
tahu asal usulnja tindakan ter- 

' sebut dan tidak dapat menjetu- 
djui karena bertentangan ae- 
an tjita2nja. Dengan berma- || 

tjam-matjam daja upaja o:ex 

Keluarga Peladjar S.T M. Jo: 
jakarta telah diusahakan agar 

nuda Indonesia suka masuk 
kesekolah Technik. Perlu dite- 

rangkan meskipun peladjar2 

S.TM.- Jogjakarta termasuk 
peladjar Technik, sampai kini 
djumlah anggota P.P.T.I. di 
kolah tersebut hanja beberaps 
orang sadja. Djuga Keluarga 

Peladjar S.T.M. Jogjakarta t- 
dak tahu menahu dengan ress- 
lusi P.P.T.I. jang diadjukan ke- 
pada menteri P.P. & K di Dja- 
karta. Djika ada peladjar STM 
Jogjakarta jang. turut dalam 
penjebaran pamflet tersebut 

diatas, maka tindakan mereka 
itu bukan atas nama Keluarga 
Peladjar S.T.M. 2 

  

SEDJUMLAH SENDJATA 
- API aa 

Berpuluh2 sendjata api jang 
terdiri atas brengun, karabijn, 
jungle, rifle, vickers dsb-nja 
serta sedjumlah “besar peluru 

dan amunisi jang disembunji- 
ikan didalam tanah dan meru- 
pakan gudang sendjata milik | 
grombolan pengatjau telah di- 
ketemukan dan dibesiag oleh pa 
sukan Kala Hitam, dibawan 
pimpinan letnan Suhanda. 

Sendjata2 itu - diketemukan 
Gitanah didesa Pinang, Tang- 
gerang dan 
sendjata2 api milik grombolan 
hadji Mat Item. jang disembu- 
njikan oleh anak2 buah grombo- 

.lan tersebut berhubung dengan 
ba aksi pembersihan. 
— Me S 

  

— PERUTUSAN KEMEN. 
TERIAN D.N. 

dise- 

Diketemukan didalam 
tanah. 5 

menurut dugaan 

memperoleh angka atas Charles, 

jang dilangsungkan di Oggen 
Utah. Tetapi bagaimanapun dju. 
ga keputusan wasit Jack Dem- 

phey telah ditentang oleh peng- 
| gemar? “olahraga2 tindju. Se- 
dangkan pada Waktu jtu perban- 
dingan suara Adalah 1:7 untuk 
Charles, 6 

Pada Djum'at malam jg. akan 
  

  

4 
  

Kepada sobat2, Sdr.2 handai 

2 

1 

1 10-4. 
ana 

Untuk keperluan Masin - ma 

Agen dari N.V 

MA 
Dja 

HB untuk Djawa - Tengah : 

  

   
   9-4. 

Radio 
RABU 1 APRIL 1953. 

| Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
13.15 Tengah hari dgn Doris 

:« Day. 
14.00 Hiburan siang oleh ORJ 

dbp. Suwandi. 2213 
17.00 Taman Kepanduan oleh 

Pandu Tionghoa. 
17.45 Krontjong sore» 
18.00 Pendidikan agama Islam 

untuk kanak2. 33 
13.15 Musik salon hidangan Al- 

bert Sandler. 
18.30 Peladjaran lagu2 Djawa. 
19.15 Soal2 tehnik. 
19.40 Taptu diteruskan Aneka 
: lagu2 Indonesia... 
20.05 SIARAN PEMERINTAH. 
21.15 Ruangan Djapendi Jogja- 

karta. 1 
21.30 Ketoprak Mataram.. 

Ma eno PE 

DIBUKA : 

Mode-atelier & “5 
— Costumiere 

F 

Pendaft.: Joedonegaran 33, tiap2 
dj. 9 — 13.00. 16.00 — 18.90. 

di Balapan No. 39, tiap hari Se- 
nin dan Kemis dj. 16.00 — 18.00. 

