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| bitjarakan djuga suatu rentja- / 
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sehatan kabupaten. — R.D 

| wa pada tanggal 6-4-53 sedjum. 

. kembali ke Indonesia. Pangeran 
0... Bintoro akan kembali ke Bang- | 

“kok hari Saptu pagi ini 
Sa Ma Teman Jebaan aga 

| 2 DEWAN PIMPINAN 

-Santosewojo) jang telah dipilih 
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WILOPO ADAKAN 

RESEPSI 
Malam Djurat bertempat 

dirumah PM Wilopo telah “1. 
'dakan reseps: sebagai penutup 
konperensi Dinas Kementerian 
Kesehatan jang dadakan hari 
Selasa jang baru lalu Dalam 
Konperensi tersebut terutama di 
perbintjangkan soal2 sekitar pe 
laksanaan rentjana lima tahuu. 

Menteri Leimena dalam urat 
annja menjatakan, . bahwa rin- 
tang jang dihadapi berk.sar so- 
al keuangan dan tenaga ahli Pe 
kerdjaan jang akan dilaksana. 
kan menurut rantjangan lima 
tahun itu, akan diselesa kan dan 
disesuaikan dengan keadaan ke 
uangan Selain itu dalam ker 
perensi tersebut d'bitjarakan 
pula laporan dari para Inspek- 
tur seluruh Indonesia, soa1i2 de- 
sentralisasi susunan kementeri- 
an Kesehatan dan Susunan ke. 

  

PANGERAN BINTORO 
DI MEDAN 

: Pada tanggal 1-4-53  Pange- 
ran Bintoro telah tiba di Medan 
Jerigan pesawat terbang Mak- 
Sud. kundjungannja itu untuk 
menghadiri pembukaan perhu- 
bupgan “udara Medan-Bangkok. 
. Atas pertanjaan P. Bintoro 
menjatakan, bahwa hingga kini 
di Siam masih terdapat banjak 
Sisa2 romosha jang bekerdja di 
pertambangan. Dikatakan bah- 

lah Ik. 100 orang romosha akan 

— RD 
ea 

| rintah pusat atau dari bank, se- 

| tinja usaha2 itu akan mendjadi 

'bedrijf) atau diserahkan kepada 

o serta pengairannja. Dalam hal| 

Tg Ga Sak   
|. DAERAH   - Pergerakan Mahasiswa 

Progressief Indonesia 
dibentuk, 

Pada tanggal 2 April 1953 te- 
lah terbentuk Dewan Pimpinan 
Daerah Pergerakan Mahasiswa 
Progressieft Indonesia Jogjakar- 
ta, sebagai hasil pekerdjaan dua 
formateurs (Soemaryoko dan 

mx 

dalam rapat anggauta Mahasis-   wa Progressef pada tanggal 15 
Maret "53 jang lalu, untuk mem 
bentuk Dewan Pimpinan Due 
rah , 

Susunan Dewan Pinpinan Da 

erah adalah: : 
Ketua: Soemaryoko, Secreta. 

ris Umum 1: Santosewojo, Secre 
taris Umum II: Soedjarwo. Sec. 
Orgamisas :: Pamoedji, Sec." Pe- 
nerangan Pendidikan: Kardiono, 
Sec Perhubungan: Effendi Loe- 
bs, Sec Perbendaharaan 1: 
Moestadyi Sec. Perbendaharaan 
NI: Hasam Effendi, Pembantu 
Umum: Moekadi. : 

Komisaris2 Daerah: - 
— Fakultit Huk, Ek Sos. & Po- 
Dtiek: Poedjohad', Fakultit Sas- | sief Jogjakarta, 

: Fakuitit Tehnik: Harsono, Fa 

  

AKAN DIPIMPIN SENDI 

Berhubung dengan 'rentjans $ 
-ini,,maka Srj Sultan besok tg! 
6 April jang akan datang in! 
akan pergi ke Djakarta untuk 
mengadakan feeling dengan Ke- 
menterian Dalam Negeri, Pere- 
konomian dan Keuangan. In 
dimaksudkan sampai diman: 
Pemerintah Pusat dapat mem- 
bantu rentjana jang akan d 

usahakar ini. 

Rentjana ini dinamakan ren: 
tjana 5 tahun, jang meliputi a.l 
industri kaju, gula, keramik dl: 

Jang mendjadi persoalan se 
karang ialah tentang modal jang 
diperlukan untuk itu, Seandai- 
nja pemerintah pusat tidak 
mungkin membantu usaha ini. 
Gemikian wartawan kami men- 
dapat keterangan dari kalangan 
jang turut menghadliri perte- 
muan kemarin itu, maka peme- : 
rintah daerah bisa memindjam | 
uang sebagai modal dari peme- 

   

perti Bank Industri. Negara. 

: -Djadinja pemerintah daerah 
tidak minta, tapi pindjam jang 
mnantinja akan dibajar kembali. 

Soal kedua ialah, apakah nan- 

perusahaan pemerintah, atau 
perusahaan tjampuran (gemengd 

inisiatip partikelir. jika di- 
serahkan kepada partikelir, ma- 
ka jang perlu diperhatikan ialah 
soal buruh misalnja jang akan 
mendjadi urgent, dan soal tanah 

Supaja dja- 
k antara pe 

tani dan perusahaan. : h 

Semua rentjana ini akan di- 
tetapkan dalam peraturan dae- 
rah jang disahkan oleh DPRD. 

Lebih landjut wartawan kami 
mendapat kabar, bahwa Seri 
Sultan Hamengku Buwono sesu- 
dah pembitjaraan di Djakarta 
tidak lantas pulang kembali ke 
Jogja, tetapi akan turut serta 
dengan rombongan sepakbola 
PSSI ke Hongkong, untuk uru- 
san PORI, Diharapkan Seri Sul- 
tan kembali dalam tempo satu 
bulan. 
  

tera Paed. & Filsafat : Ishak, 

kultit KedokteranPertanian : 
Soepard', 'Umversity Islam In- 

donesia: John Lelengboto, Soe- 

warno Zoelkarnaen : 
Lebih landjut dapat dikabar- 

kan, bahwa pada tanggal 7 
April jang akan datang Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat Maha- 
siswa Progressef di Djakarta 
sdr. Soeardi Wikantaatmadja be 
serta 2 anggota DPP lainnja 

akan datang di Jogjakarta un- 
tuk meresmikan Dewan P'mpi- 
nan Daerah Mahasiswa Progres. 

  

Menteri Mononutu: 

Bertindak atas desar per- 
imbangan kekuasaan 

Kabinet Wilopo setahun 
ENTERI Penerangan A. Mononutu sebagai djurubitjara 

. “#kabinet tidak menganggap ulang tahun jang pertama se- 
“'suatu kabinet adalah kedjadian jang sangat penting. 
kesempatan ini hendak dipakainja untuk mengemukakan bah- 
wa dalam suatn negara jang berdasar parlementer demokratis 
tidak ada sesuatu pemerintah jang dapat mendjalankan usaha- 
inja atas kehendaknja sendiri, tetapi atas dasar perimbangan 

tekua. | — balance of po-wer — antara Pemerintah dan 
Parlemen. . 

.. Kiranja dalam menilik kebi- 
djaksanaan pemerintah, element 
jang penting itu dari sesuatu. 
Negara jang demokratis parle- 
'menter djangan dilupakan. De 
Inikian Menteri Penerangan. 
«. Palam hubungan ini Menteri 
Penerangan merasa pada tem- 
'patnja untuk mengemukakan 
"penghargaan Kabinet terhadap | 
kerdja-sama antara Pemerintah 
dan Parlemen atas dasar ba-. 
lance. of power ini, mengena! 
'pembitjaraan dan penerimaan 

  

    

undang? utk. pemilihan umum 
bagi anggota2 Parlemen dan 
Konstituante, jang dapat diang- 
'gap sebagai undang2 pokok utk 
memungkinkan — terbentuknja 
satu undang2 dasar jang tetap. 

Menteri jakin, bahwa kepen- 
tingan undang2 pemilihan ini 
tidaklah dapat disangkal oleh 
siapapun djuga Sang : 
| Dan sebentar lagi, demikian 
'kata Menteri Penerangan selan- 
@jutnja, Parlemen akan  mem- 

Iparlemen, djuga faktor? objek- 

Tetapi 

ina undang? jang sangat pen- 
ting, ialah rentjana undang? 
anggaran belandja negara. Kira 
nja beberapa soal pokok, misal- 
nja soal kemakmuran rakjat 
dan soal keamanan jang hingga 
sekarang belum dapat diatur de- 
ngan memuaskan, pada prinsip- 
inja oleh pemerintah dan parle- 
men dapat diselesaikan atas da- 
sar ,balance of power” itu. | 

'Menterj jakin, bahwa dalam 
soal kemakmuran rakjat dan 
soal keamanan terdapat bebera- 
pa faktor objektip jang boleh 
dianggap diluar kekuasaan pe- 
merintah dan parlemen. Tetapi 
dengan kehendak memelihara 
se-baik2nja perimbangan keku- 
asaan antara pemerintah dan 

tip itu akan dapat diatasi, 

“Demikian keterangan Menteri 
Penerangan Mononutu atas per- 
tanjaan2 bertepatan dengan 1 

s 

IND      

RI OLEH SRI SULTAN. 
& $ PN    
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SP. HAMENGKU BUWONO 
planning — board ren- 

tjana 5 tahun, 

10 BEKAS PEDJUANG 
LULUS 

Untuk 
- negeri, 

Dari Kantor Urusan Demobi- 
lisan Peladjar Djawa Timur di- 
dapat keterangan, bahwa me- 
nurut putusan Panitia Pengir.- 
man Peladjar Demobil'san Pu. 
sat di Djakarta, jang tulus dari 
Djawa Timur untuk dikirmkan 
keluar negeri untuk mengikuti | 
pelarijaran2 adalah 10 orang. | 
Mereka ini adalah Bambang 

dikirim keluar 

man Sukarman, Aris Santoso, | 
Imam Sunjoto, Imam Moeljono, | 
Soedarmo Hadisoemarto semua- | 
nja untuk Peternakan, Sa'd Ab | 
dullah untuk Industrj Kaiu, A. | 
Sjukur Gani untuk Oba:2an, R. 
Soepartono untuk Industr: Ker- ! 
tas dan Sardono untuk Kera- | 
mik. — Ant. | 

  

DITERBITKAN OLEH BAD 
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LIBURAN PUASA 
Dengan surat keputusan Men. 

teri PPK No. 10810'Kab. tang- 

gal 25 Maret 1953 telah dtetap 

an bahwa Liburan Puasa ta- | 
hun peladjaran 1952'1953 mulai 
pada tanggal 13 Mei 1953 sa' 
30 Djunj 1953 ' 

Murid2 masuk lagi pada tang 
gal 22 Djuni 1953 dikelas Iz 
ma sampai tanggal 30 Djunj "53. 

Tahun peladjaran baru (1953 
1954) mulai pada tanggal 1 
Djuni 1953. 

Bagi daerah jang tidak me- 
merlukan Liburan Puasz1 de 
ngan persetudjuan koordinator 

  
$ ' 
| 
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M | pengadjaran, dan untuk sekolah 

AN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT" 

ISASI 
.PLA NNING BOARD DIPIMPIN SULTAN SENDIRI 

| —. Peraturan segera ditetapkan 
HSNI ng ea DNDAAN PERTAMA ANTARA 

ANGGOTA2 DPD, DAN Ken Ua EN KI DID ALAM DPRD. POKOK PEMBL 
TJARAAN IALAH MENGENAI INDUSTRIALISASI DABRAH, SEBAGAI USA: 
HA UNTUK MENAMBAH PENGHASILAN DAN MENAIKKAN PEREKONO- 
MIAN DAERAH. UNTUK ITU AKAN DIADAKAN PLANNINGBOARD JANG 

! 

  

MR. ALI BUDIARDJO 
BERHENTI 

Digantikan oleh 
Hidajat? 

Kabinet “telah menerima 
baik permintaan berhenti 
dari Mr. AT Budiardjo se- 
bagai Sekretaris Djenderal 
Kementerian Pertahanan. 

Selandjutnja harian itu 
mererangkan, bahwa Mr 
Ali Bud'ardjo mulanja di- 

tamja setjara halus oleh ka- 
himet, apakah ia hendak ber 
henti sebagai Sekretaris 
Dyenderal. Pertanjaan 1m 
diawab oleh Mr. Ali dengan 
mengatakan, bahwa ia ber- 

sedia berhenti djika dim'nta 
oleh kabinet. 
Kepzda Mr Ali Budiar 

djo dfawarkan oleh peme- 
rintah.. pekendjaan sebagai 
professor disalah satu 3ni- 

versitet, dan kabarnja ta- 
warn itu ditermania, 
Keng Po menambahkan 

pula, bahwa sebagai Sekre- 
taris Djenderal baru telah 
ditundjuk Hk jat, bskas 
Kolonei dari Angkatap Dz 

rat, jang kini mendjahat ke 
pala Jajasan Motor. — 

KP - Ant.     
  

Ppersetudjuan Inspeksi Pusat, 
| Gubernur dapat  merobahnja 
mendjadi Lihuran naik kelas 

jang berachr pada tanggal 30 

landivtan tingkat atas dengan 

Diuni 1953, asal djumlah hari se. 

(ANG 

  kolah tidak berkurang. — Ant. 

Mean aan anapnan 

      

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Rota, 

Sebulan . 
Etjsran , 

a0..c ci. Bp, Lk. 
(XI Kes usanu 1g 

  

ANPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.86 

  

TAHUN IX — NOMOR » 
4 8. 
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Senen perunding 
awanawu susana 

2. 

an di 
Panmunjom 

Usul Tiongkok dapat didjadikan dasar 
p 

mulaan pada hari Senin 

Dalam pada itu disarankan su- 
paja segera menjusul perunding- 
an2 gentjatan sendjata seleng- 
kapnja. Surat itu disampaikan 
kemarin dalam pertemuan sing- 
kat antara perwira2 penghubung 
di Panmunjon. Bersama2 de- 
ngan Surat tersebut dilampirkan 
turunan2 keterangan tentang 
pemulangan tawanan perang jg 
paru2 ani diutjapkan oleh PM 
RRT Cinon Em Lai dan sebuan 
keterangan jang serupa dari fi- 
hak Korea Utata.- Usul2 PM 
Chou En Lai belum lagi dibitja- 
rak in o'en madjelis agung PBB 
jang Kesrarin »senunda sidang- 
nja berhubu &£ dengen paskah. 

L.:dix 
Itu 

tu Wakii 

SO3r 

Sementara 
menerangkan, bahva 
mungkin akan d'madjukan alri 
panitya politik dalam sidangnja 

hari Selasa, Tetapi para war- 
tawan menjatakan, bahwa Ing- 

gris dan Amerika tidak setudju, 
  

Menteri Pertanian Sardjan : 

“Untuk atasi kesulitan2 keku- 
tangan produksi agraria 

Masalah perkebunan akan d?bitjarakan setjara integraal 

manang, jan 
lapangan agraria lia 
mengetjewakan — utjapan 1 
nang dalam djawabannja 

are 

g men 

tang utjapan? ini menegaskan, 
kan oleh Menteri Sumanang ita 

Belum baiknja produksi per- 
tanian itu, menurut Menteri 
Sardjan terutama sekali ialah 
jang mengenai sumber2 produk- 
si hasil2 perkebunan ' jang se- 
karang ini sudah hampir selu- 

  

D 

keterangan jang kita dapat d 
kiman, 

Menurut keterarigan-itu, pi- 
hak Kementerian Kehakiman se 
bagai djawaban telah menjata- 
kan kepada Dr, Kurt Daniel, 
bahwa tidak termasuk kompe- 
tensi: Kementerian Kehakiman 
untuk. memberi keputusan da- 
lam masalah milik Djerman di 
Indonesia. Tidak diterangkan 
“berapa djumlah milik Djerman 
itu, tetapi menurut kabar2 lain, 
harga ketika petjah perang itu 
adalah antara 40 dan 45 djuta 
rupiah. 

Jang menjelenggarakan, 
Menurut keterangan kalangan 

Kementerian Kehakiman .itu, 

masalah penjelenggaraan hak 
milik Djerman di Indonesia ada 
lah urusan Kantor Pemulihan 
Hak sebagai landjutan dari Kan 
toor voor Rechtsherstel. Segala 
penjelenggaraan,. demikianpun 

man jang berupa perkebunan 

dan perusahaan dagang serta 
industri, jang telah disita pada 
tahun 1940 itu, mendjadi kom- 
petensi kantor tersebut. 

Kini sebagian besar dari pe- 

rusahaan dagang serta industri 
milik Djerman itu telah didjual 

dan hasilnja ditempatkan. diba- 

wah pengawasan kantor itu, 3 

dang onderneming2 karet, teh 

dan minjak sawit penjelengga- 

raannja dilakukan oleh Dienst 

yan 's Lands Ondernemingen jg 

sekarang bernama Pusat Perke- 

bunan Negara. 

