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“PALAR SEBAGAI 
PERANTARA - 

an Antara Timur dan Barat, | 
BN naa | Wakil tetap Indonesia di PBB 

   

lg meninggalkan 

LN Palar dengan t dak dikehen- | 
: daki sendiri mempunjaj peranan | 
Sy b: Laggram Taman Timur Yk 

UP di Ni York, Sebelum Pa 
PBB untuk 

H3 di India, akan Ge BA untuk 
Ya. mendjadikan. kenjataan adanja 

pertemuan 

1 
Menurut kabar 

di 
rapi & 

Te Eisnho- 

wer dan Mapan, — R.D. 

DINAS GUNUNG MERA- | 

MKRISIS"" 4 

“Dinas itung 1 Be 

dang Ne ukrisis”. an 
- pengeluaran berhu- 

aw dengan: keadaan keuangan 
j negara banjak ditjoret maka 

2 dinas tersebut : ami akibat | 
jang: Ba aa Feaaaa 3 
nja. 

    

   

  

Didapat keterangan na 
nja bahwa djumlah pegawai? 

yg bertugas untuk melakukan 
eriksaan dan pengawasan 

2 berapi 26 orang. Ka- 
MG dewasa in: banjak gunung2 

   3 pi sangat aktip maka ham 
pir semua pegawai dikerahkan 
sehingga didalam -kantor tjuma 
tinggal 

sadja. 
bagian administrasi 

Selandjutnja d'terangkan dju- | 
ga bahwa pengeluaran untuk 

pengawasan pembikinan pos2' 

kan maka 

dan pengeluaran jang tidak ter 
duga lebih dulu telah -dihapus- 

pelaksanaan peker- 
djaan itu terhenti. Antara lain 
bisa dikemukakan bahwa pos 
pengawasan di Tankubanperahu 
jg masih membutuhkan 50.000 

: rupiah terpaksa d'hentikan oleh 
pekerdjaan umum karena tidak 
ada uang Ng Ant. : 

ROMBONGAN DOKTER 
— INTERNASIONAL 

"5 

  

terima Indone esa. 

Akan berpraktek dan 
- berikan tjeramah2. 

Kemarin digedung .Balaj Per- 
guruan Tinggi di Djakarta dia 
Sakan penanya dengan rom- 

n dok darj organisas' 
5 Kesehatan Sedunia, ak me- 

z , resmikan permulaan bekerdja 1 

ng nian 2 bulan di Indo. 

aarti bantuan 
darj organisasi tersebut jang di 

    

Ya NG 

   

    

    

   

            

  
Gjaksa tidak 

hukuman mati, 
pastikan ia akan menuntut hu- 
kuman berat. Kabarnja djaksa 
-berpendirian, 
kepada Andi Azis, jaitu pembe-! 
rontakan tentera, sudah njata2 
“terbukti dan sudah 
rang2 diakui oleh tertuduh. Ma- 
ka berdasarkan kenjataan2 itu   

Ketua rombongan Dr. Wal 
Gren mengharapkan, supaja de- 
ngan kerdjasama hendaklah di- 
bentuk djembatan pengetahuan. 
dan Pa 

13 Gran MN 

ta, Surabaja, 

tjeramah2, 

datangan rombon: 
nanti malam  diho 

  

Nu, 

i 
  

terdiri dari 
lan 3 orang 

pembantu itu akan mengundju- 
ng: Bogor, Bandung Jogjakar- 

Palembang dan' 
Medan. Selain melakukan prak 
tek, mereka akan memberikan 

pertukaran fikiran 

dan mengadakan penjelidikan2 
dalam lapangan kesehatan di In 
dones:a. Untuk menghormat ke- 

an tersebut, : 
el 'Desailes 

akan diadakan resepsi. — R.D. . 

TUGU GARUDA DIMA- 
3 SUWO DIRESMIKAN 

Kemis tanggal 9-4 jang akan 1 
datang PU, Adisutjpto akan 
mengadakan peringatan peres 
mian be 
pemasukan aliran - 

rdirinja Tugu Garuda, 
Istrik dan | 

pembukaan Sekolah Taman 'Ka- 
nak2 bertempat - dila 
Adisutjipto Maguwo en 

Djakarta aan padiak 
50 pCt. 

jaan bagi negara, 

dari hasil se- 
“luruh Indonesia 

Sitakisk: rata2 Rp. 1000.000.000 
AERAH Djakarta Ra 
sar 507, darj sekalian 

donesia. 50”, Ini kurang 
jang masuk kedalam kas 
maka djumlah penghasilan ini tetap merupakan sumber keka- 

demikian diterangkan oleh R. Djuwadi Ke- pala Inspeksi Keuangan Daerah Djakarta kpd Indonesia Raya. 
Diterangkan lagi, bahkan pa- | 

da tahun? 'jang lampau djum- | 
lah ini lebih besar dan kadang2 
sampai 604 dari sekalian peng- | 
hasilan padjak. Dng adanja 
'peraturan2 lain jang membawa 
akibat terhadap padjak, maka 
pada tahun 1952 agak berku- 
rang. Meskipun demikian, te- 
tap merupakan harapan baik 
untuk mengisi kas2 .dan kuang- 
an negara, lebi ih2 dewasa- ini 

soal keuangan merupakan ma- 
salah jang sungguh harus 
perhatikan. 

» 

, Badak perseroan 
terbesar, 

Menurut penjelidikan, maka 
padjak perseroan - menduduki | 
tempat jang paling tinggi. Pa- | 

.djak jang dipungut dari sekali- 

    

an perseroan pada tahun 1952 | 
ialah sebesar Rp. 980 djuta, dan 

Fa merupakan 6076 dari dju um- 
“ Biaamp jang diterima. 

igo Ten Na —55Ant, 

    

  

    

Hari ing perkara Andi Azis akan dilandjutkan peomeriksa- 
anhja. Seperti diketahui Andi Azis telah diperiksa berturut- 

turut tg. 25 dar 26 Maret, sedang saksi Overste 
didengar keterangan berturut- turut tg. 30 dan 31 Maret dan 
saksi Tjokorde Gde Sukawati, bekas' presiden NIT, telah dide- 
ngar keterangannja tg. 1 April seminggu jl. Hari ini tiba sa'at- 
nja bagi djaksa tentera Majoor Mr. Imam Bardjo untuk mem- 
Kan reguisitoirnja. Diduga olehnja akan dituntut hukuman 
berat, »!/ 

| 

| 

Hakim tentera Overste Ganda- 
Mena “Ia jang putuskan apa 

mean: Azis, 

Kabarjija pembatjaan reguisi 
toir tidak. akan makan waktu 
lama: hanja 8 halaman ketik, 

| djadi .untuk -.membatjakannja 
kira2 tjukup waktu 8 X 3 me- 
nit — 24 menit, $ 

Mukuraa apa jang akan di- 
tuntut oleh djaksa ? Diduga | 

akan menuntut 
tetapi boleh di- 

jang dituduhkan 

te- 

sudah sepantasnja djaksa me- 
nuntut hukuman berat, sekali- 

pun bukan j terberat bagi $ 
seorang anggduta tentera. jang 
memberontak dimasa negara 
dalam bahaja Sena Ie jaitar 
hukuman mati, # - 

Men teri Monon utu : 2 

    

Verzachtende omstan- 
digheden ? 

Orang ramai menduga, bahwa 
dalam 'perkara Andi Azis ini 
akan diingat: djuga apa jang 
dalam bahasa Belanda dinama- 
kan verzachtende omstandighe- 
Gen atau hal2 jang mengenteng- 
Kan kesalahan .tertuduh. 

Pertama-tama ' ialah sikap 
tertuduh jang - mengakui kesa- 
lahannja, meskipun ia mula2 
idak kendak mengakui telah 

akukan pemberontakan, dan 
ja mengakui telah melaku- 

in insubordinasi. Pun njata 
senar, bahwa ia sebenarnja ha- 

ja pion ketjil sadja dalam dra- 

1g telah terdjadi di Ma- 

    

  
JD 

| 

Tertuduh Andi Azis : pion ke, 
tjil, dipermainkan oleh dalang 

“hitjm 

Perlawanan bersendjata, dibe- 
rantas dengan sendjata 

Operasi politik disamping operasi militer 

ENTERI Penerangan Sabtu dan Senin jang lalu telah me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan pimpinan Djawatan Pene- 

rangan Prop. Djawa Barat dan Radio Republik Indonesia 
Bandung untuk menjelidiki djalan sebaik-baiknja dan seeffici- 
-ent?rja supaja dapat mengintensiveer kerdjasama 

di 

didjalankan tentara, polisi, pamong pradja, penerangan, djawa- 
tan agama “dan sosial untuk 

5 kan keamanan di Djawa Barat. 3 

si Maksud Menteri Penerangan   itu hanja untuk mengumpulkan 
bahan2 jang diberikan oleh Dja- 
  

Raya rata2 menghasilkan padjak sebe- 
padjak jang masuk dari seluruh In- 
lebih sama dengan Rp 1.009.000.000,— 
negara, 

  

sehingga dengan demikian, 

maka padjak penghasilan dan 
padjak upah pada tahun jang 
lalu tertjatat sebanjak Rp. 183 
.djuta. Padjak ini adalah sum- 
ber nomor dua jg dapat. meng- 
hasilkan keuangan. 

: Selandjutnja diterangkan, 
bahwa padjak pendjualan agak 
berkurang bila dibandingkan ' 
dengan padjak? tadi. Pada ta- 
hun itu djuga hanja masuk se- 
“besar Rp. 63 djuta, sedang j pa- 
djak untung pendjuaian bebas 
sebesar Rp. 85 djuta. , Mengenai | 
padjak jang terachir 'ini, prak- 
tis sedjak 1 April tahun 1951 te 
lah dihapuskan, karena berhu- 

|bung ada peraturan2 lain jang 
| menggantikannja. : 

Tunggakan padjak 
Pada umumnja tunggakan pa- 

djak tidak lebih dari 54. Le- 
bih2 padjak perseroan ternjata 
lantjar sekali masuknja, se- 
hingga tunggakan2 “itu tiada 
TN Mom kia ng  Pjuwadi   

  

ag aa 2 
Jl djata dari 

va Hanna pipa Bone Doa ea 

memperbaiki dan mengembali- 

pen Djabar supaja mengintensi- 
veer pekerdja besar itu dalam 
waktu singkat. 

Ia tidak mengundjungi 'kepa- 
la2 djawatan dari kementerian2 

lainnja, karena menurut ketera- 
ngannja ia hanja  mengumpul- 

kan bahan? jang akan dipergu- 
nakan selandjutnja di Djakarta 
dalam pembitjaraan tingkat 

tinggi. $ 

Atas pertanjaan apakah ia 

berpendapat akan mengalami ke 
sulitan dalam usaha menginten- 
siveer kerdja sama itu, Menteri 

mendjawab bahwa kerdja sama 

antara Djapen dan alat2 kekua- 
saan negara lainnja di Bandung | 
baik sekali. 
Menurut  kesannja kesulitan 

pertama jang tampak olehnja 
ialah dalam soal anggaran be- 

landja untuk membiajai pelak- 
sanaan dari pada mengintensi- 

veer kerdjasama tersebut. Tapi 
Menteri menaruh harapan bhw 
penambahan anggaran belandja 
untuk pekerdjaan tersebut toh 
akan dapat diatasi pemerintah 

pusat karena menurut paham 

Menteri penjelesaian keamanan 

setingkat demi setingkat di Dja 

wa Barat mendapat prioriteit jg 
pertama dari uSaha pemerintah 

dalam soal keamanan 
Keamanan dianggap 

pulih, djika alat? si- 
pil berdjalan lantjar. 

Ditanja tentang pedoman pe- 
merintah pusat dalam menjele- 
Saikan soal keamanan Djawa 
Barat menteri mendjawab 'peme 
rintah tetap pegang teguh pedo- 
man jang telah diumumkan da- 
lam keterangan pemerintah ke- 
pada parlemen pada waktu ka- 
binet Wilopo terbentuk, 
Dalam keterangan itu dengan 

djelas pemerintah mengemuka- 
kan bahwa perlawanan bersen- 

pihak gerombolan. 

"AKAN DIMINTA 
HUKUMAN MATI 

— TETAPI PASTI HUKUMAN BERAT 
Sebab njata2 ia telah memberontak 

Mokoginta 

    

jang telah 

    

   
   

  

HARIAN UMUM 

pala BOJOLALI : 

MERAPI MEMBUAT 
 DJALAN SENDIRI « 

Daerah Bojolaii teiah 

siap - siap.. 
Dalam keterangannja, bupati 

| Bojolali menjatakan, bahwa ke- 
|adaan gunung Merapi belum 

dapat ditentukan dengan pasti, 
|apkah telah mendekati meledak- 
nja atau akan tenang kembali, 
Tetapi mulai tanggal 21-3-53 

| gunung Merapi telah membikin 
djalan lahar baru jang menudju 

| ke Solo daerah Bojolali. Soal ini 

djuga telah dilaporkan kepada 

Dinas Gunung Berapi di Ban- 
dung, 

Diterangkan selandjutnja oleh 
bupati, bahwa pada saat ini 

terdapat 200 kali getaran tiap 
bulannja, akibat kedjadian gu- 
nung tersebut. Sedangkan ke- 
tika meledaknja tahun 1930 ter- 
Gjadi hingga 2000 kali getaran 
dalam sebulannja. 

-
 

kassar 3 tahun jl, itu, suatu pi- 
on jang tidak tahu menahu 

tentang soal2 politik dan hanja 
djadi permainan belaka bagi 
dalang litjin jang tidak keli- | 
hatan. ti 

Berhuburg dengan itu maka 

Diduga, bahwa tuntutan djak- 

sa tentara terhadap kapten An- 

1 penauau dilereng2 tetap te- 
(nang, karena menjangka ce- 

di Azis akan lebih berat dari 

taran itu telah biasa. Meskibun 
"| demikian segala sesuatunja telah 

disiapkan, diartaranja  menje- 
lenggarakan tempat persembu- 

: »njian jang dapat memuat Ik. 
"| a00 orang. Demikian “al ke- 

| terangan — Bupati Bojolali. 
: R.Sm. 

  
— 

  

| pada permintaan hukuman ter- 
| hadap Sultan Hamid. Sebap se- 

i berti dikatakan diatas tadi, 
$ kapten Andi Azis njata2 telah 

/ melakukan perbuatan pembe- Djaksa tentara majoor Mr. | rontakan. Sedang Sultan Ha- 
Imam Bardjo. Ia akan tuntut (mid sudah ter tangkap, sebelum 

  

    hukuman berat, tetapi bukam | ia melakukan perbuatan pembe- 
jang terberat rontakan. 

        
     

  

   

  

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT #KEDAULATAN RAKJAT" Pa 5.P.5.) 

    

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota,» 

Sebulan... ..... Rp. Il— 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 80. 

Perundingan Panmuniom : 
  

P.B.B. TERIMA USUL KOMUNIS 
Pertukaran semua tawanan jang sakit 

AKIL2 PBB di Korea kemarin pagi menerima baik usul Ko- 
Was. mengenai pertukaran 
sakit luka - luka. 

Usul itu diterima dgn. sjarat, 

bahwa semua tawanan Komu- 
nis jang sakit dan luka2 jang 

berada di 'Pammunjon, bila 
tidak ada seorang pun jang mau 
dipulangkan, djuga tidak akan 
dikirimkan. 

Ketua delegasi Komunis dalam 
pada itu menjatakan perminta- 
an supaja tiap tawanan jang ti- 
dak mau dikembalikan, dikirim- 
kan kenegeri netral. 

Kemudian Ketua Delegasi P 
BB menjatakan supaja pertu- 
karan tawanan perang tsb. dila- 
kukan dengan segera. 

Kemudian. perundingan di- 

tunda sampai hari ini. 

Sehabis per-emuan, ketua rom 

bongan PBB menjatakan bahwa 

pada saat ini p:hak komunis tln. 

memberi. harapan besar akan 

tertjapainja tudjuan perunding- 

an2. — BBC. 

Tawanan perang ke- 
negara netral, 

Pemimpin delegasi Korea Uta- 
ra, djenderal major Lee Sang 
Cho, dalam perundingan itu dju- 

ga mengatakan, bahwa pihak 
Korea Utara kini sudah siap 
sedia untuk mengembalikan se- 
mua tawanan perang jang sakit 
dan luka2 jang ,,terdaftar harus 

  

Peristiwa Tandjung Morawa di- 

  

   
   

OAL pemindahan penduduk di Sumatera Utara jang telah 
mengakibatkan timbulnja “peristiwa di Tandjung Morawa, 

kemarin telah dibitjarakan dikalangan instansi? tertinggi. Pem- 
biftjaraan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Djaksa Agung, 
Kepala “Kepolisian Negara, Kepala djawatan reserse pusat 
serta ketua komisi pemerintah jang telah kembali dari penin- 
djauannja di Sumatera Utara. 

Menurut keterangan jang di- 
dapat didalam “pertemuan itu 
oleh masing2 instansi telah di- 
adakan pertukaran laporan jg 
kemudian akan - disimpulkan 
mendjadi pendirian pemerintah 
terhadap peristiwa Tandjung 
Morawa itu. 

Seperti telah pernah dikabar- 
kan Djaksa Agung sendiri telah 
mengundjungi djuga Sumatera 
Utara dan dipertemuan dengan 
Menteri Dalam Negeri, Djaksa 
Agung menindjau persoalan di 
Sumatera Utara itu terutama 

Negeri sudah akan dapat mem- 
berikan keterangannja kepada 
Parlemen, 

Pembagian tanah 
berdjalan terus. 