Diselenggarakan oleh: 

SAUDARA2 JG. BERIDJAZAH. 
339-3 A 
Bea Ka He 

SIAP SEDIA - 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 

badan selalu tinggal sehat dan 
tetap dalam keadaan siap sedia 
—- siap sedia untuk datangnja 
segala gangguan kesehatan — 

4 dengan tiap kali minum : 

  

  
Tiba kembali darj 5 
matera Timur, 

Perutusan Kementerian Dim. 
Negeri jang diketuai oleh Dja- 
nuismadi jang diberi tugas utk. 
menjelidiki peristiwa tanah Su- 
matera di Tandjung Morawa ke- 

, Marin telah tiba kembari di Dja-' 
karta, « 

Mereka mengadakan penin- 
djauan disana satu minggu dan 
kemarin menjerahkan laporan- 
nja kepada Menteri Daiam Ne- 
geri. Menurut keterangan Dja- 
nuismadi hasil2 penindjuannja | akan diumumkan selekas mung | 
kin dalam suatu pertemuan de. 
ngan pers. — Ant, . 

  

KONPERENSI WANITA 
SE INDONESIA ? 

Atas inisiatip Gerwis tanggal | 
2 dan 3 April ini di Djatinegara 
akan diadakan konperensi wani- ta se Indonesia jang akan dikun. 
djungi selain Wakil2 Gerwis dju 
ga wakil2 organisasi? wanita Ia innja dan perseorangan diselu- 
ruh Indonesia, . 4 .Konperensi tersebut dimaksua | kan untuk menjambut kongres wanita sedunia jang akan dia- 
dakan di Kopenhagen bulan Ju- 

ini jang akan datang mengumpui kan bahan2 jang konkrit menge nai.usul kewanitaan di Indone- sia, dan menentukan kemung- | 
engiriman delegasi ter- | kinan p 

23 EKA 

Le . 

Djamu kuat . 
"(SERI No. 19) 

Djamu ini benar? dipudji oleh 

para Langganan, karena Djamu 
Kuat selalu dapat memberikan 
kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. 0,50 

2 NANGA TALI 

AN ln 
s5 DJL. DEMAK 129: TILP. 6i1 

SEMARANG 

  

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 
Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 

. ran Kidul 18a, Kintelan 94. 
| Agen Surakarta : Tjojudan 141, 

Ngapeman 15," Djl. Slamet 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki- 

sa dut 170. 
Magelang : Djl. Tidar 2, Patji- 

nan 96, 13 2-4 

  

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BKN da 

Tanggung baik dan kuat. 
“Mentjabut gigi 
tidak merasa sakit. Dengan 
harga pantas. TN 

Alamat : 

GANDEKAN No. 2 
kadad ai JOGJA,     

   

      
  

   

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
menghaturkan diperbanjak terima kasih untuk segala tjara 
pernjataan turut duka tjita dan pemberian bantuan waktu 
pemakaman abu djenazah Ajah kami: 

Dr. Yap Hong Tjoen 
| pada'hari Minggu “tanggal 29 Maret jl, 

PERHATIAN 
Keperluannja Tuan dapat Pesan atau keterangan pada : 

TAN KONG BING 
Dji. Mataram No. 579 (Karangsari) 

EPS KEREN TEE DUREN EN NE MEENBU AN 

| Baru datang, 

dan Coupeuse-schoo! 

tanggung || 

  

  
T 

datang akan berhadapan pula 
di St. Nicolas Arena, di New 
York petindju kelas-berat Dav- 
Davey melawan Bucceroni dari 
Philadelphia, Pertandingan. di- | 
rentjanakan untuk 10 ronde. 