Soal pensiun, 
Djuga masalah pensiun bekas 
pegawai pemerintah Hindia Be- 
landa jang berbangsa Djerman, 
menurut statut KMB, mendjadi 

kompetensi Kantor Pemulihan 
Hak, 

Tetapi pelaksanaannja begitu- 
pun soal penjelesaian pendapat- 
nja pendjualan milik Djerman, 
baru dapat dilakukan dalam 
rangkaian hubungan politik ba- 

man seluruhnja, sesudah ada pe 
njelesaian mengenai perdamai- 
an antara pihak2 jang berpe- 
rang, jaitu pihak Sekutu dan     tahun usia kabinet Wilopo-Pra- 

woto, — Ant, : $ 
, 8 

Djerman, 

ru antara Indonesia dan Djer- 

Milik Djerman digugat ? 
Wakil Djerman Barat mendekati Kemen- 

terian Kehakiman 
R. KURT DANIEL, wakil 
man Barat jang memimpin delegasi dagang Djerman Ba- 

rat jang ada di Djakarta sedjak 
, ari kalangan Kementerian Keha- 

setjara informeel telah mendekati kementerian itu de- 
ngan maksud untuk membitjarakan masalah milik Djerman di 

Indonesia, antara lain jang berupa perkebunan? dsb-nja, jang pada waktu petjah perang antara Nederland dan Djerman pa da tahun 1940 disita oleh pemerintah Hindia Belanda. 

|lajaran jang kehilangan kapal? 

transaksi2 atas hak milik Djer- | 

Kem. Perekonomian Djer- 

19 Pebruari jang lala, menurut 

Kerugian perang. 
Indonesia dalam pada itu ber- 

hak untuk mendapat kerugian 
perang dari Djerman. Ketika 
perang banjak kapal? Hindia 

Belanda mendjadi korban sera- 
ngan kapal? silam Djerman. Se- 
habis perang, oleh pemerintah 
Hindia Belanda dibajarkan uang 

kerugian kepada maskapai? pe- 

itu, dan semua beban ini kemu- 
slian dioper oleh pemerintah In- 
donesia. 
Demikian keterangan2 itu. 

Sebagai diketahui, setjara res 

mi baru2 ini oleh pihak peme- 
rintah Indonesia . diumumkan, 
bahwa kedua negeri ,,masih da- 
lam keadaan perang”. Ant. 

KEMANA DEVISEN 
INDONESIA 
1.500.000 Sterling itu 

Pemerintah psda saat ini se 

dang meraba-raba didalam ge- 
lap dalam soal barang2 jang 
dalam perang duma kedua di- 
angkut keluar negeri. 
Barang2 itu berbagai mstjam, 

kehanjakan hasil bumi dan ef- 

fekt, dan telah dikirimkan ke. 
berbagai negeri Serikat, seper- 
ti Amerika, Inggeris, dan la'n2- 
nja. Devisen dari barang2 ter- 
sebut jang diambil oper oleh ne 
geri2 Serikat, banyak jang ma- 

ah belum terang kemana pergi 
nja , 
Wang dari pengriman ke 

Amerika, mungkin djuga sudah 
dipakai untuk pembeli sendjata 
dan lain2 keperluan pemerintah 
Belanda. selama perang. Tetapi 
pengiriman ke  Inggeris, tidak 
ketahuan kemana dev'sennja, 
Pengiriman tersebut terkenal 
dengan nama C-18 gelden, 
“Jang diketahui hanja Bank of 

England telah melepas blokkade 
terhadap Wang itu ditahun 1948, 
dan diduga djumlah kira - kira 
£ 1.500 000, dam djika dihitung 
dengan kurs resmi kira . kira 
Rp. 47.000.000,— Siapa jang te- 
lah, menerimanja masih belum 

a 

     

  

   

        

ERHUBUNG dengan utjapan Menteri Perekonomian Su- 
antara lain bahwa produksi di- 
am tahun jang lampau masih 
a diberikan oleh Menteri Suma- 

j 8 Perekono- 

   glasa malain 
as perlanjaan ten? 

bahwa keterangan jang diberi- 
adalah gambaran jg sebenarnja. 

2 

ruhnja direhabilitir dan malah- 
an Sudah bisa akan mengindjak 
fase perluasannja. 

Rehabilitasi dan usaha perlu- 
asan itu menurut keterangan 
Menteri Sardjan selandjutnja, 
sebenarnja bisa . menghasilkan 
bahwa export jg tjukup untuk 
membeajai kebutuhan masjara- 
kat dan pembangunan ekonomi, 
misalnja sadja rehabilitasi per- 
usahaan2 pabrik gula sudah me. 
mungkinkan kapasitet produksi 
1 djuta ton setahunnja, jaitu 
hanja kurang sedikit dibanding- 
kan dengan kapasitet sebelum 
perang. 

Tetapi ternjata produksi jang 
njata dari gula ditahun jang 
lampau hanja berdjumlah |. k. 
460.000 ton dan sifat keada- 
an jang sematjam ini terdapat 
pula pada perkebunan2 karet, 
kelapa sawit, tembakau. (ter- 
utama di Sumatera Timur), ro- 

sela dan lain2nja. 
Apa sebab-sebabnja? 

Atas pertanjaan, apakah jang 

| 
P
a
n
a
m
 

  

mendjadi sebablnja dari pada 
tidak terpenuhinja kapasitet 
produksi itu, Menteri Sardjan 
menjatakan, bahwa jang men- 
djadi sebab? tidak , tertjapainja 
kepenuhan hasil produksi me- 

mang pada ymumnja terletak 
diluar pertjampuran langsung | 
dari pemerintah, jaitu dilapang- 
an faktor2 objektif, misalnja 
gangguan? keamanan (di Dja- 
Wa Barat), arbeidsonrust, keri- 
butan? pendudukan tanah? per- 
kebunan (di Djawa Barat dan 
Sumatera Utara) dan masalah? 

sekitar hak erfpacht. 

Pemerintah insjaf, bahwa apa. 
bila kesulitan2 itu mulai ta- 
hun 1953 ini tidak bisa ditjapai 
penjelesaiannja berangsur2 se- 

dang hal ini dibarengi pula dgn 
djatuhnja harga2 haSil perke- 

bunan dipasar2 dunia, akan da- 
pat membahajakan penghidup- 
an kita semua. 

Dari sebab itu, demikian kata 
Menterj seterusnja, beberapa 
hari jang lalu Dewan Ekonomi 
dan Keuangan telah memutus- 
kan untuk membitjarakan tna- 
salah perkebunan setjara inte- 
graal dalam sidangnja dihari? 
jang akan datang ini, sehingga 
dapatlah ditjapai suatu djalan 
untuk mengatasi kesulitan2 se- 
perti disebutkan diatas. Demik:- 

an keterangan2 Menteri Perta-   

HAK Komunis telah mengirimkan Seputjuk suray kepada 
panglima PBB di Korea, djenderal Mark Clark jang menja- 

takan, bahwa mereka mau menerima usui untuk mengadakan 
pertenua» dengan segera mengenai 
jang sakit dan luka?. Fihak Kominis mengusulkan supaja para 
perwira penghubung kedua fihak mengadakan pertemnan per- 

| 
| 
! 

sanur. Danh. 

| oleh komandan armuda Amerika | 

soal pertukaran tawanan? 

djika PBB mengambil suatu 

langkah jang mungkin mer'n- 
tangi perundingan2 di Kores. 
Usul2 Tiongkok itu kemarin 
mend'adi pokok komentar PM 

Churchill, P. M. Malenkov dan 
Menteri Bidault (Perantj s). PM 

Churchill  menjatakan, bahwa 

usul2 Tiongkok dapat d'idjadikan 
dasar untuk melandjutkan pe- 
rundingan2 gentjatan sendjata. 
Di Moskoy sendiri PM  Malen- 

kov menjatakan, bahwa ia me- 

njokong usul2 Tiongkok tersa- 
but. Tetapi di New York Menteri 
Bidault jang kini sedang me- 
ngaidakan kundjungan di Ameri- 
ka menjatakan, bahwa namur 

demikian negara2 barat supaja 
diangan mengendorkan usaha?2- 
nja dalam pertahanan, — BBC. 

PERSIAPAN PAKT 
PASIFIK 

Pembitjaraan di Honolulu 
Wakil2 'Peranij's, Amerika.   

Serikat, Inggeris. Australia dan ! 

New Zealand pada hari Senen 
ini akan mengadakan pertemu- 
an di Honolulu untuk mengada- 
kan pertukaran keterangan me. ! 

ngenaj masalah? jang bertalian 
dengan pertahanan Pasifik 

Konperensi itu akan dipimpin ' 

Arthur Radford, dan d'selengga.- | 
rakan atas 
geris, Australia dan New Zea- | 

land. Menurut kalangan jang 

mengetahui, konperensi itu ha- 
nja akan bersifat 'nformatif se ! 
mata-mata, dimana negara2 

mengambil. bagian tidak akun 
mempunjai hak veto terhadas 

politk Amerika Serikat di Ti- | 
akan tetapi bglen 

mengemukakan andjuran2 dan | 
saranZ pemerintah mereka ma- ! 
sing2 — AFP 

saran pihak Ing-i 

io 
358 

| 

| 
j 
| 
' 

! 

Serikat di Pasifik. Jlaksamana 

| 

| 
| 
' 

| 
| 

'tah jang d 

| geri2 tersebut 
litik  dibelakar 

“ntk. menghalangi 3 

  

Manchester Guardian: 

Perekonomian Indonesia 

Bergantung pada 

harga export, 

.Keengganan Birma, Indone- 

Sia dan Sailan akan mengikuti 
teladan negara2 Barat dalam 
embargo perdagangannja ter- 
hadap Peking adalah bersendi- 
kan ekonomi dan politik” 

mikian kata harian Inggeris 
(Liberal) jang terkemuka Man. 
chester Guardian.” 

De- 

  

,Perekonomian ketiga negeri: 
tersebut sebagian besarnja ber- 
gantung kepada harga export 
dari bahan2 mentahnja. Ameri- 
ka Serikat sebagai negeri jang 
banjak membelinja, pada waktu 
belakangan in ! 
menekan harga dan kead 
tentulah memberi I 

sempatan untuk 
tawaran? j jang 

    

  

       

   
   

  

   

   
    

     

  

   

    

  

Ame- »Sebelum kepentingan 

  

rika dalam u 
madjukap n 

  

bela-    
an jang kang merupakan ar 

bantuan jang njat: ik mem- 
bikin stabil hars 2 men- 

  

  

Asia Tengg: 

  

nja dengan 
tetap diperkua 

ekonomis jang 
mikian harian tersebut, 

      

Achirnja ,,Manchester Guar- 

dian” menambahkan, maka Bir- 
(ma dalam tahun ini menolak 

bantuan ekonomi adjutnja 
| dari Amerika Serikat, mungkin 

| satu akibat dari tuntutannja ke- 
   pada Perserii 

paja Ameri kenolong 
mengachiri gangguan . jang her- 

bahaja babi politik dari gerom. 
bolan2 Chiang Kai-Shek. Demi- 
kian Reuter dari London. Ant, 

LA SU 

  

Mesir terima 

sir, perdana menteri Mesir 

telah mengeluarkan 

Tindakan ini diambil setelah 
2 hari jang lalu disarankan bah- 
wa tindakan2 sematjam ini ada- 
lah tjara2 jang terbaik untuk 
mendorong mengalirnja modal 
Amerika ke Mesir. 

Dengan dekrit ini. maka ha- 
puslah pembatasan? jang diada- 
kan sedjak perang dunia ke-iI 
berachir pada sa'at perasaan ke. 
bangsaan sangat menentang ex- 
ploitasi ekonomi asing. Berda- 
sSarkan peraturan baru ini, per- 
usahaan2 asing akan diperbo- 
lehkan men-transfer 10” dari   nian Sardjan — Ant, 

  

OLAH RAGA : 

  

  

17, Ramlan Jatim, 

Mengenai pemain jang ke-18 
belum lagi ambil keputusan. Jg. 
sangat diperlukan ialah  se- 
orang fullback, 
Menurut rentjana pada tang- 

gal 8 April pemain2 tersebut su- 
dah harus berada di Djakarta, 
untuk dilatih lagi sebelum pe- 
rangkat ke Manila, Pada tang- 
gal 11 dan 12 April direntjana- 
kan akan diadakan 2 pertandi- 
ngan2 pertjobaan dilapangan 
Ikada, Djakarta. 

Pelatih Choo pulang dulu 
ke Singapura. 

Hari ini pelatih Cho0o Seng 

@uee akan kembali dulu ke Si- 
ngapura untuk seminggu lama- 
nja guna menengok keluarga jg 
akan ditinggalkannja selama 1 
bulan nanti. 
Berhubung dengan itu Senin 

malam Pengurus Besar PSSI 
mengadakan djamuan makan 
direstaurant Indonesia, dalam 
mana diumumkan djuga bahwa 
dari beberapa | penggemar se- 

pakbola diterima sumbangan gu 
na ,uitrusting” pemain2 nanti. 

Dari Toko Metrotex diterima 
Sportjassen dari bahan laken 

hidjau untiik 20 orang, dan dari 
Libra & Co 20 bidji shirt dan     diketahui — KP   bahan2 gahardine utk pantalon, 

Pemain2 PSSI jang ikut tour 
keluar negeri telah ditetapkan 
ENGENAI tour PSSI ke Manila, 

jang akan dilakukan pertengahan bulan ini, lebih djauh 
dapat dikabarkan, bahwa setelah latihan? selesai dan pula di- 
adakannja pertandingan? pertjobaan, Komisi Tehnik dan Kese- 
belasan PSSI dapat menetapkan pemain? 
tour itu sebagai berikut: 1. V. d. Vin, 2, Saelan, 3. Chaerudin, 
4, Sardjiman, 5. Anas, 6, Sidik, 7, Sidhi, 
(bila ternjata dalam hari? ja sudah sembuh kembali dari bles- 
surenja), 9. Tiang Goan, 10. San Liong, 11. Ing Hien, 12. Soe- 
giono, 13. Darmadi, 14, Wim Pie, 15. Djamiaat, 

Hongkong dan Bangkok 

jang akan menjertai 

8. Tan Liong Houw 

16. Ramang, 

Jg akan memimpin rom- 
bongan keluar negeri, 

Menurut keputusan Pengurus 
Besar, rombongan akan dipim- 

pin oleh Ketua PSSI, Maladi di 

bantu oleh Joemarsono selaku 

Penulis dan Soetardi selaku ang 
gota Komisi Tehnik. 

Selain itu akan turut djuga 
sebagai supporter, S.P.  Ha- 
meagku Buwono Ketua KOI, 

Moerdono anggota Komisi Teh- 

nik/Kesebelasan, H.I. Moh. Ari- 
fin Penulis II PSSI selaku war   tawan KB. Antara” dan 
madjalah ,,Aneka”, BB. Bar- 
za anggota Pengurus Besar 
PSSI dan Tan Chin Hoat ang- 
gota. Komisi Wasit PSSI, 

KES. UNIVERSITET IN- 
DONESIA KE SUMA- 

TERA SELATAN 
Rombongan sepakbola dari 

Universitet Indonesia Djakarta 
dgn diperkuat oleh pemain2 
mahasiswa Bandung dan Bogor, 

akan mengadakan kundjungan 
ke Tandjong Karang, Sumatera 
Selatan untuk mengadakan be- 
berapa pertandingan sepakbola 
amal guna fonds korban bans 

  

e 

  
4 memuat. berita United Press of 

djir dan rumah jatim piatu, 

Atjara pertandingan2 sbb: 

Tg. 1-4: Kes, Mahasiswa Uni- 
versitet Indonesia — Kes. Kom- 

binasi KimjUnion, 

Tanggal 8-4: Kes M.U.L, 
Kes £.V.C. 
Tanggal 10-4: Kes. M.U.I. — 

Kes. Angkatan Perang, 

Tanggal 11-4: Kes. MUI. 
Kes. Bond Keresidenan Lam- 

dekrit jang 
asing jang bekerdja di Mesir antuk mengirimkan kembali seba- 
gian dari keuntungan? dan modalnja. 

modal asing 
ALAM usahanja mendorong peyanaman modal asing di Me- 

@jenderal Mohammad Naguib 
membolehkan perusahaan? 

serli- 
setiap 

keuntungan mereka dan se 
ma dari modal mereka 

tahun. Pun para. ahli asing jg 
Gipekerdjakan di Mesir diberi 
kesempatan untuk mengirimkan 
Separoh dari gadji mereka ke- 
luar negeri. 
Dengan mengutip keferangan 

dari sumber? jang bertanggung 
djawab, surat? kabar Mesir da- 
lam siarannja pada hari Kemis 
ini mengumumkan, bahwa Mesin 

  

  

  
2 

     - 

telah menuntut supaja pihak 
Inggeris mengeluarkan suatu 
statement resmi jang  menje- 
tudjui azas pengosongan daerah 
Terusan Suez oleh pasukan? 
asing dengan sepenuhnja seba- 
gai sjarat dimulainja kembali 
perundingan? mengenai masa- 
lah daerah Terusan Suez. — 
UP. AFP. 

DPR. KUDUS 
Achirnja DPD propinsi 
diminta djadi wasit.   

pung — Ant, 

SUATU SUKU BANGSA 
ISLAM 

Masuk Hindu. 

