
      
    
        
     
    

        

   
   

       

          

Rp negeri, 8. menghadapi 

  

Ta 

5 tentang rentjana modal asing 

  

     

    

   

      

? VII telah mempunjai 

“na pula pengadilan tentara 

ca
k 

  

DARI srmanG (KABINET : 3 

VOORSCHOT LEBARAN: 2 

erikan kepada | 
gn jang Ha 

rkan 

   

   - Kabinet Pata sidar 
Kerana, bebag m 

  

   

Oku daa 
rantjangan Sad Te 

    

Mela Mango | -a12 ke enai 
an Tart Menteri 

, wai Soeroso diper- 
9 Mantap bahwa oleh 
kabinet pada prinsipnja disetu- 

  

untuk. - emberikan voor- 

Lebaran kepada para pe- Mt 
ja.d. — Ant.- 

  

NDINGAN SOAL MMB 
TAK LANTJAR ? 

“Didapat kabar dari kalangan 
jang biasanja mengetahui si- 
dang pleno jang akan memberi- 
kan kepastian tentang rundi- | 
ngan? soal MMB di Djakarta 
dewasa ini telah ditunda lagi 
sampai pekan depan. Sebah?2 

penundaan ini ialah karena pi- 
hak delegasi Belanda masih | 
menantikan beberapa ketentuan 
dari pemerintah pusatnja di Ne- 
derland. Dipihak - delegasi . In- 
donesia pendirian bulat dan te- 
gas didalam soal MMB ini te- 
Jah ada, demikian kalangan tsb. 
— Ant. 

PWI MENEMUI PM 
- WILOPO 

Menerang soal . penga- 
& duan PM terhadap ,Pe- 

mandangan”. 
| Siang kemarin pengurus PWI 

- Djakarta telah berhubungan 
dengan PM Mr. Wilopo berke- | 

dengan peristiwa pemberi- 
harian Pemandangan” 

jang baru. . 
| Menurut mutan, perkara 

-sebenarnja ialah PM Wi-     

   
   

        

    

   

S3 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
Indonesia adalah satu-satunja 
negara di Asia Tenggara ini 
jang telah merebut kemerdeka- 
annja dengan revolusi. Ia meli- 
hat Indonesia selama ini telah 
mentjapai kemadjuan2 dalam 
lapangan pendidikan, perumah- 
an, pelajaran dan angkatan pe- | 
rang jg disaksikannja dari la- 
tihan2-nja. Kesemuanja itu tam 
paklah kesetabilan politik, “Di- 
katakannja lagi upamanja kabi- 

net sekarang ini sudah berumur 
setahun lebih, Dan kalau semua 
'itu digabungkan maka bolehlah 
dikatakan Indonesia telah dapat 
mengatasi kesulitan2nja. 

Ia katakan selandjutnja ja | 

dang berdjalan madju Naah 
kemerdekaan dan demokrasi se- 
djati. Kesulitan? banjak jang 
Gibadapinja terutama dilapang 
ekonomi, tapi tidaklah ada jang 
tidak dapat diatasi, kata Ste- 
venson. 
Atas” pertanjaan mengenai 

harga bahan2 mentah seperti 
misalnja karet, timah, padahal 
harga baik bagi | 2 mentah 
itu sangat penting 'bagi pemba- 
ngunan ekonomi negara2 “ter- 
belakang”, misalnja Indonesia, 
dikatakan Stevenson bahwa jg. 
mengenai harga pahan2 mentah" 
itu Amerika Serikat tidak da- 

i 

  
pat memberi harga lebih ting- 
gi karena Amerika sendiri mem 

“punjai kesukaran2 didalam ne- 
Disebutkan antara Ia- 4 
   gerinja. 5 

bahwa aa Amerika" ter 

O Pada IgnE       
P3 negara itu dan: aa 

nja mengambil tindakan terha- | 
dap mereka jang ternjata ber- 
salah didalam hal ini. — Ant. 

3 HAKIM PERWIRA 
D0 DILANTIK 

  

Ketua Pengadilan Tinggi Ten- E 
tara djenderal major tituler Su- 

dihyo Purwomartono telah me-. 
“Jantik 3 orang hakim perwira | 
dari pengadilan tentara bagi terr | 
VII, jakni Major Saleh Lahade, 
Kapten Sajuti, dan Kapten Tum. 
.belaka. Dengan demikian kini 

tentara untuk terr 
6 orang 

hakim perwira, dan dengan ma- 
itu 

dapat melaksanaan tugas kewa- 

gadilan 

 djibannja diketiga daerah, jakni 
Sulawesi, Maluku dan Sunda Ke- 
tjil, guna melantjarkan penjele- 

saian perkara? jang kini Tenan 
tertimbun. 

“Telah direntjanakan, spj ming- 
gu depan pengadilan tentaraini 
“akan bersidang di Makassar, se- 

“dangkan sebelum bulan puasa | 
pengadilan tentara itu akan me- 
'ngadakan sidangnja untuk per- 
tama kali di Menado. — RM. : 

Leg 

aa 
salah. 