Didapat keterangan selandjut- 
nja bahwa peristiwa itu jang 
terdjadi di Tandjung Morawa 
tidak akan membawa 'perobah- 
an dalam rentjana pembagian 
tanah dan pemerintah akan me- 

neruskan pembagian tanah di 
Sumatera Timur itu. Jang me- 
ngalami perobahan hanjalah pe- 
laksanaan dari pada rentjana 

dari sudut keamanan. ialah dengan djalan jang lebih 
Diharapkan bahwa didalam | lunak. 

tempo singkat Menteri Dalami ' Terhadap 

RUU pensiun anggota DPR 
diperdebatkan 

Kabinet akan merundingkan dulu 
IBAWAH pimpinan Wakil Ketua I Mr. Tambunan  Parle- 

men kemarin telah membitjarakan Rentjana Undang? ten- 

tang pemberian tundjangan jang bersifat persiun kepada bekas 

Ketua dan Anggauta DPR Republik Indonesia, Terhadap Ren- 

tjana Undang? ini telah diadjukan dua buah usul amandemen 

oleh Arudjikartawinata cs dan Mantjanegara Cs, 

Menurut Mr. Assaat dalam 
masa 5 tahun sadja Anggauta 
Parlemen telah mentjapai maxi- 

  
6rang2 Tionghoa 

  

Dalam menghadapi pembitja- 

radn pasal2 demi pasal Parle- 
men telah menghadapi kesuli- 

tan, karena perbedaan paham | mum pokok pensiun jang diusul- 

dengan Pemerintah mengenai | kan sebesar 600 rupiah. Hal ini 

adalah menjolok mata apabila 
dibandingkan dengan peraturan 
pensiun pegawai negeri jang 
baru mendapat maximum pen- 
siun setelah bekerdja 25 tahun 

pasal II ajat I dari usul aman- 
demen. Mantjanegara cs. Man- 
tjanegara cs mengusulkan sbb : 

Djumlah pensiun untuk tiap2 

satu bulan masa djabatan 14 | pada negeri” Karena itu Mr. 
dari dasar pensiun dengan Ke-| Assaat “akan  mengadjukan 
tentuan, bahwa sedikitnja dibe- amandemen, dimana akan di- 

rikan 674 dari dasar pensiun, | usulkan, bahwa maximum 
Menurut pasal ini, berarti 1Y6o pensiun bagi  Anggauta Par- 
dari uang tundjangan penuh Sa- | jemen itu berdjumlam 60X 
tu bulan dari Anggauta DPR, 
dengan tambahan jang masih 
akan diberikan, adalah 20/100 
kali 1200 rupiah. 

dari. tundjangan jang diperoleh- 
nja tiap2 bulan, setelah duduk 
15 tahun sebagai angauta. 

Mr, Jusuf Wibisono berpen- 
dapat, bahwa amandemen Man- 
tjanegara cs tersebut, telah se- 

  

n instansiZ tinggi 
ian tanah tetap didjalankan 
hoa2 Jana tersangkut diambil 

in keras 
jang tersangkut dalam perkara 
di Tandjung Morawa itu peme- 
rintah akan mengambil tindak- 
an jang lebih keras lagi, ka- 
rena diantara mereka terdapat 
orang2 jang masuk ke Indone- 
sia sefjara gelap, — Ant. 

JONH READ ADAKAN 
PERKENALAN 

Semalam d'gedung Negara Jo 
gja telah diadakan pertemuan 
perkenalan antara tamu luar ne 
geri John Read dari U.N.O ba- 
gian Bantuan Tehnik dengan pa 
ra pembesar2 sipl dan militer 
di Jogja. 

Hadir dalam pertemuan itu 
al wakil Kepala Daerah Paku 
Alam, Wali Kota Jogja Mr. S. 
Purwokusumo, Kepala Djapend: 
sdr Darjono 

Siang hari kemarin dia telah 
bertolak ke Solo untuk 
menindjau tempat para pende 
rita tjatjad jang dipimpin oleh 
Dr. Suharso serta menjaksikan 
usaha2nja untuk meringankan 
penderitaan para ilad 

Hari ini John Read akan me- 
ngadakan pertemuan dengan pa 
ra wartawan dikota Jogja ber- 
tempat di Press-room dan dimu 
lai djam 19.00. 

"DEWA RUTJI" SEGERA 
SELESAI 

(Dewa Rutji”, kapal pelatih 

bagi ALRI jang bertiang tiga 
dari 800 ton sebentar lagi akan 

diselesaikan pembangumannja di 
Hamburg dan.dalam bulan Djuli 
jang akan datang iberlajar me- 
nudju Indonesia melewati, Tan- 
djung Harapan (Afrika Sela- 
tan). — Ant. 

  

  

Semua tawanan perang jang 

segera dikembalikan atau karus 
dikirim ke suatu negara netral”, 
Demikian Lee, mengutip fatsal 
109 dan 110 dari Konvensi Dje- 
heva. 

Fatsal 1094 menuntut supaja 

tawanan perang jang sakit dan 
luka2 berat segera dikembali- 
kan, dan fatsal 110 jang untuk 
pertama kali disebut oleh pihak 
Korea Utara menuntut supaja 
tawanan perang jang keadaan 
tubuhnja akan memperoleh ke- 

madjuan kalau dikeluarkan dari 

kamp dikirim kesuatu negara 
natral. 

Permintaan Daniel ke- 
pada Lee. 

Menurut John Daniel ketua 

delegasi PBB ia tlh meminta ke 
pada Lee Sang Cho, supaja me- 
njebut djumlah tawanan jang 

sakit dan luka2 jang Korea Uta- 
ra bersedia mengembalikannja 
itu. Tetapi Lee hanja menerang. 
kan, bahwa Korea Utara ber- 

sedia mengembalikan tawanan 

perang menurut fatsal 109 dan 
110 Konvensi Djeneva. Dgn. de- 
mikian ,,katagori” tawanan pe- 

rang djadi masih harus ditentu- 
kan. : 

Dalam  rundingan itu pihak 
Korea Utara telah menjampai- 
kan seputjuk surat kepada PBB. 
Tetapi isi surat ini tidak di- 

umumkan. — UP. : 
Harapan berkurang ? 

Harapan akan berhasilnja 
rundingan di Panmunjom ten- 
tang tukar-menukar tawanan 
perang jang sakit dan luka2 ha- 

ri Senin telah banjak berku- 
rang setelah pihak PBB mem- 
peroleh kenjataan bahwa pihak 

Korea Utara bertetap hati hen- 
dak menuruti ketentuan? Kon- 
vensi Djeneva, . demikian A.F.P. 
memberitakan selandjutnja dari 
Munsan. 

Fatsal 110 dari Konvensi itu 
menentukan dua kategori ta- 

wanan perang jang sakit dan 
luka2. Kesatu menentukan - pe- 

ngembalian dengan segera ta- 

wanan perang jang sakit dan 

luka2 jang tak dapat sembuh 

lagi dan bagi kategori jang ke- 

Gua ditentukan perawatan dlm. 

sumah sakit di negara netral. 
  

  

TARUC DIADJAK LA- 
WAN MAGSAYSAY 

Oleh partai Liberal ? 

Phlippine News Service 

(PNS) memberitakan, bahwa 
beberapa pemimpin partai Libe- 
ral telah berusaha mengadjak 
Lus Taruc, pemimpin Huk, su 
paja mengadakan kampanje me 
lawan Ramon Magsaysay. 

Menurut kantor berita jang 

dimiliki pers setempat itu, Ta- 
ruc teiah ditawarkan 200.000 
pesos, pengampunan  sepenuh- 

nja dan sedjumlah konsesi. " 
Seterusnja diwartakan, bah- 

wa, sekalipun pemimpin2 partai 
L'berai tadi membantah, namun 
kantor berita tersebut mempu- 
njai bukti tentang diadjukannja 
tawaran tersebut kepada Taruc. 
— AFP, 

OATIS MUNGKIN DI- 
BEBASKAN DJUGSA 

Kalangan pour di Washing- 

ton mengemukakan pendapat, 

bahwa setelah perkembangan2 

terachir di Sovjet Uni, mungkin 

| wartawan Amerika, Wiliam Oa- 

tis tak lama lagi akan dibebas- 

kan djuga oleh pemerintah Tje- 

koslowakia. 

Seperti diketahui, wartawan 

Amerika tersebut telah dihukum 

pendjara 15 tahun oleh pembe- 

sar Tjeko atas tuduhan melaku- 

kan kegiatan mata2. — AFP. 

DIES NATALIS U.I.I: 
Berhubung dengan Dies Nata- 

lis U.LI. (University Islam Ir 

donesia) jang ke VIII pada tgl. 

12 April 1953 (27 Radjab 1372), 
maka oleh Mahasiswa UII utk. 

menjemarakkan Dies itu dgn. 

pertandingan olah raga sedjak 

tanggal 7 s/d 12 April 1953. 

  

Pertandingan2 itu diadakan 

antara faculte' kum, Eko- 

| mi, Pendahulua. MaPsEA.N, 
dalam.tjabang2 olah raga : bad- 
minton, pingpong, tennis, volley, 

korfbal dan sepak bola. 
Hari Minggu pagi tanggal 12 

bertempat di Gedung Negara 

akan diadakan resepsi dengan 
para undangan, sedang malam- 

nja bertempat disitu djuga akan 
diadakan malam gembira chu- 

sus untuk para mahasiswa. 
  

. 

2 
Pertahanan Tarlay, jang ter- 

Giri atas 60 orang serdadu Bur- 
ma, telah mengundurkan diri 
setelah mengadakan perlawan- 
an selama 11 djam terhadap se- 
rangan serdadu2  Kuomintang 
tsb. Dikatakan bahwa seorang 

kulit putih, jang termasuk da- 
lam pasukan Kuomintang tadi, 
telah dapat ditewaskan. Pasu- 
kan Kuomintang kini terus me- 
njerang Mongpyak, jang di- 
pertahankan dengan sengit oleh 
pasukan2 Burma. 

Tentara Burma kini bergerak 
madju dari Wan Hsa La kearah 
Mongton dalam gerakan menu- 
dju Monghsat, markas besar 
operasionil pasukan2 Kuomin- 

tang. : . 
Kuomintang menolak 
permintaan A.S.   Menteri luar negeri Tiongkok 

Kuomintang, George Yeh, me- 
  

Tuduhan Mossadeg itu dida: 
sarkan atas kenjataan bahwa 
hingga dimulainja nasionalisasi 
industri minjak tak pernah tim- 
bul pertentangan antara Mah- 
kota dan pemerntah dan bahwa 
kebentjian Inggeris terhadap 
Mossadeglah jang menjebabkan 
ketegangan dewasa ini.   manapun djuga akan diberan- 

tas oleh pemerintah dengan 

menggunakan sendjata pula, Ta- 
pi sebaliknja keterangan terse- 

but memberi djuga kesempatan 
sepenuhnja untuk mendjalankan 

apa jang disebut orang ,opera- 

si politik” disamping operasi 
militer, 

Demikian Mononutu, Selan- 
djutnja ia menambahkan kea- 
manan baru dapat dianggap 

pulih kembali djika dalam sesu- 
atu daerah alat2 kekuasaan si- 
pil dalam arti seluas2-nja telah 

dapat berdjalan seperti biasa 
Mononutu telah meninggalkan 

pantasnja mengingat tanggung 
djawah dan resiko bagi sez 
orang Anggauta Parlemen itu, 
baik mengenai harta benda mau 
pun djiwanja. Seterusnja Mr 
Wibisono menerangkan, bahwa 
kedudukan keuangan Angauta2 
Parlemen ini harus dibuat se- 
demikian rupa sehingga mena- 
rik, supaja orang2 terpeladjar 

bangsa kita suka  mendjadi 
Anggauta Parlemen, Pendirian 
ini disokong oleh beberapa. ang- 
gauta lainnja, jaitu Rakie, Ab- 
dulhajat, Zainul Baharuddin 
dan Tjikjan, 

Menteri Urusan Pegawai Su-     Bandung, — Ant, roso tidak dapat menjatakan 

Lembage Kebudens. 
"Kan. ( LI 
van Kur: 

nota 

tschap 

anna   

Selandjutnja Mossadeg menu 
uh Istana, angkatan darat ser 

ta polisi telah melakukan kom: 
plotan terhadap pemerintahnja 
dalam dua tahun jang achir ini, 
Mossadeg menjatakan bahwa 
  

pendapat, Pemerintah sekarang 
harus membawa soal tersebut 
lebih dahulu kepada, Kabinet un 
tuk memperoleh keputusannja 
dalam, hal ini, 
Kemudian pembitjaraan mes 

ngenai Rentjana Undang2 pen- 
siun ini dipertangguhkan, sams 
pai waktu dan hari jang akan 
ditetapkan oleh Panitia Permu- 
sjawaratan Parlemen, — RD, 

Mossadeg batasi kekuasaan Shah 
M. MOSSADEG dalam pidato radionja telah menjalahkan 

s Inggeris berkenaan dengan kesulitan? jang timbul antara 
pemerintahnja dan Istana Shah. . 

radja tidaklah memegang keku- 
asaan pemerintahan dan ia 
menghendaki supaja parlemen 
menerima baik laporan dari ko- 
misi 8 orang jang mengadakan 
batasan2 ' hubungan2 antara 
Mahkota dan pemerintah dan 
jang menguntungkan bagi Mos- 
sadeg. 

Berita lebih landjut menjata 
kan bahwa kalangan2 politik 
Telah menjatakan kekuatiran- 
nja akan terdjadi pertikaian he- 
bat dim gedung parlemen antara 
penjokong2 Shah dan penganut2 
Mossadeg sewaktu parlemen 
membitjarakan tuntutan ' Mos- 
sadeg supaja. menerima baik la- 
poran komisi jang membatasi 
kekuasaan Shah. 
Kalangan pemerintah dalam 

pada itu kuatir bahwa para 
opsir angkatan darat jang telah 
diberhentikan dan jang memim- 
pin pertjobaan coup 28 Pebruari 
jang lalu akan mengumpulkan 
pasukan2-nja dan menjerang   pengikut2 Mossadeg, — AFP, 

.| menerangkan, 

Tentara Burma & Kuomintang 
bertempur 

Kuomintang menduduki Tariay 
000 serdadu Kuomintang dibawah pimpinan 
major Liu Kaw Chuan telah menduduki Tarlay, 52 mil dari 

Kemmaung, demikian dikabarkan dari Kangoon. 

jenderal 

nerangkan bhw Tiongkok Kuo- 
mintang menolak permintaan 
A.S. supaja pasukan? Kuomin- 
tang ditarik kembali dari Bur- 
ma, karena pasukan? djenderal 
Li Mi itu tidak mendapat perin- 
tah? dari Formosa. 
Menurut Yeh antara A. S. dan 

Tiongkok Kuomintang terdapat 
persesuaian paham, jang-bulat, 
tentang pengaduan Burma. Yeh 
mengatakan bahwa pemerintah 
Burma tidak berhak menjerang 

| Tiongkok Kuomintang karena 
kekuasaan pemerintah Burma 
hanja terdapat sekitar ibu kota 
Burma dan beberapa kota lain, 
jang penting. Daerah2 lain dari 
Burma kini ada dalam kekuasa- 
an pihak komunis. — Ant. AFP. 

DEMONSTRASI DI SEOUL 
Kurang lebih 25.000 orang Ko- 

rea Selatan jang sebagian besar 
terdiri murid sekolahan, - telah 
mengadakan ' demonstrasi ter- 
hadap perletakan sendjata di 
Korea ,,jang tak memberi per- 
lindungan kepada mereka”, 
Pemimpin demonstrasi jang 

berlangsung dengan tenang itu 
'bahwa — perun- 

dingan gentjatatn sendjata de- 
wasa ini tidak mendjamin Ko- 
rea Selatan tidak akan menga- 
lami agressi lagi dan pendapat 
ini disampaikan djuga kepada 
djenderal Mark Clark koman- 
am pasukan2 PBB di Korea, — 
P. 4 
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     Tana 
Ara 

« Terdjadi semalam di Jogja: 
Seorang pastel jang datang 
lambat, ambil nomer, kemudian 
duduk, baru semenit,: dokter 
panggil pasien jang sudah mens 
Oppat giliran aka diperiksa. 
9mer 19 LV... , 6eru Wokter, 
Hi Dau itu, segera Masuk, 

sehingga pasten Tain- -lommnja rer- 
tjengang, Te momen Jang di., 
ambinja Taltih nomer 6L dam 
hamja dapat terbatia @jadi 19, 

       Lapabita @ibatita membat janja, 

  



    

   

      

1 pan 
| mi 

2s banjak 

“Tali 

  

2 

  

   

  

   

   

        

   

  

an maupun jang menguntung 
    

2000 Saat untuk bergaul. 

'Pada umumnja wanita kita 
jak tinggal dirumah, ketju- 

pena dikantor, . di- 
an jang berdjualan di- 

1 Deng: n sendirinja ba- 

  

   
   

  

     

ngga. Biasanja kundjungan 
PN dilakukan sehabis menger- 

0) djakar kewadjik dirumah, — 

memasak, mentjutji, member- 
sihkan dll — sewaktu suami    

            

   
   

en. | sedik 
maka para wanita kita tidak 

  

Bandjarmasin, telah Mamasa 
1 kursi untuk golongan wanita 

.di DPRDS Propinsi jang akan 

  

    
   

    

| nja sebanjak Rp. 20.000,—, ba- 
“yu? ini polisi telah menangkap 
“penggelapnja di Djakarta. 

  

  Aa « 

AWAS PENTJOPET!. 
“Menurut laporan2 jang diper- 

oleh dari kantor Polisi Negara 
Jogja dapat diambil kesim- 
pulan, bahwa dikota achir2 iri 
“kegiatan para pentjopet belumi 
lada tanda?nja berkurang. Ke- 
giatan mereka itu nampak be- 

nar pada hari2 permulaan dari 
tiap bulan. Pesuruh P.W.I. Kring 

“9 

Jogja pernah pula djadi korban 
dari tindakan 

000 1 tjopet2 tadi berusaha menjamar 

sebagai kebanjakan orarig, hing: | 

kan terutama bagi orang2 luar 
kota. Ki 

— Diantara orang2 luar Jogja jg 
djadi korban ialah sdr. SM.S 

ri Surabaja pada tanggal 3-4 
Gimuka kantor pos telah kehi- 
Weiran Supit? pening berupa" 

  
   

  

bon toko Warna Madiun sebesar 

bil B — 16:307. “Peristiwa i 
masih dalam i 
berwadjib. 

PANITYA | MEI ADA- 
KAN PERLOMBAAN2 

OLAH RASA 
Guna merajakan Hari Peri- 

ngatan 1 Mej tahun ini, maka 
. Panitya 1 Mei 1953 bermaksud 
mengadakan perlombaan2 olah 
raga, ja'ni: f 25 

ti 

penjelidikan jang 

. 

|| Sepak bola tak bersepatu an- ' tara Serikat2 B pada gi. 
25-4: Bulu tang yen tour- 

Ig 

nament tgl. 25-4: » olley ball 
untuk rombongan? (umum) tgl. 
25 - 4, Kasti untuk romb 2 (umum) tgl. 26-4: Lari Mara- 
thon untuk umum tgl. 1-5: Ge- 
rak djalan 15 km. Putera dan 
10 km. Puferi tintuk umum (25 
orang) tgl 1-5, Basket ball 
untuk Ae (umum) tgl. 