Menurut sk ,,/The Times of 
India” pada tanggal 18 Maret 
jang lalu 4.000 orang Islam jg 
termasuk suku Modesalam Ga- 
rasia akan meninggalkan aga- 
ma Islam dan memeluk agama 
Hindu kembali, Hal itu akan ter 
djadi pada tanggal 23 Maret 
menurut upatjara keagamaan 
Arya Samaj 
Mereka itu termasuk suku 

bangsa Rajput, jang telah ma- 
suk Islam dizaman pemerintas 
han Sultan Mohammed Shah 
Gujerat. 
Upatjara itu akan berlangsung 
di Khadel, sebuah desa, didistrik 
Kaira (India) dan akan dipim. 
pin oleh Pangeran Mansingh da 
ni Idar, Demikian The Times of 

India. 
Harian Pakistan ,,Dawn” pa- 

da tanggal 27 Maret jang lalu 

Pakistan (UPT), jang mengu- 
mumkan, bahwa. kira2 250 kelu- 
arga Muslimin terdiri dari lebih 
1200 orang telah masuk Hindu, 
setelah melalui upatjara keaga- 
maan ,,Shudhi”, 

Setelah upatjara itu maka 
orang jang 1.200 jang lampau 
masuk Islam, telah masuk kem, 
bali kedalam agama Hindu, De- 
mikian berita itu — Ant,   

      3 Orang utusan DPR kabu- 
paten Kudus tanggal 2 April te- 
lah mengundjungi DPD propin- - 
si Djawa Tengah di Semarang 

untuk minta DPD itu mendjadi 
wasit” dalam. sengketa, ,,pe 
rang mosi' antara anggauta 
DPR kabupaten itu disatu pihak « 
dan anggauta2 DPD dilain pi- 
hajk 
Menurut keterangan timbul- 

nja sengketa, itu jalah karena 
beleid DPD jang tidak diper- 
tjajai lagi oleh DPR. dan mene- 

lurkan suatu mosi. Kemudian 
oleh setengah anggauta DPR 
"mOsi itu ,.dimosikan” lagi untuk 

Gitindjau kembali.  Perkemba. 
ngannja sedemikian rupa se- 
hingga sengiketa itu sukar dia- 
'tasi oleh pihak mereka sendiri, 

Dalam permintaan utusan2 ta 
di mereka berdjandji akan tuns 

|duk kepada keputusan jang ba- 
gaimanapun rupanja dari pihak 
'DPD propinsi, asal sadja semu. 
-anja itu membawa, kebaikan, 

Bagaimana keputusan DPD 
propinsi itu belum diketahui —4 
Ant, 

2 Sikka 

  

Kk Seorang pembatia setelah Tik 
hat koran, bilang: Wah, susah 
mi, semua naik, Biaja pos naik, 
padjak naik, Kapan bisa males 
mun?” Temannja djawab! ,Kas 
lau djadi isterinja Pak Mur, bam 

ru boleh dibilang Mak Mur". 
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aa 
|daerah Ga dalam pidatonja 

sinja jang. k 

  

Ulat Na La 

di Gedung Nasional baru2 ini, 
Jah mengatakan bahwa . tjita2 | 

| pandu: Islam, ialah. mentjiptakan 
kader? Islam, terutama dalam | 
udi pekerti. 

“ MEDAN — Persatuan 
“ ngankkutan Rakjat Pondta 

(PPRI) Sumatera ' Utara: telah | 
membuka trajek, paru aja 

diketa Medan — Bindjei. “Seperti 
mean 

  

     
    
   

  

   

kui, PPRI telah t 
jek2nja dari Medan ke: Br: 
Gan, Tandjung. Balai, Pp 

PADAN - — Panitya 1 

tini Padang, kini telah € 

. dengan rkj. N zimah Jah 1 
bagai ketua i 
Idrus sebagai ketua 1m. M urut 
rentjana pada malam tangga 
21 April #kan Pa gk 

3 PALEMBANG — " Tengpal 4 

   

  

    

| sampai 8 April jang akan da- | port, 
tang, Pemuda Demokrat Indo- 

.nesia daerah. Sumatera Selatan | 
akan melangsungkan konper 

te - VI, 8 

Demokrat Indonesia Pt 

    

    

muda 

sat Subagjo Reksodipuro ditta- .pembi 

rapkan hadir djuga. 

PONTIANAK — Mr. Iekhk 

Singodimedjo, dalam kundjung- | 

annja baru? ini ke Pontianak, 
telah mengadakan tjeramah di 

Gedung Masjumi, dan akan me- 

nemui -hakim2 Kalimantan PN 

rat, 

5 WewPAwAH —.2052 Kg. ka- | 

ret dan 1118 Kg. padi telah da 
tangkap oleh pegawai bea .dan 1 
nehag aah karena tidak | tjukai Mempav 

ada konsen | idzinnja. 

SINGARADJA — 2 Orang jg. 
do, 

h pihak jg. 
mengaku berasal ag 
Kini telah ditahan O 
berwadjib, karena duh me- 

lakukan infiltrasi. Mereka di- 
tangkap diperbatasan Kintama- 
ni dengan Kubutambahan. 2 

AMBON — Dalam iketerang- 
annja baru? ini, Gubernur Ma- 
luku Mr. Latuharhary  mene- 
rangkan bahwa  pemb: 
Maluku terhambat, karena Ke- | 
kurangan' kapal, jang berarti 
memperhambat sangat soal Ph 
hubungan. 

Mr. SUNARJO 
Berangkat - negara? | 

“Islam. 

  

| Mr. Sunarjo, pegawar | tinggi, 
rbantukan 

Tin Agama, tanggal 3 
dengan pesawat KLM telah be- | 

mengundjungi neger:2 Islam, an 
tara lain Mesir, Turki, Sa ga dan 
Puiistan 'Perdjalananinja 
ca Sign memakan Waktu 2 pa | 
tan. Maksud per jalanaj Mr. 

Sunarjo jalah akan 2 « 

  

    

| 

   

   
       

   
   

  

. Menteri Keuangan Dr. 
1 

Per J 

    

   
ia ting 

"3 
  

pidatonja 

sangan 
Th « keadaan ekonomi. seumumnja. 

asan erhatian tertu- 

: apa 3 23 perdagang- 
n luar negeri pada dirinja tak 

2. Merata “Tak dapat di- 
a. kal bahwa dalam perimba- 

sekarang perdagangan 
k “negeri masih selalu meng- 
ambil peranan jang penting se- 

   

  

  
  

al “kali untuk rangka kehidupan 
masjarakat “dan rakjat kita, 
Penting dari sudut per sediaan 

| barang2, baik barang2 kebutuh- 
jan sehari2. : jang harus kita im- 

rt, maupun barang2 modal jg. 
| diperlukan untuk usaha pemba- 

  

  

2   

dikemudian hari. Pen- 
ting dari sudut persediaan devi- 
sen sebagai satu?nja sumber 
“utama jang dapat mendjamin 

elandjaan barang2 jang di- 
maksud tadi. Achirnja penting 

ingat ikenjataan, bahwa perda- 
gangan luar negeri adalah sum- 

“ber jang terpenting untuk pen- 
|dapatan negara kita, jakni se- 
Iuruh pendapatan padjak untuk 
negara berasal darj padjak im- 

| port dan export. 

barang? karena peratur- 

sebagian besar dari pertanjaan? 

sangkal bahwa pertanjaan itu 
Pada hubungannja dengan gedja- 
Ia? dewasa ini jang telah meng- 
gusarkan chalajak ramai, jaitu 
kenaikan harga berbagai? ba- 
rang? import. 
Karena kegontjangan harga2 

terasa baru2 ini — setelah ada- 
nja perobahan dalam aturan 
“pembajaran import —, maka 
nampak sekedar nafsu untuk 

melitiat peraturan2 baru dila- 
“pangan import sebagai sumber 
sebab2 utama untuk kenaikan 
tingkat harga jang termaksud. 

Dalam waktu belakangan ini 
terdengar pendapat2 seakan2 

inilah jang nilai uang merosot 
sehingga harga barang2 naik, 
maka selandjutnja seakan2 me- 
nurunkan pendapatan2 golong- 
an masjarakat. Bahkan diantara 
sementara kalangan banjak jg 
berani bertaruh bahwa harga2 

merintah tidak merobah per- 
aturan2 jang dimaksud, Panda- 
ngan serta djalan pikiran demi- 

m- | nomi dan moneter suatu peme- 
'rintahan jang bertanggung-dja- 

| wab, karena sama sekali 
'tentangan dengan kenjataan2 
dan praktek dalam dunia dan 
alam perekonomian dan mone- 
ter. Kenjataan mengandung pe- 
robahan2 dan pergeseran2 per- 
imbangan jg menuruti hukum2 

per- | praktek tersendiri jang terletak 

  

pada dirinja didalam perkem- 
bangan. perekonomian dan mo-   4 neter, jang sedjak berapa lama 

  

Keterangan Mantan Semanan : 

— Peraturan Import baru memper- 

  

baiki in industri 
(Sambungan Ro 

dalam negeri 
2 tki. 2 April Habis). 0 

AHWA peraturan import baru memberi akibat baik terha- 
dap-perkembangan industri 

  

dalam negeri belakangan ini, 
terbukti aa angka? produksi barang keperluan sehari2 anta- 
ranja jaitu tekstil, Pa, karet, industri kimia, pertjetakan 
di, Beberapa & gka? te kenaikan produksi disektor pem- 
bikinan barang tersebut tadi adalah sbb : 
TeMa Knaana ma Mai 180 djuta meter 

. sebelum Kan Ka an 120 Me 
ag TEA oa GA ana Boa 90 eU ambn 

Pn ag OM Ba Aa lek mei KUR 2 TAMA 
Barang? dari karet. . 

: 5 Produksi 
Tn | Leah Sapta tahun 1952 tahun 1953 
Ban luar mobil 237.000 325.900 

Ban dalam mobil 250-000 370.000 
"Ban luar sepeda "Lg aa 2.7 djuta 
Ban dalam sepeda K en ag 3 MEA ri 
Sandal karet | Telat, Ba 
Ban 'betja luar . 32.000 , 92.000 

Tali karet 155 ton. 15 ton 
Industri kimia, Pembikikelitan 

Depan Pekat Na dan bahan2 
1 1 1932 .. 16.5 djuta : 
SE NOBA SA Na KU Ink BY TAN (7 bulan) 

  

Pertjetakan, | 

.i9n3 

pyumlah perusahaan 1 
1.516 

Kapasite An ajuta m2. drukoppervlak 
22 djuta 

“3 

.. meng” itu berhenti amen in- 
vetasi lebih landjut dari maska- 

Eh (pat minjak di Indonesia berupa 
, perlengkapan paberik 

jak. Akibat dari tindakan     tanpa pembaharuan 
e| kan mempengaruhi Kapasitet in 

4 : 1 si 

Tn eringatkan bani 

5, he1 kangan 

injak, suatu hat. jang | 
a 4 Bean Pena ter 

   
     

    
   

  

       
     

sia, Pane. saingan besar 
iri negeri2 minjak di ban da te. 
ngah jang hasiinja dalam tahun2 

i terus meningkat. 
ping, itu konsnmpsi mi 
dalam negeri terus naik 
Valaupun demikian, sis- 

  

   

   
    

           

     
A F ntara, 

untuk kehidupan negara, meng- 

| Sangkal kenaikan harga |Sumitro — bahwa sebelumnja, | 

(an import baru. 
Selandjutnja apabila kita 

memperhatikan dengan teliti 

|jang dimadjukan, tak dapat di- | 

oleh karena peraturan2 baru: 

tidak akan naik seandainja pe- 

kian sukar sekali untuk didjadi- 
Ikan dasar: 'kebidjaksanaan 'eko- 

ber- 

| diluar kekuasaan 

aa alat2 perlengkap- | 

Sana 

ba let alone agreement 
prinsip tidak an Bemota al 

Pem dalam pandangan n 
la Demikian Ma 2 Ak dadi 

      
Sumitro: : 

agangan luar negeri pen- 
agi kehid 

ENTERI KEUANGAN Dr, 
Keoakaha | 
“Sumitro Djojohadikusumo 
Dewan Perwakilan Rak- 

  

di 
“baru . ini sebagai djawabgn atas pertanjaan?2 - - Seksi 

Kar sifat umum dari pertanjaan? itu, maka j jg nampaknja telah 
| mendjadi perhatian kedua, seksi tersebut, Batan sektor perda- 

luar negeri didalam ragam perekonomian kita, — serta. 

ngaruh daripada kedjadian? jg timbul disektor ini terhadap | 

“ 

sudah berdjalan didalam masja- | 
rakat Indonesia. Karena rasa 
kegelisahan, 'baik diantara ka- 

chalajak umum, ' maka timbul 
berbagai pendapat seakan2 ke- 
bidjaksanaan pemerintah setjara 
teoritis baik, tetapi praktek dan 
akibat2 salah, Maka baiklah ki- 
ta menempatkan soal tersebut. 
pada perimbangan2 dan kedu- 
dukan jang sebenarnja, Mung- 
kin kurang disadari atau difa- | 
'hami bahwa apabila. dalam wak- 
tu jang lampau dikemukakan | 
pandangan, pendjelasan dan 
analysa kepada masjarakat In- 
donesia tentang keadaan sebe- 

hal pertama dan terachir dida- 
sarkan “atas kenjataan2 jang 
'ada disekitar kita dan berakar 
didalam ' masjarakat sendiri. 
Djustru untuk mentjegah ke- 
langsungan terbawa2nja rakjat 
kita oleh harapan? jang bukan2, 
dari semulanja Kabinet Wilopo 
mendasarkan diri atas realiteit, 

| atas kenjataan dan perhitungan. 

Hendaknja diingat — kata 

baik masjarakat Indonesia selu- 
rahnja maupun anggauta2 DPR 
tidak mempunjai gambaran ke- 
njataan? tentang keadaan ke- 
uangan negara, Tak pernah pe- 
merintah segan untuk menge- 

mukakan bentjana jang suram 
jang bertalian dengan deficit 
anggaran belandja jang pada 

waktu itu sudah ditaksirkan 
berdjumlah 4 miljard sebagai 
warisan jang dihadapi pemerin- 
tah dan masiarakat. 

Dengan singkat dapat dikemu 

kakan, bahwa menurut tafsiran 

pemerintah , akibat2 moneter 

didalam masjarakat dari masa 

keadaan sekarang dengan defi- 

cit anggaran belandja jang be- 
sar-itu baru akan terasa benar2 

didalam tahun 1953. Diperingat 

(kan, bahwa anggaran belandja 
1952 untuk sebagian masih me- 

nerima faedah dari pada pene- 

Sumitro minta perhatian, bah- 

wa senantiasa akibat2 didalam 
masjarakat dari pada pengelu- 

'aran2 negara baru akan terasa 
dan mengandung effek moneter 
dan ekonomis setelah beberapa 
waktu berselang, 

Pengeluaran2 jang dilaksana- 
kan dalam bagian kedua tahun 
1952 baru: KP dalam tahun 

1953. AA Apk 

Menurut sisiitro, didalam 

mengudji kebidjaksanaan peme- 
rintah, pemerintahan marapun 

djuga, dalam lapangan €Konomi 

dan keuangan, hendaknja pan- 
dangan2 djanganlah berpusat 

pada satu gedjala atau tindakan 

  
an ataupun peraturan hendak- 
nja ditempatkan pada rangka 
kebidiaksanaan umum. 

Satu tindakan tak dapat di- 
lepaskan dari tindakan2 dan 

peraturan2 pemerintah lain jg 
intergal dalam hubungan mak- 
sud pemerintah untuk mentje- 
gah kemerosotan selandjutnja. 

Tahun jang lalu uang 
beredar bertambah 

1 djurntlahnja. 
Didalam tabun jang lampau 

kita mengalami tambahan per- 
|edaran uang didalam masjara- 

kat, djustru didalam satu masa 
waktu pendapatan negara turun 
sebagai akibat dari turunnja 
konjunktuar dunia, Realiteit ke- 

(dua ialah bahwa porduksi, jak- 
ni kegiatan anggaata? seluruh 
masjarakat untuk mengatur 
dan menjusun kehidupan sendiri 
jarg pula merupakan sumber 
utama dari tiap peredaran ba- 
rang? jang kita perlukan, tidak 
ataupun belumlah berdjalan se- 
“perti jang kita kehendaki, 
Realiteit ketiga ialah ' bahwa 
perdagangan luar negeri kita 

, sangat merosot disebabkan fak- 
tor2 dan sebab2 jang berada 

kita sendiri 
karena harga2 untuk bahan2 
export kita tergantung dari pa- 
da. perimbangan2 dipasar dunia. 
Hendaklah: kita ingat djalan- 
nja export kita djuga merupa- 

djamin persediaan dan peredaran 
barang2 kebutuhan kita jang 
kita. 

Pokok kesulitan dilapangan ke- 
uangan negara adalah terletak 
pada deficit anggaran  belan- 
dja tahun jang tidak dapat di 
pertanggungkan dalam negara 
menara negara kita int, 
Walaupun suatu deficit me- 

manglah tidak senantiasa me- 
rupakan suatu hal, jang a priori 
harus. ditolak, maka segera 
mendjadi djelas mengapa suatu 
deficit seperti jang diderita 
dalam tahun jang lampau me- 
rubakan beban jang berat, jak- 
ni apabila kita bandingkan de- 
ficit sebesar 4,3 miljard itu dgn 

dalam masjarakat pada per- 
mulaan tahun 1952, kira2 5 mil- 
fara, Maka deficit jang melebihi 

| 4 miljard merupakan lebih dari 
204 dari peredaran uang jang 
semula, .. 
Andaikata tidak ada faktor? 

Jain ataupun tidak didjalankan 
tindakan2 jang mempunjai ef- 
fekt deflatoir, dan semua fak- 

  
| tor2 lain jang tetap gama, maka 
tingkat harga dalam perimba- 
ngan2 demikian mungkin dapat 
naik sebesar 804 pula. Bahwa- 
sanja kedjadian2 itu tidak ter- 

adalah karena dari se- 
mulanja diinsjafi pemerintah   

“| tersebut. Seperti diketahui ta 

langan DPR maupun diantara | 

narnja, pandangan tersebut dlm | 

rimaan2 jang sumbernja berasal | 

dari tahun 1951. Selandjutnja | 

ap 

sadja. melainkan suatu tindak- 

kan sumber utama untuk men-.! 

import dari luar negeri., 

'misalnja uang jang beredar di 

20 ORANG DITAHAN 
25 | Berhubung dengan in- 

'siden Tg. Morawa. 