Bahwa lebih banjak didatang- 
kan mobil? lux ke Indonesia da- 
“ripada barapg? modal (mesin2) 
dikatakan bahwa itu adalah sa- 
lah pemerintah Indonesia sen- 

diri mengapa mengimport Ca- 
dillac (salah satu mobil Ameri- 
ka paling mahal: red.) dan 
sak traktor guna Pe 

T — An 

£ " Kekatjauan — terdapat 
#8 dinegara? muda. 
Sementara itu RD mengabar- 

kan bahwa menurut Stevenson 
tentang adanja kekatjauan2 di- 
katakannja, bahwa hal itu ter- 
'dapat dimana2 dinegara jang 
masih muda, djuga di Amerika 
Serikat dahulu. Menurut penda- 
patnja, konstelatie ipolitik disi- 
ni masih ruwet, karena banjak- 

nja partai politik. Ia berpenda- 
pat, bahwa pemilihan umum 

'j.ad akan mempunjai penga- 
ruh baik atas keruwetan itu. 

| Stevenson djuga menjatakan, 
bahwa kemerdekaan dan demo- 
kratie berdjalan dengan baik di 
“Indonesia, Mengenai soal Irian 

| Barat dan adanja tentara Tiong 
'kok Nasionalis di Birma, Ste- 
yenson tidak mau memberikan   'Seguatu Pan demikian 

— 

  

ana Oia PB 

8 Penggedoran dalam 
0... Amalam | 

MPR Unot keterangan dari pihak Kepolisian Negara Jogja 

pada hari Sabtu malam tanggal 12 - 4 jang lalu sekira djam 

OL. og. dilima tempat. didesa Pakisredjo, kelurahan Tjandiwina- 

ngun, Pakem, 

kl 10 orang jang 
terbut diatas telah memasuki rumah sdr? Kartodikromo, 

djosukarno, Hardjosukisno, Djoharso dan 

Gn lari pakaian dan uang 

Pada Alan 2.30 malam itu 

djuga didesa Sambisari, 1 
Tjondongtjatur, ikap. Depok r 

mahnja Hardjodinardjo telan | 
dimasuki 4 orang penggedor 

dengan merusak pintu, jang | 

dapat mereka hawa ialah pa- 

kaian dan perhiasan Laga 
Rp. 1000, sepeda s#harga Rp. 
5.500,— 
rekkapun Sana bantal Ta 

di — SA 3 

“KEBAKARAN 
BESAR" 

«| Disuatu tempat di Djalan 
Theresia disendjakala ba- 

ru2 ini api kebakaran keli- 

hatan mendjolak2. Pendu- 
duk disekitarnja jang men- 

“djadi gusar menelpon  Ba- 
risan Pemadam Api Kota- 

“pradja. Kesatuan B.P.A. 

' dengan segala alat perleng- | 
kapannja tiba. 

Tetapi jang terlihat...... 

aa da (2). Jang terbakar ha- 
nja "rumah” (sarang) ta- 
won diatas pohon, jang di- 
bakar orang, —- Ant, 

  

  

. Selain daripada itu me- 

    

  

telah terdjadi penggedoran jg dilakukan oleh 

hersendjatakan pentung. Para penggedor ter- 
Hai- 

Dirdjo dan berhasil 

seharga Rp. 2.600.—. 

. menganiaja jang punja rumah. 
“Malam itu djuga sekira djam 

03.00 didesa 'Mundusari, kel. 
“Tjaturtunggal, kap. Depok ru- 
mahnja sdr. Wongsodihardjo 
telah dimasuki djuga oleh 7 
orang penggedor dengan meru- 

sak pintu. Sedang jang dapat 

| dilarikan ialah uang kontan se- 
banjak Rp. 50-— dan 1 timang 

(kat pinggang). 

Selandjutnja diterangkan aju 
ga, bahwa pada malam itupun 
| sekira djam 03.15 rumah sdr. 

ri tsb diatas tidak luput dige- 
dor oleh kl, 11 penggedor jang 
bersendjatakan  pentung. Ten- 
tang barang2 jang dige or" be- 
lum dapat diketahui, karena 
pemilik rumah itu dapat melo- 
loskan diri dari rumahnja dan 
lari melaporkan kepada jang 
berwadjib. 
Atas pertan aan pihak kepo- 

lisan belum dapat memberi 
| kepastian apakah mereka itu 
betul2 orang2 sama jarg men- 

| pat2 tersebut 
mungkinan ada, 

diatas, tapi .ke-   
  

pepe mt umum jang akan Haa akan mentjiptakan 
sistim dinegeri ini jang lebih teratur dan akan membawa 

— pula kesetabilan politik. Keterangan? jg saja dpt. dari berbagai 
peweaag Indonesia memberi harapan jang sangat menggembi- 

demikian merika Ste- | 
1 dan 

pemimpin Partai Demokrat di : 
venson dalam pertemuan dengan waki!2 pers dala 
negeri kemarin di Balai Wartawan Djakarta, 

wa Indonesia sekarang ini : es 

    
" kemataguh Indonesia | : 

Kartoardjo dari desa Mundusa- 

| perajaan 1 Mei 1953, 

djalankan  penggedoran ditem- | 

  

Indonesia Dati ta 
(Ana negara Asia Tenggara mem- 

peroleh kemerdekaannja dgn revolusi 

luar | 
| 

| 
| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 
| 
! 

| 
| 

! 
| 

  

6 
ADLAI STEVENSON | 

Eta . Indonesia perlu industrie. i 

pula tentang per temuannja a| 
Djakarta dengan pemimpin2 po- 

litik- Indonesia dan bekas duta 

besar Amerika di India. 
Sesudah pertemuan pers Ste-. 

venson terus menudju kelapang 
an terbang untuk melandjutkan 
perdjalangnnja ke Birma. 