  

   

Balapan Sepeda 95 um tgl. 3-0 
22 djenis 
hadiah2. |” 
agi pengikut2 

terangan lebih  landjut 
dilakukan tiap2 harj kerdja di- 
kantor Panitya 1 Mei 1953, dja- 
lan Malioboro 18, Jogjakarta. 
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tr 

  

   
       

  

    

idak dapat dike- 
pasti berapa ratus sekat     

  

   
    

   

  

“Ma Pa berati Aa 

0 eoat ifipun" menupuk ketiak 

( amnja kan mendjadi atjara         

      

|| sa pada 

  

| Csanaja" 

( bullah suatu 

| maak akan asing 

pentjopet. Pen- | 

“kelakuan dan tjara berpakaian | 

ik Sing Rp-5:000,— | 

riibewijs mo- - 

“akan dilangsungkannja kongres 
ruh Indonesia pad 

ketua Pani 
perlu me 
tikelir 

sj mengen ai subsidi dan bantuan2 
| Pemerintah lainhja' 

ja. hkan kongres, : 

di | seluruh Indonesia “din mereka 

, Ajian gn 

  -belum datang. Atau sering dju- 
. waktu mendjalankan 

  

pekerdjaan dirumah, djika mi- 

  

sa ga memperlukan tambahan 
urangan rempah2 jang hanja 
tit.atau keperluan lainnja,    

n2 mengundjungi tetangga- 
Pr alam waktu jang pendek. 

( Pokoknja bila ada waktu terlu- 
.ang, tidak ada tamu, pekerdja- 
an dirumah sudah selesai serta 
| tidak dalam keadaan luar bia- 
sa, mitsalnja sangat lelah atau 
ada anggauta keluarga jang 

(sakit dsb,-biasanja para wanita 
suka mengundjungi tetangganja 

“Djw.), entah apakah 
nja itu baru sibuk be- 

: S 'kerdja ataukah baru mengang- 
gur. Dengan adanja kesempa- 
tan tersebut sehari2, maka tim- 

5 pergaulan antara 
para wanita setempat-tinggal. 

: —. Sifatnja bergaul. 
Kk bagi pem- 

batja sekalian, bahwa sifat per- 
'gaulan itu bermatjam2, ada jg. 
erat ada jang tidak, ada jang 
seperti saudara sekandung, ada 
“jang hanja asal kenal sadja 
(tepung antuk - Djw.) Selan- 
djutnja, seperti kami lihat di- 
berbagai tempat, eratnja perga- 
ulan ituppun tidak tetap. Ini 
berarti, misalnja pada suatu 
waktu orang berkenalan erat 
sekali, sehingga dapat dikias- 
kan tidak pernah pisak sedikit- 
pun, tidak ada barang sesuatu 
jang dirahasiakan dan seakan? 
semua barang miliknja mendja- 
di milik mereka bersama, tetapi 
“pada lain waktu, karena sesu- 

2 hal, mereka mendjadi ber- 

| musuhan, saling mengolok2 dsb." 
5 -Dasar perkenalannja. 

| 'Biasanja orang2 jang bertem- 
| pat tinggal berdekatan itu ten- 
| tu saling mengenal ketjuali dji- 
(ka ada alasan jang penting se- 
kali, sehingga mereka tidak 
berkenalan. Perkenalan karena 
persamaan tempat tinggal pada 
umumnja tidak sebegitu erat 
“djika dibandingkan dengan ka- 
rena sependirian, karena persa- 

| maan kebutuhan atau karena 
seperdjoangan dsb. Maka dari 

“dapat dipererat, djika mereka 
. mempunjai kebutuhan jang sa- 
ma, misalnja dengan adanja hu- 
bungan dagangan, kegemaran 
berdjudi, pergi ketempat hibu- 

.ran, beladjar, memasak dsb 

Bergaul dengan tetangga 

. Sudah selajaknja, bila orang 
bersamaan - ibertempat-tinggal 
itu harus bergaul, sedikit2-nja 
isaling kenal, Bila-ofrang tidak 
“kenal dengan tetangganja, jang 
terang sadja tentu ditjap seba- 
gai orang angkuh atau som- 
“bong. Akibatnja “pada waktu2 
orang memperlukan teman, 
atau bantuan tenaga dan fiki- 
ran, tidak akan ada seorangpun 
dari tetangganja jatig menda- 
tanginja, misalnja pada waktu 
kesusahan, karena digedor atau 
kematian. Keadaan sematjam 
ini, djika hanja didiamkan sa- 
dja oleh tetangganja, itu masih 
dapat dinamakan untung. Teta- 

“pi biasanja tidak demikian hal- 
h | nja, Sering orang mendapat fit: 

nahan, dipertjakapkan jang Ie: 
bih djelek dari keadaan jang se- 
njatanja, mungkin djuga teran- 
tjam akan keselamatan rumah: 
tangganja, -misalnja. mendapat:     lemparan batu dsb. Djadi dida- 

di Bandung 
| per- 

pada tgl. 21 sjd 26-5 
tya kongres fsb sdr. 
ngadakan penindjauan? 

- setempat dan 1 Klan Lan .: 

bahwa kongres perguruan par- 

   

atip Ikatan Perguruan Partike- 
dan Badan Kontak 

- terhadap mereka jang lari ke- 
Lal. | sekolahan lain dengan keadaan 

'peladjarannja kurang atau su 
    . hing (|rat2 keterangannja tidak leng- 

Oajaii 1 Or an Sl Tn sasi kelir 'se-| Selain daripada itu ' kongres 
Lt Ja. Menurut Ke- |itupun akan merundingkan ten- 

tera Marpaung sam- | ting azas pendidikan nasional | dan tidjian daripada pendidik 
an agama, bentuk kerdjasama perguruan? “partikelir dan per- gurian2 Pemerintah. Djuga js 

| “ehtrnjav diterangkan “ ajugk. 
akar 

  
#tikelir 

fitu telah ut ng @hjatakan 
ja datang, dan dari 
erinitah diundang: Aji 

ng wakil dari sekolahan arek 
Pemer   

  

intah datang sebagai pe- 

| kampung atau dilain2 tempat, di 

g biasa. Terutama didalam suatu kampung aa dapat membawa bermatjam? ukibat, baik jang merugi- 
an ba 

baik bersifat materiii maupun moril, 

itupun ada batasnja. 

itu perkenalan antara tetangga 

Girunding- | 

  

      

bergaul deng
an te h. 

, Soal per- 
   

gi seseorang tertentu, 

lam kampung atau dimana sa- 
dja orang mempunjai tetangga, 
|adalah tidak bidjaksana, bila 
|mengasingkan diri,  misalnja 
karena merasa lebih kaja, lebih 
berderadjat, lebih modern/ le- 

|bih pandai dst. 
Sebaliknja orang berkenalan 

“Karena 
banjak sekali kami lihat suatu 

Mena jang tadinja kenal ba- ik sekali, tetapi tidak berapa 
lama kemudian perkenalan tadi 
mendjadi retak dan beralih 

suhan antara dua orang terten- 
tu misalnja dapat menghebat, 
karena tidak djarang terdjadi 
ada pihak ketiga, ingin mengam 
bil hati salah satu pihak, jang 
mengadu, sehingga orang jang 
bersangkutan naik dar - 
Sajang, 
type pihak ketiga ini kebanjak- 
an adalah wanita, — Peristiwa 
sematjam itu dapatlah kita me- 
ngerti, terutama karena sifat 
wanita sendiri, Pada umumnja 
wanita itu suka bitjara.  De- 
ngan seridirinja diantara kena- 
lan, lebih2 sahabat karib, akan 
amat banjaklah soal2 jang di- bitjarakan, dan tidak ketingga- 
lan . Mempertjakapkan orang. 
Dari sumber .pertjakapan ini 
dapatlah mengalir berbagai? 

Pendidikan 

0 — 

Keadaan pel 

adalah kemauan beladjar 
kan. Pada hari? pertama, 
disiplin, tetapi lambat laun 

diasrama, Alat? pelad 
-faanschouw 

Pada hampir disemua asrama 
keadaan disesuaikan dengan ke- 
pentingan perididikan, jaitu dibu 
at supaja peladjar tidak merasa 
kekurangan kebutuhan2nja. Um 
'pamanja, ditiap2 asrama, selain 
ada tempat untuk tidur dan be- 
ladjar, dibangun pula riangan2 
untuk perpustakaan, memutar 

Silm, untuk penerimaan tamu 
dan kantin..Semuanja serba sc- 
denhana, akan - tetapi tjukup 
utk memberi Kepuasan kpd pela- 
djar selama,mereka terpisah da- 
ri keluarganja. 
Sisteem pendidikan diatur ber 

tingkat2 sedemikian rupa se- 
hingga dapat memenuhi keper- 
luan akan para pelatih, Umpa- 
manja, pada SPI dididik pela- 

    
SKI dan peladjar2 pada SKI 
Gapat mendjadi “palatih untuk 
para peradjurit, sedangkan pe- 
latih2 SPI mendapat didikannja 
pada sekolah jang lebih tinggi. 
Adapun pekerdjaan jang di- 

djalankan oleh pelatih? itu ti- 
Gak mengetjewakan. Disamping 
nasehat? jg diterima dari ang- 
gota2 MMB mereka dapat ber- 
tindak sendiri. Selain pelatih2 
dari Tentara Nasional Indonesia 
sendiri, dapat dikemukakan dju- 
ga kesungguhan - dari pelatin2 
anggota2 MMB, jang dalam me- 
mimpin latihan mempergunakan 
bahasa Indonesia sehingga gam- 
pang dapat diterima Oleh para 
peladjar. ' 5 
Menurut keterangan jang di- 

dapat dari Inspektur Pendidikan 
Infanteri, Let, Kol. Sukanda 
Bratamenggala, | sampai pada 
tingkatan bataljon, tidak lagi 
diperlukan MMB untuk memberi 
pendidikan dalam Angkatan Da- 
rat.8Dan djika tiba waktunja 
mereka ini ditarik kembali, pen- 
didikan dapat : djuga berdjalan 
.terus. Akan tetapi kalau toh 
TNI masih memerlukan instruk- 
-bur2 asing,” seperti barangkali 
didalam Angkatan Laut dan 
Udara, penasihat2 ' dari negara 
manapun dapat diterima, asal 
sadja mereka itu benar? ahli, 

Tentang instelling pen- 
didikan, 

P3AD adalah tempat pendidi- 
kan untuk melatih guru2 dan 
pelatih jang “akan disediakan 
untuk melatih komandan2 kom- 

.pi, peleton-dan stafnja. Pendidi- 
kan ini sedang diikuti oleh 47 
perwira dan 60 bintara. Pela- 
djaran masih diterima dari ang- 
gota2 MMB jg bertugas mem- 

| beri nasehat langsung pada pe- 
Jadjar. Siswa2 diambil dari 

berbagai territoria,  djawatan 
“ketentaraan “dan dari staf, Ja- 

“sebelum MMB ditarik. MMB bi- 
Sa ditiadakan mulai Agustus 
.jang akan datang. . 

SKI selain di Bandung, ' ter- 
dapat. djuga di Medan, Mage- 

nja mendidik instrukteurs jang 
. kelak akan ditempatkan pada 
'depot2 bataljon. Djumlah. jang 

ada 55 bintara dan 580 peradju- 
-rid dari Terr, ILI dar disamping 
itu ada 86 bintara dari Terr, 
VI Kalimantan. Pelatih?nja ter- 
diri dari pelatih jang mendapat   | didikan pada Sekolah Pelatih | 

(telah berkenalan baik, mungkin 

Iga masing2, baiklah kesempatan 

mendjadi permusuhan. Permu-' 

dibeberapa kampung | 

Bandung dan Tjimahi 
adjar den Instruktur 
(II HABIS), 

ENURUT apa jang dapkt disaksikan 
jang diterangkan djuga oleh masing2 

dari para peladjar sangat memuas- 
mereka belum begitu biasa 

dapat menjesuaikan diri dengan peraturan? 
jaran jang berupa buku? dan alat? tjontoh 

. c i n), baik jg ada dalam ruangan? mau- 
pun dilapangan? terbuka, belum lengkap semuanja, tetapi kini | Oleh masing? sekolah sedangdiusahakan untuk menjempurna 

tih2 jang akan mengadjar pada | 

manja 6 bulen. Peladjaran jg ki- : 
ni sedang berdjalan akan selesai 

tang dan Malang dan maksud: | 

mengikuti SKT di Bandung ini | 

|an dan permusuhan. Akibat ini 

(mungkin menimpa orang2 jang 

pula salah seorang dari kenalan 
tu dengan pihak lain.» 

Baiklah kesempatan 
bergaul untuk usaha 
kemadjuan, v 

Bilamana ' kita para wanita 

memang mempunjai Waktu ter- 

luang untuk bergaul dengan te- 
tangga, dan betul2 tidak meng- 
ganggu pekerdjaan rumah-tang- 

ini dipergunakan sebaik2-nja, 
misalnja untuk membitjarakan 

bagaimana dapat menghidang- 
kan masakan dengan tjara jg. 
murah, tetapi tetap sehat dan 
lezat, bagaimana mengatur per- 
kakas rumah jang sederhana, 
tetapi kelihatan rapih dan ber- 
sih dsb. Pula djika kita me- 
mang mempunjai banjak waktu, 
Hebih baik dipergunakan sebagi- 
Lan -untuk menjempurnakan ke-. 
| wadjiban rumah-tangga dan se- 
bagian.untuk bergaul dengan 
tetangga dalam batas jang ter 
tentu daripada waktu seluruh- 
nja untuk bergaul, tetapi dapat 
membuka kemungkinan adanja 
perselisihan. 

1 5 Ang 

PANITIA HARI KARTINI 
.. Mendjelang hari lah'rnja Ra- 
den Adjeng Kartini pada tang- 
gal 21 April jang akan datang, 
kini d, Makassar telah terben. 
tuk sebuah panitia peringatan 
jang dip.mpin oleh Perwari dan 
dibantu oleh-organisasi2 wanita 
lainnja dikota ini. 
Dalam atjara peringatan an- 

tara lain tertjantum pameran 
hasil2 keradjinan tangan serta 
perlombaan membatja bagi ka- 
um wanita tamatan kursus pem 
berantasan buta huruf. — Ant. 

  

  
infanteri di 

SF 
dan sebagai mana 

pemimpin sekolah,   dengan 

tjepat | 

terdapat | 

boleh dikatakan mereka 

jang | 
1 

r 

Infanteri, Tugas anggota MMB 
pada SKI hanja sebagai coach 
"terhadap para pelatih. Lamanja 
pendidikan 1 tahun, dibagi da- 
lam beberapa taraf dan djika 
lulus dalam satu taraf dinaiks 
kan pangkatnja setingkat. 

STMI dimaksudkan uni 
mendidik perwira” dan bin 
dalam tjara memberi insi 
supaja dengan tem kian mereka 
mendapatkan “kesatuan dalam 
tjara2 memberj instruksi, Oleh 
karena ibanjak sekali perminta- 
an, STMI in: bukan sadja diun- 
tukkan bagi infanteri, tapi ba 
gi seluruh. Angkatan Darat. 
STMI dewasa ini diikuti oleh 
149 perwira dan 185 bintara. 
Menurut rentjana, tiap2 anggo- 
ta pimpinan “angkatan darat 
akan diadjarkan tjara2 memberi 
instruksi lamanja peladjaran ada 
lah 1 minggu untuk mereka jg 
hanja mempraktekkan dalam 
mendjalankan tugas dan 5 'bu- 
lan untuk mereka jang hendak 
mendjad: guru2 dalam tjara 
memberi instruksi. Pada STMI 
tidak dipakai tenaga2 M.M.E. 

SPI 'mendid'k perwira dan 
bintara untuk didjadikan pelatih 
infanteri dan sudah menghasil- 
kan.400 perwira dan bintara pe 
latih. Lamanja didikan 1 tahun. 
Tenaga MMB. masih dipakai da 
lam beberapa mata peladjaran 
dan djuga mereka memberi kur 
Sus2 kepada pelatih2 TNI pa- 
da SPI. Diharapkan pala bu- 
lan Oktober. jang akan datang 
anggota2 MMB sudah dapat di. 
tiadakan, Perwira dan “bintara 
jang luius SPI akan ditempat- 
Ea Gjuga sebagai pelatih pada 

  

   
      

| 
t 

STMI adalah tempat pendidi- 
kan jang mempunja: tugas un- 
tuk membantu semua kesendja- 

| taan dan kedinasan dalam pen- 
| didikan djasmani. STMI telah 
| mengeluarkan - 43 perwira dan 
196 bintara. Dar 43,23 “dididik 

terus selama 6 bulan dan jang 
baik akan dididik lagi kemud'an 
selama 3 bulan Jang lulus in”. 
lah akan dapat meriggantikan 
tenaga2 MMB. Bintara jg djum 
lahnja 96 dikirim keberbaga. pu 
sat2 pendidikan djasmani. Pada 
STMI tenaga2 MMB member:- 
kan peladjaran2 tehnis sedang- 

kan peladjaran kemiliteran dibe | 
rikan oleh pelatih2 TNI sendri. | 
2 HAHA 

    

“ SKEDAULATAN 
memasnaa 

|akibat, kebentjian, pertjektjok- | 

pendidikan terhadap anak?nja, | 

| watiran, 
“Iterachir itu tak'dapat ditjapai? 

    

RAKGJATN 

  

kiai sekolah telnik mandi. 
dik anak2 kita mendjadi ,,kuli'? 

(Oleh “ 2. TI man Subarkah ), 

DANJA plakat? jang ditempelkan dipelbagai sekolah jang 

menjatakan tidak baiknja 

seperti diberitakan djuga dalam harian ini tanggal 
tehnik — 

30 Maret 

memasuki sekolah2 

158 — memaksa kami ikut memberi pendjelasan dan pemanda- 
ngan mengenai adanja sekolah 

sebab daripada fikiran ini? S 
wali murid kami mengalami s 

sekelah rakjat setelah mereka 

,Mengapakah kamj tak boleh 

narkah sekolah? itu mendidik 
“Kelak?” . 

| Kalau mengingat bahwa anak 
jang mengadjukan pertanjaan 
itu baru duduk dikelas tiga 
(S.R.), maka kami dapat mem- 

bajangkan betapa lebih besarnja 

kegelisahan diantara anak2 jang 
lebih tinggi kelasnja, lebih2 hagi 

mereka jang sebentar lagi ta- 
mat dari sekolah rakjat. Djuga 
diantara orang2 tuanja mungkin 
timbul kegelisahan itu. Berhu- 

bung dengan kedjadian itu kita 

semua berkuadjiban ikut mem- 

perbaiki suasana 'jang tak di- 

inginkan, Dari fihak Kemente- 

rian P.P. dan K. sudah dikeluar- 
kan pendjelasan jang dimuat 

dalam harian 'ini tanggal 4 

April 1953, menurut dugaan ka- 

mi tak lain daripada untuk 

maksud tersebut diatas. Kami 
tambahkan disini, bahwa kete- 

rangan dan. pemandangan2. jang 

kami berikan dibawah ini ada- 

lah pendapat kami sendiri. Ka- 
mi bukan pegawai inspeksi 
pengadjaran teknik, pun bukan 
pegawai dari Kementerian P.P. 
dan K, djuga bukan wakil dari- 

padanja. 