Dyuga di Eastern Parkway, 
Broklyn, Pierre Langlois (Pe- 
rantjis) petindju kelas-mene- 
ngah akan melawan Jimmy Be- 
au dari Stammord, dalam per- 
tandingan jang direntjanakan 
10 babak. Pertandingan akan di 
langsungkan pada besok  ma- 
lam, 
Pada hari Saptu jad. petindju 

Cakland, California, Johnny 
€onsalves akan melawan Virgil 
Akins dari St. Louis dalam per. 
tandingan jang direntjanakan 
untuk 10 ronde. 
Demikian menurut U.P. dari 

New York tentang pertanding- 
an tindju jang akan diadakan 
pada pekan ini. — Ant, 

  

TENNIS : . 

BERNARD BARTZEN DJU- 
ARA SINGLE PUTERA 

Lotte 
single puteri. 

Dalam tournament tennis in- 
ternasional jang dilangsungkan 
di Perantjis, pemain tennis Ame 
rika Bernard Bartzen tih keluar 
sbg. djuara single putera de- 

    

  

taulan dengan djalan ini kami 

Dr. Yap Kie Tiong 
dan istri, 

1x 

Sin Pertjetakan dan Alat - alat 

. Machinehandel 

HEZ 
karta 

x 

SEMARANG.   
BP 

NA 

Ea 

|" persediaan terbatas. 

Sari L Hajat/F. Vianny Rp. 8,50 
Tanja djawab I, Hajatj , 

U. SinggihI, T-a.,, 3,50 
Sari Sedj. Ind./Sudibjo ,, 4,— 
I. Bumi pasti al: 

: Kun Kn 2 
IL. Bumi Amerika Afrika/ 

c Sukamto ,, 3,50 
IL. Bumi Eropa/Sukamto ,, 3,50 
I, Hewan/U, Singgih. . ,,. 2,50 
I. Manusia/U. Singgih... ,, 2,— 
IL. Tumbuh?an/ ,, Sa R13 
Ped. Bhs kita I/Sarwadi ,, 5,— 
Dict. Melaju Umum 

Kb Ta, DU 
Kuntji Melaju Umum 

EA br IE A3 “3,00 
Semua pesanan tambah 1075 
ongkos kirim sedikitnja Rp. 1,— 

' TOKO BUKU 

"GARUDA" 

  

ngan mengalahkan S. Davidson 
Swedia, Angka kemena- 

6 — 4 ding — 5. 

| pasangan putera. 

10 — 6 dan 6 —4. 

Zehnen djuara 

  

dari 

ngan Bartzen adalah 6 — 2, 

Demikian menurut U.P. dari 
Perantjis jang selandjutnja me- | 
nerangkan bahwa dalam pasa-' 
ngan putera, Bartzen (Ameri- 
ka) | Vieira Armando (Brazi- 
lia) telah mengalahkan pasa- 
ngan Italia Orlando Sirola / Gi- 
anni. Clerici dengan 4 — 6, 

TOGA 3 dan TO 8 da 
lam pertandingan jang berdja- 
lan lantjar dan seru. Dengan 
kemenangan Bartzen / V. Ar- 
mando itu maka mereka telah 
keluar djuga sebagai djuara 

Selain dari pada itu, Lotte 
Zehnen dari Djerman Barat 
telah memperoleh djuara Single 

Curry dari Inggeris dengan 

Demikian U.P. — Ant, 

  

ATLETIK : 

IREKORD DUNIA BARU 
LONTJAT TINGGI 

UP mengabarkan dari. Chica- 

go, bahwa dokter gigi dari ang- 

| atlit. Amerika, djuara Olympia- 

puteri setelah mengalahkan Joan ' 

katan laut Amerika, Ken Wies-. 
ner telah membuat rekord-du-. 

    

lontjat tinggi jang diadakan 
Sabtu malam jang belum lalu 
untuk memperingati 17 tahun ! 
usia s.k, Chicago Daily News. : 
Disaksikan oleh Ik. 16.762: pe- 
nonton, Wiesner mentjapaj lon- 

tjatan setinggi 6 kaki 10.4 in- 
tji.'Rekord lama berada dita- 
ngan L. Steers dari Amerika 
.dengan lontjatan setinggi 2.11 
ma. N 

Dalam perlombakan2 itu lain 

de Harrison Dillard menangkan 
perlombaan lari gawang dengan 
waktu 7.3 detik. — Ant, 

  

TOURNAMENT BULU. 