Kalangan ,metraf" dalam meng- 
hadapi pemilihan umum 

Mobil negara 

3 P3 
| Ga daka 

| buka Sabtu'siang, dalam mem- 
| bitjarakan RUU tentang me- 
ngubah Undang2 no. 6/1950 me- 

| ngenai 

| pat menjelesaikan RUU terse- 

| but dan akan dilandjutkan 'se- 

| atas gadji 
ngan2 wakil Ketua serta ang- 

-anggauta sampai Ik. 509x. 

'djuga karena mengingat keada- 

  

GAUTA DPR 

Akan diselesaikan sesu- 

dah Reces 

Sidang Parlemen pleno ter- 

kedudukan keuangan 
Ketua, Wakil Ketua dan para 

anggauta Parlemen belum da- 

sudah Parlemen reces 

Satu prinsip jang sudah . di- 
ambil keputusan oleh, Parlemen 
ialah, mengenai kenaikan 2076 

ketua dan tundja- 

gauta Parlemen berlaku surut 
mulai 1 Mei 1952, Dalam hal ini 
Menteri Urusay Pegawai tetap 
pada pendrriannja, bahwa laku- 

surut itu mulaj 1 Djanuari 1953, 
karena mulaj 1 Djuli 1951 telah 

diselenggarakan pula perbaikan 
penerimaan2 pokok bagi para 

dan 

an keuangan negara Waktu se- 
karang. — aan 

BA UMUM 
: DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT SERA ULATAN RAKJAT"' Aa SPS) 

  
angan ai ! 

sampai kekota2 ketjamatan jang agak aman didalam milajah | 
Djawa Barat. 

Ketjuali pengumuman jang di 
keluarkan olen Pelaksana Ke- 
kuasaan Militer Tjiandjur, jang 
mengharapkan supaja partai2 
politik  djangan mesjinggung 

karang belum didapat ketera- 
ngan tentang adanja tindakan2. 

Dari kalangan polisi propinsi 
didapat keterangan, bahwa par- 
tai2 politik bebas untuk mem- 
propagandakan haluan politik- 

nja masing2 untuk memperoleh 
pengaruh dlm. pemilihan umum 

jang akan datang itu. Tapi ka- 

lau ada sesuatu pihak, umpama- 
nja suatu partai merasa dihina 
oleh partai lainnja, dan mendak- 
wakan, “penghinaan itu maka 
keadaan demikian akan mendja- 

di perkara djuga, jaitu perkara 
"Jaster atau smaad”. Lagi pula 
kalau karena propaganda  se- 
suatu partai timbul keributan 
atau pentjulikan, pendeknja Ke- 

'amanan mendjadi terganggu, 
maka djuga polisi harus ber- 

tindak. 
Dalam kalangan para pega- 

wai negeri, jang «tidak mema- 
suki sesuatu partai politik, tim- 

bul perasaan kuatir kalau2 pa- 
ra pegawai hegeri jang men- 
djadi anggota partai politik te- 
rus-menerus menggunakan ke- 

dudukannja untuk mendapat pe- 
ngaruh besar bagi partainja. 
Selain daripada itu sudah dike- 

tahui pula adanja para pegawai- 

negeri-anggota-partai jg meng- 

gunakan kesempatan2 berturni 

untuk menghadliri rapat2 par- 

tainja djuga.  Pegawai-negeri- 
anggota-partai - jang kebetulan 

memegang mobil negara seka- 

rang sudah diketahui umum 
menggunakan mobilnja itupun 

untuk keperluannja dalam uru- 

san partainja. 
Demikian suara2 kalangan 

resmi, jang tidak memasuki se- 
Suatu. partai politik. Perlu dis 
djelaskan,' bahwa merekapun 
pada umumnja menganggap pen 

ting adanja pemilihan umum 
itu, asal dj an merugikan ne- 

gara. nt, 
  

SELURUH BURUH - 
“ BERSATU 

Menjambut hari kemena- 
ngan buruh, 

Berdasarkan pernjataan ber- 
sama vaksentral2 pusat tentang 

telah di- 
bentuk panitia 1 Mei daerah Dja 
karta Raya jang didukung oleh 
7 tjabang2 vaksentral di. Dja- 
karta, jaitu Sobri, Sobsi, GSBI, 
HISSBI, KBKI PSBI dan 
GOBNI, bersama dng beberapa 
panitia tersebut adalah sbb:         

Baik kalangan Pemerintahan Propinsi, - 
polisi dan tentara telah mererima kabar2, bhw. ada kalanja ra- 
pat2 itu demikian panasnja sehingga mungkin bisa menimbul- 
kan ketegangan? jang tidak diharapkan. 