Sekolah teknik adalah sekolah | 
kedjuruan atau sekolah vak. 
Sudah tentu dapat diharapkan, 
bahwa anak2 jang masuk ke- 
sekolah itu ialah mereka 

kemauan sendiri memilih djuru- 

san itu dengan senang hati. Ada 
anak2 jang berkehendak me- 

njelesaikan peladjarannja di 

Sekolah - Teknik (S.T.) sadja 

dan memandang tjukup sebagai 

bekal untuk hidupnja kelak. 
Ada pula mereka jang tidak 

melandjutkan ke sekolah2 tek- 
pik jang lebih tinggi karena ke- 

adaan, misalnja keuangan dil. 

Ada lagi mereka jang berhasrat 
penuh untuk mentjapai ting- 

kat setinggi-tingginja dan ingin 

melandjutkan peladjarannja nari 
ti diperguruan tinggi. Hai jang 

terachir inilah “jang sering di- 

persoalkan oleh jang berkepen: 
tingan  (sesungguhnja bukan 

soal lagi). Perlukah ada kecha- 

bahwa tudjuan tsb. 

Djawab jang tegas ialah ,,tidak'. 

Pendjelasan daripada , djawab 
ini telah dibuktikan oleh adanja 

peraturan2 dari ' Kementerian 
P:P, dan K. mengenai demokra- 
tssering daripada sekolah2 tek- 
nik. 5 

Lebih djelas lagi djika me- 
nanjakan kepada jg. berwadjib, 
dalam hal ini Kementerian P.P. 

dan K. atau sekolah2 jang ber- 
hubungan, jaitu S.T. S.TM., 
Fakultit Teknik. Sungguhpun 
demikian biasanja “masih . ada 
Gjuga jang menjangsikan, apa- 
kah benar2 peraturan Pemerin- 
tah itu didjalankan dan minta 
bukti2nja. Ini disebabkan kare- 
na danja sjarat2 jang harus di- 
penuhi oleh abiturien2 S.T. dan 

S.T.M. jang hendak masuk ma- 
sing2 ke STM dan Fak. Teknik. 
Hal ini dirasakan oleh keba- 
njakan orang seolah2 sebagai 
rintangan atau “untuk menju- 

karkan penerimaan disekolah2 

itu. Sebenarnja . tak demikian 
halnja. Kita harus ingat, bahwa 

tidak semua orang tjakap untuk 
mengikuti dan menerima pela- 

Gjaran2 jang lebih daripada ke- 

mampuannja sendiri2. Lagipula 
sekolah2 jang mengadakan sja- 

rat2 tertentu itu tentunja sudan 
membuktikan, bahwa peladjar2 

jang tidak mampu untuk me- 

nerima peladjaran 

itu dengan sendirinja akan dja- 

tuh ditengah djalan , ini hanja 

membuang waktu sadja dan da- 
pat menimbulkan  keketjawaan 

jang mengakibatkan -merosot- 

nja semangat  peladjar untuk 

bekerdja. Tjontoh2 diperguruan 
tinggi tjukup “memberi bukti 
tentang hal itu, 

Sebaliknja, peladjar2. jang 
memang memenuhi sjarat2 pe- 

nerimaan, tentu dengan leluasa 

diterima pada sekolah2 tadi. Mi- 
salnja pada Fakultit Teknik di 
Jogja sekarang boleh dikatakan 
sudah banjak mahasiswa2 jang 

berasal dari STM dan ada pula 

jang berasal dari ST dengan 21: 
  

| 
| 
| 

| | 
| 

| 
| 
| 

  . Pada malam kesenian jg diadak an oleh Merdeka RRI, utk sum, 
bangan kepada Ikorban bentjana alam, kelah dikundjunigi oleh 
Presiden dan Njonja pada tang gal 28,3-53 
dung Kesenian Djakarta. — (I PPHOS), 

   
di Ge, 

an jang disampaikan oleh anak kami 

Jang | 
“Iberbakat teknik “dan dengan 

disekolah? ! 

2 tehnik dinegara kita, Apakah 

ebagai salah seorang dari para 

endiri adanja kegelisahan murid? 

membatja plakat2 itu, Pertanja- 

antara Jain berbunji: 
memasuki sekolah? teknik? Be- 

murid?nja untuk mendjadi kuli 

lalui STM, Sudah ada beberapa 
orang jang duduk ditingkat II 

dan III, bahkan sudah ada jang 
mentjapai tingkat “kandidat - 

insinjur atau doktoral I. 

Pertanjaan lain ialah: mudah- 

kah sjarat2 penerimaan tadi di- 
penuhi, artinja apakah sjarat2 

itu tidak demikian berat, se- 

hingga peladjar dengan kemam 

puan normal dapat. memenuhi- 
nja? Pertanjaan ini berhubung- 
an erat dgn. keadaan ST atau 
STM seperti telah kami uraikan 

dalam harian ini tanggal 2 April 

1953. Sekarang STM sudah di- 
djadikan 4 tahun, djadi tentunja 

tak lagi begitu berat bagi pela- 

djar2 untuk memperlihatkan ke 

tjakapannja dapat menguasai pe 

ladjaran2 jang diberikan disitu. 

Bagaimanakah keadaannja de 

ngan mereka jang tak dapat 

melandjutkan peladjarannja di- 
sekolah jang lebih tinggi, tetapi 

berhasrat besar untuk memper- 

dalam pengetahuannja dilapang 

an tehnik? Peladjar2 ini sesu- 
dah tamat dari salah suatu se- 

kolah teknik, 'tentunja sudah 

ingini, misalnja senang tentang 
ilmu djalan kereta api, senanax 

,ilmu djembatan, senang tentang 
pengairan dsb. Bagi mereka ter 

| buka pula kesempatan untuk 
"memperdalam  pengetahuannja 

diberbagai "kursus atau akademi 

“jang diadakan Chusus. oleh dja- 

watan2 atau Kementerian jang 

bersangkutan. Sebagai tjontoh 
dapat disebut disini al. Sekolah 
Ahli Kereta Api di Bandung jg 
diselenggarakan oleh Djawatan 

Kereta Api: Djawatan P.T.T 

djuga mempunjai sekolah ke- 
achl.annja sendiri dsb. ' 

  dapat memilih djurusan jang di | 

  

agent Lanang Tema maen 

  

PEMBERHENTIAN KEN- 
DARAAN PERLU 

Karena  sempitnja 
djalan? raya, 

Menurut keterangan anggauta 

DPD  Kotapradja Jogjakarta 

seksi pekerdjaan umum Prodjo- 

handoko, pemerintah kotapradja 

telah merentjanakdn untuk se- 

gera membuat pemberhentian 
kendaraan2 mobil, betjak dan 

andong disepandjang djalan Mu- 
ka kantor pos sampai Tugu, ka- 
rena dipandang urgent sekali, 
terutanya unutk mengurangi pe- 

langgaran2 dan ketjelakan lai 
lintas umum. 

Menurut Prodjohandoko, ke- 
njataan menundjukkan, bahwa 
pemberhentian kendaraan2 dgn. 
tidak diatur ditepi djalan meng- 
akibatkan sempitnja djalan jg. 

sering menimbulkan ketjalaka- 
an2. 

Direntjanakan, bahwa pem- 
berhentian mobil2 akan ditem- 
patkan dimuka gedung DPR, 

jaitu dengan mengurangi bebe- 

rapa meter trottoir, betjak di- 

muka sekolah Ra'jat Danuredjan 
dan dilain2 tempat lagi. Ten- 
tang besarnja biaja ditaksir ti- 
dak kurang dari Rp 10.000.—. 

RAPAT TAHUNAN P.D.P. 
R.I. DI BANTUL 

PDPRI, Persatuan Dagang 
dan Pengusaha Rakjat Iniione-: 
sia, jang berkedudukan di Ban- 
tul pada malam Minggu:tang- 
gal 4-4 jang lalu telah “dapat 
mengatakan rapat-tahunan ber- 
tempat “dirumah sdr Djalallud- 
dn dengan dikundjungi oleh 
para anggautanja dan sementa- 

ra undangan. 
Didalam rapat “tersebut ke- 

tjuali membitjangkan perslah 
tahunan, djuga menentukan pem 

baharuan pengurus jang tersu- 
sun dan terpilih seperti bervkut: 
Bagian Umum : diketua: oleh 

sdr2. Prawirominardjo dan Ha- 
disubroto, “Bg. Organ'sasi : di- 

ketuai oleh sdr2. Dullahsjirad 
dan Mapgunsardjono, Bg. Ke- 
uangan : diketuai oleh sdr2. Dja. 
lalluddin dan Rochmad, Bg. Per. 

dagangan : d'ketuai oleh sdr2. 
Wirosuparto,  Afdisastro, dan 
Wachit, Bg. Perusahaan: d'ke- 
tuaj oleh sdr.2: Sastromardjo- 
no, Sastrosudarmo dan Krijopa- 
wiro, 

  

  
  

70 pCt Terdj 

(OLEH : WARTAW 

ALAM suatu pertjakapan   
mentjapai djumlah 516 jan 
396 telah diadjukan pada z 
luka ringan, Ketjelakaan? itu 

didalam kota Solo. 

Dibanding dengan tahun 1951 
angka2 ketjelakan itu menun- 
djukkan grafiek naik. Djumlah 
ketjelakaan pada th 1951 ada- 
lah sbb. : 499 tertjatat, diadju- 
kan pada Pengadilan 273, jang 
mengakibatkan 23 orang mati, 
40 Yuka berat dan 210 luka2 ri- 
ngan. $ 

Adapun sebah2 ketjelakaan 
lalu-lintas itu sebagian besar 
terdjadi karena pengendara2 ku- 
rang mengindahkan peraturan2 
lalu-lintas didalam mendahului 
kendaraan lain din didalam 
bertemu antara kendaraan satu 
sama lain: 

Dikota Solo terutama maik- 
nja angka ketjelakaan itu dise- 
bahkan makin ramainja lalu- 
lintas, berkenaan dengan - ma- 
kin tambahnja djumlah kenda- 
raan. Usaha2 untuk mengurangi 
adanja ketjelakaan? itu -olsh 

| pihak Kepolisian lalu-lintas di- 
atakan penambahan tanda? di- 
persimpangan? djalan, umpama 
verkeers heuvels dan tanda? la- 
in jang mudah dilihat, 

Mengenai padatnja lalu-lintas 
didjalan Slamet Rijadi untuk 
sementara waktu belum didapat 
suatu tjara (,,uitroeg”) "untuk 
mengatasinja, Diharapkan usa- 
ha2 bersama Pemerintah Dae- 

rah Kotabesar Surakarta. dan 
D.K.A.. dapat selekasnja .me- 
laksanakan memindahkan rail- 
baan didalam kota jang berarti 

Lakan dapat memperlebar djalan 
| besar itu, 

Dalam keadaan jang sekarang 
ini pernah mendjadi pikiran un- 

  
  

bagi bis2 seperti halnja di Ma- 
lioboro Jogja, akan tetapi kare- 

na djalan lain untuk menjalur- 
Kan bis2'itu' belum ada, maka 
sampai sekarang . belum dapat 
dipikirkan lebih landjut. Dalam 

hal ing” djalan "snelverkeer” da- 
ri Kletjo sampai 'Mesen jang 
melalui Tirtonadi dan kini da- 
lam keadaan rusak sama sekali,   mungkin dapat didjadikan sa- 
lah satu ,/uitweg”" untuk  me- 

| ngatasi kesulitan2 itu. Tetapi 
mengingat besarnja biaja2 -un- 
tuk perbaikan -djalan itu, ke- 
mungkinan selandjutnja tidak 
begitu besar, demikian sdr, Jo- 
topranoto, 

Djalan Pasarlegi perlu 
diperlebar, 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa djalan Pasarlegi berkenaan 

dengan ramainja perlu diperle- 
bar. Hal ini mungkin dilaksana- 

kan dengan mengurangi lebar- 
|nja trottoir dikanan-kiri . jang 
ternjata lebih dari tjukup lebar- 
nja, sedangkan . bagi keperluan 
lalu-lintas orang tidak seramai 

Lalu-lintas Karesidenan Sucakarta, 
njatakan, bahwa ketjelakaan2 lalu-lintas dalam tahun 1952 jl. 

tertjatat dan dari djumlah tersebut 
engadilan, Korban? manusia pada 

tahun itu jalah 19 orang mati, 88 orang Iuka berat dan 296 

tuk menutup djalan besar itu ! 

576 Ketjelakaan lalulintas 
di Surakarta 

adi dikota Solo 

A NK.R.” SENDIRI). 

dangan ”KR”, Kepala Kepolisian 
sdr. Jotopraroto me- 

akibat pelanggaran? segala ma- 
tjam kendaraan, sedangkan 100- dari ketjelakaan? itu terdjadi 

Demikian pula  djembatan 
Pasarlegi ternjata kini kurang 
mentjukupi  sjarat2-nja untuk 
lalu-lintas seramai sekarang. 
Untuk mengatasi hal ini, me- 
nurut sdr. Jotopranoto dapat di- 
adakan djembatan-tambahan di- 
samping djembatan itu guna la- 
lu-lintas orang, sedangkan trot- 

toir dikanan-kirinja bisa diha- 
puskan untuk memperlebar djem 
batan tersebut. , Kiranja biaja 
untuk mengadakan djembatan- 
tambahan itu tidak. demikian 
besar, karena tjukup dengan 
konstruksi ringan sadja. 

Lk. 10.000 pengendara 
betjak akan ber-rijbe- 
wijs ? 

Guna mengurangi adanja ke- 
tjelakaan2 lalu-lintas dalam ko- 

sidang DPR jl. suatu rentjana 
peraturan pengemudi kendaraan 
tidak bermotor, pihak Kepolisi- 
an Lalu-lintas telah mengada- 
kan usaha2 sebagai langkah per 

kan . terlaksananja 

rijhbewijs bagi pengendara be- 
tjak, misalnja. 
Untuk mendidik pengendara2 

tu agak pandjang dan tjara2 jg. 

tersendiri karena kebanjakan 
mereka buta-huruf.   polisian  Lalu-lintas 
kursus peraturan lalu-lintas jg. : 

pokok2 pada pengendara betjak 
|jang pernah melakukan ' pe- | 
|langgaran. Mereka dikumpulkan | 
dan diberi penerangan2 menge- 

nai lalu-lintas. Hal ini telah ber- 
djalan 2 atau 3 bulan janglalu 
dengan rombongan 30 orang, 
dengan diberi kusus 2 kali da- 
lam satu minggu selesai tiap 
rombongan. 

Selandjutnja  direntjanakah 
untuk mengadakan hubungan 

dengan para pengusaha? betjak 
serta SB2 untuk memudahkan 
terwudjudnja peraturan  rijbe- 
wijs itu. Sebagai diketahui djum 
lah betjak di Solo ada 5.077, jg 
berarti djumlah pengendaranja 

'1.k. 10.000, karena tiap satu be- 
tjak mempunjai 2 orang pengen 
dara paling sedikit, 

Achirnja menurut  tjatatan 
hingga achir bulan Maret ini 
djumlah pemegang2 rijbewijs A: 
umum 3475 tidak umum (pre- 
man) 1296, BI , umum 739: pre 
jman 347: B2: umum '2, pre- 
man 18, 

C: 910 dan D': 403 orang. Per- 
lu kiranja - didjelaskan bahwa 
rifbewijs A untuk personen- 
auto, Bi untuk bis/truck: B2 

truck dengan  aanhangwagen: 

| 
6 

    seperti di Singosaren sampai   jang latu 

Ka ada, BI B4 Fasarpon, Luntuk oronmuiiets, 

C ngtok seed motor dan D 

l 

ta sebagaimana telah diadjukan | 

tama, jaitu untuk memungkin- ' 

peraturan | 
tersebut, antara lain keharusan | 

betjak itu akan memakan wak-! 

Dalam hal itu pernah oleh Ke- | 
diadakan ' 

  

HALAMAN 3, 

ISRO' DAN MI'RODJ DI 
MESDJID GANDEKAN 

LOR 
Kemarin malam bertempat di 

mesdjd Gandekan Lor Jogja 
telah dilangsungkan peringatan 
Isro' dan Mirodj Nai Moham- 
mad 's.a.w. jang 'dikundjungi 
oleh I.k. 2500 orang. Sdr. Fadlan 
selaku ketua Pan:tya Peringat- 
an menerangkan, bahwa sari 

dari pada Isro dan Mirodj ada 

lah perintah Tuhan kepada um- 
mat Islam jang disampaikan ke 
pada Nab' Mohmmad s.a.w. utk 
mendjalankan sholat 5 kali se- 
hari, karenanja sholat adalah 

merupakan tiang agama dan 
hukumnja wadjib bagi umat Is- 

lam termasuk rukun Islam jg 
ke 2 Selandjutnja riwajat dan 
sedjarah Isro” dan M'rodi dite- 
rangkan oleh K.H. Cholil. Dian- 
tara para hadlirin tampak Mr. 
Kasmat, K.H. Fathurrahman, 
K.H. Afandhi dll. Dalam ' kata 
sambutannja Mr, Kasmat me- 
ngandjurkan, supaja umat Islam 
dapat bersatu untuk menghada- 
pi pemilihan umum . jad. Dan 
selandjutnja ia terangkan, bah- 
wa didalam kita beribadah/ber- 
bakti kepada Tuhan K'ta pun 

harus berdjuang dalam lapangan 
ekonomi, terutama Daerah Jo- 
gja jang sangat minus ini. Un- 
tuk in! telah ada rentjana plan 
5 tahun kemakmuran (Industri- 
alisasi) bagi Daerah Jogja jang 
dip'mpin sendiri oleh Sri Sultan, 
maka henidaklah umat Islam 
membantunja dalam soat ini. 