TANGKIS 

Pada tanggal 5 jang akan da- 
tang di Temanggung akan di- 
adakan tournament bulutangkis 
jang diikuti oleh.perkumpulan2 
bulutangikis dari Wonosobo, Pa- 

rakan, Temanggung, Magelang 
Muntilan. Pertandingan ini di- 
selenggarakan oleh Panitya 
PON TII setempat sebagai sui- 

:tu langkah ke arah pembentu- 
kan PBSI, dan diadakan setjara 
afval-systeem. Setiap perkum- 
pulan mengadjukkan 3 man- 
single dan 2 man-double sedang   

nia baru dalam perlombaan 
kan hadiah jang disediakan be- 
rupa bebrapa piala, — (Kor). 

  

  

| Pemeriksaan Sultan 
Hamid 

(Sambungan hal 2) 
teri Dalam Negeri itu tidak ada 
sangkut pautnja dengan perka- 
ra jang sedang diperiksa). 
Dalam achir pembelaannja 

terdakwa mengutjapkan terima 

kasih atas perawatan selama 

dalam tahanan 3 tahun, 
Sesudah pembelaan terdakwa 

Sultan Hamid dibatjakan pem- 
pelaan oleh pembela Mr. Surjadi, 

Pembelaan Mr, Surjadi. 

Dalam pleidooinja jang 1.3/4 
djam itu, dalam mengupas tu- 
duhan primair pembela njata- 
kan, bahwa uraian dari tuduhan 

itu djauh daripada djelas, se- 
hingga tidak djelas apa jang 
dipersalahkan kepada terdakwa. 
Disini pembela lalu mengupas 
sedjarah ,,opstand-artike?”, jaitu 
pasal 103 KUHP. Dengan me- 
ngutip memorie van toelichting 
mengenai pasal tadi, dan tafsi- 
ran direktur djustisi Hindia Be- 
landa, pembela mengemukakan, 

bahwa mengadakan organisasi 
bersendjata dengan maksud utk 

melakukan perlawanan dengan 
sendjata terhadap kekuasaan jg 
telah berdiri, baru dapat dina- 
makan pemberontakan, bila su- 
dah dilakukan perbuatan jang 
njata?2 menjerang dengan sen- 
djata. 

  

Ia menaynakannja Suatu ke- 
gandjilam nasib” (ironie van het 

noodlot), bahwa pasal 108 KU- 
HP, jarig dimasukkan dalam ki- 
tab itu. lebih 20 tahun jang lalu 
untuk mempertahankan kekua- 
saan pendjadjahan, buat perta- 
ma kalinja digunakan dizaman 
kemerdekaan dan ditudjukan 
kepada seorang putra Indonesia, 
jang. menurut pembela, dengan 
aktif telah turut pula dalam 

(perdjuangan melaksanakan tji- 
| ta2 rakjat Indonesia mentjapai 
kemerdekaan 1005. Pembela 
kemukakan, bahwa pasal jang 
lama, jaitu 109 jang kemudian 
diganti dengan 108, pernah di- 
gunakan dalam perkara pembe- 
rontakan 13 Nopember 1926, te- 
tapi dari tuduhan jang dikutip 
dari keputusan Landraad Bata- 
via djelas, bahwa untuk menun- 
tut berdasarkan pasal pembe- 
rontakan itu harus sudah njata 
ada perbuatan melawan dengan 
sendjata. Pembela kemukakan 
ajuga tjontoh jang serupa me- 
ngenaj putusan Krijgsraad Te 
Velde di Makasar Djuli 1946, an- 
tara lain berdasarkan pasal 108 
itu djuga, jang menjebut sudah 
adanja ,,verZetsdaad”. 