(Ri, Sekretaris Resepsi: 
perasaan2 pihak lain, sampai se | 

Sekretaris Umum: SOBSI/SOB- | 
|RI/GSBI, Sekretaris Keuangan: 

maupun kalangan 

SOBRLPSBI/GOBNI dibantu 
oleh GERWIS, Sekretaris Ra- 
pat Umum: MA ENGOP 
SI / SOBRI / GOBNI dibantu 

HIS- 
SBI / GOBNI Sekretaris De- 
monstrasi | Pawaj : SOBSI / 
SOBRI / GSBI pembantu 
PERBEPBSI/RTI, Sekretaris 

Penerangan: SOBRI/SOBSI'GS- 
BI pembantu Komite Rakjat 
Sekretar.s Kebudajaan / olah- 
raga: KBKI/SOBSI Sekretaris 
Keamanan: PERBEPBSI, Se- 
kretaris Sosial: Komite Rakjai 
dan Sekretaris Kesehatan: GER- 
WIS. — Ant. f 

  

JAJASAN KREDIT PUSAT 
Tak berikan kreditnja 

melalui Djawatan Per- 

kebunan lagi. 

Ketua Jajasan Crediet Pusat 
Djakarta dan Direktorat Per- 

ekonomian rakjat Surjaatmadja 
| menerangkan, bahwa pemberian 

crediet jang dulunja disalurkan 
melalui Djawatan Perkebunan, 
sekarang langsung dikeluarkan 
oleh Jajasan Crediet sendiri. 

Crediet pertama untuk tahun 

ini ialah untuk perkebunan rak- 
jat Indonesia jang besarnja 16 
djuta rupiah dan crediet kedua 
untuk perusahaan tebu rakjat 
daerah Solo sebesar 44 djuta 

  

kn mann monas me 22 

PRS. HARTONO MINTA | 
PERLINDUNGAN 

N & HUKUM 

3 Berkenaan dengan berita? 
23 tentang ketjurangan di 

Pharmasi. 
If tenteri Kesehatan Dr. Lei- 

mena atas pertanjaan pers dise- 
|kitar berita2 pers dimana dinja- 
Gn tentang ketjurangan2 da- 

l kim lingkungan Djawatan Phar- 
“masi Kementerian Kesehatan di 

       

  

   

    

   

   

    

   

  

jakarta, bahwa kepala Djawa- 

rechtsbescherming (per- 
dungan hukum) dan djuga 

n engadjukan permintaan supa- 
ja Djaksa Tinggi mengadakan 11 
penjelidikan2 tentang apa jang 

siarkan oleh KADAR ATA pers 

tersebut: 
Bagaimana persoalan selan- 

djutnja setelah permintaan 
rechtsbescherming dan permin- 
taan supaja Djaksa Tinggi itu 
mengadakan penjelidikan2, sam 
pai sekarang. menurut Menteri 

Keterangan2 selandjutnja. - Ant. 
  

' PENDIRIAN MASJUMI 

: Tentang diterimanja MO- 

i SI Kondonuwu. 
“Penerimaan mosi Rondornuwu 

barulah mendjadj ' soal acuut 
kalau pemerintah akan memu- 
lai melaksanakannja, atau, ba- 
rn mendjadj persoalan diachir 
1953, batas waktu penglak- 
sanaannja, dimana pemerintah 
harus menentukan . sikapnja 
terhadap pembukaan perwa- 
kilan di Moskow, demikian Mr. 
Burhanuddin Harahap ketua 
ftaksi Masjumi menerangkan 
Hepasia Abadi. 

“ Ditegaskannja 
pendirian 

merintah djangan diikat 
Mentuan batas waktu. Djuga 
mendjad acuut apabila  sebe- 
lum achir 1953 pembukaan per- 
Wakilan di Moskow dilaksana- 
tin. Tetapi, kalau dalam batas 

Waktu tersebut menurut pan- 

gan Masjumi keadaan me- 
ang sudah tepat untuk me- 
tsanakan pembukaan per- 
akilan di Moskow,  Masjumi 
aklah akan ngotot menolak. 
apj sebaliknja djika dalam 

waktu -menurut pan- 
$ Pri keadaan tk. 

Tw Ekilan mas:h be- 

lagi, bahwa 
Masjumj ialah pe- 

pe 

    

    

  

    

    

   

    

   
   
       

  

  

SN pemilihan | H a pe 
umum jang akan datang dikota 2 kabupaten, kawedanan balikan r Tani lagi tepat, sebagai konsek- 

wensinja tidaklah . tertutup ke- 

mungkinan Masjumji akan me- 

narik menteri2nja. 
Demikian Mr. 

ketua fraksi Masjumi kepada 

Abadi. . 

BIRO PERANTJANG 
NEGARA 

Membuat rapat bersama 
Pada Senen jang lalu cige- 

dung Dewan Menteri Djakar ta 
diadakan pertemuan antara 
Biro Perantjang Negara dan 
wakil2 dari Biro Rekonstruksi 
Nasional, Corps Tjadangan 
Nasional dan wakil2 dari Ke- 
menterian2 jang berhubungan 
dengan usaha transmigrasi un- 
tuk membitjarakan soal tr ans- 

migrasi. 
Karena Wki P.M. Itaote 

Mangkusasmito jang mendjad' 

koordinator dalam usaha trans 
migrasi sakit maka pertemuan 
tersebut dipimpin oleh Menteri 
Keuangan . Dr, Sumitro Djojo- 
hadikusumo. 