Dari keterangan jang dij 
'|leh dari ketua Panitia Perali 
ak Insiden Tanah di Tg. Mora- 

| wa, Komisaris I Kepolisian Su. 
'matera Utara Sabirudin, dke- 
tahui, bahwa kini Kepolis an Su 
matera. Utara telah mengambil 
rekonstruksi mengena: insiden 
"Tg, Morawa, jang terdjadi pada 
tanggal 16 Maret jang lalu Re- 
konstruksi dimaksudkan untuk 
“mendapatkan gambaran djelas 
mengenai rerdjadinja nsiden 

(lam insiden tanah itu telah te- 
“was 7 orang dan lukaz 15 
orang 

Oleh Sabirudin dikatakan, 
bahwa pemeriksaan jang dilaku 

kan oleh polisi mengenai insiden 
itu. masih terus berdjalan, se 

dang laporan? mengenai hal ter 
sebut telah disampaikan oleh 
Henga Sumatera Utara ke- 

Reserse Kriminil Pusat, 
Kepala DPKN dan Djaksa 
Agung Djuga oien Kepolisian 
telah d'berikan keterangan? se- 
tjara lisan kepada perutusan 
parlemen jang kini seGang ber- 

ada di Medan. 

“Dengatakan lagi, berkenaanjde 
ngan ! en Tg. Morawa ini, 
Kepolisian sekarang telah .me- 
mahan 20" orang jang dituduh 
tersangkut dalam 'insiden 1m. 
Diantaranja 17 orang Indonesia 

dan 8 orang Tionghoa. 

  

LULUS INSINJUR PER- 
TANIAN 

Dari Fakultet Pertanian Uni- 

versiter Indonesia di Bogor, d'- 
dapat kabar, bahwa Liem Tjian 
Hing dan Ong Than Pa telah 

JETELAH bersidang kira? 

Rp. 14 djuta modal 

paberik Es baru. 
Setelah sdr. Banuarii dari sek- 

"si I memberikan rentjananja se- 
kitar maksud pendirian paberik 
es jang dipandang perlu sekali 
mengingat keperluan penduduk, 

lagi pula dapat didjadikan salah 
satu sumber penghasilan peme- 
rintah kota, maka dalam peman- 
dangan umum pada  umumnja 
rentjana itu diterima baik oleh 

pembitjara2 sehingga akan me- 
mudahkan rentjana2 selandjut- 

nja. 
Ketua sidang Mr. Sudarisman 

Purwokusumo memutuskan mem 
bentuk sebuah panitya  chusus 

dari DPR terdiri dari 5 orang 
jang bertugas membuat ren- 

tjana2 pelaksanaan pendirian pa- 

berik ys itu. 
Menurut rentjana modal pen- 

diriannja terdiri dari modal 
tjampuran (separo2) dari pihak 
partikelir dan pemerintah kota- 
pradja jang direntjanakan 
Rp. 1.500.000,—, termasuk untuk   lulus dari udjian Insinjur Perta- 

nian djurusan Pertanian. Ant 

pembelian mesin2. pendirian ba- 
ngunan2 dan perlengkapan2 nja. 

  

Sidang DPRDS Magelang : 
  

Soal uang 

dengan suara 17 lawan 1 dan 

Perlu diketahui, bahwa pene- 

tapan mengenai pemberian uan 
Gjerih pajah tsb. telah mendjadi 
keputusan DPRDS dalam sidang 
nja beberapa bulan ji, jang pe- 
laksanaannja pur sudah men 
djadi keputusan pula dari pihak 
D.P.D. Akaj 

  
DS tsb. oleh instansi atasan, ke 

pala daerah telah menjatakan 
keberatannja Karena menurut 

pendapatnja soalnja adalah ber 
tentangan dengan pasal 30 ajat 
1 Undang2 no. 22 tahun 1945. 

Tindakan kepala daerah ini 
ternjata kemudian telah disetu- 
djui pula oleh pihak D.P.D. Pro- 
pinsi Djateng jang selandjut- 
nja memberikan pertimbangan 
agar supaja keputusan DPRDS 
Kab. Magelang ditarik kembali. 
Meskipun demikian pihak DPR 
DS Kab. Magelang dalam mosi- 
nja ttg. 12/1 1953 telah menjata- 
kan bahwa keputusan DPRDS) 
DPD kab. Magelang mengenai 

pemberian uang djerih pajah 
dan pelaksanaannja adalah sjah 
Gan mempunjai kekuatan  hu- | 
'kum, sedang keputusan kepala 
daerah mengenai penahanan ke- 
putusan? DPRDS/DPD adalah 
tidak sjah dan tidak mempunjai 
kekuatan hukum. Dalam. mosi 

tersebut jang disampaikan ke- 
pada DPD Propinsi, diminta 
agar supaja dengan segera di- 

adakan keputusan jang me- 
| Inuaskan oleh fihak atasan dan 

djika dalam waktu tertentu ti- 

dak ada keputusan jang dike- 
hendakinja itu makan DPRDS/ 
DPD kab. Magelang akan ,,ber- 

istirahat”, | 
Keputusan dari pihak DPD 

Propinsi jang telah disampaikan 

    

  

bahaja - bahaja jang ' diha- 

dapi. Didjalankanlah suatu ke- 

bidjaksanaan dengan tindakan2 

dan peraturan2 guna mentjegah 

djatuhnja negara dan bangsa 
kita kedalam suatu djurang. 

Hasil industri djauh | 
dari memuaskan, 

Hasil produksi  seluruhnja, 
baik dilapangan agraria undtunt- | 

dustrian, djauh dari memuas- 

kan, terutama apabila  diban- | 
“dingkan dengan hasil produksi 
sebelum “perang dunta kedua. 

Dilapangan agraria, ketjuali di- 
sektor produksi. baban maka- 
pan, turunmjja produksi diban- 

jum perang dunia IT adalah me- 
njedihkan 

Sekedar sinar didalam kegela- 
ban memarg terletak pada pro- 

duksi dan persediaan dilapang- 
an pertanian bahan makanan. 
Produksi beras tahun 1952 me- 
lebihi” tahun jang sebelumnja. 

dengan . 200.000 ton, produksi 
tahun 1953 djuga akan melebihi 
prodiiksi tahun 1952 dgn 200. 090 
ton pula. Hasil ini “walaupun 
belam dapat dikatakan luar bia- 
sa karena untuk  mentjukupi 
bajian2 untuk tiap2 tahun dibu- 
tyhkan 100.000 ton beras, tetapi 
sekalipun demikian tiap pertam 
bahan dalam produksi bahan 
makanan tidak dapat dilebih2- 
kan, Harga beras jang stabil 
merupakan anasir jang penting 
untuk kehidupan para keluarga 
jang hidup sederhana, 

(Bersambung). 
  

"'IDPRDS/DPD kabupaten 

mensenaijps : 
ngesjahan atas eputusan DPR- |& 

pja, maupun dilapangan perin- | 

dingkan dengan tingkat seb-, 

djerih pajah 
djadi perdebatan. 
Maksud ,,istirahat" tidak djadi 

UATU keputusan untuk tidak mengadakan 

'tapi terus melakukan perdjuangan kearah 
| keputusan dewan mengenai pemberian uang djerih pajah bagi 
anggauta? D.P.D., ketua dan wakil ketua DPRDS, telah diambil 
oleh DPRDS Kabupaten Magelang dalam sidangnja baru? ini 

istirahat” 
terlaksananja 

3 anggauta meninggalkan ruang- 
an sidang sebelum pemungutan suara didjalankan. Ketiga ang- 
gauta tsh masing? Suharto (Muhammadijah ), 
(Masjumi) dan Mustadjab (PSI): 

Partalegawa 

jalah membatalkan keputusan? 
me- 

“ngenai pemberian “uang djarih 
“pajah tadi. . 
Demikianlah maka pada si- 

|dangnja baru baru Ini mosi jg 
“mengenai kana djerih pajah 

dakan beristirahat”, 

sidang jang diadakan baru2 ini. 
Dan soal tersebut beberapa 
djam lamanja telah menimbul- 
kan pembitjaraan agak" serem”, 

tapi hanja berachir dengan ke- 
putusan untuk tidak mengada- 
kan ,,istirahat”, sidang perdju- 
angkan kearah terlaksananja 
pembajaran uang djerih pajah 

akan tetap terus dilandjutkan 
sampai 'keinstansi jang lebih 

atas lagi 
Dalam pada itu delegasi jang 

tadinja sudah dibentuk untuk 
melakukan perdjuangan terha- 

| dap pihak propinsi, telah dipu- 
' tuskan untuk dibubarkan. 

Dapat “diberitakan, bahwa si 

dang tersebut telah “ disaksikan 
pula oleh para pengikut kursus 
Pamong Desa jang kini sedang 
diselengarakan dikota Mage- 
lang. — (Kor). 

  

KATA SURJA : 

MERAPI SANGAT ME- 
NGUATIRKAN 

Setelah mengundjungi Obser- 
vatie-post Babadan pada tang- 

gal 31 Maret, Surja, dari Dinas 
Gunung Berapi Bandung  me- 
nerangkan, bahwa Merapi de- 
wasa ini sedang giat bekerdja 
dan sangat menguatirkan. 

Pada waktu achir ini Merapi 
mengeluarkan suara gemuruh 
disertai gumpaian api jang ke- 
merah?an. Dinding kawah sebe- 
lah utara sangat larut, sehing- 
ga lahar mengalir keluar dan 
mengedjutkan penduduk dike-   tjamatan Selo, kabupaten Bo- 

jolali, 
|. Diterangkannja pula kalau 
| Merapi mengeluarkan asap me- 

| ngepul kebiru-biruan dan panas 
|api diatas kawah lebih dari 600 
| deradjat Celcius. 

Alat2 jang perlu dari pihak 
Dinas Gunung Berapi sudah se- 

|lesai disiapkan, 12 pos pendja- 
gaan sudah diadakan, begitu 
pula perhubungan dengan radic. 
sewaktu-waktu ada  kedjadian 

| jang penting pemerintan segera 

dapat mengetahuinja. 
Dapat diterangkan bahwa 

Surja adalah pengganti Drs. De 
:Neve jang diberi tugas untuk 
mengadakan pendjagaan dan De- 

meriksaan terhadap gunung Me- 

rapi. 

DALAM BULAN PUASA 
Akan diberangkatkan 

: djemaah : hedii. 
Dari pihak Panitya Hadji In- 

donesia Pusat didapat keterang- 
an, bahwa konperensi PT. se- 

luruh Djawa Barat jang dilang- 
sungkan di Djakarta pada tgl. 
28 (an 29-3 jang lalu, telah di- 
putuskan supaja semua  petii- 

bantu PHI dikabupaten2 Djawa 
Barat berusaha memberangkat- 
kan djemaah2 hadji itu dalam 
Waktu2 jang ditentukan ter- 
masuk djuga dalam bulan Pu- 
aga, «— Ant," 

  

banya kembali ketengah? . 

chusus didalam 
akan datang, sebabnja karena di 

  

Ha DPR Kotapradja Jogjakarta: 

Pendirian paberik es bau dan 
tentjana bezettingsformatie 

diterima dengan baik 
SBKB kontra Predishandbko Mikbarkan 

51, djam lamanja jang dimulai 

pada djam 10.00 pagi DPR Kotapradja Jogjakarta hari 
Kemis jang lalu telah mengachiri 
dangnja dalam bulan Maret jang lalu dengan hasil? jang boleh 
dikatakan memuaskan, karena semua rentjana? jang  diadju- 
kan baik eleh DPD maupun oleh seksi? dan perentjana? pera- 
turan oleh sidang pada umumnja diterima baik hanja dengan 
sedikit perobahan jang tidak bersifat prinsipieel. 

membitjarakan  atjara? 'si- 

DPD pelaksana per- 
soneels bezettingsfor- 

matie. 

Setelah mendengarkan lapor. 

an tiap2 seksi dalam DPR se- 
kitar bezettingsformatie peme- 
rintah  kotapradja, demikian 
pula laporan anggauta DPD Dal. 
har Maksum selaku ketua pa 
nitya formatie pemerintah kota 
pradja sidang memutuskan, me- 

nerima laporan2 itu dan menje- 
rahkan pelaksanaan personeels- 
bezettingformatie 'tu kepada 
DPD dengan - tjatatan, bahwa 
DPD perlu mendengarkan dju- 
ga saran? dari seksi2 DPR dan 
Sarekat2 buruh. 

Djumlah pegawai jang semula 

direntjanakan 288 orang men- 
djadi 207 orang diterima buik 
pula Karena ini mendekati poli 
tik effisient'e tetapi tjukup utk 
mendjalankan — pemerintahan 
kota, 
Rentjana jang diadjukan oleh 

seksi H tentang reorganisasi su 
sunan pemerintahan kota jang 
dimaksudkan djuga untuk effe- 
sientie dan praktischewijze, jai- 
tu mendjadikan 14 kemantren 
dalam 7 daerah pemerintahan 
dalam kota, walaupun DPD da- 
pat menerima, sidang memutus- 
kan untuk membitjarakan hal 
ini lebih landjut dalam atjara 

sidang? jang 

pandang penting 

: 'Djuga diputuskan oleh sidang 
mendesak kepada Pemerintah 

daerah agar pens.cennfods bagi 
pegawai2 jang 'bekerdja pula 
sedjak djaman Hindia Belanda 
diperhatikan (benar2 sehingga vi. 
dak akan merugikan nana 
jang bersangkutan. 

Prodjohandoko tidak 

merasa terima tamu 
SBKB. 

Dalam pada itu atas pertanja- 
an anggauta Banuarli dari Party 
BTurba sekitar pemberitaan da- 

fam harian? di Jogjakarta ten- 
tang protes SBKB tjabang Jo- 
gjakarta jang pokoknja karena 
waktu delegasi SBKB menemui 
Prodjohandoko, Prodjohandoko 

paenundjukkan sifat? jang meng 
hina mereka, Hal Remikian SB 
KB minta DPR supaja memper 
timbangkan dan menindjau kem 
bah kedudukan Prodjohandoks 
sebagai anggauta DPD. 

Pertanjaan? ini didjawab oleh 
DPD jang diwakili oleh Wazir 
Nurie dan Moh. Djumlai, jang 
menjatakan bahwa pada pokok- 
nja sudah beres.  Didjelaskan, 
bahwa SBKB tjabang sebenar- 
nja tidak merasa mengirimkan 
utusannja untuk berunding de- 
ngan Prodjohandoko membitja 
rakan soal bakul2 distopan bis 
Lodji Ketjil Orang? itu jang 
djumlahnja hanja 2 orang ber- 

    

PENGUSUL KEANGGAU- 
TAAN DPR KOTA 

Supaja didjadikan se- 
paronja sekarang. 

Dalam keterangan untuk men 

hindari kesalah pahamun, Wali- 

kota Mr Sudarisman Purwoku- 

sumo menerangkan, bahwa. da- 
lam sidang DPR Kotapradja Se- 
lesa malam jang lalu, adalah 

sdr. Ibnu Mukmin dari Party 
Sarekat Islam Indonesia jang 

mengadjukan saran Supaja ang- 

gauta DPR  kotapraaja jang 
On la kini 50 orang diku- 

ng: mendjadi separohnja kira2 
mena 125 orang, Hal ini Ka- 
rena dipandang lebih effes sien, 
terutamai jang berhubungan de- 
ngan finansieel DPR kotapradja. 

Dengan demikian, maka pem- 

beritaan jang menjatakan 'bah-   wa jang memadjukan saran itu 
Party Sosialis Indonesia dengan 
ini dibetulkan. , 

PANITYA 1 MEI 
TERBENTUK 

Untuk menjambut Hari Bu- 
ruh 1 Mej 1953 jad, di Jogja tlh. 
dibentuk suatu Panitya 1 Mei 
1953 jang didukung | oleh pel- 

bagai organisasi buruh setem- 
pat, Dalam rapatnja itu telah 
dapat ditjapai persesuaian  peii- 
dapat perajaan Harj Buruh jad. 
itu didasarkan atas Persatuan 

Nasional untuk perbaikan nasib 

dan perdamaian dunia. 
Adapun susunan 

1 Mej 1953 falah sbb : sekretaris 
umum sdr. Siamsu  Sumedi 
(Sobsi), Bag. Penerangan sar. 
Sunardi (Komite Perdamaan 
Duma), bag. tafa-usaha sir. Sa- 
njoto (SB.P.U.). bag. Keuang- 
an sdr. Sudjati  Sosrodiarto 
(Sobsi), bag. rapat2-resepsi sdr. 
Aris (SBPU.DLJ.) bag. Kebu- 
dajaan-Olahraga sdr. Suparaa! 
(Lekra) dan sdr. Brahim S. (Pe- 
muda Rakjat), sedang Panitya 
tersebut berkantor didjl. Ma- 

lioboro 18. 

ULANG TAHUN KE V 
S.M.A.JA.I. - NEGERI 
JOSJAKARTA 

Berhubung akan dilangsung- 
kannja peringatan Ulang Tahun 

| ke-V S.M.A/AI pada tanggal 
| 11/12 April 1953 jang akan da- 

tang akan diadakan malam seni 
drama dengan tjeritera ,,ME- 
RBKA JANG “TERDAMPAR 

? gubahan : saudara Jus- 
sac MR. digedung CHTH dimu- 
lai djam 19 00 tepat. 