Dalam perkara sekarang ini, 
menurut bunjinja tuduhan, ke- 
djahatan pemberontakan oleh 
penuntut telah dianggap terlak-   

    

sana dengan mengadakan orga- 

Inisasi setjara militer, Pembela 

  

SENI SONO 
INI DAN BESOK. MALAM 

— Bagaimana tjara berburu 
— Adat dan tabi'at chewan 
— Tahukah saudara, bahwa 

bila ia bersedih hati   Saksikanlah 

Telawa: tpk. Telawa I/II, 

Sa   Tugu Kidul 105 Jogja. 

Djum'at 3 April 195 

Kantor2: 

DE. JAVASCHE BANK 

  
£ Apa dan Siapa : 

MAS SUDARJO TJOKROSISWORO. (S.Ti.S.) 
£ Suka Duka : : 

PENULIS APA DAN 

£. Sket Masiarakat : ) 

| ORANG2 TENTANG MASJARAKAT. 
(€ Spionase contra Spion   

AR
 
M
E
T
 

    

TIGA POTONG BAD 

Pengumuman 
Dipermaklumkan, bahwa pada hari-hari tersebut dibawah : 

3 Hari. wafatnja Isa 
Al-Masih. 

Santa 4 April 1953 Saptu Kudus. 

Senen 6 April 1953 Hari Paskah ke 2. 

BANK NEGARA INDONESIA 
INDONESIAN BANKING CORPORATION 

BANK SOERAKARTA M.A.B. TJB, JOGJAKARTA 

DITUTUP 
Hendaknja jang berkepentingan maklum adanja. 7-4. 

  

Nomor datang 

# 

SIAPA. 

    
dan Ea 

— MENARI sewaktu ia gembira? ? 

Sendiri 

LELANG KAJU. 

Pada hari Kemis tgl. 9 April 1953 
» akan diadakan lelang “besar utk. umum, 

pertukangan/bakar dari daerah2 hutan sebagai berikut: 

Gundih: tpk. Sulur, Kradenan, Panunggalan, dan Toroh.. 

Lelang : dimulai djam 10 pagi. 

Tempat: Gedung Chung Hwa Tsung Hui 
| JOGJAKARTA 

Daftar kapling: dapat diminta di Kantor? daerah hutan: 

Telawa, Gundih, Surakarta-Ti mur/Barat, Jogjakarta, Mayge- 

lang, Purworeajo, Banjumas-Timur/Barat, Insjeksi Djawi- 
tan Kekwtanan Bdg. Ke. I @& Bandung, Bg. Ke. II di Semu- 

rang dan Kantor Djuru Lelan 4g Negara di Jogjakarta. 

sa
 

Teks. Indonesia. 

Segala Umur. 

« 

an 
LA 

3 
Gadjah ? g 
jang terbesar ini ? 

GADJAH dapat MENANGIS 

1g 
of #heElephanis:.. | (& 

dalam film ini! 

«AE $ ang € Ea 2 ek 
berupa kaju djati 

Djambean dan Karangsono 

  
iv. ARIF YOGI 
KODRAT TUHAN mene- 
rangkan hal penghidupan 'se- 
nang/susah, 'Pertjintaan, Perka- 
winan, Pekerdjaan, Perdagang- 
an, urusan rumah tangga, ke- 
kajaan dan lain-lain. 
Segala matjam Ambeien, (Ba- 
wasir) tanggung bikin sembuh 
zonder potong. 5 
Menunggu kedatangan Tuan? 

dan Njonja2. 

Hotel Djokja km. No. 2 

Djam bitjara: Pagi 9 —1 
Sore 4—7 

  

  

Tuan, Njonja, Nona. 

Pianostemmer O.T. SIEN 

Memberi, tahukan dgn hormat. 
Mendjaga supajd tidak mendjadi 
banjak kerusakan, atau di ma- 
kan Kutu2 Tatar, jang bisa bi- 
kin rusak Klankbord, Laken2 
dan Blokpennen, 

Maka itu Piano harus di rawat 
baik dan di stem pula tiap2 3 
bulan, ongkos stem Piano hanja 

  
Rp. 15,—, 
Di luar Kota tambah segala 
ongkos2. Y 
Memudjikan dengan hormat 

Pianostemmer 

Kantor Pusat Tjibeuning 

  
Basa daerah isi : 

site Kandjeng Sunan 

ga Ronggowarsita. Bab 

timbul djati, Ismu Sulapan, 

5-4 

Pengumuman 
N.V. Spaar & Deposito Bank N.I.S.P. 