Dalam pertemuan tersebut di 
bitjarakan soal2 bagaimana 
menjusun ,,overal planning” se- 
bagai jang ditugaskan oleh De 
wan. Ekonomi . dan Keuangan 
kepada Biro Perantjang Nega- 

  

  

rak Ant, 

GUBERNUR VAN BAAL 
KE IRIAN 

Gubernur Belanda untuk, Irian 
Barat jang baru, van Baal, pa- 
da tanggal 19 . 4 akan bertolak | 
dengan KLM dari Nederland ke 
Irian Barat. Pada tanggal 23-4 
ia akan tiba di Biak tang-   rupiah, — R.S. gal 24-4 di Holandia. — Ant, 

  

Dalam sidang kemarin itu, jg. 
mendjadi pokok pembitjaraan 
ialah surat kekantjingan dari 
Tepas Darah Dhalem, 

Seperti diketahui, dalam si- 

dang pada tanggal 23 Pebruari 
jang lalu, Pangeran Surjodi- 
ningrat telah mengakui Iskan- 
dar sebagai  puteranja.  Me- 
ngenaj itu, atas pertanjaan ha- 
kim dalam sid tanggal 23 
Pebruari itu, Iskandar (peng- 
gugat) bersedia menarik kem- 
bali perkaranja, dengan sjarak 
djikalau Pengadilan Negeri 
bersedia memperkuat pernjata- 
an Pangeran Surjodiningrat itu, 

Klan kantor Tepas Darah Dha- 
lem sungguh2 akan memberikan 
surat. kekantjingan 'kepadanja. 
Pendapat sdr. Iskandar tsb. 

disokong pula oleh Pangeran 
Surjodiningrat, 

Setelah didengar  keterang- 
  

Iskandar tjabut perkaranja 
EMARIN, Pengadilan Negeri Jogjakarta dibawah pimpinan 
Hakim Gandasubrata, telah 

djutkan pemeriksaan terhadap perkara Iskandar, 
minta pengakuan sebagai putera dari B.P.H, Surjodiningrat. 

mengadakan sidang utk melan- 
jang me- 

ran Surjodiningrat dgn diser- 
tai nasehat2 darj Hakim Gan- 
dasubrata, pada achirnja sdr. 
Iskandar menjatakan mentja- 
put perkaranja. 

Atas pertanjaan Iskandar 
menerangkan, bahwa keputusan 
pentjabutan perkara itu  di- 
ambil, karena Pangeran Sur- 
jodiningrar telah mau menga- 
kui ia sebagai puteranja. 

UANG KERTAS JANG 
BEREDAR 

Uang kertas negara jang di- 
peredarkan oleh Bank atas na- 
ma Pemerintah Republik Indo- 

  

nesia menurut tjatatan dengan 
minggu jl Rp. 32.746.096.5 
diantaranja: uang kertas n 
gara Ta jang beredar 
Rp. 95.724.871.50 uang kertas 
negara baru jang beredar   

an2 sdr, Iskandar dan Pange- | Rp, 229.21,225.— 
  

| Lembang Kebudejaan Indonesia 
»Koa Bataviaasc h C @nnotschep 
van Kunstanen Watenge hk sppen” 

    
     

n Pharmasi itu, Drs, Hartono, | 

lah berhubungan dgn. Djaksa | 
“Tinggi di Djakarta untuk me- | 

minta 

|RUU KEUANGAN ANG- | 

Burhanuddin | 

Kesehatan belum lagi diperoleh | 

  

    

   

sista ana 

John Foster Dulles : 

  

: Sebulan 

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Koff 

Etjeran . 

ADPERTENSI : $ 

ng 
P 
| 

eno 

1 milimeter, 1 Kolom Rp. 0.30 

  

TAHUN IX — NOMOR 853. 

  

Amerika. kurangi bantuan 
ke Eropa 

Tapi perbesar ke Indo China & 

NAM tindjauannja tentang bantuan 

Timur Tengah 

ekonomi Amerika 
Serikat kepada berbagai negara lain, Menteri Luar Negeri 

John Foster Dulles mengandjurkan, supaja bantuan pada, Indo 
China dan Tiongkok Nasionalis serta Timur Tengah diperbe- 

sar. Dikatakan, bahwa bantuan kepada Eropa tidak akan lebih 
besar dari pada jang sudah? dan mungkin akan dikurangi. 

  

Menteri LN. J. F, DULLES. 

RN IT bantu E.M.T dan 

Indo China. 

Kepada Panitya Madjelis Ren 

dah urusan Keuangan Dulles 
mengatakan, bahwa situasi mi- 

liter di Indo China kenjataan 

tidak sebaik seperti apa jang 
diharapkan dan bahwa Ameri- 
ka kini memikul sepertiga dari 
biaja perang disana. Dikatakan- 
nja, baswa mungkin perlu se- 
kali Amerika selama tempo 1 

tahun atau 18 bulan memperbe- 
sar alat2 perang 
China dan baru sesudah iiu se- 
tjara berangsur2 mengurangi- 

nja. 