Perajaan tersebur diusahakan 
oleh Keluarga Peladjar S.M.A / 
AT dengan bantuan TUNAS MU 
DA 

Panitya 

maksud berbitjara bersifat per- 

seorangan sadja dan tidak ber- 
sifat tamu resmi. 

h, bahwa sebenarnja soal bakul? 
itu bukan kompetensi Prodjo- 
handoko, tetapi kompetensi Moh. 
Djumali selaku anggauta DPD 

seksi Perekonomian tetapi wak- 
tu itu ia sedang keluar daerah 
dan diwakili oleh Prodjohando- 
ko. 
Dalam pertemuan antara DPD 

dan pengurus SBKB baru? ini 
telah diketahui, bahwa tindakan 
pemberitaan itu hanja dilakukan 
oleh perseorangan sadja dengan 
kedok SBKB dan SBKB menja- 

takan bersedia akan mentjabut 
kembali pemberitaan itu. 

  
  

Kementerian PPK: 
  

KMENDJAK tertjapainja 

memerlukan penjelidikap dan 
Itndjukan kepada perbaikan, 
Kali gus. 

Disainping maksud untuk men 

tjapai sistim nasional. perlu di- 

perhatikan sepenuhnja Kebutuii 

djuruan jang mendapat Mean 

an sebaik-baiknja. 
Rangkaian S.T.P., — sr. —— 

S.T.M. memberi djalan antuk 
memenuhi kebutuhan masjara- 
kat akan tenaga tehnik, Dengan 
melalui rangkaian itu murid2 jg 
sungguh baik bakatnja dapat 
beladjar terus sampai dipergu- 
ruan tinggi tehnik. 

Peraturan pemerintah no. 37/ 
1950 membuka pintu Unversitet 
Negeri Gadjah Mada bagi me- 
reka. Djuga Fakuitet Tehnik di 
Bandung telah membuka djalan 
itu. Bagi mereka jang memenuh: 
Ukuran jang tertentu fakultet 
Itu terbuka dengan leluasa M e- 
reka jang belumme 
menuhtiukuran Tu 

masih dapafdirer: 
Ne 
seleksi 

Pemerintah mengusahakan 

pendemokrasian itu dengan ke- 
mnsjafan, bahwa “para pemuda 
jang sungguh membunjai bakat 

harus dapat melandjutkan pela- 
diarannja dalam djurusan iang 
dipilihnjs, Akan tetpi pemerin. 
tah pun insjaf pula akan kebu- 
tuhan masjarakat pada dewasa 
ini dan diwaktu jg akan datang. 

Dalam hubungan pembangunan 
maka lapisan menengah dari 
pada masjarakat “kita adalah 
tulang punggung negara. Dalam 

praktek lapisan itulah jang akan 
melaksanakan segala . usaha. 
Pemibngunan dinegara kita, mem 
butuhkan tenaga ahl: tehnik jg 
pandai 'dar Ti dan besar 
djumlahnja.   

tah terhadap nendidikan kedjuruan 
Hai ini dapat dibuktikan dengan angka? jang njata. 

Usaha pemerintah uptik melaksanakan pendidikari nasional 

Lan masjarakat akan tenaga kes 

Murid STP dapat ke per- 
guruan tinggi 

Pendidikan kedjuruan diperhatikan bener2 
kemerdekaan perhatian pemerin- 

(vak) sangat besar, 

pertjohaan. Perubahan? jang di- 

tidak dapat dilakukan dengan se- 

Usaha penjelenggaraan pendi- 
dikan tehnik mengalami perluas. 
an jang besar artinja. Angka2 
jang berikut dapat Nan 

kan hal itu 
Dalam tahun 1939/1940 'ba- 

njaknja sekolah S.T:P., S.T, dan 
S.T.iM masing-masing 36, 7 dan 
2 dengan murid sebanjak 5414, 
1708 dan 1285. Dalam tahun 
1953 djumlah sekolah2 itu mu- 
sing2 mendjad', 142, 29 dan 12, 
sedang djumlah murid masing2 
sekolah itu. mendjadi 24.664, 
4433 dan 1838. 

Disin: ternjata, bahwa banjak. 

nja S.TIP berlipat ampat, mu- 
ridnja berlipat ampat, S.T. iber- 
lipat ampat, muridnja berlpat 
dua Setengah dam S,T.M. berli- 
pat enam, muridnja berlipat t 
setengah, Gijika Siband ng 
keadaan pada tahun 1989! T940 

Angka? itu menjatakan, bhw. 
hasrat para pemuda Indonesia 
Untuk memiliki keahlan tehnik 
bertambah besar. Njata La 
bahwa masjarakat insjaf 
kepentingan pendidikan tebu ik 

guna pembangunan negara! 
Demikian keterangan Kemen, 

terian P.P:K., 
Keterangan diatas d dherfitua 

oleh Kementerian P.P &. brhu- 
bung dengan adanja plakat2 di- 
sementara tempat di Djawa' Te 

ngah jang maksudnja mentjegah 
pemasukan peladjarZ kesekbiah 
tehnik. Dalam pada itu kete 

rangam Inspektur Pendidikan 
Tehnik Djawa Tengah Suftiandi 
(Sudah kita muatkan, red), da- 
lam menghadapi plakat2 'tsb. 
oleh Kementerian P.PK. din Ta 
kan, seluruhnja sesuai denga: 
kenjataan2 dan pendirian ' 
menterian P.P,K, 

  

Didjelaskan oleh Moh. Djuma-' 

  

HALAMAN 2». 

Sokongan berhadiah 

Sedjalan dengan peringatan 3 
tahun berdirinya Madjalah Ga- 
dja Mada, maka oleh Pimpinan 
Madjalah tsb telah dikeluarkan 
surat2 sokongan. berhadiah (se- 

natjam undian). 
Surat2 ini berhubungan pula 

dgn betrouwbaarheidsrit-brom- 
fiets, dan berisi tebakan matjam 
bromfiets apa jang menang pa- 

da rit jang akan diadakan pada 
tanggal 5 Apri itu. 
Surat2 tsb. dapat dibeli dian- 

taranja di Red, Gadjah Mada 
Dji. Merapi. 16. 

Pendapatan bersih dari pada 
sokongan ini, akan diserahkan 
kepada Korban Bentjana Alam. 

PEMERINTAH KOTA- 
PRADJA: 

Sampaikan 7 rentjana 
peraturan kenaikan 
padjak kepada wakil 
kepala daerah. 

Kemis jang lalu anggauta 
DPD Wazir Nurie selaku utusan 
dari Pemerintah Kotapradja te- 
lah menjampaikan 7 rentjana 

peraturan kotapradja jang su- 
dah disjahkan dalam DPR pleno 
kotapradja kepada Wk. Kepala 
Paku Alam dengan maksud agar 
Pemerintah Daerah segera mem 
bitjarakan dan  mengesjahkan- 
nja Ketudjuh rentjana peraturan 
itu jalah peraturan2 untuk me- 
naikkan padjak kendaraan dan 
pelbagai matjam peraturan Jain 
nja. Wki1 Kepala Daerah Paku 
Alm menjanggupkan akan mem 
bitjarakan hal ini: dalam sidang 
DPD Istimewa Jogjakarta hari 
Rebo jang akan datang, 

Seperti diketahui, Pemerintah 
Kotapradja mengharapkan agar 
peraturan2 itu pada tanggal 15 
April jad. sudh harus berlaku, 

KETUA PANITYA GE- 
DUNG LEKRA DI- 

PETJAT 
Dalam rapat gabungan Lekra 

Daerah Jogjakarta, jang diwa- 
kilj oleh Pengurus dan ,Pani- 
tya Gedung Lekra 'baru2 ini 
diputuskan memetjat sdr. Har- 
jono  Hendrokusumo . sebagai 
Ketua Panitya Gedung Lekra 

dan anggota Lekra Daerah Jo- 
gjakarta, mulai tgl. 31 Maret jl 
Dim pada itu kepada sdr Harjo 

no tsb. diberi kesempatan pa- 

Ing lambat sebulan sesudah ke- 
putusan ini, membela diri. 

SUSUNAN PANITYA 
| MEI 1953 

Dalam rapatnja baru2 ini an- 
tara SOBSI dgn organisasi2 bu- 
ruh- massa iainnja di Jogja- 
karta, al. telah dapat dibentuk 
sebuah panitya- untuk menje- 
lenggarakan Peringatan Hari 
Kemenangan Buruh 1 Mej 1953 

dengan susunan pengurus pa- 

nitya : j 
Sekretaris... Umum LI: et 

Sjamsu Sumedi (SOBSI), Se 
taris Umum II : sdr. Bimo Sa 
karno. (Perbepsi), Sekretaris 
Umum III: sdr. Prodjopamudja 

(GSSPDIJ). 

SUSUNAN PENGURUS 
BARU R.K. SOSROWI- 
DJAJAN KULON 

Baru2 mi Rukun Kampung 

Sosrowidjajan Kulon telah me- 

ngadakan perobahan 
nja dimulai dari R.T.2 Zenpai 
pada susunan pengurus R.K. jg 
hatsilnja sbb : Ketu R.K. Sar. 
AHal'm Wk. Ketua Sdr. Rono- 
mihardjo, Secretariaat 1 dan 2 
Sdr.2 Sumardi dan R. Sobogeno, 
Bendahari Sdr. Hadisuwarno 
Keamanan Sdr. S: Rahardjo, So- 

cial & Kemakmuran Sir Pa 
wiromihardjo, Penerangan Sdr. 
S5. Ronomihardjo, Pemuda Sdr. 
S. Hadisumarmo, Wanita belum 

ada, Tjerdik - pandai Sdr2 S. 
Ngadir dan R. Sentot Sajekti. 

ATJARA KEBAKTIAN 
GREDJA2 KRISTEN 

h 5 Apri, 1953. 
Gredja Kristen di Gondokusu- | 

man djam 07.30 Ds. S.P. Pur- 
bowijoga 09.00 Ds. Wijoto. 16.30 
Ds. Wijoto 09.00 R.M. Padmo- 
sudirdjo 

Gredja Kristen di ak. 
09.00 Ds. S. Dwidjoasmoro 16.00 

idem 09.00 Sdr. S. Mardiutomo, 
Gredja Tiong Hoa K'e Tok 

Kauw Hwee 09.00 Sdr. Tjoa 
Tjien Touw “17.00 Ds. Then 
Djien Soei 09.00 idem. 

Gredja Protestan Indonesia 
09.00 Sdr. R. Wawolangie. 

Gredja Pantekosta Jogja Indo. 
nesia 09.00 Pendeta The Kiem 

Koei 16.30 idem.- 
Gredja Huria Krister Batak 

Protestan (HKBP) 09.30 Sdr 
F, Hutagalung, 
Gredja Masehi Pa Hari 

Ketudjuh 09.00 Sir. Tjia King 
Hwat 10.00 Pendeta D. Pattika 
wa, 16 30 Sdr, W. Silalahi. 

Sidang Masehi Effatha 09.00 
Sdr. T, Unawekla 10.00 Pendeta 
Joh. E. Jacob 16.30 mens 
Orang Muda 
  

2 Iki .... 

Tontonan malam ini 
INDRA : "Hurricane Tsland”, 

John Hall, Marie Windsor. 
SOBOHARSONO : ,,The Great 

Waltz”, Luise Rainer, Fer- 
nand Gravet. 

SENI SONO: "Never Say Good- 
bye”, Errol Flynn, Eleanor 
Parker, 

LUXOR : ,,Takdir Ilahi”, Neng 
.. Yatimah, P. Ramlee. 

REX : ,Les Miserables”, Michael 
Rennits, Debra Paget. 

RAHAJU : #Under Capricorn”, 
Ingrid Bergman, Joseph 
Cotten, Michael Wilding. 

WETAN BETENG : , Adventure 
of Captain Fabean”, Errol 
Flyn, Michallene Frelle. 

MURBA : ,Sin Ye Kong Che”, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

JHadjipamoro Babat Peng- 
ging”,    
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. aja 
41952. 

2. Supaja . nek “Neng 

pemulihan bagi "masing2 Resor | 
Wwaj jang berhak. 

3. Pemeriksaan kembah: bu- 
ruh anggota Sebda jg tlh dipe- 
Mat, berhubung adanja perkara | 
pekerdjaan dalam kota. 

4 Segera diadakan penjele- 
siian mengenai mutas: terhadap | 

: otortoom. k 

- Diantara Ik, 18 yana png 

2 | jakan 100 

  

  

1 — Pa Soo 
at tan- Tjien Giam telah mendap 

argaan berupa. arlodji 
ne berikwaa en Daik. 

TT 3   
an fu telan dilakukan perpi- 

ana Ka Manna yg. 

  

| penggantinya 
ang Tn dari Pee 

Mp ir Eor) 

    

    

  
: Tanggal 1 10-4 jaa. be Spasar- 

tan 5 larang” akar mera- 

n berdirinja bank 
tersebut jang kini dipimpin E.E. 

Hugenholta sebagai 

  

   

   isaris. 1 
Is Ea buku tahunan jang ke- 
0. selamagtahun 1952. bank itu 

“telah mentjatat “keuntungan Rp. 
43.500.— sedang” tahun sebelum- 

urat? | nja Rp? 78.100.—    
dudukan din keahhannja. “Ag 

7. “Menindjau kembah gadji 
dari para tukang (harian) d'- 
ge ap re Wi dgn keahlian masing2 

FA (Kor). 

KONPERENSI DJAPEN | 
SELURUH. KEDU 

Dengan bertempat di Kebu- 
men pada tg. 1 April ini diada- 
kamk 1 dinas antara ke 
pala? Djapen kabupaten dan ko 

' tapradja diseluruh Kedu. Atja- | 
| ra terpenting dalam komperensi | 
  

tsb. antaranja mengenai mas' 
alah penerbitan, kelebihan pe- 

: Te Ha mini keamanan gi 

ba PNM MENUNTUT 

  

25 TAHUN BEKERDJA 
Mendapat penghargaan. 

"Baru2 ini Kantor Aniem N.V 
a Magelang telah ditutup tidak 
mmelajani publik, karena pada 
harj itu dikantor tsb. sedang 
diadakan upatjara pemberian 
tanda penghargaan kepada 3 
orang pegawai Aniem jang te- 
iah bekerdja dengan batik pada 
perusahaan tsb. seiama 25th. 
Ketiga orang € tsb masing? ' 

) 3 ana TAN 
Toewan2 dan Njonjah2 Apa 'cadeaux 

    

Pen 

Kita selama sedia hastag barang : : naa 

Hk PERHIASAN: MAS-INTEN 
sx LONTJENG? TEMBOK, GONG - WESTMINSTER 

3 & BARANG? ALLUMINIUM & PERAK & 

£ MATJEM2 ARLODII2 “dan lain-lain. 

Harga melawan: 1, service temtu memuaskan. 

484 1 

- Djumlah buku PeaNGAn jang 
selama 1951 hanja 2.992 buah, 

1 1952 naik mendjadi 3.832 
“dan itu dim h penjimpan2 | 
jang terdiri dari 868 orang In- 

. donesia, Ln “warganegara 
Indonesia .baru",/ HO61 orang 
asing dan 185 dngAtisasi2. 
Usaha 

baru adalah | Simpanan | 
uang Na MAA arah berupa 
perangko 

    

       

    

   

| ,Schoolsparen met 
zegels”. Djumlah penjimpan dari 

golongan ini tertjatat 324 orang 
murid jang rata2 .mempunjai 

uang tabungan masing? Rp. 
13.90—, — Ant. 5 

KLATEN : ,   
  

Perbaikan 
mong desa. 

' Dari fihak Secretariaat De- 

wan Pimpinan P.N.I. Klaten di- 
dapat keterangan bahwa dalam 
conferens.nja baru2 ini, jang di- 

Kumdj ji oleh 19 ranting dan 
mewakili 2000 orang anggauta, | 
disamping membtjarakan la- 
poran2 dan usaha2  consolidasi 
kedalam, djuga menghatsiikan 
beberpa keputusan a.!. mende- 
sak kepada Pemerintah (Kemen 
terian Dalam Negeri) : 

“ Supaja: IL a. Sambil me- 
nunggu status Pamong desa 
MN Pa na mereka 

nasib pa- 

Patjinan 115. 

Djokjakarta, 
untuk hari-hari 

SILAHKAN DATANG. 

  

PROF 
HI. Mendjawab 
Tuan/Nona/Njonja. 
pergian promosi, 

obatnja kurang tenaga en 

  

ARTI Toba TWAmAh ASTROLOOG OCCULTIST. 

sprc. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

setiap pertanjaan dari | 
Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

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

tidak tjotjok atau telat, (Rahasia disimpan). 
| Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). 

“Djam beng. B5 41 “Hotel . GARUDA" 
21-4.. , abang Me dasi 

Ak Hi 

hati sanubari 

Djuga ada sedia sepesial 
linu. Perempuan datang bulan 

  

sudah 

Tugu 

  

     

  

u -perlu 'sikmpuntak baka ini. “Bestidak 
: “dibatja sendiri, masih berguna sebagai ke- 

nang-kenangan anak tutju Maen hari. 

  

Na 
— Jogjakarta. Ba 

  

Chalaja ramai terhadap buku | 
END UKAN JOGJA" sangat 
ijata tjetakan | 

habi s tergjual Sen 
ke I dalam tempo 

A 

—
 

Yi “Telp. 000 — 901 

na jang terhitung ! 

    

   

     

  

   
   

   

    

    

    

    
    

   

    

   

jang selatan Na Di 
member: hatsil, liberj tundjang- 
an 'buat Lurah “kali upah te- 
rendah pada masa sekaring, 
Tjarik 3 kali dn lainnja 2 kali 

Seperti diketahu. kepada me- 
reka jang  penghatsilannya ku- 
rang, oleh Pemerintah telah di- 
beri tundjagnan buat Lurah Kp. 