(Nilai Inti Sari Penjimpan) 

memberi tahukan kepada segenap PENABUNG di DJOKJA, 
bahwa semua penagihan mulai 1 April diurus oleh : 

Nona Lie Kiem Hwa 
KETANDAN 12 DJOCJA, 

SUDAH TERBIT 
KITAB MANTRA YOGA 

176 wedjangan, 

Kalidjaga. 

tetembungane 
Mantra” Pepudjian kanggo ngruwat memang:san€ 
ra Kala, saka Kitab Sastrapinadati, Banjak-dalang, 
balageni. Pudji banju, Mandelagiri, Kekantjingan, Panulak, 
Ruwatpanggung, Panengeran Pangruwatan, Pangruwat pa- 
mungkas Sarta djapa suwuk, Ngelmu Na'sabandiah Ghai- 
bulgujub, Sepi, Mubin, Muw'in, Ahjatsabitah Barajan, Mah- 

: Jakawrujajan S€napaten, Petak€ Baginda Hamzah, Panga- 
sihan lan penglerepan sarta pangedepan kanggo ndalang, 
Dajaning tapa, Tapa ngluwat, Sorogan, Ismu Bradja Lama- 
tan, Ismu lanang Djajapiroso, Pangantenan, Pudji dipa, Tu- 
gumanik, Pangabaran, Tjemethi Sulaiman, Tulak Tudju, Te- 

Pn. Djurumartani, Pn. Djuminah, Sahadat ageme para Wali, 
Adji Begananda, Senggara Matjan, Guna - sarana, Ngedoh- 
ake tjilaka, Marasake lelara, Nulak durdjana, Nggampang- 

ak€ sedya, Supaja menang main, Adji Bala Seketi, Pandji 

Anom, Kulhu-Sungsang, Kanggo njuwun pitulung Mala- 
€kat, Adji Gadjahwulung, sarta ngelmu2 saka Pangeran 

Bonang, Kalidjaga, Kudus, Kadilangu, Giri, Tjirebon, Ma- 

“djagung, Sech Lemah abang lan lija-lijan€, 176 wedjangan. 

Harga dan ongkos kirim Rp. 15.15 

Toko Buku SADUBUDI 

Selatan 25 — Bandung - 

Direksi. 

antarane : 

Panemune 

Wang- 

Pudjarg- 

Donga, Djapa 

Batha- 

Kum- 

Turunsih,  Ismuning 

Ismu Waris saka Pn. S€napati, 

Terbitan: 

Purwopuran No. 58 .— Solo.   
  

Kisah 

Perhatian chalajak 

3 bulan sadja sudah     Ore SLEN     
ase: 

JU PEMBAWA MAUT. 

  

Magelang — Jogjakarta. 

Pendudukan Jogja 
Tjetakan ke II 

Makdumsarfin, Satariah, Sirasab, Charadjak, Fatakur- 
rachman, Sufi, Kafi, Soembaga warna2, Lelungan, Donga 
tingkep, Ngalih panggonan Ngaberake wisa, Njarati djamu, 
nututake kewan, Ngedohake tjoba, 

wadon, sarta rasaning wadon lan donga pambukane. Dja- 

"KISAH PENDUDUKAN JOGJA” sangat 

besar, Ternjata tjetakan ke I dalam tempo 

Sekarang, sudah terbit pula tjetakan ke Il. 

Saudara perlu mempunjai buku ini. Sesudah 

dibatja sendiri, masih berguna sebagai ke- 

nang-kenangan anak tjutju dibelakang hari. 