Menurut Dulles, kedjadian2 di 
daerah Timur Tengah Senang 

"Sangat, aa 
bagi Amerik 
tentuan. are utama katanja 
urtuk memperbaiki keadaan di- 
situ ialah pemulihan keadaan 
damai antara Israel dan nega- 
ra2 Arab. — AFP. 

Selandjutnja didesaknja, su- 
»aja Amerika Serikat melepas- 
kan Program Pasal 4 jang di- 
biajai oleh Pemerintah ”setje- 
pat mungkin”, dan sebagai gan- 
tinja memberi kesempatan ke- 
pada golongan2 partikelir Ame- 
rika untuk mengoper bantuan | 
teknis kepada negara2 jang ter- 
belakang. 

Akan TRI Dulles dalam en 

Perang Indo China: 

Ho adakan 

    

untuk Indo, 

At aa rker 

  
serangan 

da itu memperingatkan bahwa 
"dalam beberapa kedjadian ter- 
tentu”  penjerahan pekerdjaan 

demikian itu harus dilakukan 
setjara "berangsur2”, karena 
perobahan dengan seketika 
mungkin dapat membawa "aki- 
bat2 politik jang menguatirkan” 

Dalam keterangannja Dulles 
menjatakan, bahwa Amerika Se 
rikat tidak dapat membeli 
“hubungan2 baik" dengan 'ne- 
gara2 lainnja, dan bahwa pin- 
djaman2 dan program2 bantu- 
an tehnik oleh pemerintah 
mungkin sekali akan menimbul- 

| kan keoentjian dinegara2 jang 
menerima bantuan? itu. Dalam 
hubungan ini Dulles ea 

kakan program Pasal 4 jang 
sekarang sedang didjalankan di 
Pakistan dan India. —- UP. 

NAGUIB BUKA PERTJE: 
TAKAN 

Perdana menteri Mesir, 

hammad Naguib, dalam i 
upatjara malam Minggu tel 
membuka pertjetakan Ph 
dan modern kepunjaan hari 
»Al Ahram” di Kairo. 

Upatjara pembukaan itu di: 
hadiri oleh delegasi2 Kongres 
Pers Pan Arab jang mewakili 
seluruh dunia Arab. 
Dalam pidatonja, perd: ana 

menteri Naguib antara 
melukiskan harian ,,A1 Ahram” 

sebagai suatu menara pen 
ngan besar jang memimpin du- 
nia Arab di djalan kemerdeka- 

an dan kemadjuan. 
Pemimpin umum harian ter- 

sebut adalah Bishara Takla. UP. 

          

      
Malenkov terima Juta dat 
D UTABESAR Inggeris di Moskow, Sir Alvary Gascoigne ke- 

marin mengadakan 1-rtemuan politik untuk pertama. kali- 
nja dengan P.M. Malenkov sedjak wafatnja Stalin, Ia 
diberi petundjuk2 oleh Menteri LN Inggeris 

telah 
Eden untuk be- 

berapa masalah mengenai hubungan Inggeris — Rusia dalam 
Suasana jang baik sekarang ini. Sebelum 
menteri Molotov. 

Sekretaris djendral partai Ko- 
munis Inggeris, Harry Pollitt, 
menjerukan supaja Inggeris 
berdagang lagi dengan negara2 | 

dan | Eropa Timur, Sovjet Uni 
RRT. 

Dalam suatu pidato di Wales di- 
katakan oleh Pollitt, bahwa di: 

a Timur terdapat pasar luas 
g dapat membeli barang? 

industri Inggeris dan sebaliknja 

fopa 1 Uni, RRT dan negara E- 

J 

negara2 tersebut sanggup mem- | 
berikan barang makanan untuk 

rakjat Inggeris dan bahan2 men- | 

tah untuk industri Inggeris. 

Adalah suatu kedjahatan dji- 
ka menghalang-halangi perda- 
gangan Inggeris dengan negara- 
negara tersebut. Mereka jang 
menjetudjui larangan Amerika 
atas perdagangan antara Timur | 
dan Barat berarti melakukan 
sabot dalam lapangan pereko- | 
nomian, demikian Harry Pollitt, 
— AFP. 
  

besar 

4.000 peradjurit. menggem- 
pur 

SG AAN Tinggi pasukan? Perantjis 
pagi mengakui bahwa kira2 40.000 

Laos 
di Hanoi kemarin 

orang pasukan? Viet- 
nam Ho Chi Minh telah mengobarkan serangan setjara besar- 
besaran terhadap negara bagian Indo China Laos jang mung- 

kin mendjadi kritik dalam tempo 24 djam ini. 

offensip pasukan2 
jang dilakukan 

Tentang 
Vietnam Ho 

1 Gari 2. djurusan terhadap Laos 
“| penindjau2 jang sudah banjak 
pengalamannja mengatakan of- 

fensip jang sekarang ini adalah 
salah satu “gerakan tentara 
Vietnam Ho paling berani sela- 
ma perang Indo China jang su- 
dah berkobar 7 tahun ini. 