Perlu diterangkan, bahwa da- 
iam peringatan tersebut diada- 
kan pengadjian2 Aigur'an dan 

dimeriahkan dengan " njanjian2/ 
hiburan? oleh Pandu Ansor Tja. 
bang Jogja dengan imp.n 
oleh sdr. Herman dar BE Basuni 

ANAK PANDU GADU- 
NGAN MENDJA- 
LANKAN PENI- 

PUAN 
Seorang pengurus RK Klitren 

dan seorang anggauta Pandu 
Rakjat tlh mengantar seorang 

anak pandu HW kerumah sdr. 
Dewan Mardjuki sbg anggauta 
Komisariat H.W. Tjb, Jogja 

agar bermalam ditempatnja, se 
bab anak tersebut mengaku dan 
berpakaian pandu H.W. Karena 
anak tersebut tidak membawa 
bukti2 keanggautaan H.W ma- 

ka sir Dawam Mardjuki mena- 
njakannja kepada sdr Sudjar- 
wo Mobil Brigade djl Bodjong 

Semarang melalui telepon ten 

tang kebenaran keterangan 
anak jang masih berumur kl 13 
tahun jang mengaku djadi adik 
sdr. Sudjarwo dan mendapat 
djawaban jang menjatakan ti- 

dak benar. 
Selesai menelepon  &tjarinja 

anak pandu gadungan itu, tapi 
telah menghilang. Tanda anak 
itu jang dapat diketahu!: jalah 
ketjil umur kl. 13 tahun dan ha 
nja berpakaian pandu H.W. 

Lebih landjut dapat: ditambah 
kan, bahwa anak tadi pernah" 
mengaku disuruh minta uang Rp 
60,— oleh sir. Moh Daron: di 
Semarang kepada 'isterinja d: 
Jogja. Tindakan inipun hanja 
salah satu tipu muslihatnja. 

H:ngga berita ini ditulis anak 
itu belum dapat diketemukan. 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Fakultit 

Hukum, Ekonomi, Sosial dan 
Politik Universitit Negeri Ga- 
djah Mada, pada tanggal 31 
Maret sdr.2: Hafididin Sjafie 
Prop. Kand Sos. Pol. 
Mahuddin Pohan Prop. Bacc. 

Pupl. 
Hardjono, Zainal Murad, Sugi- 
janto dan Toto Hastjarjo Prop. 
Kand, Hukum. 
Ruspono Prop, Bace. Publ, 

    

  
Kunto Wibisono Prop. Kand. 

' Sos. Pol. 23 
Moh. Hendro Suseno dan . S. 
Wahju Prop. Kand, Hukum, 

Lulus udjian pada tanggal 1 
April sir.2 : : | 
Abdullah Silondae “Prop. Baca. 
Sos. Pol. 
Sunoto - Prop: Kand. Sos. Pol. 

, Imam Rustadi Prop, Kand, Huk.' 
Sumarno, Pudjadi Sugito dan 
Suwardi Prop. Kand. Sos. Pol. 
Abdul Firman Prop. Bace. Pem. 
Moch, Sjarif, Martiman dan 
Palti Radja Siregar Prop. Kand. 
Hukum, 

PEMUDA2 DESA BER- 
KOPERESI 

Atas inisiatif pemuda2 dide- 
sa Ketandan KI. Banguntapan 
Kapanewon Kotagede Jogjakar 
ta, Kini didesa tersebut telah 
dapat didirikan suatu perseri- 
katan koperasi dengan nama 
"KOPERASI KESEDJAHTE- 
RAAN RAKJAT", Koperasi ter 
sebut berdiri sedjak tanggal 1' 
Djanuari 1953, bertempat dide- 
sa tadi dengan 50 orang. 
Hingga achir bulan Maret ini 

telah memberikan pindjaman 
sebesar Rp. 1316,50, kepada 28 
orang “anggauta dengan dipu- 
ngut bunga 495 sebulan. 

i 
i 

| 
' 

  

Pd 3 Pin a 

Tontonan malam ini 
SENI SONO:' '/he Comte de 

Monte Cristo”, Pierre Ri- 
chard William, Michele 
Alva. 

LUXOR : ,,Takdir Illahi”, Neng 
- Yatimah, P, Ramlee, 

REX: ,MOEN”, (Marriage Af- 
fair) Sia Mung, Jen Tjwen. 

RAHAJU: Little Women” 
June Allyson, Peter: Law- 
ford, 

INDRA : .Invitation”, Van 

Johson, Ruth Roman, Dord- 
thy Me Guire. 

SOBOHARSUNO : ,,Behave 
Yourself”, Farley Granger, 
Shelley. Winters, 

WETAN BETENG : ,,Adventure 

of Captain Fabeari”,- Errol 
Flyn, Michallene Frelle. 

MURBA : Seruan Merdeka”, 
KET TAK TRTMUDO-TOMO: 

,Anve-ande Lumut”, 
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Ha karta 

Tatanan. jang di 

  

aa | 
SAMA P ENDIRIAN 

“Untuk membantu ne 
5 itu, tepat 

tgl, 21 April jad. ol 
ita dikota tsb. a 

4 druap? 
TK itu, “oten 

an 'Mage- 
n' pembagian 

jang lulus 

endapat angka 
ara “membuat 

adakan  olen 

   

Bg. Pendidikan itu. 
. Malamnja @ipekarangan Kan- 

tor karesidenan Kedu akan di- 
pertundjukan gambar hidup 
.prodeo berisi pendidikan2.. 

Dalam pada itu, dapat dika- 
barkan,” bahwa : pada tgi. 19 
April jang akan datang serom- 
bongan wanita dari pelbagai | 
organisasi kewanitaan bersama? | 
akan menudju ke Semarang dan 
dari sini bersama2 rombongan 
Gari Semarang terus menudju 
kedaerah Rembang, untuk ber- 
ziarah ke makam R.A. Kartim. 
Disana rombongan. tsb hanja 
bertingal sehari. — (Kor.) 

& SURAKARTA 
RESEPSI KONGRES SBPI 

Tanda penghargaan utk 
. Tjabang? SBPI jg aktip. 

Bertempat Gipendopo Kusu | 
mojudan, Solo pada hari malam 

Jalu telah . Gilang- Senen jang 

  

     

  

   

        

    
   

  

   
telah 

yata seng aa 
lama 

jang 

Lian :menc aa | 
warijib (K La Ska Ian 

Pakaian Ba sn dag 28 BII AKAN DIADIL! 
di k anta diada | ih 

kan tempat pemondokan “bagi Kara 3 penggelaptt 5 Para buruh jar tidak mem- | Rp. 45. “.dah 

dihukum administratif. 
Duapuluhlima orang pegawat 

dari Kota Besar Semarang Kini 

ra Giadil, Mereka tertuduh te- 

lah melakukan 8 matjam kedja- 

batan, diantaranja menggelap- 

" Lkan uang tagihan Bank Pasar, 
memalsukan daftar upah, men- | 

fjuri material, dan mengerdja- 

Yuan sendiri, jang membawa ke- 
rugian kotapradja sebesar Rp. 
45.000.-—, naa 
Dua pegawai: pimpinan atas: 

keputusan sidang DPRDS kota 

Semarang akan didjatuhi huku- 
man djabatan menurut P.P No. 
11/1952, karena  dipersalahkan 
memindjamkan semen sebanjak 

pegawai pimpinan akan | 

dalam tahanan, dan akan sege- | 

kan pekerdja dinas untuk keper: 

ai | tan diadakan latihan O.P.R se: 
| lama" 3 bulan, 

| membawa harta benda sehar 

tak ada: — (K.R) 

  
dan (peladjaran 

“diberikan dalam 3 kali sem ng- 
gu, berupa  soal2: Keamanan 
“oleh Polisi Negara, Ketentra- 
Man oleh BODM, PPPK oleh 
Kesehatan, Djiwa kebangsaan 
Oleh Djapen. ' 

Lathan ini Kiadakan di Kalu- 
“rahan Sidohardjo, #Tremes dan 
Tempursari. 
Beaja untuk bin. terse- 

| but selain dari Desa, djuga pa 
“ra pegawai memberikan soko- 
ngan uang. SKR). 

— PENGGEDORAN 
| Baru2 'ni- Karijodimedjo pe- 

tani di Biting Kalurahan Tegal 
hardjo, Ketjamatan Purwantoro 
telah 'kedatangan tamu bersen- 
djata tadjam dan memaksa is | 

  
kan harta bendanja. Karena ke ra 
takutan berhasillah pendjahat2 | 1 

Rp. 2409,—. Korban manus: 

al mengenai djaminan 
buruh sakit, ketjelakaan waktu 
bekerdja dan 
pekerdjaan djaminan hari tua 
dan tundjangan2. 

punja rumah untuk memberi- | buhan Semarang” 

1.500 zak milik kotapradja ke- 
pada sesuatu ISA 2 Apt, 

BURUH PELABUHAN 
SEMARANG 

. Menuntut djaminan 
sosial. 

Delegasi 8 orang dari ,,Front 

“Persatuan Buruh Pelabuhan Se- 
marang” 

para madjikan perkapalan ve- 
em, dlinja ada dipelabuhan Se- 
marang 
tuntutan2 buru 
marang jang 
,Front Persatuan Buruh Pela- 
buhan Semarang” sebagai hasil 
rapat umum jang diadakan pa- 
da tanggal 4-4 jang lalu. 

menemui tek: “Td jl 

untuk menjampaikan 
pelabuhan. Se- 
rgabung dalam 

Tuntutan2 jang diadjukan itu 
waktu 

“penjakit akibat 

Buruh Pela- 

terbentuk pa- 
a bulan September: tahun jang 

dan mewakili Ik. 3.000 

Front Persatu 

al 
ga | | buruh Giantaranja |dari organi- 

'“a | sasi2 SBPP. Se 
' Umum dan SB.KPM. Ant. 

at Buruh 

    sungkan mz 
res Sarekat 

  

seluruh Danang pen keIVijg| 
| GARA tanggal 5-4 hingga 

. tanggal 12-4 jang akan datang. | 
Dalam pedato ja: diutjap- | 

kan oleh Secretaris Umum Pu. 
sat mpinan. Pe, Sumarsono 

ulat enam Sarekat2 Da 
u ri Sea Fe itan2 

1 Ih. Mendesak agar surat2 ep 
Njon j Pantat Biro tusan dari Kantor U: 

SOBSI Lan pedaton al me- Pegawai mengenai s raga 
ngupas salah satu kuafijban 
dari SOBSI dalam mempersatu- 

Ian aeen : 

jang tidak, sesuai dengan Kon- 
stitusi SOBSI jang baru. D'nja- 
takan, bahwa dalam hal ini da-' 
pat dilaksanakan karena ada 
tjukup sjarat2 untuk dapat sa 
ling bermusjawarat. Terbukt 
adanja Panitya 1 Mei di Djakar 
ta jang didukung oleh S.B2 da- 
aa golongan dan-al.ran apa sa- 

Tanda penghargaan utk. 
PPA SBPI, 

Pada malam itu Silakukan pe 
dapat dispensasi, hendaknja | aa Da. Sapu tanda Rana "Ie djangan — dikurangi haknja & 2 epada 2 sebagai pegawai (kenaikan 

| bang2: urabaja, jang menda- pangkat, kenaikan gadjih 
“pat nilai 8, tjabang Salat'ga 
dan Kudus masing? dengan ni- | 
la 54 dalam  kegiatan2 nja 
memperdjoangkan nasb buruh 

. dan aktiviteit2 lainnja jang ber 

hubungan dengan organisasi. 
Reseps: diachiri dengan ber- 

matjam2 pertundjukan njanjian 
dan musiek. — (Kor). 

MINTA DIADAKAN TEM- 
PAT PEMONDOKAN 

| Bagi burah jang | tidak 
panja tempat tinggal. Pegat 

Berhubung dengan banjaknja 
kaum buruh jang tidur diping- 
gir2 djalan dan Gdiemper2 “toko 
karena mereka tidak mempunja' 
pondokan, DPRDS Kotabsar Su- 
yokarta dalam sidangnja baru? | 

terutama : 

1 "Atuk beri tempat 

S: 

pada Pemerintah Daerah dan 

Dijalan” “dalam surat itu 

pegawai (pengangkatan, pe- 
mindahan, pensiun dan lain 
sebagainja) dipertjepat, jg. 

| berarti djuga tindakan untuk 
menghilangkan rasa gelisah 
diantara pegawai2 jang ber- 
kepentingan. 

2 Tenaga2 tidak tetap “dan 
“harian hendaknja segera 
mendapat ketentuan untuk 
diangkat mendjadi DE RaaA 

P tetap. 
3. Tenaga2 jang Jaa perse- 

tudjuan Pemerintah Daerah 
“bekerdja aktip dalam putjuk 
pimpinan Sarekat Sekerdja/ 
Sarekat Buruh dengan men- | 

  

disb.nja), karena setjara di-| 
rect maupun indirect mere- 
ka bekerdja djuga untuk ke- 
pentingan - djawatan pada 

Chususnja dan Pemerintah 
pada umumnja. 

4 Bagi djawatan2 jang ternja- 
ta tidak ada iniformitet me- 
ngenai formatie, ada kalanja 
dipergunakan formatie ta- 
hun 1948-—1950— 1951 Hal! 
ini Menimbulkan kegelisahan 

4 para pegawai jang 'bersang- 
“kutan — Untuk ini didesak | 
agar segera djawatan2 jang 
tidak mempunjai formatie 
jang concreet diadakan ' pe- 
njelesaian sebagaimana mes- 
tinja. 

15. Karena sampai sekarang ini 
belum diperoleh hasil jang   ini antara P- telah Pr tegas mengenai penganan 

  

  

  

etakkam batu pertama pan 
sung Dawatan Pharos di 
hadir4 ole: an Menteri 

teri. Pekerdjaan Len 

6. Dalam Pemerintah Daerah 

Rakjat ada lk. 5 djuta. Ini ber- 
arti. bahwa 7 djuta anak2 jang 
sudah sampai masanja beladjar, 

Suami dan istri jg si diadi i 
| pegawai supaja dikurangi 

pada penganggur 
ABUNGAN Serekat Sekerd ja Pemerintah Daerah Istimewa 
Jogjakarta (GSSPDI Jogja karta) belum lama berselang ini 

telah menjampaikan surat kepada. 
terutama mengenai urusan PegANaA dan stractuur personalia 

otapradja Jogjakarta. 

DPD Istimewa Jogjakarta 

pegawai2 Detasemen Batin 
telah | 

Pamong Prad Jang 
 diperdjuangk joleh SSPP, 3 
didesak , agar Pemerintah | 
Daerah“ segera menjelesai- | 
kannja dengan tjara2 jang 
memuaskan dan bidjaksana. 

Gan Kota-Pradja Jogjakarta 
terdapat banjak : pegawai jg. 
mendjadi dubbele konstwin- 
ner antara suami-isteri jang 
ternjata sekali telah menu- 
tup kemungkinan adanja te- 
naga  penganggur “ untuk 
mendapatkan pekerdjaan. 
Berhubung dengan itu diusul- 
kan, agar Pemerintah Dae- 

| rah segera dapat mengatasi 
hal. ini dengan mengambil 
tindaka mempergunakan 

  

ul PM. Perantis Ne ka 
  

  

ngadakan pe 

: Mayer menjatakan demikian 

itu, dalam interpiu dengan ma- 

djallah ,, United States News ana 
| Woala Report”, sebelum” ia 
meninggalkan Washington. 

Mendjawab pertanjaan, apa- 
kah harapan akan tertjapainja 
perdamaian didunia kini lebih 
baik dari pada setahun jang lalu 

Mayer mengatakan, bahwa me- 
nurut pendapatnja soal jang 
sesungguhnja jalah utk menge- 
tahui, apakah dunia merde- 
ka” akan berhasil dalam usaha- 
nja utk mengachiri perang di. 
ngin, Dim hal ini orang harus 
mendjelaskan  pedada umum, 
apa jang dimaksudkan dengan 
perang. dingin. 

dapat berlangsung dalam waktu 
jang lama dan usaha2 terus 
'menerus adalah perlu, kata Ma- 
yer. 1 

Bila pendapat umum dapat 

dijakinkan akan keperluan itu 
maka perang tak akan meletus 
kata Mayer. Tapi sebaliknja, 

bila: orang2 tak merasa lagi 

akan adanja bahaja jang men- 
datang dan meninggalkan 
usaha2nja itu, maka pintu akan 
terbuka untuk perang, kata Ma- 
yer, 
Ditanja, apakah ada baiknja 

untuk mengadakan rundingan 
dengan P.M. Sovjet Georgi Ma- 
lenkov dewasa ini, Mayer men- 
djawab, bahwa Sovjet Uni akan 
dapat memberikan bukti? jang 
njata mengenai maksud? damai- 
nja dengan mempertjepat  ter- 
tjapainja perdamaian di Korca 
dan menanda tangani perdjan- 
djian perdamaian Australia. De- 
mikian Mayer. — UP, 

  

  

CHESTER BOWLES 
Kundjungi gedung PEN. 

sar Amerika dj Ind'a beserta 
isterinja jang sudah beberapa 
hari in di Djakarta, telah mer 
ngundjungi. gedung. Perusahaan 
Fiim Negara di Polonia Djat'- 
negara, dimana ia Mengallakan 
pertemuan dengan sekretaris 
jenderal Kementeran Penera- 
ngan dengan stafnja dan Direk 
tur P.F.N dengan 'stafnja pula. 

Dalam. pertemuan jang 'bersi- 
fat ramah-tamah itu oleh PEN 
diperlihatkan sebuah film 'j 
menggambarkan usaha? b 
Indones'a dalam 
sial. Kesan jang didapat 
bahwa Chester Bowles menaruh 
perhatian jang besar terhadap 
usaha2 Hu. — Ant. 

  
| 

    

     

  

tan, jaitu tidak adanja  pe- 
gawai jang terdiri suami dan 
isteri bersama2 bekerdja dan 
memberikan ' tempat Aan 
para penganggur. | 

Dalam surat itu diachiri aus: 
ga dengan keterangan, bahwa 
djika Pemerintah dapat men: 
djalankan -usul2 itu akibatnja 
tidak sedikit hasilnja, sebab de- 
ngan langsung akan terdapat 
arbeidsyreugde dan arbeidsvrede 
jang akan menghasiikan kelan-   AAN jang bersangku- tjarannja Na sehari2. 

Hendak kemana abutirient2 SR? 
Djika di Sekolah Landjutan 

Sebagai tjonto, oleh sdr. 
“rojah dikemukakan, bahwa di- 
(antara ik. 80 djuta penduduk 
Indonesia, maka jg Ik. 12 djuta 
'adalah anak2 jang berusia an- 
tara 6-12 tahun, sedang dari 
12 juta anak2 ini, maka ' jang 
sudah b'sa bersekolah di Sek, 

Ba-t 

Wilopo, 

, TON AAPAa 

tonting) pada pe 
Pertjetakan Negara, jang di. 