Harga. Rp30 

Ongkos kirim 1076. 

Toko Buku ,,K .R." 

Tugu 42 — Telp. 900 — 901 
Jogjakarta. 

  

ramai terhadap buku 

habis terdjual.   
  

dN NU 
Malam ini: 

"INSIDE STORY” 
PREMIERE 

  

    

“LUXOR" 
Mulai malam ini :     

Film MALAJA 

kelas -& Takdir Ilahi" 

   
berpendapat, bahwa dengan ini 
»werkingsfeer” pasal 108 itu 

oleh penuntut telah diperluas 
dengan melampaui batas tudju- 
annja. 
Menurut pendapat pembela, 

jang dituduhkan kepada terdak- 
wa dalam sub primair itu pa- 
ling banjak hanja merupakan 
perbuatan persiapan jang tidak 
dapat dihukum menurut pasal 

| 108 KUHP. 

Supaja dinjatakan batal. 
Pembela minta supaja Mah- 

kamah Agung menjatakan tun- 
tutan Djaksa Agung berdasar- 
kan tuduhan primair sebagai 
batal, karena tidak djelas. 

Ini dimintanja setelah pembe- 
la kemukakan, bahwa perkata- 
an ,,oppercommando” itu sadja 
belum dapat memberi ketentuan 

mengenai pertanggungan dja- 
wab dari jang pegang ,,opper- 
commando” itu terhadap per- 
buatan? dari orang? jang ber- 
ada dibawah ,,oppercommando”- 
nja. 

Pembela minta, supaja perka- 
taan ini djangan hanja ditindjau 
isi pengertiannja sadja setjara 
formil, tetapi djuga dalam ke- 
njataannja. 

Terdakwa, kata pembela, ti- 
dak turut tjampur dalam pem- 
bentukan organissi setjara mi- 
liter oleh Westerling. Ia hanja 
mengetahui penawaran ,,opper- 
commando” itu oleh Westerling: 
Sebelumnja terdakwa tidak per- 
nah diberitahu tentang pemben- 
tukan pasukan itu, dan kemudi- 
an ternjata, bahwa pasukan itu 
tidak'ada sama sekali. Jang ada" 
hanja suatu kesatuan dari KNIL 
jang telah digunakan untuk me- 
lakukan serangan di Bandung. 
Dengan mengemukakan kete- 

rangan2 saksi pembela kemudi- 
an terangkan, bahwa bukan sa- 
dja tidak ada bukti untuk me- 
netapkan kesalahan terdakwa, 
bahwa ia stelah turut tjampur 
dalam pemberontakan di Ban- 
dung atau bahwa ia telah 'me- 
mimpin atau memasuki gerom- 
bolan jang dipimpin oleh Wes- 
terling, akan tetapi bahwa ter- 
dakwa sampai dengan terdjadi- 
nja peristiwa Bardung memang 
tidak turut tjampur dalam ge- 
rakan Westerling. Pembela min- 
ta supaja terdakwa dibebaskan 
dari tuduhan primair. 

Tak ada hubungannja. 

Pembela menjatakan selan- 

djutnja, bahwa perbuatan jang 

dipersalahkan menurut tuduhan 
subsidiair dan subsidiair lagi tak 
ada hubungannja sama sekali 
dengan kedjahatan tsb. dalam 
tuduhan primair. Sebabnja, ti- 
dak mungkin pada tgl. 24 Dja- 
nuari 1950 seseorang melaku- 
kan kedjahatan jang maksud- 
nja untuk menjiapkan atau me- 
mudahkan pemberontakan jang 
sudah terdjadi (di Bandung) se- 
belum itu. Sebab itu maka tu- 
duhan subsidiair lagi ini menu- 

rut pembelapun tidak djelas, 
Tentang tuduhan ,,subsidiair 

lagi” dikatakan oleh pembela, 
bahwa 'apabila " jang “dimaksud ' 
dengan ',,ichtiar dan . keterang- 