100, Tjarik Rp. 50,- dan Ia: nnya 
Rp 25, dan Rp. 20,- dengan 
pengertian bahwa djika Lurah 
tiap bulan menurut taksiran 
mendapat ktsil Kp, 8U, mereku 
Rp. 10,—- begitu  selandjutnja 
Rp. 10,-  ebgitu  selundjurnja 
buat Itjarik dam sebagiannya. 
b., Tanah2. OS (Ondenemings- 

grond) tanah per usahaan jg. 
berlumytidak dikembalikan ke 

- pada fhak perusahnan, su- 
paja diberi kerdjakan kepada 
lam miskin dengan tjara pe- 
Sarapan jang laZim berlaku 

Iitempat masing2 (tata tjara, 
desa). 7d 

TI. Kepada fimak Kabupaten 
Griesak supaja TanahZ kas 

desa jang kurang memberi 
hatsti, diberikan kepada tan. 

. pengindung, dudjadikan da- 
nah sanggan pekarangan 

gian edisi 

Menurut NRC, djadi dari Mr. 

ngadjukan pengaduan kepada 
mahkamah di Den Haag terha- 
dap Negara Belanda dan atas 
dasar peraturan2 pemerintah 

| Belanda, menuntut penggantian 
| Kerugian atas kematian sua 

.nja itu jang dibunuh-dengan se- 
! tjara tidak sjah. : 

1 

    
NRC menulis, bahwa negara 

! Belanda dalam perkara itu men- 
tjoba untuk membebaskan diri 
dari, kewadiibannja tidak atas 
dasar penolakan tentang kehe- 
naran Kenjataan, tetapi dengan 

alasan jang ditjari-tjari jang 
mengatakan, bahwa Nederiand 
tidak “bertanggung djawab atas 
tindakan2 jang dilakukan oleh 
alat2 “kekuasaan pemerintah 
Hindia-Belanda. Dikatakan, bah. 

aa tindakan? itu hanja dapat 
"menimbulkan tanggung djawab' 
“untuk Indonesia, sehingga tang- 
gung-djawab tersebut dengan 
adanja penjerahan kedaulatsn 
kepada R.L., Tg PN 
RX. 2 

“Dalam pada itu mahkamah 
Belanda berpendapat, bahwa 
Negara Nederland betul2  ber- 
tanggung djawab atas tindakan 
pembunuhan Mr. Dr. Nasution 
itu. : 

“Oleh NRC itu tidak dikabar- 

kan putuSan apa jang diambil 

| oleh pengadilan di Den Haag 

  

  

! 

Dr. Masdulhak Nasution itu me- | 

' 

(Kor). ' 

? 

KDAULATAN RAKPA'TP 

  Mn napa nga. 

— RENUNGAN PASKAH 
“(Oleh : K Mosul adan 

Na »Anak Manusia itu akan diserahkan ketangan 
Orang, lalu oran 92 itu alcan membunuh Dia Se- 
telah. Ia dibunuh oleh mereka Hu, maka pada 
hari jang ketiga Ia akan Pang it pula, (Mar. 

x Dp us 231) 

ARI Raja Paskah semula diperintahkan oleh Tuhan kepada 
umat Israil, untuk 2 ering ati 

taan Ibrani, 
N bera tan terus (Keluaran 12:13: Je- 

spaskah” berasal dari j 
berlalu. memelihara 

setiap tahun. « Perkataan 

jang mempunjai arti: 

saja 31:95). Hari Raja ini utk memperingati kelepasan Umat Israil 
dari pembudakan radja Mesir, tidak karena usaha dan kekua- 
taannja sendiri, melainkan oleh Malaikap jang mendjadj suruh- 
an Tuhan. 

Selandjutnja hari raja itu utk , 
memperingati hari2 kematian 
dan kebangkitan Tuhan Jesus, 
hal ini bukanlah karena bikinan 
manusia, seperti: 
orang menuduhnja, ' melainkan 
dinjatakan dengan tegas dida- 
lam Kitab Sutji, bahwa Tuhan 
Jesus adalah kenjataan dari 
pada jang pernah  dikerdjakan 
oleh Tuhan terhadap umat Is- 
rail. ,,Karena sudah tersembelih 
paskah kita, jaitu Kristus”. 
(1 Korintus 5: 7).   

an Dalam Negeri pemerintah I 
L dan pada waktu penjerbuan ' 

    

Hari raja jg semula hanja di- 
peringatj oleh umat Israil. ke- 
mudian mendjadi pula hari raja | 

 Djanda Mr Dr. Nasution me- 
ngadukan Nederland 

“Mengenai dibunuhnja suaminja 
dalam tahun 1948 

'URATKABAR Belanda ,.Njeuw Rotterdamse Courant” ba- 
seberang lautan” 

sebuah tulisannja. tentang laporan jang disusun oleh Commissie 
Achterstallige Betalingen di Nederland antara lain menulis ten- 
tang perkara jang diadjukan kepada pengadilan di Nederland 
oleh njonja Masdulhak H, Nasution, jaitu djanda dari 
Masdulhak H, Nasution jang ketika dilakukan penjerbuan ten- ' 
tara Belanda jang kedua terhadap Jogja dalam bulan Desen- 
ber 1948, telah dibunuh dengan sewenang? oleh tentara Befan- 
da (anggota KNUL) setelah diambil dari tempat kediamannja 
di Kaliurang atas perintah pihak atasan Belanda. 

tertanggal 31 Maret dalam 

Mr, Or. 

Perkara diadukan dalam 
bulan Aprii 1940. 

Dalam pada itu menurut ke- 
terangan jang didapat di Dji- 
karta, pada waktu ini “djanda 
Mr. Dr. Nasution itu bersama 
anaknja tinggal di Bandung. Ja 
permulaan mengadjukan penga- 
Guan diatas itu pada bulan April 

tahun 1949 dan pengatjara (ad- 
vocaat) jang mengurus perkara 
tersebut pergi ke Nederiana. Ke 

terangan mahkamah Belanda 
jang AN bahwa Negara 

Belanda “betanggung  djawah 
atas ea Mr. Dr. Nasuton 
itu diberikan dalam si idang bu- | 
lan Pebruari jang lalu Kini per- 
kara tersebut masih belum pu 
tus. 

Ktp Dr. Nasution dulu ketika 

masih hidupnja mendiadi bupati j 
diperbanfukan pada Kemente 

Belanda kedua ia dipekerdjakan 

pada kantor wakil Presiden Hata 
ta jang waktu itu mendjabat 
sebagai Perdana Menteri R.I. 

Sebagai diketahui, pada waktu : 
penjerbuan Belanda kaedua di 

“Jogja itu selain Mr, Dr. Mas- 
dulhak Nasution, tidak sedikit 
orang? terkemuka fainnja jang 
diambil oleh tentara Belanda 
dari rumahnja dan kemudian di- 
bunuh dengan tidak diperiksa 
dulu diantaranja kepala Djawa- 
tan Pos Tiigrap dan Tilpon Sw- 
harto, pegawai tinggi Djawatan 

sebahagian. 

.ngan 

  
Ia disengsarakan: 

    

  

'but HARI 
'RENA DARA 

  

bagi orang Kristen, dan achir- 
nja diakui oleh dunia mendjadi 
hari raja internasionai. 

,Anak Manusia (Tuhan Je- 
itu akan diserahkan keta- 

orang, lalu orang2 itu 
akan membunuh Dia,,. Ini telah 
terdjadi pada sekitar tahun 30. 
Pada waktu itu Tuhan Jesus di- 
serahkan oleh muridnja sendiri 

jang bernama Judas Iskariot 
kepada orang2 jang bentji ke- 
pada Tuhan Jesus. Ia disalibkan 

sus)   
Gan meninggal diatas kaju salib., 
itu, pada hari Djum'at, 

siang harij 
djam 3 

dan. waktunja me- 

Paskah. Sebentar lagi orang 

IE: 
l 

| 
banjak jang berkumpul di Jeru- | 
salim, tempat Tuhan Jesus di- 
salibkan, akan 
domba, 
jaan harj raja Paskah. 

Hari Minggu pagi, masih agak 
gelap, Tuhan Jesus tel: bang- 
kit, kuburan telah osong 
orang2 perempuan jang datang 
kesana telah melihat kubur jg 
terbuka, sekedjab kenmsidian da- 
tang Malaikat, jang ” memberi- 
tahukan, bhw Jesus telah bang- 
kit, dengan firmannja: ,,Apakah 
sebabnja kamu mentjari JANG 
HIDUP diantara jang mati? 
Tiada Ia disini, melainkan Ia 

sudah bangkit. 
mandi perkataannja kepadamu 
tatkala Ia lagi di Galilea”. 
Apa jang telah Gikatakan 

oleh Malaikat itu sesuai benar 
dengan apa jang dipesankan 
oleh Tuhan Jesus, lama sebelum 

dibunuh oleh mereka itu, 
pada hari 
bangkit pulz”. 

Demikianlah HARI MINGGU 
adalah hari kesukaan bagi umat 
Kristen, karena pada hari itu te- 
lah bangkit Tuhan Jesus 
kubur, memberitakan kemenang- 
annja beriawanan dengan maut. 

Hari itu didjadikan hari pengu- 
tjapan sjukur kepada . Tuhan. 
Hari itu disebut hari MINGGU, 
artinja: harinja dominee, atau 
harinja Tuhan. Umat Kristen 
menghentikan segala pekerdja- 
annja, agar dapat ber-sama2 
pergi ke geredja memudji nama 
Tuhan, karena kelepasan jang 

Bi etan diadakan oleh Tuhan Je- 
sus, anaknja jang tunggal. 

Hari raja Paskah boleh dise- 
PASAN KA- 
Pada waktu 

umat Israil aim hamba di- 
negeri Mesir, mereka makan da- 
ging domba paskah. sedang da- 
rah dombanja jg disembelih di- 
pertjikan pada pintu2 muka ru- 
mahnja. Pada malam itu, ke- 

malaikatulmaut berdjalan 

sepandjang rumah2, ketika me- 
hat darah domba, lalu berkata: 
pasah, pasah, (lalu, lalu). Te- 
tapi rumah jang tiada mempu- 
njai tanda itu, anak2 sulung 
jg berada didalamnja dibunuh. 
Kedjadian ngeri ini menjebabh- 
kan umat Israit mendapat Kele- 

pasan dari perhambaannja, dar 

menjembelih | 

guna kelengkapan pera- 4 nis Geugjes mengenai soal2 In- 

Ingatlah bagai- | 

|   
"Setelah Ia 

maka ! 

jang ketiga Ia akan! 
2 5 5 ? 

mang bertepatan pada hari raja | Ti Negeri kemarin pagi an- 
| tara 

disediakan oleh Tuhan, 
Kanaan. 

Pun Tuhan Jesus jang men- 
djadi domba paskah, telah -me- | 
ngadakan keselamatan bagi 
umatnja. Dengan mata djasmani | 
orang melihat: Jesus sengsara, | 
disalihkan' dibukit  Djoldjota, | 
mati, dikuburkan, pada “hari jg | 
ketika bangkit pula, Dengan | 
mata rohani orang dapat meli- | 

hat, Tuhan Jesus menanggung | 
segala dosa umatnja atau ma- 
nusia jang mau pertjaja kepada 
nja, Ia mendapat hukuman. Kar | 
rena dosa manusia jang ditang- 
gungnja. Setelah - selesai “pe- 

nanggungannja, Ia hangkit: Ia 
menang dengan akibat dosa: 
maut. Ini akan tanda, bahwa 
barangsiapa jang mau pertjaja 
kepadanja, akan mening pula 
dengan maut, bukan maut djas- 
mani, melainkan maut rohani 
dan akan mengalami hidup jang 
kekal didalam persekutuan gn 
Tuhan di Sorga. 

Po.A. dian A.R : 

HUBUNGAN UNIE 
Tak perlu diper- | 

| 
tahankan. 

Dalam sidang Madjel's Ting- | 
jang membitjarakan ang- 

Kementerian 

jaitu 

garan-belandja 

Jan telah berbitjara ang- 
gota P v.A, Deireu, anggota 
Anti-Rovolutionnaire Partij Al- 

gra dan anggota Partai Komu- 

donesia. 
Bak Dedreu maupun Algra 

mengemukakan bahwa tidak 
perlu hubungan Indonesia dan 
Nederland dalam - ikatan Unie 
dipertahankan dan kedua pem- 
bitjara menghendak: agar hu- 
bungan Na kedua negeri itu 
diselenggarakan seperti lajak 

antara negara2 demokratis. 
Menurut Algra sg'kap pemerin- 
tah Belanda disekitar peristiwa 
Blitar” dan ,/Talisse” bersfat 

ragu2. 
Geugjes (CP -N.) dalam kete- 

rangannja mengemukakan ada. 

nja pertentangan jang tadjam 
antara keuntungan besar jang 
didapat oleh modal kolonial de- 

ngan keadaan kemelaratan rak- 

jat jang hebat di Indonesia jg: | 
d sebabkan antara lain oleh po- 
ltik gadji perusahaan2. Belanda | 

jang pekerdja 
bangsa Indonesa. Keterangan 

  
mendiskriminir 

| diberikannja kepada ,,Antara” 

dari: 
| bahwa pemerintah Belanda me- 

  

| 
| 

Menteri Luar Negeri Luns jang | 
| 
| 

baru2 ini adalah 'bukt: djelas | 

milih pihak modal kolon'al dan 
bersikap tak atjuh terhadap Ke. 

makmuran Indonesia. Demik.an 
Meme — Ant, 

    

ERA a pelajaran 
nasional 

Pelajaran intorinsuter oleh Pelai 

dengan Coasters i 

Maan Perhubungan Ir. Djuanda, atas pertanjaan seki- 

tar persoalan ,besehikking 

san oleh pemerintah Indonesia diluar 
2 ke-45 buah coasters jang dipe- 

negeri dan jang akan 

mulai tiba di Indonesia pada per tengahanm tahun ini setjara ber- 

angsur?, menja takan bahwa conster2 tersebut akan diserahkan 

kepada perusahaan pelajaran Pelni jang menjebarkannja dila- 

pangan perhubungan laut diseluruh Indonesia. 

Pelni sendiri, demikian Men- 

teri Djuanda, dimaksudkan akan 

mendjafankan pelajaran interin- 

suler di Indonesia seperti jang 

(“didjalankan oleh K.P.M. dan di- 

samping itu Kepada perusaha- 

lan2 pelajaran partikelir jang 

| ketjil2 masih akan diberi ke- 

sempatan untuk menambah hii- 

bungan pelajaran antara pulau 

kepulau.. 

Djakarta Uloyd kepu- 

njaan negara. 

Ditanjakan tentang berita2 jg 

menjatakan, bahwa perusahaan 

pelajaran Djakarta Lloya akan 
menutup perusahaannja, Mente- 

-ri mengatakan, bahwa perusa- 

haan pelajaran tersebut kini bo- 

leh dikata sudah mendjadi mi- 

lik pemerintah, karena saham2 

dari pada perusahaan pelajaran 

ini sudah dibeli seluruhnja oleh 
Bank Negara, Pada saat seka- 
rarg ini memang diadakan su- 

atu statusguo didalam perusa- 

haan pelajaran ini, Karena dgn 

hanja mempunjai dua buah ka- 
pal sadja, pula jang harus me- 

ngalami perbaikan2 tidaklah 
bedrijfekonomis sekali dan tak 
dapat dipertanggung “djawab- 
kan. Maka untuk dapat meng- 
usahakan DANA jang seba- 

BANTENG RAIDERS SER- 
GAP SARANG - 
PENGATJAU 

Baru? ini satu Kompie Ban- 
eng Raiders menjerang kedudu- 
an pengatjau jang berkekuatan 

& H0 orang di Mengser (4 7 

Km Timur-Laut Bumiaju), 
Korban pengatjau : 
28 orang mati, 2 orang ter- 

te 

ka: 
ap 

| tawan, 3 senapan, 2 pistol dan 
| sebuah afslijper brer di rampes. 

Fhak Banteng RaWders tak 
Pe korban seorangpun. 

(Kor). 
  

Import 20. 000 ton te- 
pung gandum 

ARI kalangan djawatan Perindustrian didapat keterangan 
bahwa untuk waktu Djanuari sampai April 1953 diberikan 

kesempatan guna mengimport 

harga 31.2 djuta rupiah cific. 
14.009 ton kebutuhan industri 

rakat umum. 

Mengenai tepung jang akan | 
diimport semuanja adalah non- | 
berhubung IWA allocatie telah 

habis. Dinjatakan selandjutnja | 
bahwa para importir diwadjib- | 
kan memberikan tahu kepada | 
Kt. Urusan Perlengkapan dan | 
Persediaan di Diakarta setelah | 
barangnja datang dan tentang | 

pendjualannja, berlaku aturan2 

dari Kt. Pengendalian Harga. 
Sjarat2 mengimport | adalah | 

  

| yatan Perindustrian 

|ajumlah itu, 

20.600 ton tepung gandum Se- 

Djunifah “ini di dasarkan atas 
dan 6.090 ton kebutuhan masja- 

importir nasional jang menda- 

pat pengakuan sebagai P. & D. 

impontir dan harus mendapat- 
kan indent order dari perusa- 

haan2 guna kebutuhan 3 bulan 
dengan persetudjuan dari Dja- 

Importir 

jang mendapatkan order terse- 
but dapat tambahan 4075 dari 

jang mana dapat 

didjual dengan bebas guna me- 

menuhj kebutuhan umum. 

ik-baiknja oleh Djakarta Lloyd 

ini. menurut pendapat Menteri 

perlu sekali " ditambah kapal2 
| lagi. 
| Menurut keterangan Menteri 
Djuanda seaaatutnga direntja- 

nakan pula untuk mendjadikan 
Djakarta Iloyd ini sebagai su- 
atu perusahaan pelajaran jang 
akan menjelenggarakan pelajar- 

an samudera terutama sekali 
dengan negara2 tetangga seper- 

'ti Burma, India dan Thai. Un- 
ttik ini maka diperlukan seku- 
rang2nja 4 buah kapal jang.ma- 
sing2 berukuran 10.000 ton. 