Menteri Kesehatan, Mens 
Ya PPK, Wali Kota, Dja, 

Ja. 
batu. Pertama (betonstorting) 
ilopo, kang disaksikan 

Leltnena, Menteri  Pekerajaan 
Ara: war ate Djakarta Rang: 

#4 

pembangunan ge- 

oleh 

      

      

   

    

1 nesia, guru 

lah anak2 

| Untuk murid? S, R. 

ru seluruhnja, 
. mendjamin 

masih sama terlantar. 

:Masjarakat perlu 
memikirkan. 

Menurtfit sdr. tsb. seterusnja, 
maka untuk mentjukupi kebu- 

tuhan beladjar dari 5 djuta 
anak2 itu, dbutuhkan di Indo- 

sedjumlah 100.000 
orang, sedang tenaga guru jang 
ada pada waktu ini -hanja Ik: 

81.000, sehingga tenaga guru 
masih kurang 19.009 orang. . 

. Mengenai keadaan didaerah- 
nja jang mendjadi pengawasan- 
nja d'terangkan, bahwa daerah 
Kabupaten Magelang jang ber- 
benduduk 611.174 orang, djum- 

ada 91.676 orang se- 

dang dari djumlah ini, jang su- 
dah bersekolah ada 63.916 orang. 

ini, kabu- 
paten Magelang membutuhkan 
1283 tenaga guru, sedang djum- 
lah guru sa'at ini baru ada 903 

  
kurang tempat 

NSpnKtur S. R. di Magelang sdr. Radsjan dalam ketera- ngannja kepada wartawan KR.” mengenai kesulitan? di- kalangan perguruan Sek. Rakjat menjatakan, 
wasa ini masjarakat perlu turut memikirkan 

bahwa pada de- 
kesulitan? itu. 

25 Yadis abutirient?2 

Menurut beliau, masih banjak 
abutirifnt2 S.R. jang belum da- 
pat melandjutkan ke Sek. Lan- 
djutan, karena kurang tempat 
Ash.-nja. Di Indonesia, djumlati 
S.R. ada Ik. 27.000 buah sedang 
djumlah Sek. Landjutan baru 
ada 1110 buah. Dari angka tsb., 
dapat orang menghitung2, bah- 
wa tidak semua anak2 tamatan 
S.R. dapat tempat di Sek, Lan- 

djutan. Dengan demikian, maka 
banjak diantara ' mereka jang 
terkatung2,  karerta psycholo- 
gisch, murid2 keluaran S. R. se- 
ketika belum masak terdjun 
Galam masjarakat, dan dja- 
nganlah bagi mereka S:R. me- 
rupakan eind- -onderwijs. 

. Mengenai daerah Kabupaten 
Mageiang daiam hubungan ini 

diteruskan, bahwa didaerah tsb. 
dantara 200 S.R., terdapat 100 
buah S.R.. 6 th. dengan murid 
14000 anak. Diantara ini 8091 
anak segera akan tammat dalam 
th. 1953 ini dan telat meneri- 
puh udjian Sek, Landjutan bu- 
ian ji. Menurut perhitungan 
dari djumlah anak tsb, maka se- 
dikit2-nja ada 2097 anak jang 
akan terlantar ta' mendapat 
tempat di Sek. Landjutan. @uo   orang,.sehingga daerah tsb. ma- 

sih mengalami kekurangan guru 
S.R. 380 orang. Kekurangan tsb. 
belum termasuk kekurangan gu. 

"“karena untuk 
semuanja selaras 

dengan hak warga Negara se- 
perti dalam VU. NE, pendidikan 

| djumlah kekurangan itu ada 380 
plus 555 orang sama dengan 
935 orang, 
-Dalam soal tsb., maka fihak 

Pemerintah tidak mungkin me- 
metjahkan soal itu dengan tiada 
bantuan dari masjarakat, jang 

harus pula memikirkan soal ivu,   Vadis mereka ini? 

Hanja terbatas pada 
. perbaikan, 

Dalam pada itu, ' Commissa- 
ris PG.) Djapeng mengenai 
keadaan S. R. menerangkan, 
bahwa berhubung dengan pe- 
ngurangan angaran belandja di 
Kem. Dalam Negeri, maka pem- 
bangunan kembali S. R2 men- 
dapat kesukaran. Usaha mero- 
bah S.R. dari 3 mendjadi 4 th. 
buat th. 1958 ini tidak mungkin. 
Jang. Gap adalah mengubah 

ia 7 nd tahun) 

“, (Kor), | 

Perang dingin, 

anang R1 

Chester Bowles bekas dtita bs | 

, 
| 
|   

“mengatakan, 

  

3 al terus - persendjatai diri 
Meski ada usul perdamaian Sovjet : 

ps. Perantjis Rem Ykayor mengatakan, bhw, walaupun ada 
usul? perdamaian dari Sovjet Uni, Barat harus terus me- 

rsendjataan kembali dan henna tetap memasukkan 
Djerman Barat dalam kamp negeri? Barat, 
tjegah perang dan bahwa masalah Saar harus diselesaikan lebih 

, dahulu untuk memungkinkan hal tersebut diatas, 

'bila hendak men- 

  

UNDANG2 DASAR BARU 
SYRIA 

Kekuasaan pemerintahan 
pada presiden, 

Menurut harian Syria ,,Al 
Zaman”, republik Syria akan 
mempunja' undang2 dasar baru, 
dalam mana Presiden mene- 
gang kekuasan tertinggi dida- 
lam pemerintahan. 

Harian tadi 
bahwa panitya perentjana un 
dang2 dasar kini sudah selesai 
pekerdjaannja dan telah meng- 
andjurkan supaja negara ditem 
patkan d'bawah kekuasaan pre- 
siden sebagai pemegang kekua- 
saan tertinggi, Menurur rentja- 
na. ini, masa djabatan pres den 
akan berlangsung selama 4 th. 

Dengan deniikian maka Syria 
akan mempuhjai un'dang2 dasar, 
jang menetapkan bahwa segala 
kekuasan presden akan sama 
seperti kekuasaan presiden Ame 
rika Serikat. — AHP. 

mengabarkan, ! 

Tengku Abdul Rahman, pem. 
Organisasi Persatuan Kebangsa 
an Malayu (UMNO), hari Sabtu 

jang lalu membantah tuduhan? 
bahwa- golongan Tionghoa di 
Malaya mentjoba: merobah Ma- 
laya mendjadi suatu propinsi 
tambahan” bagi Tiongkok. 

Dalam pidato jang diutjapkan 
nja didepan kongres tengah ta- 
hunan: UMNO: dikota Malaka 
tadi Abdul Rahmah seterusnya 
berseru supaja selambat2nja da- 
lam tahun 1954 diadakan ,,pe- 
milihan federal” d' Malaya 

Tentang golongan Tionghoa 
Malaya,  dikatakannja  bah- 
wa mereka ,,hanja  mengi- 

ngini hak2 politik jang tjukup 
saja, untuk melindungi kepen- 
tingan2 mereka”. Menurut pen- 
dapatnja, mereka hendaknja- di 
beri sesuatu jang leb'h daripada 
»hanja status bangsa kawula 
(subject) sadja.” 

Kalau golongan Tionghoa Ma 
'laya dibatasi Nak-memil hnja, 
maka tak dapat diharapkan 
bahwa mereka akan menjokong 
atau bekerdja-bersama untuk 
mentjapai kemerdekaan Malaya, 
kata Abdul Rahman. Selandjut- 
nja ia mengatakan, bahwa 
UMNO dan Perhmpunan Tiong 

hoa Malaya telah 'bersetudju 

untuk memusatkan perhatian 
mereka gina mentjapai Malaya 
jang bersatu dan merdeka. 

— AFP.   
Sekitar perkara komplotan dokter: 

RIUMIN DITAHAN 
Musuh ,,dalam selimut" bagi 

rakjar Sovjet 

EKAS pembantu menteri urusan keamanan negara So- 

“jet Uni, Riumin, telah ditahan bertalian dengan tuduhan2 

jang ternjata tak benar 
nangkapan 15 orang dokter? 

dan jang telah mengakibatkan pe: 
Sovjet. 

Demikian ,,Pravda” harian resmi partai komunis Uni me- 
wartakan pada harj Senen jang lalu. 

Seperti diketahui pada tang 

gal 12 Djanuari jang lalu telah 
dumumkan penangkapan 9 

orang" dokter2,. diantaranja 6 

orang Jahudi, berdasarkan tu- 
duhan mengadakan komplotan 
pembunuhan pemimpin2 Sovjet 

baik mil'ter maupun sipil dengan 

djalan memberikna  diagnose 
| dan perawatan, jang salah. Dan 

seperti telah diwartakan, peme- 
rntah Sovjet telah mengumum- 

kan bahwa “tuduhan terhadap 
@okter2 itu ternjata salah, dan 
bahwa 15 orang dokter2 terse- 
but telah dibebaskan dari tana- 

nan. : 

Pravda mengatakan juga, 
bahwa S. Ignetiev, bekas men 

teri dari -kementer'an tersebut, 
jang kini telah dihapuskan, ada 
lah ,,buta politik dan mudah per 
tjaja” Dalam  tadjuk rentjana 

'Pravda mengritik pedas bekas 
pegawai2 kementerian tersebut 
Dikatakan bahwa pegawa'2 itu 
telah menggunakan hak2 me- 
reka tak sebagai semestinja da- 
Jam perkara penahan dokter2 
tersebut. Menurut Pravda Riu- 
rin adalah musuh ,dalam seli- 
mut” bagi rakjat Sovjet, dan ti 
dak melakukan kewadjibannja 
membongkar komplotan2 mata2 
dan kaum sabot, tetapi mendia- 

di seorang avonturier politik: 

Riumin dan bekas pembesar2 
dari kementerian tersebut teiah 
membuat dokumen2 palsu, jang 

dengan setjara sewenang2 me 
nuduh beberapa Warga negara 
Sovjet. Mereka djadi mengabai- 
kan hak2 bagi warga negara 

  

Dunia sana sini 
x Haluk Salam, ketua dele- 

gasi parlemen Turki ke India 
bahwa negerinja 

memasuki NATO, karena mera- 

Sa terantjam oleh Sovjet Uni. 

Xx T, Krisnnamacnari, men- 
teri  perdagangan/perindustrian 

India bilang, bahwa dapat me- 
mainkan peranan jang berguna 
dalam perkembangan industri 
 dinegerinja. 

K Agen F.B.L, (biro penjelidi- 

kan federal): Amerika Serikat 

telah dapat menemukan kembali 
3 lukisan, jang ditjari dari Ge- 

redja Katholiek di Kentuchy 5 
bulan jang lalu. Harga. Iukisan2 
itu ditaksir 675.000 dollar. 

& Anthony Eden, menteri LN 
Inggeris tak djadi berangkat 
hari Senen jang lalu ke Junani 
& “Turki, karena empedunja 

harus dioperasi. 

Xx Hussein Ala, menterj urus- 

an istana Iran, dipetjat dari 
.djabatannja, setelah 
persetudjuan antara pemerintah 

dan Shah nan 

terdapat. 

dan melanggar undang2 dasar, 
demik'an Pravda: 

Pravda djuga mengeritik pe- 

das panitia dokter2, jang telah 

Gibentuk untuk menjeldiki tu- 
Guhan2 terhadap 15 orang dok- 
ter Sovjet, diantaranja 9 orang 
telah, bekerdja di Kremlin itu. 
Panit:a, jang terdiri atas orang2 
jang menamakan diri ahli tu, 
demikian Pravda, telah bekerdja 
dak objektif dan tidak dju- 
djur, 

Menurut para penindjau di 

Moskou maka pembebasan dok- 

ter2 tadi dari tahanan adalah 
hasil penjelidikan Beria sendir,i 
segera setelah ia memegang 

pimpinan dari kementerian uru- 

san “Keamanar negara, jang 

kini digabungkan dengan ke- 
menterian dalam negeri Sovjet 
Uni, — UP, 

  

PEMILIHAN DI MALAYA | 

Paling lambat 1954. 

  

tau 

Ika 1 

Menteri Keuangan Dr. Sumitro 
- Tudjuan pembatasan import 

(Sambungan 

JATALAH, bahwa faktor 

ke nvaru | Habis). Sit 

jang mekgandung enkamah utk 

kenaikan harga import terutama dilapangan perdagangan 

barang2 memang sudah lama diantisipir oleh Pemerintah. Tin- 

dakan2 pembatasan import termasuk Jsaha untuk menampung 
seberapa djauh akibat? buruk 
diatas, Kalau harga naik' sekali 

dari kenjataan? jang diuraikan 
ipun, hal itu tak-lain dan tak 

bukan disebabkan oleh kegandjilan antara persediaan penawa- 
ran Ga dan perinintaan efiektif terhadapnja, terutama, ka- 
lau mengingat penawaran barang? import tahan ini akan ber- 
kurang dengan 307c, sedangkan permintaan akan bertambah 

karena adanja kelebihan tenaga pembeli, 

Alternatif lain, ja'ni satu2nja , 
djalan jang lain jang dapat di- 
tempuh, jalah untuk membiar- 
kan sahadja perkembangan ke- 
adaan jang sedang berlangsung 
dan membiarkan kegandjilan 
antara barang dan tenaga pem- 
beli dengan tidak berbuat apa2, 
artinja dengan tidak tjampur 

tangan ataupun peraturan apa- 
pun djuga dari fihak Pemerin- 

tah 
Dapatkah dipertanggung-dja- 

wabkan oleh Pemerintah niana- 
pun djua untuk membiarkan 
satu sama lainnja dengan me- 
meniuhi sadja segala hasrat dari 

sementara kalangan masjara- 
kat untuk memasukkan barang2 
dari luar negeri ? Kata Soemi- 
tro, pertjajaliah apabila hasrat 
Gemikian dibiarkan sadja, bah- 
wa dalam waktu jang. tidak 
melampaui enam bulan sadja, 
segala tjadangan moneter jang 
masih ada pada Kita akan hi- 
lang sama sekali. Pada itu ma- 
sih belum tentu apakah kepen- 

tingan rakjat dan masjarakat 
kita akan terdjamin, mungkin 
apa jang dimaksudkan bersifat 
barang2 konsumsi semata2 jang 
hanja dapat dibeli “oleh golo- 
ngan2 jang memipunjai tenaga 
pembeli dan pendapatan jang 
tjukup kuat. Rakjat banjak ha- 
nja akan bisa melihat sadja. 
Pun dapat diramalkan bahwa 

import barang2 modal jang me- 
rupakan dasar untuk pemba- 
ngunan  masjarakat kita dike- 
mudian. hari akan diabaikan 
Hal terachir telah mendjadi ke- 
njataan didalam tahun 1951 dan 
1952. 

Kekurangan inventasi? 
pada waktu? jl. 

Kemiskinan jang diderita oleh 
rakjat dewasa ini untuk seba- 
gian djuga adalah akibat keku- 
rangan inventasR didalam ta- 
hun? jang lampau. Maka sudah 
selajaknja apabila terkandung 
didalam maksud Pemerintah 
untuk berichtiar mengadakan 
pergeseran dan untuk lebih ba- 
njak menekankan pemasukan 
barang? modal dan bahan? men- 
tah untuk industri dalam ne- 
geri. Dengan sendirinja kepen- 
fingan konsumen harus mem- 
beri sekedar Konsessi terhadap 
kepentingan kaum produsen di- 
dalam negeri,   Kalau import dibiarkan sadja 

  

Rapat diselenggarakan . oleh 
Panitia Penghormatan  Pahla- 
wan Nasional Radja Singama- 
ngaradja XII jang diketuai oleh 
J. Mulia Panggabean, dan telah 
mendjadi adat-istiadat dikalang- 
an masjarakat “Tapanuli me- 
ngundang semua keluarga pe- 
mimpin2 adat dan wakii2 marga 
apabila ada pekerdjaan adat 
besar jang akan dilaksanakan. 
Diantara jang menghadliri tam- 
pak Djenderal Major  Simain- 
pang jg mendjadi salah seorang 
penasehat panitia, wakil ketua 
parlemen Mr. Tambunan serta 

para terkemuka lainnja. 

Panitia Penghormatan Pahla- 
wan Nasional Radja Singaina- 
ngaradja XII bertudjuan: 

1). Mengusahakan supaja 
maksud keluarga. Radja Singa- 
mangaradja untuk  memindah- 
kan makam Radja Singafnanga- 
radja XH serta 2 orang putera- 
nja dari Tarutung “ke Soposu- 
rung (Bal ge) davat teriaksana. 

Radja Singatmangaradja serta 
2 orang puteranja itu aitembak 
mati oleh tentara Belanda da- 
jam pertempuran jang  terdjadi 

pada tanggai 17 Djuni 1907 di 
Dairi. Karena tentara dan ke- 
kuasaan Belanda merasa cha- 

se-   watr terhdap perlawanan 

  

   
— Aduh tjelaka! Ada MODIA mengedjar 

saja. ke pondok Lonesome 
Minta ampun, dia hakim De 
tentu. datang dsini unbule m 
1nuh saj 

Makam Singamangaradja XII 
Akan dipindahkan dari Tarutung ke Balige 

ASJARASAT Tapanuli dari berbagai 
masga di Djakarta, baru? ini telah mengadakan suatu ra- 

pat-adat bertempat digedung Adhuc Stat. Taman Suropati, Dja- 
karta, untuk menjambat hari pemindahan makam pahlawan 
Tapanuli Radja Singamangaradja XU dari Tarutung Ke Sopo- 
Ssurung, Balige, jang akan diselenggarakan dalam suatu upatja- 

ra besar pada tanggal 17 Djuni 1953 jang akan datang. 

  

pemimpin adat dan 

landjutnja, ' maka djenazah2 
pahlawan serta 2 puteranja itu 
dibawa dari tempat pertempur- 
an di Dairi ke Tarutung “dan 
Gikubur ditangsi Belanda dgi 
senantiasa didjaga keras, ka- 
rena. kechawatiran Belanda jg 
masih menganggap kuburan itu 
mendjadi sumber perlawanan 
terhadap kekuasaan mereka. 
Maka dapat dipahami bahwa 

dengan demikian djenazah al- 
marhiim2 tersebut seolah2 ma- 
sih berada dalam tawanan. Itu- 
lah sebabnja makam itu dipin- 
dahkan. 

Panitia memperkuat maksud2 
itu dan akan membantunja mo- 
ril dan materieel." 