an” itu pemberitahuan kepada" 
Westerling mengenai akan di- 
adakannja sidang Dewan Men- 
teri, maka keterangan itu me- 
nurut pendapat pembela tidak 

diberikan untuk melakukan pem 
berontakan tsb dalam primai: 
(jang terdjadi di Bandung sebe- 
lumnja), akan tetapi untuk me- 
lakukan penjerbuan terhadap 
sidang Dewan Menteri itu dan 
menawan menteri2 dan selan- 

djutnja membunuh tiga pendja- 
bat tsb dalam tuduhan itu. Se- 
bab itu maka pembela djuga 
mengharapkan, supaja tuduhan 

subsidiair dan subsidiair lagi di- 
anggap batal. 

Tertuduh, menurut pendapat 
pembela, telah mengakui perin- 
tah itu dengan terus-terang, se 
bagai ,,kesatrya”, sebab 1a ke- 
tahui, bahwa seorang saksi (Na 
joan) dengan tiada lain2 kete- 
rangan, tidak tjukup untuk 
membuktikan kesalahan se- 
orang terdakwa, kalau terdak- 
wa. itu mungkir. 
“Pembelapun tegaskan, bahwa 
»tempergunakan keterangan” 
jang tersebut dalam tuduhan 
itu tidak tepat, sebab jang  di- 
terangkan ialah mengenai wak 
tu dan tempat akan diadakan- 
nja sidang Dewan Menteri jg 
sesungguhnja bukan rahasia, 

Dan sebab kedjahatan jang 
dibudjukkan itu (menjerbu si- 
iIang Dewan Menteri dan 'me- 
Hakukan' 'pembunuhan) menu- 
rut keterangan saksi Najoan sen 
diri tidak akan terdjadi, maka 
menurut pembela, dapatlah di- 
katakan bahwa object pembu- 
djukan itu adalah suatu ,Oonde- 
uglelijk object”, dan sebab itu 
terdakwa tidak dapat dihukum. 
Bahwa moreel perbuatan - itu 
harus ditjela, tak seorangpun 
jang akan menjangkalnja, de- 
mikian pembela. ? 

Lagi pula, terdakwa telah 
menjatakan kepada adjudannja 
kapten Vander Meyde, bahwa 
ia akan mengambil tindakan? 
untuk mentjegah djangan sam- 
pai perintahnja itu didjalankan. 
Pembela djuga banjak kemu- 

kakan keterangan saksi? me- 
ngenai djam selesainja sidang 
kabinet ketika itu, jaitu ketes 
rangan2 jang kabur, bertenta- 
ngan satu dan lainnja, sebab 
itu ia mengambil kesimpulan, 
bahwa sidang Dewan Menteri 
pada tanggal 24-1-1950 itu me- 
mang telah berachir pada djam 
7 malam, Sebab itu ia minta 
terdakwa dibebaskan dari tu- 
duhan ,,lebih subsidiair lagi”, 

Setelah dengan pandjang me- 
nguraikan tjita2 dan usaha ter- 
dakwa sebagai »Overtuigd fede- 
ralist” dan kekefjewaan2 

      
    MARSHA HUNT  — WILLIAM LUNDIGAN ia alami dalam hal ini mua 

| 12-4 Main Djam 5. —7.—9. Teks Bah. Indonesia! — 13 tahun. berdasarkan apa jang telah di- sg | uraikan lebih. dulu mengenai 
2 

tuduhan2, pembela menjatakan am | bahwa sudah selajaknja apabila Neng Yatimah, VOORVERKOOP : kepada terdakwa didjatuhkan P. Ramlee, Untuk Tiap hari terdakn Seringatija (his D. Harris, 17 tahun “oz LO: Mu «LO Tahi “na memang — bersalah 

Pn Ta 
melakukan kedjahatan tersebut tah dalam tuduhan   all, 

  
2 , Lair lagi”, — 
Typ ,KEDAULATAN RAKJAT»: 1822518 0.14, 

ja subsidi- 
ta 

  