Menurut maklumat Perantjis 
dalam tempoh 24 djam ini mung 
kin akan terdjadi serangan ter- 
hadap benteng daerah Thai Na- 
san jang Ietaknja sebelah uta- 
ra wilajah Laos dan bersama- 
sama terhadap benteng Laos, 
Sam Neua, 180 km dari Hanoi. 

Kata pihak Perantjis pemim- 
pin? Vietnam Ho mungkin mem 
pertimbangkan kembali offensip 

ini berhubung adanja politik ba- 
iru Sovjet tapi achirnja meng- 
ambil keputusan untuk melang- 
sungkannja djuga, 

Menurut pihak Perantjis di- 
daerah2 sekitar Nasan patroli2 
Perantjis Bao Dai telah mene- 
mukan surat2 selebaran propa- 
ganda Vietnam Ho jang me- 
ngandung maksud kepada para 
penduduk desa didaerah Thai, 
supaja mereka djangan me- 
ninggalkan tempat2 tinggal me 
reka karena "pasukan2 Sekutu 
akan membantu kita beberapa 
bulan lagi”, 

Markas besar. Perantjis se- 
landjutnja mengatakan bahwa 
serangan terhadap Nasan "'ti- 
dak akan menakutkan komando b 
Tinggi Perantjis”. 

Sementara itu, pasukan2 Pe- 
rantjis disekitar benteng Na- 
san didaerah Thai Selatan telah 
ditarik kembali ke Nasan. Na- 
san dipertahankan 11 bataljon 
pasukan Perantjis dan Bao Dai, 
Selama lapangan terbangnja 
ada ditangan Perantjis maka ha   

labantuan selalu dapat dida- 
tangkan dari daerah delta su- 

ngai Merah. — UP. 
  

HARGA2 DI MOSKOW 
Menurut 

Amerika, 

T Orang wartawan surat- 
kabar dan radio Amerika Se- 
rikat, jang telah kembali dari 
perdjalanannja ke Moskow, 
hari Minggu sudah tiba di 

wartawait 

:New York. 
Mereka tinggal di Hotel Na- 

sicnal, Moskow, atas biaja sen- 
diri. Tiap2 hari mereka hajar 
$ 19 masing2 untuk hotel tadi, 
termasuk kamar, mandi, ma- 
kan dan sebagian dari service 

penundjuk djalan. Akan tetapi 
semuanja ini sudah termasuk 
pelajanan luar biasa, karena se- 

orang warga negara  Sovjet 
Uni harus “bajar $ 15 untuk 
Pe an tetapi biasa, — 

MINJAK KASAR DI 
TIMUR TENGAH ME- 

NINGKAT 
Laporan ekonomi PBB menja- 

takan, bahwa produksi minjak 
kasar di Timur Tengah dalam 
tahun2 1951 dan 1952 telah me- 
ningkat, sekalipun Iran tak me- 
ngeksport. 

Produksi itu telah meningkat 
1025 dalam tahun 1951 dan 87 
dalam tahun 1952, 
Dikatakan, bahwa produksi 

minjak itu bertambah karena 
makin -besarnja hasil minjak 
Irak, Kuwait dan Saudi Arabia 
sebagai akibat diperluasnja pi- 
pa2 minjak dan fagilitet2 lain- 
nja, — UP, 

itu ja diterima oleh 

uVRIJ NEDERLAND” 
Andjurkan hukuman 
Sultan Hanid diri- 
ngankan. 

Dalam induk-karangannja, ma 

djalah Beranda "Vrij Nederland” 
renulis tentasg hukuman jang 

didjatuhkan -0leh. tTahkamah 
Tinggi dalam perkhra Sultan 
Hamid dan menjatakan, bahwa 
perkataan - “"politieke  kwajo- 

ngen”' jang diberikan orang ke- 

pada Sultan Hamid adalah ti- 
dak salah, mengingat adanja 
hubungan Sultan Hamid dengan 
Apra, Tapi, demikian 'Vriyj Ne- 

Gerland”, terhadap seorang 
“kwajongen' orang sering dapat 

bertindak dengan penuh peng- 
ampunan, Atas dasar itu madja- 

jlah Belanda tersebut mengha- 
|rapkan kepada Presiden Su 
ho, supaja meringankan hi 

| man jang didjatuhkan kepad 
| Sultan Hamid. Dalam pada itu 
| madjalan tersebut memberikan 
| pudjian kepada kehakiman In- 
| donesia jang mendjaga, bahwa 
Iperkara jang mempunjai latar 

| belakang politik.itu tidak beru- 
bah mendjadi “proces politik, -— 
| Ri Sat. 

    

  

  

HARGA TIMAH DUNIA 
Dirundingkan 

Dalam rapat tertutup jang 
diadakan oleh International 
Tinstudy Group jang dikun- 
djungi oleh wakil2 dari negeri? 
penting jang banjak menggu- 
nakan dan menghasilkan ti- 
mah, diantaranja Indonesia te- 
lah diputuskan untuk memben- 
tuk suatu komisi pekerdja jang 
akan mengadakan pertemuan di 
London tgl. 15 Djuni jang 

akan datang di London untuk 
mengadakan lagi perundingan2 
mengenai pengawasan harga 
timah didunia jang pernah di- 
adakan di Djenewa tahun 1950 

dan jang telah ditunda, — Ant. 