Pengangkutan kapal? 
tenggelam segera di- 

mulai, 
Atas pertanjaan tentang pe- 

kerdjaan mengangkut rangka2 
kapal jang. tenggelam dilautan 
Indonesia sewaktu peperangan 
dunia kedua jang lalu, Menteri 
menjatakan, bahwa sudah ter- 
tjapai suatu kontrak dengan 
pengusaha2 partikulir Djepang 
dalam lapangan pekerdjaan ini 
Gan pada waktu ini sudah tiba 
kurang lebih 40 orang dari pe- 
ngusaha Djepang itu di Indone- 
sia jang akan segera memulai 
usahanja. Jang akan diangkut 
menurut. Djuanda pada achir 

keterangannja, ialah kapal2 jg 
tenggeiam  dipelabuhan “Teluk 

Bajur, Belawan dan Surabaja. 
— Ant. 

u TRAINING CENTRE" 
Den biaja Rp. 4.000.000, — 

Telah datang di Balai He uber 

Surabaja.utusan2 “dari Kemen- 

terian Perburuhan Djakarta 

Soetikno Boudihardjo kepala ba 
gian latihan kerdja Djawatan 
Penempatan Tenaga dan H.A. 
Talbot,: LX.O0, - expert dari Ke- 

menterian Perburuhan bersama 
Soeseno, kepala Kantor Penem- 

patan Tenaga Djawa Timur, 
untuk ' mendjelaskan tentang 
maksud pemerintah guna men- 

dirikan sebuah pusat Training 
Centre” dikota Surabaja. 

Pusat ,,Traning Centre” terse 

  
   

but bermaksud mendidik te- 

naga2 Indonesia didalam . ber- 
bagai lapangan pekerdjaan 
perindustrian, tetapi bentuk 

pendidikannja dirupakan sesu- 
atu perusahaan besar. 

Untuk keperluan pend n pa- 

berik dengan alat2 sinja di- 
sediakan kl. Rp. 4.000. 000.- se- . 

dang tanah jang daa San kasi 
ada “seluas Ik. 5 ha, diatas mana   kelak djuga akan Gibangun pe- 

. rumhan2 bagi pekerdja2 . pada 
»Training. Centre” itu  Penin- 
djauan2 untuk mentjari tanah 

| didalam Kota Besar Surabaja, 1g 
sekiranja mentjukupi sjarat2 

bagi pendiriannja ,,Pusat Trai- 

ning Centre” tadi, diadakan 
bersama-santa oleh utusan2 Ke- 
menterian Perburuhan Djakarta 

tersebut dengan  Soerja, wakil 

kepala Perusahaan Tanah Kota 

  

tadi. Demikian NRC. Pertambangan Lasut dll. — Ant. | berdjalan menudju negeri jang | hanja dapat : didjalankan oleh | — (Kor). Besar Surabaja — Ant. 

      

  

    

  

     

  

Lek unTuk 

Tang 

PIA NA JAE     

seorang Samurai. 

merupakan 

.ka an. 

salin): 

    
    

   

ANN Ta 
Urin PIA Tie 
(ella AA PN 

KUA 

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

Dengan minum Anggur 
badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
jang dirinja ingin disebut Djantan, 

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

“at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 
tjok, dapat bulan perut sakit, kepala 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
kit, itu semua dapat disembuhkan. 
ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua /mau- 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 

satu penolong jang besar. , 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 

1 penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
Chasiatnja Anggur ini, 

rah jang kotor, bikiu bantjar air susu dan menjegah 
segaia demam (meriang) jang 

bagai seorang. ibu jang baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
“ YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 

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

REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA 
pede TOKO2 OBAT DAN TOKO PF. & DD, #eluruh 

   PL UEA 

Bee 

  

    

                          

     
   

        

     

  

   
   

  

     

  

kuat ini, 

sering pusing, 

tidak gumbirah 

teru tama bagai 

membikin bersih da- 

sangat dikuatirkan   

                                
        

  

Malioboro 
Kranggan Barat 128, Semarang. : 

  

orang jang tidak tahan 
kena angin, kaki, ta: 
ngan rasa dingin, dja- 
lan kurang kuat, tjaha- 
ja muka putjat dan 
kurang nafsu makan. 
Bagi orang jang sudah 
landjut usianja, djamu 
ini sangat berguna. 

IBOE 
PENA NN 
35 

      
      

      

  

OJAMU. 

7ap    
Jogja. 

  

  

  

Terbit istimewa! Ganti pakaian! Lembaran tambah. 

  

Oplaag tambah. 

TGL. 5 APRIL 1953. 

TAHUN VI. 

Apa dan Siapa: Mas SUDARJO TJOKROSISWOI &, 

PENULIS APA DAN SIAPA. 

Spionase contra Spionase: 3 POTONG BADJU 
PEMBAWA MAUT. 

Suka Duka : 

Skets Masjarakat: Omong2 tentang Masjarakat. 

BESI DAN TULANG (Novel oleh Badaruzzaman). 

  

»SAJEMBARA MLP. - 5 - TAHUNAN” dimulai ! 

  

NS aa aa ana 

  

OF THE ROYAL MOUNTED 2) 

TUGU 42 —— JOGIA. 

  

   

  

  KING 
NP Kena 

  

     

  

   

3 da 

Gracous. Pep 776 AV 
MOLINTIE, #DERP ME, 

wat LL. DO? 

  
nja makin buruk ! 

27 HEE MUA TOOFEA Top sad 
2 t CAR... AND TAS Gbu 

, Pa 15 SETTING, 

  

  

spa Bekana ! Ia seorang polisi! Apa jg. ha- 
rus saja kerdjakam ! Ia terlain berat un- 
brt WMWKUNG Hanna dan 

smk Kan b 

STOPPING BACK THERE TO DOAWAY KITA Jk 
KING PUT ME KAY BEHIND HATCI Dana 2 | 
HM! KHATS TAT IM THEROAD Bean, 

      

  

miembebkstlim diriku “dari 

  

(4s CAR 15 DEOEANNG WATER... LOT2 OP - 
HIS MOTOR 15 BOJLINES TENT THAT JUS 
ah SOON HAVE MY REVENSE ON 
An an nalar e 

  

  

ti tadi untuk — Mobil si Hatchepk mengehutr kam @ 

  

susah buat itu! Air dlm. me sinnja. men, 
hawa- King, maka saja sekaring didih ! Apakah itu bukan ke betulam bas 

diauh tagi dari Hatcher,...... giku ? Saja segera dapat membalas bu, 

Hmm! Apa itu jang nampak . djang jang hendak membikin susah saja, 
didjalan | 

 



  

  

buhasia 

..n kemada” 

“ 

sia hee: kini sedang 

Mean Sena 

      

   

  

Sar, Winetou rupahja 
orang pemlatja jang 
ti Na Babame dengan 
tang lulusnja 4 Orang guru ba 

amat teli- 
berita tem 

hasa arang ia tanja: Apa | 
IK unja antara kata2 , an 
taeranja memberi 
Rab aga pakaian ke-| 
pada” dengan ,,4 orang 
deatia. Lulus udjian 
t Perantjis 
'gune B1 Semarang. 

  

menebak, kata8 , antara. 

nja memberi pakai- 
itu kesasar Se- 

mata - mata. Dan bukan April- | 
... Se Wo mag en ate 

hditis. Naa La nja he tb jutnja kawan? B ap “n0nggae ae Tara Winetors | 
mendapdt 
sehingga tidak terdjadi lagi sa- | 

ai 

ras 

| sebut diharapkan selesai 

  lah. 
Howgh! Horwgh! Howgk! 

  

17.45 Sambil minum teh 
  

JOGJAKARTA : 

PAMERAN KESEHATAN , 
SISI DIBUKA 

1 dihadliri oleh para 

dolgter, hari Kemis jang lalu 
bertempat di fakultet kedokter- 

an, kedokteran gigi dan Phar- 
masi Universitet negeri Gadjah 
Mada Mangkubumen Jjogjakar- 
ta, telah d'iingsungkan pembu- 
kaan pameran Kesehatan Gigi 
jang” di selenggarakan oleh 
Persatuan Dokter Gigi Indone- 

metlarig- 

Sur | kongresnja jang ketiga 

Pen arta, 
1 itu dipertun- 

nntna. Ibagai matjam tjara 

meranvat gig: sebugai salah sa- 

tu sjarat memelihara kesehatan 

badan manusia, gigi2 imitas:, 

alat? kedokteram gigi, din gam- 
bar2 jang memberikan besar- 

nja bahaja untuk kesehatan dan 

bentuk badan, djika ggi ti- 

dak diperhatikan perawatan Se- 

hari2-nja. , 
Sementara itu dapat d' terang 

kan disini, hohwa pameran gigi 

in: termasuk salah satu atjara 

“Pekan Kesehatan Gigi jang ti- 
AA Sp di Jogjakarta. berhw- 

Ta ae an Kongres 

Atjara2 “eng jang atuga 

bersifat membawa masjarakat 

Dental Minded, akan memutar 

film untuk umum, pidato2 rad o, 
12 bulletin den pema- 

2. 
Dapat dikabarkan djuga, bah 

wa pameran ini dbuka untuk 

umum terutama untuk murd2 

sekolah. I 

PERSIAPAN KONGRES 
PERDAMAIAN DUNIA 
Dalam pertemuan jang diada- 

kan oleh Komite Perdamaian Du- 

nia Daerah di Jogja baru2 

telah dapat dibentuk panitya ig. 

bertugas menjelenggarakan kon. 

gres daerah Jogia. 
Panitya tersebut tera dari 

Presidium jang diketuai oleh 

sdr. Prof. Ir. Purbodiningrat 
dan Badan Pekerdjanja jang 

dipimpin oleh Sekretaris Umum 

I dan O sir2 Sunardi dan Sun- 

sio. 
Kongres itu nanti diselengga- 

rakan dengan maksud untuk 

mengadakan understanding di- 

antara segenap lapisan Masjara- 

kat dari pelbagai golongan dan 

aliran untuk membela perdamai- 

an dunia. Selain itu djuga me- 

rupakan 'persiapan-meniongsong 

es Nasional dan Kongres 

Bea aa Sedunia jang akan 

datang Ta Fs 

P.P.T.I. DIBEBERAPA 
ET EME 

Djalankan aksi seperti 

P.P.TL, Jogja. 
Pengurus Besar Persatuan Pe 

ladjar. Tehnik Indonesia mnta 

dikabarkan bahwa sampai hari 

ini telah diterima laporan On 

tjabang2nja di Palembang, Ban 

dung, "Tjirebon, Madiun, Mage 

Jang Pekalongan, jang telah 

beraksi seperti PPTI Jogja, jak- 

mi menjebarkan surat2 pernja- 

taan, sepert: jang Pn kita 

kabarkan 

  

80.000 ANAK JE. TAK 
MASUK SR. 

Diharian Kedaulatan Ra “fat 

jang terbdr tanggal 11 Maret 
1953 dalam ruangan berita Jo- 
gjakarta ada termuat djumlah 

80.000 anak jang belum. dapat 

tempat idisekolah ra'jat. Mung. 

kim. dalam tahun peladjaran 
1958 / 195) mareka akan men- 
dapat. prioriteit, Tah2an, 

f Jang saja sesalkan, mengapa 

sampai djumlah. jang begitu 

besdr oleh DPRD Istimewa Jo. 

gjakarta tidak dibitjarakan ataa 
ada indsiatp untuk dimasukkan 
dalam MET anna sedang 

kan anak2 SR. Tionigho4 jang 

ditutup oleh Kem. PP dan Kdi 
Jogja dengan ramai2 dibitjara- 

kan Apakah tidak lebih ba- 

ik  memperdjuangkan “nasib. 
80000 anak dari djumlah hanja 

1000 amak ... ? Bukankah jang 
10090 “itu sudah ada panityanja 

dan Inna” geo pn Kem. - 

TPURWOK or ARDI o 

kal ik Jas 

  

ini | 

an 

GEDUNG 'DJAWATAN 
— PHARMASI NEGARA 

. Dengan biaja sebesar | 

Rp, 45.000-000.— 
Dilangsungkan sesudah upatja 

iya perletakan batu pertama ba- | | 
gi pembikinan gedung Djawa- 

Ta Pharmasi Negara, jang ter- 
letak di Djl. Pertjetakan Ne- 
gara, Salemba, Djakarta. 1 

| Penjelenggaraan pembikinan 
gedung itu akan dilakukan di- 
bawah pengawasan  Djawatan 
Gedung2 Negeri. Kementerian 
Pekerdjaan Umum, Biaja pem- | 

e bikinan gedung Djawatan Phar- 
“masi Negara diatas tanah selu- 

45.000 M2, Ik. berdjumlah 
Rp. 45.000.000,-——, gedung ter- 

dalam 
tempo 4 tahun. 5 

Ini adalah merupakan gedung 
'Djawatan Pharmasi Negara 
terbesar Suseluruh Indonesia, —- 
Ant. 

Radio 
MINGGU 5 APRIL 1953. 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122 4 m. 
09.00. Kebaktian pagi dari ge- 

“ redja Protestan Margo- 
-muljo 

1015 Ujon2  Hadiluhung 
Kraton Jogjakarta 

  

dari 

17.00 Taman Ksatria dbp. Pak 
Sut 

soleh 
SMA. - Bopkri. 

18.20 Ruangan Katholik :Chot- 
bah dan Njanjian Katho- 

lk oleh Pamtya Siaran 
Katholik 

19.40 Krontjong/langgam 
O.K. Tjahja Muda 

20.05 Gadon malam 

22.15 Gema malam oleh Empat 
Sedjoli. 

HARI PASKAH KET. 
SENIN 6 APRIL 1953. 

oleh 

| Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122 4 m. 
08.15 Taman (Putera oleh S.R. | 

Kanesius: Kotabaru 

09.60 Wajang - Orang Ngesti 
Pandowo 

1745 Herjjati, Abdulgani dan 
Surip 

18.00 Ruangan Djapen Kota- 

pradja 
18.30 Peladjaran njanji kanak2 

“oleh Pak Tono 
1915 Tindjauan Luar Negeri 

1940 Njanjian. Tionghoa oleh 
. Hwa Chung 

20.30 Tjiptaan alm. C. Siman- 

djuntak - “ 
21.30 Imbauan pulau Harapan 

“oleh Buluh Perindu 
2215 Penghibur untuk malam 

hari oleh O.K. Peni. 

  

Toko ,,KIM SIN” 
KRAMERYEN — HORLOGER 
Patjinan 112 Malioboro 9 

Jogjakarta   

  

  

  

LOSS KALONG: Puas 

  

—sekarang— 
Lain “dari pada jang 
Kali ini persembahan 

20th CENTURY FOX 
Victor Hugo's i 

be. MISERABLES 
xx Michael RENNIE 

x Debra PAGET 
xx Edmand GWENN 

Teks Indonesia 

lain 

  

  

  

   

    

  

MALAM INI 

BER HAPPY END. 

  

1 NKEDAULATAN RAKPAT? Se : HALAMAN $, 

mem agan La LL Nama menua sa San 

: MAS, INTAN BERLIAN, tetap berharga diseluruh dunia. 

S ni Sono: | 17 Tahun x Perhiasan berharga selalu tjinta padaku, S A N G6 A I | N D A H. 

el I 5 SK x« Membawa bahagia dalam rumah tanggaku, naa Ta neh g: h 

Teks. Indonesia 

— Errol FLYNN dan Eleanor PARKER 

da ba ma 

"Never Say Goodbye" 
Pertjeraian, tetapi : «.. bukan Perpisahan. 

ROMANCE / COMEDY JANG SEGAR - MERIAH DAN 

"SENEN tgl 6 5 April Matinee djam 10.30 59-4. 

  

Mulai Senin pagi 
tgl. 6 April 

Teks Indonesia 17 Tahun. 

GARA2 AKIBAT PERBUATAN       

  

SEEKOR ANDJING JANG 
TJERDIK. : , 

SE ISI RUMAH  KELAM 
KABUT. 

SELURUH STAF KEPOLISIAN 
BERGERAK. 

FJEKTTOK ! |. TERIAK! . 
NORMAN KRASNA TANGIS! : 

Production RAMAI DAN LUTJU !!! 
Sebuah film COMEDY jg. akan 
memaksa penonton ketawa 

yoy Kera 

SOBOHARSONO 
  
  

Me bn 

nG 58-4 
- red . 

t - 

anna BP 
Telah dipanggil Kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa dengan 
tenteram pada hari Rabu Kliwon 1 April 1953 di Tedjo- 
warno, Muntilan, Isteri /Ibu kami jang tertjinta : 

R. Ngt. JOSEPHA SASTROATMODJO 
Kepada segenap saudara jang telah turut berduka tjita dan 
memberi sumbangan apapun djuga, terutama perkumvulan 
.Pangrukti Laja” Muntilan, kami utjapkan banjak terima 

kasih. Semoga Tuhan membalasnja. 
Jang berduka tjita : 

J. TWDJO SASTROATMODJO (Suami). 
ak2: g 

.Soeratijah — S. Sanjoto Temanggung, 
. Soekaptinah — SAP Djoewarno Jogja, 
. Soewarsini Kudus, 
ico Soehardjo Jogja, 
l. Soeroso Jogja. DL 

K0
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a
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i 
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4
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Toko Buku GANECA 
Djalan Margomuljo 10A — Jogjakarta 

AGEN BESAR 
Di JOGJAKARTA — MAGELANG — SOLO 

  

  

  

« Mas Intan Berlian selalu menunggu - n 
Kk Akan mendjadi teman seumur 

unggu, 
hidupmu. 