2). Memuliakan pahlawan 
Radja Singamangaradja XII da- 
lam arti seluas2nja sebagai 
lambang kepahlawanan. 

3). Menggerakan seluruh ma: 
sjaraKht Indonesia untuk turut 
dalam pelaksanaan  penghor- 
miatan terhadap Pahlawan Na- 
sional aja Singamangaradja 
KI 

Radja ' Singamangaradja XII 
dilahirkan dalam tahun 1846 
dan memulai dengan gerakan 
perlawanannja terhadap keku: 
asaah Belanda dalam tahun 1878 
sampai pada sa'at tertembak 
matinja pada tahun 1907. Ant.     
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Crag. 

an! Dia 
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— Lebih bai Tenntji dari Teu metil 
itu saja ambil sadja, supaja Hatceher 
tidak dapat melarikan diri! Sekarang 
Saja harus bersedia ut menembak! 

   

Crag”! 

eaturey Syndicate, Jaa 

Tidak. d. Te dri djatan 

sebelum. sampai 

dengan bebas, maka sudah ba- 
rang tentu barang2 modal tidak 
akan masuk “melainkan hanja 
barang2 konsumsi jang bersifat 
agak mewah atau jang amat 
mewah. Sebab tidak dapat di- 
sangkal baiwa djustru didalam 
perdagangan barang2 inilah bi- 
asanja para importir dapat me- 
mungut keuntungan jang lebih 
besar, Djelaslah sudah bahwa 
ajalan satu2nja untuk mendja- 
min Masa depan untuk rakjat 
dan masjarakat kita. — betapa 
besarpun kesulitan dan kesu- 
karan jang kita derita pada 
waktu ini — ialah mengadakan 
pembatasan terhadap pengelu- 
aran devisen jang berarti pem- 
batasan dan kontrole terhadap 
import dan mengadakan suatu 
differentiatie, “agar supaja se- 
banjak mungkin barang2 jang 
dimasukkan merupakan barang- 
barang jang benar2 diperlukan, 
Suatu aspekt jang penting se 

kitar hal ihwal intlasi, jang di- 
sebabkan oleh kegandjilan an- 
tara penawaran dan permintaan 
seperti jang disinggung tadi, ia- 
lah adanja ,,consumers surplus” 
pada perdagangan barang2 im- 
port jang dimaksud, jaitu seli- 
sih antara harga atas dasar 
koers resmi, dan harga jang 
para konsumen bersedia mem- 
bajar. Dar kalau Pemerintah 
tidak tjampur tangan dalam 
pembentukan harga itu maka 
surplus ini akan masuk kantong 

para pedagang dengan keun- 
tungan jang ekstra. 

Usaha? Pemerintah. 
Usaha tindakan Pemerintah 

tgl. 23 Djanuari jang merigada- 
Kan differentiatie diantara ka- 
tegori barang? import jg lebih 
mendjauh serta dengan lebih 
membebani barang? import dgn 
suatu tambahan pembajaran, 
pada barang? jang tidak sangat 
diperlukan benar2, termasuklah 
usaha Pemerintah utk mengu- 
asaji permintaan chalajak pem- 
beli, 

'Djalan ini sekaligus djuga 
menghisap konsumers surplus 
dari kantong2 golongan? jang 
mempunjai kelebihan tenaga 
pembeli untuk disaiurkan ke- 
arah kas negara. Maksud dgn 
djalan demikian ialah untuk 
mengambil kembali sebagian 
dari pertambahan pendapatan2 
uang dan karena itu tindakan 
demikian mempunjai sifat anti- 
inflatoir. 

Dengan tjara2 jg tidak lang- 
sung untuk menghisap kembali 
sebagian dari tambahan2 pen- 
dapatan, diichtiarkan " mentje- 
gah ketjenderungan . inflatoir 
akan meradjalela . selandjutnja 
sampai tiada batasnja, Dan 
maksud lain jang: dapat diha- 
rapkan ialah untuk: mendjamin 
persediaan devisen jang makin 
berturun, supaja dapat Giperta- 

hankan untuk djangka jang le- 
bih lama, Keluhan jang sering 
terdengar dikalangan umum ia- 
lah bahwa peraturan baru itu- 
lah jang menaikkan tingkat 
harga2 semata2, Walaupun tak 
dapat disangkal adanja kenaik- 
an harga, jang baru sekarang 
terasa, Pemerintah hendak me- 

negaskan bahwa peraturan jang 
termaksud itu hendaknja dja- 
pganlah dilihat dari sudut itu 
sadja. 

Apabila dalam tahun 1953 
timbul kenaikan harga, . maka 
bukan peraturan2 jang baru jg 
merupakan sebab utama, mela- 
inkan keadaan pokok didalam 
rangka hubungan ekonomi dan 
keuangan umumnja, dan kegan- 
djilan antara permintaan dan 
penawaran ehususnja, Dan ke- 
tjenderungan inflatoir ini hanja 
dapat dikekang sedjauh mung- 
kin dgn mengambil tindakan2 
deflatoir ataupun kontraksi, 
Usaha untuk ' menghisap: con- 
sumers surplus adalah suatu 
peraturan jang demikian. 

Apabila peraturan2 baru me- 
ngenai impo tidak Gidjalan- 
kan, niaka' Tp 2 Panti, akan 
naik dergan lebih banjak dgn 
memboroskan sekaligus tjada- 
ngan mas dan devisen jang ma- 
sih ada pada kita. 

( Bersambung han, ». 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTE:D (30) 
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TANDJUNG PERISTIWA 

  

“akan beri keterangan. 
rembang esa tanah Tan- 

djung Morawa dan soal2 jang | 
| dengan Sumatera 

Utara, Menterj Dalam Negeri 
akan memberikan. keterangan- 

aan 
Meta n akan diberi 

kan Bag ai Kementerian 

Dalan egeri pada. jam 10:00. 
r- 

  

.. 
P2 

JOGI AKARTA : 

PEGAWAI? DJAPEN 
“G. KIDUL 

Ikut berduka tjita. | 
Belum lama berselang Sh pe 

orang pegawai Djapen Wang 
orang pes Banjunss jesnaha 
sdr. Angkat -a Maen 
nganiajaan gerombo! 

dpn Setelah sdr Angkat 
aja kemudian dibunuh dan 

ja dibakar gerombolan 
1 anna itu. 

Berkenaan dengan peristiwa 
jg mena itu, maka Ke- 

.marin tanggal 7-4 para pe 
gawai Gunung Kidul me. 
Tgk pertemuan untuk 
Gir Aga arwah Tap Dana 

  

   an maa bela-Sungka- | 
wa seluruh pegawai Djapen dae 

| rah Gunungkidul, kepada kelu- 
arga jang ng ditinggalkan, ja tu se 
'orang isteri dan 4 anak jang ma 
sih -ketjil2. : : 

3848 ORANG LULUS 
TPB, 

sena, tjatatan dari pihak 
Ke 

  

2g Kom Rage yanptar Bes 

Kabupaten Gunung at murid PBM. 
dari Kabupaten dilalam achir 
tahun 1952 ada 23848 murid jg 
telah dapat lulus dalam udjian. 

“ Tempat kursus ada 781 tem- 
pat, gurunja da 755 orang. Me- 
en ang masih buta huruf pa. 

da hir tahun 1952 ada 6389 
rang laki2 dan 911776 orang wa 

@jumlahnja semuanja ada 
Terbes "Usaha Pemberan- 
tasan Buta 

n dengan lantjar 
tan Disamp.ng Kn buta huruf 

1 | dikabupaten Gunungki- 

dul 1 terdapat banjak kursus jang 
arakan: a.l. 

: H Wanita ada 41 tempat, 
gurunja 41 oran Aa muridnja. 
1456 orang, II. A: tempat 
kursus &. 5 tempat, guru 32 
orang dan muridnja 203 orang, 
jang Tulus udjian ada 119 orang. 

” KPU, B: tempat kursus 1 tem 

   

      

pak Kali 9 Seong Maa #uklanja | 
laki2) 4 orang wanita 

ny DD: Na 
Lana 28 orang nada lak 

“karsus" 'ada Si kana 
guru ane 1 Besi dan muridnja 68 

Wanita: tempat 
kursus ada 41 tempat, guru 41 

o dan muridnja. 1456 orang. 
PE Panti pemuda ada 1 de- 

0 2x (MuntilanBIitar) : 
| (Semarang) : No. 3 Ketje Bea Ug Gan Khoen Giok 

| Lie Boen Swan/Nj. 

  

  

   Siauw Khi 
. djuara 

ETELAH empat 

sudah S.T.C. Open Te 
kesi sbb: 

LADIE'S SINGLES : No. 1 

Surabaja). 
MEN'S DOUBLES : No. 1 

em (Djakarta) : 

“ MIXED DOUBLES : No. 1 
No. 2 

(Djakarta /Blitar), 

k Djika hasil2 tsb . diatas kita 

| bandingkan dengan hasil2 tahun 
| jl. maka tidak tertampak banjak 
perobahan hanja djuara Men's 
Doubles 'bergnti tangan dari 
Koo Tjing Aan/Panarto ke Tan 

Liep . Tjiauw/Liem Joe Djiem. 
| Untuk perbandingan dibawah in: 

kita muat lagj hasil2 tahun jl. 
| Men's Single: 1. Tan Liep 
| Tjiauw, 2. Ketje Sudarsono, 3. 
Harua Kodera. . 

Single : 1 Nj. Gan 
Siauw Khie, 2. Nn, Liem Gok 
Pik, 3, Nn. Tan Kiem Seh. 

Men's Doubles : 1. Koo Tjing 
An/Panarto, 2. Ketjeliem Joe 
Djim. 3 Santoso Hurip/Katili. 

. Mixed Doubles : 1. Koo Tjing 
AnNn. Lem Giok Pik, 2. The 
“Ing Tik/nj. Gan Siauw Khie, 3. 

Oei -ang 
| Lien, NG 

Apakah kesudahan jg hamp' 1 
sama seperti tahun jl ini berarti 
bahwa pemain2 kita tdak men 

1 “dapat kemajuan selama seta- 
hun ini? Sukar dapat dikatakan 
demikan . 
- Tahun ini kita melihat banjak 
djago2 muda jg dgn tjepat me- 
iningkat keatas, m'salnja Koo | 
Hong Bing, Koo Hong Bo, Tg 
mat, Oei Liep Thok, Tan Tiauw 
Hian Corry Tjan dan Toet: Moe 
djoko. Djago2 ketjil ini memberj 

banjak pengharapan untuk du- 
nia tenn's Indonesia dikemudian 
hari. 
Dibawah ini adalah hasil2 per 

tandngan dari @uarte-finale 
Tana ke Finale: 

MEN'S SINGLE 
 @Guarte finale : 

'sOn0 W.c., Oei Liep Thok/Oe: 
Tjong Tjay 6-4, 6-2, Koo Hong 
Bing. — Lts Nizarwan 6-2, 1-5. 
Tan 'Liep Tjauw — Ong Png 
Liang 6- -0, 6 0. 

Semi-finale: 'Suparis — Oe: 
Liep Thok 6-0, 6-4, Tan: Tn 
Tjiauw — Koo Hong Bng w.o 

Findie : Tan Liep Tjiauw — 
Suparis 6-2 6 3. 

- LADIES SINGLE 
| - @Guarte-finale: Nj. Gan Siauw   

Turuf terus berdja- 

Khie — Toeti Mudjoko 6-0, 6-1, 
Nj. Liem K.em Lien — Nn. Ma 

| retle 3:6, 6-3, 6-3  Corry Tjan 
— Betty-Go 8-2 6-1. Liem Giok 
Pik — Nj. Gan Khoen Giok 6-2, 
6-2. 

— Semi-finale : Nj. Gan Siauw 
Khie- Nj. Liem Kiem Lien 6-1, 
6-1. Liem Giok Pik — LAKI, 
Tjan 6-1,6-0. 

ngan 6 anggauta organisas: dan 
anggauta perseor, en ada 150 
orang. 

  

Taman perpustakaan. 

Selain itu masih diadakan 
perpustakaan: al. 

La). Taman Pustaka Pengantar 
ada 172 dan ada 5676 buku. 
Jang membatja rata2 2622 
Orang... 
Tantan Pustaka A, ada 1 
ada 9492 buku. Jang mem 

— batja rata2 ada 220 orang. 
P.B.H, pada 1953 terus 
diperkembangkan, 

Pada bulan Pebruari 1953 kur 
»sus P.B.H ada 549 tempat, guru 
:538 orang, mur.dnja 13121 orang 
laki2, 6228 orang wanita dan 
@jumlahnja ada 19349 orang.- 

P.B.H Wanita ada 23 tempat 
guru 23 orang dan muridnja 
1701 orang. 

b). 

wa daerah Kabupaten Gunung-   kidul ada 92581 orang kepala 
somah. dan 462334 dj wa. (M, #h 

Tergila2 dengan bala 
harga kop 

Keadaan bahan hell aa! Poso pajah 

Ppseeeror 
adakan perdjalanan    

-Dalarh. segala hal daerah ter- 
maut bkin mendatangkan dar 

Sebab keadaa 

   
3 demi- 

  

   2 Aan 
- Tapi walaupu: 

Nb uang. merek: 
aa terliha 

   

    

Biessea Pertanian propinsi 

"Mengenai Na bc 
Lg Ta amat aya 

eruti dilapangan per 
aa minus sah 

2 tato), 
ja | akan mendjadi 
“ untuk daerah Sulawesi Utara. 

Stiksiyesk jang 
inspeksi dikabhupaten Poso, 

1 n Sulawesi Utara, terangkan mengena, kesan2nja, 
yahw: n makanan didaerah Poso dan 

pesisir teluk Gorontalo amat lemah. 
sebagian besar 

1 

Tina, kalau usaha tersebut 
| dapat didjalankan, tahun 1956 
Gorontalo akan dapat meng- 
c@ort ribuan ton tjoklat. 
Sementara itu kepala rentja 

Ina kemakmuran propinsi jang 
sedang berada di ' Gorontalc 
dtuga, terangkan bahwa keda 

| tangannja utk  merentjanakar 
berdirinja sebuah Balaji Benit 
dan Balai Pendidikan Masjara 
kat Desa didesa otonomi Kabila 
Selain itu telah masuk  djugs 
rentjana pendirian paberik fa 
pioka dan pembukaan pertjoba- 
an tanah kering di Dulamajo jg 

"| letaknja 800 meter diatas per: 
mukaan laut (25 km dari Gorori- 

Diharapkan  Dulamajo 
tempat liburan 

ikian kepala rentjana ke-   
  

mar. makmuran propinsi Tn, — 
| Ant, Lin sei mal tah 

sk oo He AniPanarto: djatuh Kemas 
Tan Liep Tilauw!Liem Joe Djtem 

hari berturut? bertanding, Sa dan sore. 
Legga diselingi oleh pertun ajukan Sport Mode Show, ber- | 

Ha bt MEN SINGLES: No. 1 TanLiep Tjiauw (Djakarta) : 
FE Suparis (Malang): No. 3 Koo Hong Bing (Malang). 

a- | rang): No, 2 Nn. Liem Giok Pik (Blitar): No, 3 Nj, “Liem Kiem 
tidak | Liem ( 

No. 2 Koo Tjing - AnfPanarto 
: marang) : No. 3 Suparis/Lonosuprodjo (Malang/Semarang). 

Suparis/Sudar-” 

Selandjutnja dikabarkan bah- 

ie kembali 
Single 

Nnis Tournament tahun 1953 dgn. 

Nj. Gan Siauw Khie (Sema- 

Tan Liep Tjiauw/Liem Joe Dji- 
(Muntilan/Se- 

Koo Tjing An/Nn. Liem Giok 
The Ing Tik)Nj. Gan Siau Khie 

Finale 3 Nj. Gan Siauw Ta 
— Liem Giok Pik 6-4, 7-5. 

MEN'S DOBLES 
Guarte - finale : Tan Liep 

Tjiauw/Liem Joe Djiem — Kam 
Hok Hoei/Kwik Wie Koen 61, 

6-2, Soedarsono/Sandjoto — Soe 
paris'Lonosoeprodjo 6-3, 6-2, Lie 
Boen Swan/Oei Tjong Tjay — 
Ong Ping Liang/Sie Bok Kien 

| 6-2, 6-0. Koo Tjing An/Panarto 
— Koo Tang Bing: akoo Hong Bo 
Na 
Ben Tan Liep Tjiauw/ 

Liem Joe Djiem — Koo Tjing 
AnjPanarto 2-6, 6-4, 6-1. 

MIKED  DOUBLES 

. Semi-finale : Tke-Ing Tik Nj. 
Gan Siauw Khie — Amat/Nj. 
Djoa Kok Kay 46, 6-2 6-3, 
Koo Tjing Anjnn. Liem Giok 
Pik — Ketje Soedarsono/N 5 
Gan Khoen Gok 6-4, 6-2. 
“Findle : Koo Tjing- An/Liem 

Gok Pik — The Ing Tik/Nj. Gan 

Siauw Khie 6-2, 6-2. 
Djalannja pertandingan. 

Salah satu pertandingan jang 
paling menarik selama tourna 
'ment ini, jalah finale Men's 
Doubles jang dilangsungkan pa- 
da Senin sore kemarin. 
Pertandingan finale Men's 

Single kurang menarik, karena 
Suparis memang bukan tandi- 
ngannja Liep Tjiauw. 
Dalam finale Ladies Single, 

'kita melihat Nona Liem Giok 

Pik agak kedar berhadapan de- 
ngan musuh lama Nj. Gan 
Siauw Khie. Nn. Liem'manda di 
rinja dipimpn oleh Nj. Gan jg 
pukulannja lebih beheerscht dan 
safe, Stan 6-3, 63 memang ver- 
diend untuk Nj. Gan. 

Pertandingan finale Mxed 
Doubles tidak menarik karena 
Koo Tjing An bukan lawannja 
The Ing Tik jang sudah tua :tu, 
meskipun Nj. Gan ada lebih ung 
gul daripada Nn. Liem Giok 
Pik. Stand terachir ialah 6-2, 
6-2 untuk Koo and partner. 1 

Tan Liep Tjiauw menda- 
pat li beker dan akan ke 
Wimbledon, 

Dengan keluar sebagai djuara 
Men's Single dan Mer's Dou- 
bles, maka Tan Liep Tjiauw te 
lah merebut djuara ALL 
ROUND, dengan menggondol 

pulang 11 beker, 7 beker bergi- 

liran dan 4 beker tetap. 
Dalam kata penutupannja ke 

tua Panitia Pertandingan, Mr 
Liem Tjoen Hoo antara lain Me 
ngatakan, bahwa sekarang Su- 

Tjiauw tahun ini akan dikirim 
ke Wimbledon (Inggris) untuk 

mewakili Indonesia dalam per- 
tandingan tennis internasional 
disana. Dan selain itu tahun ini 
djuga akan datang ke Indonesia 
djago2 tennis dari India. 

Pengurus Pelti 1953. 

Selandjutnja djuga diumum- 
kan hasil2 Kongres Peiti jang di 
langsungkan di Smg. selama be 
berapa hari ini. Pengurus Besar 
Pelti untuk tahum 1953 telah di- 
tetapkan oleh kongres sbb: 

Ketua: Prins Soerio Hamidjo- 
jo, wak'l-ketua: Pellaupessy, se 
cretaris: Paul Haking, penning- 
meester: Liem 
Commissaris: Dr, Sodarmadji. 

- Pertandingan merebut kampi- 
oenschap Pelti 1953 akan dila- 

kukan di Malang, demikian a.l. 

keputusan kongres Pelti. 
i Sport Mode-show. 
Dengan diiringi oleh lagu2 jg 

merdu, seorang demi seorang, 
para man'guin berkeliling me- 

ngitari baan tennis dengan ge- 
rak-gerik badan dan simpul-se- 
“njum jang manis. Mereka ber- 

pakaian beraneka-warna, tapi 
semua untuk sport, dari sport 
naik kuda sampai sport dipesi- 

sir Hawaii, 
Hadiah Radio: Kar- 
tjis no. 17. 1 

Dan achirnja untuk” para pe- 
nonton telah “disediakan djuga 

4   

No. 2) 

dah dapat dipastikan Tan Liep | 

Mo Djwan Jan. 

Menteri — Keuangan 
— Dr. Sumitro 

| (Sambungan had 8). 

Pap 

Y ta 
Tg 

M4 

Politik pemakaian 
devisen, 

Ke sa Menteri Soemitro 
mendjawab pertanjaan2 Seksi B| 
(Keuangan) mengenai politik 

pemakaian devisen. Diterang: 
kannja, bahwa “suatu tahun- 
devisen berlangsung dari Agus- 

tus sampai Agustus jang akan 
| datang, maka ketika kabinet ini | 
mulai bekerdja pada bulan April 
1952, pada hakekatnja sudah 
berlaku 7 bulan dari tahun-de- 

| visen 1952, 
Dalam bulan2 per tama dat 

kebidjaksanaan kabinet ini be- 
lum terdapat suatu gambaran: 

| jang djelas dari situasi devisen, 

sehingga sampai bulan Agustus 
sebetulnja sukar ditjari suatu 
politik pemakaian devisen jang 
tegas dan bertanggung djawab. 
Terutama tentang keadaan pe- 
Sanan2 Pemerintah tiada gam- 
barannja jang djelas, karena 
sebelum waktu itu orang djuga 
tidak mempunjai gambaran jg 
integraal tentang anggaran be- 
landja, Hasil dari tiadanja kon- 
trole dan penghematan pada 

pemakaian devisen dlm tahun- 
kalender 1952 ini adalah bahwa 
kekurangan pada neratja pem- 
bajaran berdjumlah Rp. 3,8 dju- 
ta jang telah memakan tjada- 
ngan emas dan devisen sebanjak" 
Rp. 2,7 djuta dan memakan hu- 
tang? luar negeri (EXIM, TCA, 
dan pindjaman Rp. 680 djuta 
dari Djepang) sebanjak Rp. 
1,070 djuta. 

Ketika 'Pemerintah mengin-. 
sjafi dalam pertengahan tahun 
1952 bahwa kedudukan devisen 
begitu djelek, maka berbagai? 
tindakan penghematan diran- 
tjangkan, baik untuk menghe- 
mat devisen dalam sektor per- 

dagangan (barang), maupun 
dalam sektor invisibles. Dalam 
sektor perdagangan diambil tin- 
dakan Agustus 1952 jang mak- 
sudnja dengan tjara tidak lang- 
sung (indirecte weg)  menghe- 

. Y 

,KEDAULATAN RAKJAT"! 

(hingga sekarang 

Lwa didalam negara jang demo- 

(kan soleh: golongan masjarakat 

- | seluruhnja, dan tidak semata2 

& tung daripada kegiatan rakjat 

(harga Rp. 2,50. 

produksi be- 
lum dapat dinaikkan dengan 
memuaskan ? : 
Kata Soemitro, disinilah pada 

tempatnja untuk memperingat- 
kan masjarakat Indonesia bah-- 

kratis jang hidup atas dasar 
keredlaan chalajak ramai dan 

rakjat 'banjak, maka hal ihwal 
“produksi tak lain dan tak bukan 
adalah kegiatan jang didjalan- 

ataupun terutama dari Peme- 

rintahan. 
Pemerintah pada ini dapat 

menundjukkan djalan,  memim- 
pin, mendorong dan membim- 
bing inisiatif masjarakat, akan 
tetapi berhasil tidaknja tergan- 

Indonesia seluruhnja atas dasar. 
keinsjafan, bahwa memang se- 
karang kita hidup didalam ke- 
adaan darurat jang memerlukan 
kebulatan tekad untuk menjela- 
matkan “hari kemudian demi 
kepentingan turunan kita. De- 
mikian- Soemitro. 

  

KITA TERIMA 

Telah sampai “dimedja Re- 
daksi buku2 kiriman dari N.V. 
'Pustaka & Penerbit ,,Endang” 
Djakarta. 

1. ,Dari Kebangunan nasi- 
onal sampai Proklamasi Kemer- 

dekaan” oleh Ki Hadjar Dewan 

tara tebal 270 halaman harga 
Rp. 12 — 

2. ,jPemelihan Umum politis 
dan teknis” oleh Rachmadj & 
Husni Abbas, tebal 103 halaman 
harga Rp. 6,50. 

3. ,Angkatan muda dalam 

Bahaja” oleh Sista Putera Su- 
tardjo tebal 91 halaman, harga 

Rp. 13,50. 
4 ,Sepintas Lalu menindjau 

Sedjarah Kesusasteraan Dunia 
oleh B:M. Tahar, tebal 244 ha- 
laman harga Rp. 14,50. 

5 »Fadjar" (Kewadjiban Ke- 
pala keluarga), oleh Besar D.P. 

6. 
donesia” oleh - Kartono 

harga Rp. 4,50. 
7... /Kita nelajan” oleh R. Su- 

»Sedjarah pemimpin? In- 
Hadhi   mat devisen pada import “ba- 

rang2 jang tidak essentieel ser- 
ta mewah. Barang2 jang betul? 
mewah memang sudah sedikit 
jang dimasukkan, dan dengan 
suatu : tambahan pembajaran ' 
200745, barang? ini djarang akan 
laku lagi. Jang menimbulkan 
kesukaran adalah barang2 golo- 
ngan bukan essentials jang ma- 
suknja tidak dapat ditolak sa- 
ma sekali. Barang? ini adalah 
pada umumnja barang2 jang 
telah digolongkan kedalam daf-. 
tar B1 dan B2 Maka itu Pe 
merintah telah memilih djalan 
jang indirect untuk menghemat | 
import ini dengan membeb 5 
import barang2 non- essen : 

permintaan kepadanja akan 
kurang: 

Disamping mengurangi pe r- 
mtintaan maka tambahan bajar- 
an ini berarti penerimaan bagi 

negara, Kalan dimasa sakarang 
seorang masih membeli 

aja ia harus membajar padjak 

   

     
   

barang? mewah maka sebetul- |! 

tisna. buku njanjian harga 
Rp. 2,50. : : 

8. ,,Kita Buruh” oleh R. 
tisna harga Rp.2.50. 

9. Indonesia Subur”, oleh R. 

Sutisna, harga Rp. 2,50. 
Atas kiriman ini, kami utjap- 

kan banjak2 terima kasih. 

Su- 

  

BAH. INGGRIS 
Rombongan baru dimulai 10 
April. Pendaftaran sore. di 
-SEMERGO" Bintaran Lor 2. 

82-4 

»Sesungguhnja .... 

  

   
putih, murni, 

halus bagi kulit 
Njonja.      

    

. 

mandi dengan 
Sabun Wangi Lux adalah suatu 

tjara untuk mempertjantik diri. Ka- 
rena itu pertjajakanlah rawatan 

« kulitmu hanja pada Sabun Lux. 
Segarkanlah tubuhmu setiap hari dengan mempergunakan 
kepaedahan busahnja jang berlimpah-limpah, lebih? pula 

karena ia memberikan bau harum bunga jang sedap”. 

   
    

      

kata 

Kaab 

Ora 
bintang pilem 

Amerika jang 

terkenal. 

    

   

   

SABUN WANGI 
dipakai ah 9 dari 10 bintang”? pilem. 

  

      

  

  

Mal EMPAT kal: sehari,   
  

      

| 
| 

| 
| 
| 

| 

—Sekarang — 
Everybody Loves 

"LITTLE WOMEN" 
Starrin gg: June ALLYSON — Peter LAWFORD — 

Margaret O'BRIEN — Elizabeth TAYLOR — Janet LEIGH 
— Rossano BRAZZL. $ 

Djam : 

Untuk 
“10: 55 45 9 

Segala 

Dengan Teks Bahasa INDONESIA ! 
am ur! 83 - 4, 

  

  Saman 
“' Drama terbesar pada zaman 

  
  

      

2. 1g Bear “DEATH H OF A A SALESMAN” ini. Film jang telah banjak 
Mulai, BESOK mendapat hadiah. ——— 

Pa ah La Ka EA AMAN AT MERE SAN KaeLaram 2 #7 ——. 

R EX Kesempatan untuk Bangsa Tionghoa BUKU PELADJARAN BAHASA DJAWA : 
Film 

Sekarang 

A GREAT WALL 

“M Oo   pendapatan jang lebih banjak. 

atau moril untuk memungut 
pembajaran jang lebih tinggi 
pada tiap pembelian barang? 
import jang non-essential dan 
mewah, 

Pada prinsipnja tarip2 dari 
pembajaran tambahan import 
ini harus demikian tingginja 
sehingga otomatis permintaan 
diimbangkan dengan persediaan 
“devisen jang. telah berkurang 
itu, Dengan demikian seluruh 
Consumers surplus akan masuk 
kepentingan umum, dan: deficit 
anggaran belandja dapat dineu- 

|tralisir olehnja. Tetapi oleh ka- 
irena beberapa alasan dan per- 
timbangan .maka tarip2 ini ti- 
dak dapat dibuat setinggi2nja. 
Bahwa tarip2 peraturan Djanu- 

jari 1953 masih terlalu rendah 
ternjata dari perbedaan jang 
masih besar antara djumlah 

, permintaan devisen dan djumlah 
liang dapat diberikan, Untuk 
dua bulan ini permintaan devi- 
-sen untuk mengimport berdju- 
mlah Rp. 4 miljard, sedangkan 
sebenarnja hanja Rp. 2 miljard 
dapat disediakan: Untuk berba- 
gai2 barang misalnja mobil dan 
sepeda maka permintaan sam- 
pai 10 kali jang dapat disedia- 

“kan, Suatu aspekt chusus dari 
import-planning 1953 adalah 
djuga bahwa Pemeritah hendak 
melindungi tumbuhnja industri 
dalam negeri jang djustru dim 
masa sukar ini mulai berkem- 
bang. 

Sektor invisibles, 

Djuga sektor ini tidak akan 
lepas dari tindakan? penghe- 
matan. Satu aturan sudah ber- 
djalan jang membatasi transfor 
dari keuntungan2, jani sjarat 
bahwa perusahaan jang mau   hadiah berupa radio Ph'lips type 

318-U model 1953 oleh toko ra- 
dio Succes, hadiah mana djatuh 
pan pemegang kartjis harian 
No, 17, — (SM 

TINDJU : » 

PERTANDINGAN MAR 
CIANO WALCOT 

Pertandingan tindju antara 
Rocky Marciano kontra Joe 

| Walcot jang semula akan di- 
adakan pada tanggal 10 April 

jad. lebih -djauh diterangkan 
oleh pengurus tindju di Ch'cago, 
bahwa pertandingan tersebut 
akan diundurkan hingga tang- 
gal 10 Mei 1953. Keterangan tsb 
dikeluarkan oleh pengurus tin- 
dju tersebut adalah berhubung 
Marciano masih menderita sa- 
kit dibagian h'dungnja. 
Demikian AFP dari Chicago. 

— Ant, $ 
  mentransfor keuntungannja ha- 

rus mempunjai kedudukan ligui- 
diteit sedemikian sehingga ,,Kas 
dan Bank” sedikit2nja harus 
sama dengan totaal darj passiva 
plus transfor keuntungan jang 
dikehendaki itu. Aturan “ini 
akan mengurangi kemungkinan 
transfor mereka atau mengu- 
rangi pemberian2 crediet dari 
bank2 kepada pengusaha2 parti- 
kulir, 
Aturan2 transtor Ia nnja (in- 

vVisibles) jang masih akan di- 
djalankan adalah pembatasan 
dan  perobahan2  afschrijvings- 
transfor, penghapusan transfor 
untuk ongkos2 kantor, pemba- 
'tasan keras terhadap ongkos 
perdjalanan, pembatasan pre- 
mietransfors untuk schado ver- 
zekering, pembatasan keras dan 
pengurangan pada transfors: 
perseorangan bagi tenaga asing | 

  
partikulir. sekali ! 

Achirnja dapat dilemparkan | | . 

kepada Pemerintah mengapa | (essen os 

Maka tiada “keberatan sosial | (Marriage 

Sia MUNG 
HANJA UNTUK 1 HARI 

85-4. 

Berhubung dengan telah 

taan duka tjita ds$. 

81-4 
  

- . 

Radio 
Na 8 APRIL 1953. 

Gelm. : 42,25 59,2 dan 122, 4 m. 
12.15 Ujon2 siang oleh Game- 

lan studio Jogjakarta, 
Pembukaan : Taman 
Kepanduan oleh Pandu 

Katholiek. 

Peladjaran lagu2 Djawa. 
Polisi dan Masjarakat. 
Hidangan rombongan tak 
bernama dbp. Pak. Dal. 
Malam meraju oleh Sinar 

Maluku. 
Ruangan Djapendi 

Jogjakarta, 
Krontjong Manasuka. 

.00 

18.30 
19.15 
19.40 

20.30 

21.15 

21.30 

Gara 

  

a 
Nomor datang : 

« Apa dan Siapa: RA- 
MON MAGSAYSAY. 

« Suka Duka: ORANG 

JG BERTETANGGA. 

& Spionase contra Spi- 

onase: TEHNIK SPI- 
ONASE MODERN. 

“ Skets Masjarakat: AN- 
TARA PESSIMIS dan 
OPTIMIS. 

»Minggu Pagi” no 1 
(5 April) dikantor pu- 

sat telah habis sama 

  

TIONGKOK 
    

super 

  

jang paling baru. 

Tjeritera MODERN 

production : 

E N" 

Affair) 

den TIWEN, 
Man.4 kali djam 35 5: 75 9. 

13 Tahun keatas.     

Utjapan terima kasih 
meninggalnja : 

Raden Aju SUMINTO HARDJOSUWIRJO 
pada tanggal 30 Maart 1953 dalam usia 56 tahun. 

Dengan ini kami utjapkan banjak2 terima kasih kepa- 

da Bapak2, Saudara2 jang telah memberikan bantuan, pe- 

rawatan, sumbangan, karangan bunga, kendaraan, pernja- 

Kami sekeluarga : 

R. Suminto Hardjosuwirjo. 
AA AR AR MA EN ARA 

  

SIAP SEDIA 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 

badan selalu tinggal sehat dan 
tetap dalam keadaan siap sedia 
— Siap sedia untuk “datangnja 

segala gangguan kesehatan — 
dengan tiap kali minum : 

Djamu kuat 
(SERI No, 19) 

Djamu ini benar2 dipudji oleh 
para Langganan, karena Djamu 
Kuat selalu dapat memberikan 
kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. 0,50 

BA Mi UNA | 

TAN ala 
DJL- DEMAK 129 TiLe: Sit MI 
SEMARANG - 

    

  

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 
"Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 

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

Ngapeman 15, Dji, Slamet 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki-   
dul 170, 

Magelang : Djl. Tidar 2, Patji- 
han 06,13: 2-4 

  

  

Didjual murah 

Satu speda puteri 

RALEIGH 
Complet masih ' baru, 

Harga Rp. 700,-— 

Boleh lihat setiap hari di 

84-4 — Jogja, —     Djalan Kemuning no, "1     ena Keenan Ka 

Reringkesaning 

Paramasastra-Djawi 
untuk Sek. Guru B. dsb. 

Harga Rp. 8.- 
“Ongkos kirim 109 sedikitnja Rp. 1,50 

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

  

S.M.P.— P.P.K. 
Jogjakarta. 

  

2 il Menerima murid KL: I, II, III-A dan III-B, 
Ii. ' Pendaftaran pd. tgl. 7 April '58 sampai ada penutupan. 1 

Di S.R, VI Keputran I (sebelah timur Pagelaran). | 

Diami 14.30 — 18.00. - 
III. Sjarat2: Dapat minta pendjelasan pada bg. tata usaha, 

80-4 : Pengurus: 

Aa ana Nan 

Sudah datang lagi: ti 

Strijk patin 
Model Baru 

Brother's Method 
- Ke? dan ke3 Harga A Rp. 6 

Ongkos kirim tertjatat 107 Sean Ru. 
nj ara memakainja: 
Letakkan ini Patroon (gambar) diatas kai 
disulam, lalu distrika dengan strika panas. HR 

Toko Buku ,K. R“ 

  
1,50. 

  Tugu 42 — Telp. 901 
— Jogjakarta — 

  

jangan Wangi 80, Kemeti- .   Kisah Pendudukan Jogja 
Tjetakan ke 1 

Perhatian chalajak ramai ternak buku "KISAH PENDUDUKAN JOGJA" sangat 
besar. Ternjata tjetakan ke I dalam tempo 
3 bulan sadja sudah habis terdjual. 
Sekarang, sudah terbit pula tjetakan ke II, 
Saudara perlu mempunjai buku ini. Sesudah 
dibatja sendiri, masih berguna sebagai ke- 
nang-kenangan anak tjutju dibelakang hari, 

Harga Rp.3,50 ” 
Ongkos kirim 1096, 

Toko Buku ,,K. R." 
Tugu 42 — Telp, 900 — 901 
— Jogjakarta, mo 

« 

  aa 3 
RAKJAT" Typ "KEDAULATAN 152/828.0a, 

 