Datanglah dialamat jang boleh dipertjaja.Djangan Tunggu 
harga Naik, 

«99k h Jogjakarta Pasar Mas 22 kr. JO 14 SJ pa 
Djual & Beli. y | ia Oak - 

Trima membikin perhiasan, tj antik, halus, dngkos melawan. 

Berduka Tjita. 
An An bahwa pada tanggal 15 malam 16 bulan 

October 1952 telah ditjulik kemudian dibunuh oleh kawan2 
pendjahat, saudara kami : 

ISKANDAR. 
Pembantu guru pada Sekolah Rakjat Ndjerukselo 

lali). 
Harap para.handai taulan /sudara2 dan 'lain2 maklum ada- 

nja dan sudilah memaafkan atas segala kesalahan2/kela- 
laian2 semasa hidupnja. Kepada instansi2 dan perseorangan 
jang telah membantu atau menjatakan kesedihan /bela sung 
kawa kami atas nama keluarganja jang ditinggalkan 

. mengutjapkan banjak terima kasih. : 

(Bojo- 

Kami:jang berduka. tjita, 

Keluarga DARMADJI 
Djetishardjo DJ. 6 | 287 

Jogjakarta, 

  

Inna Lillahi Wainna Illaihi Rodjiun 
Telah pulang ke Rachmatullah dgn tenang dan tenteram, 
pada tgl. 31-3-'53, djani 5 sore, di. Mangu ndjajan No. 1902. 
Jogja, “Suami |Ajah kami : 

R. Iskandar Ranumihardjo. 
Atas bantuan moreel / materieel dari : 

Ik C PM" Kie. 46 Jogja, 
2. C.P.M. Gondolaju Jogja, 

3. Directeur Ipphos Jogja Selena 
"4. Kantor perindustrian Solo / Klaten, 

5. Kel. Pertanian Klaten. 
6. Dinas Pergairan D.1. Sak 
T. Kel. S.G.A. dan 8. M.P. IL Jogja, 

beserta handai taulan dan famili, 'kami utjapkan banjak2 
terima kasih. 

Jang berduka tjita : 

malam dirumah Hana Karangsawah 
ajah kami : 

Banjumas 

R. SOEWIGNJO 
(pens. A. W, Nusawungu) 

Dengan ini kami utjapkan terima kasih kepada Saudara2 

jang telah ikut berduka-tjita dan memberikan sumbangan 
berwudjud tenaga, fikiran atau harta benda dan lain2 da- 

suami 

lam penjelenggaraan pemakaman djenazah dari Banjumas 

  

  

  

Matjem2 DAMES HORLOGES model paling baru 

dan kleur Wyzerplaat sanget indah, 

Lekas dateng dan saksikan sendiri. 

Persediaan terbatas. Harga pantes dan service me- 

muaskan, f 

RADJA HORLOGES.— 

JOWELIER Ok (/nG HORLOGER 

Patjinan 30 telp. 583 

aa Ken an Ja 

  

BARU TERIMA: 
Sepeda2 merk jg, terkenal kwa- 

liteit: istimewa FONGERS 
GAZELLE BATAVUS . — 
RALEIGH — SIMPLEX dl. 
Djuga sedia onderdel2 sepeda 
lengkap. 
HARGA TETAP MEMUASKAN 

TOKO SEPEDA 
BAN TJHING LIONG 

Patjinan No. 141 — Jogjakarta. 

    

        
Nj. ISKANDAR RANUMIHARDJO 

45-4 dan seluruh Keluarga. 
Aa 

TELAH MENINGGAL DUNIA 
Pada hari Saptu/Minggu tgk 21/22 Maret 1953 djam 9.57 

     

      
        

    

  

TOKO: SAKSIKANLAH ! 

segala arlodji. 
Pekerdjaan ditanggung 100” 

memuaskan, 
Ongkos pantes Onderdil2 sa- 

ngat tjukup. 
TELP. 631 49-4 

Bersedia matjam2 “kwaliteit 

2 TAN & Co. Arlodji untuk laki2 #- wanita 

ip h PATJINAN-FI model Waterproof HARGA 
DJOKJA MELAWAN. 

AR Djuga menerima Reparasi 

  

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH   

      BN 7/04 NAPSU- 
| MAKAN DLL.   

TERBIKIN OLEH: 

HEKIMTIE” 

2
.
 

' MADJALAH MINGGUAN 

.Kwaliteit tinggi — 32 halaman 
diseluruh dunia dalam photo2 
Harga- langganan Rp. li,—, 
& Rp.3,— : 
Para Tjalon-Agen dan pemina 

rap segera berhubungan dgn. k   
LUKISAN DUNIA 

UMUM BERGAMBAR 

penuh memuat peristiwa2 ' 
(lengkap dengan tekst-nja. 
sebulan (4 nomor). Etjaran 

£ di kota2 Djawa-Tengah ha- 
ami utk. ng il dan seterusnja. 

  

—. "IMMER 
Kongres Nasional 
Perajaan Pemuda 

dahsjat ! me 

A 

    - DI BIO 

hn eh 
Djam : 8.30 dan 10,— 

Tanda masuk dap 

Buat 

INDRA djam 10 —12. 

Buat Rombongan 
SARBUFI Ngabean 4A 

djam 9 —12. 

51-4   
— 49 Tahun, 

  

Aa 

| SELALU. SEDIA : 
Buat pembangunan rumah | 
& tambal sulam. Kafju2 

djati, suren, nangka, glugu | 
dan lain2. 

TERIMA PESANAN : 
Segala pekerdjaan PI | 
kangan. 
HARGA MEMUASKAN. 

Maa Mane MNO HA NN mam Pn 

  

  

  

- 

ho yosah 
TELP.883 

  

  

SIAP SEDIA 
Bikinlah Tuan punja sekudju 

badan selalu tinggal sehat dan 
tetap dalam keadaan siap sedia 

!— siap sedia untuk datangnja 
segala gangguan kesehatan — 
dengan tiap kali minum : 

Djamu. kuat 
“SERI No. 19) 

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

1 bungkus Rp. 0,50 

LN 

Ma 
LN UN BU 

MAN 

  

Kidul 7, Ketandan 4, Lempu-' 
jangan Wangi 80, Kemeti- 
ran Kidul 18a, Kintelan 94. 

Agen Surakarta s Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamet 

“ Rijadi 394, Pasar Nusukam 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 

1 67, Mesen 177, Gading Ki- 
dul 170, 

Magelang : Djl, Tidar 2, Patji-.   | , nan 96, 413, 2-4 

Hanja untuk 2 hari sadja! Lambat tidak dapat ! 
FILM RAKSASA TH. 1950 

BAGI PELADJAR, PEMUDA DAN KAUM PEKERDJA! 

(Segala Umur) 

PADA TANGGAL: 

satu undangan menjokong minimum Rp. 1,— 

perseorangan mengambil di: 

PANITYA 1 MEI MALIOBORO.djam 10 — 12. 

PANITYA: NGABEAN 4A 

  

Djamu ini benar? dipudji oleh: 

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu | 

BEREIT" 
Gari 700.000 Pemuda Djerman 

terbesar didunia 

riah ! gempar ! 

13 dan 14 APRIL 

SKO Oo Pp: 

an 0 
Djam : 9,— dan 15,— 

at diminta dari Panitya, 

LUXOR djam 10 —12. 

Ot: 
Pertambangan Negara 
Bintaran 22 djam 9—12, 

  

  
ICHSAN 
  

re — 
SenpAi makam "Kebutuh” 

A nia Kis 

RB: 'Soedihjo sekeluarga 
2. R. Soenadji » 
3. R. jeao 1 

di Sukaradja. 

Jang-berduka tjita: 
N: JON JA SOEWIGNJO, 
4 Rr. Rijati (keluarga 

R.M, Sosrokartono) 
5. Rr. Madaliah, 50-4 

2 kemotaaninsnta Lon 

  

Beberapa peladjar baru 

Jang dimulai ini hari (4 Apr 

Pendaftaran 

Dj. NGABEAN 59. 

39 -4.: 

  

membutuhkan. tenaga2 jg ahlij 
sempurna dalam kepandaian 
Boekhouden AB. Steno, Tik dan 

lain sebagainja. Untuk 
sanakan hal itu, buktikanlah di: 

Kantor - Cursus 

"” DARMO" 
Djl. Pathuk 23--9 Tilp. 289. 

didikan. Setiap waktu, 
bajar, peladjaran dimulai. Begi- 
tupun privaatnja. Tiap bulan 

“udjian praktyk 
alamat. tersebut 
Ingatlah bahwa: 
praktyk itu hatsilnja NOL. 
Praktyk zonder theori hatsilnja 
BUTA. Tjamkan dan insjaflah. 

47 - 4. 

diatas 

  

Akan didjual : 

1 SPEDA MOTOR merk   ADKRES 
JANG 

TERTENTU 
BUAT 
TUAN? 

Penatu 
r 

Judonegaran 
18. Telp, Jk. 

853. 

Buka djam : 
Pagi 

8.30 — 14.00 

Sore 

17.00 — 19.30 

Djuga 

menerima 
SPOED 

ORDER 

  

HARI MINGGU TUTUP. 

  

i Dikeluarkan: $ “9 
Reproduksi: — Lukisan 
GADJAH - MADA, ukuran 
kartupos (9x12) tjetakan 

“biasa harga 1 bidji Kp, 0,25, 
ukuran sama - afdruk « foto 

& Rp. 1,50. 

(100 bidji-1074 dt.. 
nja 154 Sa 

Dapat belidi: 

»BROTHO" 
52-4 Menduran 19 — Dk, 

selebih- 

  

NSU FOX 
98.ce.) 4 |takt» “Bari 
900 Km., keadain masih 
1 SPEDA MOTOR merk 

TOR NAX 
2 takt. Keadaan 1004 

— 

djalan 

baik. 

AYO ce, 

baru. 
1 MESIN STENCIL LISTRIK 
merk 

RUNED 500 SERIES JI 
Keadain baru. : 
Boleh dilihat di toko KIM SIN 
Petjinan 112 Jogjakarta 

Telp. No. 184. 

BARU TERBIT! 
Untuk udjian penghabisan 

S,G.A. dan Guru? 

PAEDAGOGIEK 
tjetakan ke-II 

Oleh: S.M.R, SIREGAR 
juru S.GA. bg. Paedagogiek 

Harga Rp 6.50 Ongk. krm. 75 sen 

Pesan banjak : 

10 hk. — 25 'bk. pt. 1074, 

26 hk. —50 bk. pt. 1544 Ah 
Sl bk, — keatas pt. 2054 

Luar Kota ongkos 54 netto. 

TOKO BUKU 

»sEKONOMI" 
Tugu, Kidul 2-P muka Stasiun 

Jogjakarta       

Masih ba Ia 
AUTO MONTEUR ke IV 

MENGEMUDI AUTO ke H 

selambat - lambatnja 10 April 

  

melak. 

RESMI di 
itu. 

Theori zonder 

Iv 1993). 

1953 “di 

nJacoub's Colleg e 
II ABANG en au 

MEN enamel 

Telah Sedia 

  

Negara kita RI masih sangat 

    

   

Berdiri sedjak tahun 1930, pin“ £ 
pinan 100 pCt, berdasarkan pen-## 

begitu 1S 

Sepeda Lelaki dan Perempuan. 
Merk: GAZELLE, SIMPLEX, 
FONGERS, RALEIGH, BATA- 

YUS, RUDGE, HERCULES, 

TEHA dan lain-lain. 
Dan sedia alat-alatnja Sepeda 
lengkap.  Kwaliteit Istimewa. 

Servies selalu memuaskan. 
TOKO SEPEDA 

TJONG & Co. 

  

  

Gondomanan 9 — Jogja. 

Rea 

ANAK HILANG (LARI) 
I. Nama: IDRUS, umur : 13 

th. Tjiri2 : Muka : agak pan- 
djang (lordjong), kulit : hi- 

. tam manis, rambut : hitam 
pendek (baru  ditjukur), 
tinggi: 1 meter, pakaian : 
kemedja lengan pendek (ba- 
ru), tjlana pendek, 

II. Nama : RUSDI, umur: 11 
th, Tjiri2 : Muka : agak bu- 

lat, kulit : hitam manis, ke- 

pala bulat (tidak besar), 

rambut : hitam tegak (pen- 
dek), pakaian : kemedja le- 
ngan pendek, tjlana pendek 
(baru). 

Kedua anak, tersebut hilang/lari 

dari rumah orang tuanja pada 
tgl 2 April 1953 djam 5 pagi, 
membawa, pakaiannja, 
Diharap pada siapa jg. bertemu 
dengan atak tsb. diatas supaja 
melaporkan pada Kantor Polisi 

jg, terdekat atau memberitaht- 
kan pada : 

RASJIDIN SUTAN 
55-4 

BAGINDO 
Dl. Gerdjen 74 — Jogja. 

  

DIDJUAL : 

Sawah 10 petak di Pilahan 
Kotagede. Luas: 17.400 M2. 

DJOJODIWARNO 
Sajangan Kotagede Dk, 

2-4.     

I 4 

sat 

- juga bis: 

Anggur Obat :,19” adalah suatu pendapat dari Hanan jg 

bahannja sukar di dapat dan mahal harganja. Ini adalah 

berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 

kurang darah dan sebagainja. 
anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja.- 

Chemicaliin Handel 

« IE KIM Tit 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U. 

Surabaja. 

Agent: KIAN GWAN Afd. Import. 
Solo R. Obat ,,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162. 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat TIONGHOA 
Gan P. & D, di seluruh INDONESIA. 36-4 

1816. 

Pudjian ta' berguna, karena | 

  

| 
| 
| 

N. V. PUSTAKA & PENERBIT 

nENDANG" 
Djl. Tarah Abang Barat No, 80 A Telp, 5064 Gbr. 

DJAKARTA. 

Peringatan hari kebangunan Nasional 20 Mei sudah dekat. 
Apakah sebahbnja maka hari itu harus diperingati, dan 
apakah sebabnja maka 20 Mei dihitung sebagai haki 
kebangunan Nasional kita ? Untuk mendjawabnja ini tiag 
putera Indonesia harus Mnet a nan 

T 

DARI KEBANGUNAN NASIONAL SAMPAI PRO- 

KLAMASI KEMERDEKAAN 

Oleh : KI HADJAR DEWANTARA, dengan dibantu oleh 
pentolan? seperti Kusumo Utojo, Wurjaningrat dan Alimin. 

Pn Kebangunan Nasional 20 Mei 1908, hari 20 Mei 
perlu diperingati, upatjara peringatan 20 Mei 1948 di Jogja, 
maksud dan tudjuannja, dokumen kesatuan Nasional 
pidato Presiden 20 Mei 1952, inti pidato Presiden 20 Mei 
1948 — di Jogja, peringatan 20 Mei dizaman pendudukan, 
ichtisar sedjarah singkat, hari kebangunan mendjadj hari 
kesatuan, pernjataan bersama, pemuda? kita di Nederland, 
tentang Indonesisch persbiro di Den Haag, zaman disekitar 
tahun 1908, persiapan kemerdekaan,  ichtisar sedjarah 
pendidikan pengadjaran di Indonesia, kenang2an. penga- 
laman Kusumo Utojo, disekitar berdirinja Budi Utomo, 
pergulatan rakjat ketjil dalam membela nasib hidupnja, 
empat puluh tahun bangsa Indonesia bangkit, dari Budi 
Utomo sampai Parindra oleh, Wurjaningrat, sedikit tentang ' 
partai komunis Indonesia oleh 
Dr. Wahidin, H.O.S. Tjokroaminoto, Dr. Ra man, Dr. 
PN Thamrin, Dr. Tjipto, Dr. Dowes Bala als ik 
Nederlander-was, bangunnja Taman Siswa dan lain-lain, 

Alimin, sedjarah2 singkat 

Pesanan dengan wan Haa 8 g lebih dulu ditambah porto 1005. 4 
4     

  

    Tak usah kita 
lemah 
NJA semingkin hari semingkin kurang 
dek temponja, j 
(neurastnenie). 
matjam KELEMAHAN LAKI, 
sudah kosong dan tambah tenaga. 
kos kirim tambah 104. 

Masih tjari agen2 lagi. 
PUSAT : ,DC PHARMA" Djl Ternate No. 12 Bandung, 

Tab « 

PIL SEXANOL 
djelaskan sedih dan susah ha tinja lelaki sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN: 

kurang puas, pen- 
lekas tjapsi, djengkel hati dan Pan aa 
PIL SEXANOL tanggung . atasi segara 

isi santar2' sjahwat jang 
Sebotol Rp, 20,—-, Ya 

IRambut putih mendjadi hitam 
Atom Hairdye “ 

Kwaliteit Istimewa Ta nggung tidak LUNTUR, ' Harga per doos &-3 BSK, RO, 1 

Rp Dn 5 81. Rp. 1165,— 10 px 

AGENTEN : R, Obat ,KARUHUN” Djokjakerta : Malam »AROR”" Kaliasin 19: Tabib Abdulhamia Baliwerti 29: 
Djin San Kembang Djepun 76 dan Toko RENDJO Ps. ba 
Na 11 di Surabaja: Balinese Art Works ' Der Passar 
Bali, Toko Obat ,HOK AN”, Djil. Raya 144, Magelang 

Typ "KEDAULA YAN RAKJAT" )592)62)8.014, 

 