  

TENTARA SIAP DJALAN- 
KAN PERINTAH SHAH 

Kata marsekal Agheoli, 

Perdana menteri Mossadeg 
maupun menteri luar negeri 
Hussein Fatemi atau anggau- 
ta2 front nasional dalam parle 
men Iran tidak hadir dalam dja 
muan jang diadakan di istana 
berkenaan dengan Miradz Nabi, 

Tetapi wakil perdana mente- 
ri Bagher Kazemi hadir atas 
nama pemerintah 

Marsekal Agheoli jang berbi 
tjara atas nama, tentara dalam 
resepsi itu mengatkan, bahwa 
semua, penibesar tentara siap- 
sedia untuk melaksanakan pe- 
rirtah Shah. — AFP, 
  

  

t Seorang peladjar 
SMA 'A Jogja jang mendesale 

puteri 

panitya  pertundjukan malam 

sandiwara - sekolah tersebut 
Jang diadakan digedung CHTH 
Jogja baru2 imi mendapat djum 
g4 applaus dari penonton, tari 
bukan karena. Ikebagusan mjas 
njinja, melainkan “sebab tiduk   seirama Wengtn, musik.



     

  

ag “kepada alat2 ke- 

   

  

    

      

  

i 1 Islam Ana jaitu 7 Kab 

: | sebagai. permulaan revolusinja 
menentang Komunisme. Mereka 

| mengetjap tentara dan An 
        

    
     
   

  

   
    

  

   

   
   
    

   

     
dupannja dan mereka selalu dim 

y Faktor? lain jang perlu | 
diperhatikan. 

4 “Faktor lain2. jang perlu men- 
dapat perhatian jaitu hubungan 

SMP dan SMA 
sedtanja akan diadakan 
bulan April dan Mei, 
“»sesuatu peristiwa” 

“Djakarta dalam pernjataannja 

i PPK dari parlemen, 

“Agung dsbnja, menjatakan, sa- 
ngat menjesali terdjadinja iSe- 
suatu paristiwa” - jang menjt- 
babkan penundaan udjian? itu, 

Idian memberi “hukuman jang 
setimpal kepada mereka jang 

“bersalah dalan peristiwa itu. 

    

  

   
   
    

      

   
     

    
   

    
    

      

   

   

  

   
   
       

   

«ana PN 

Aan 
pa waktu jang akan diten- | 

| lagi, maka seluruh pe- 
an SMA (AB dan C) Ii 

   

Djaksa 

Tidak diteyangkan apa jang 

Isa Ansar: : 

  

  

   

  

    
   

pm (MUKA Masjumj Kjai Hadji 

peringatan perajaan Isra' dan Miradj Nabi Besar Moham- 

  

Harus ada »garis demarkasi" 
antara Islam dan bukan Islam 

Ada Ti kepala dua" 

Isa Anshary dalam pidato 

menghadapi pemilihan umum jang akan datang, jang akan me- 
nentukan tinbul-tenggelamnja. Islam dalam negara Indonesia, 

seluruh ummat Islam, baik jang tergahung dalam partai2 Ma- 
| 'sjumi, Partaj Sjarikat Islam Indonesia,  Mohammadijah, Nah- 
|. dathatul Ulama, dan sebagainja benar? 

  

lah dipakai”. 'Demikian antara 

Usul Hoa minta digantinja pe- 

Anshary selandjutnja, "ummat Islam 
agama Islam dibuat permaman”. 

dapat membulatkan 

Indonesia - tidak suka 

Raya, dan dikundjungi oleh ri- 

mah Rahim “Demonstrasi 

mmat Islam Indonesia 
"agak sial”. 

Kjai Hadji Isa Anshary jang 
berpidato dengan atjara "Isra | 

atau | 

  

Joofekarta. 

  

SUSUNAN PENGURUS 
MASJUMI TJABANG 
KOTA . JOGJA- 

KARTA 
Baru2 ini pertemuan . Dewan 

Pimpinan Masjumi Tjabang Jo- 

gjakarta dengan seluruh anak 

ranting, selain menerima lapor- 

nja, djuga dapat membentuk pe- 

ngurus baru dengan susunan 

"sbb: 

Ketua IT. sdr. Muridan Noto, 
ketua II. R, Amin Sjahri, penu- 

an Masir Maksum dan Tamjiz. 
Pembantu sdr2 : Abdul Gani, H. 
“er Sudiardjo, Ma Bas-   Ketua fraksi dalam DPR tetap 

da pada tanggal 9 April 1953. 
1. Sdr. Roekminingsih Stb. 

| 3413/1798 H. Kandidat Hukum 
2. Sdr. Lamyah Moeljatno Stb. tah 

Kenijana pem- 
bangunan sum- 
ber2 listrik 

Harus mendapat soko 
ngan masjarakat. po 

Anggauta DPD seksi peker- 
djaan umum dokter Sahir Niti 
mihardjo dalam keterangannja 
atas pertanjaan wartawan ,K- 
R” sekitar rentjana pembangu 

g tembusannja dikirimkan | mad s.a.w. jang diadakan dilapang Ikada Djakarta hari Ming- |an pekerdjaan D.P. dan rapat | tjanakan pemerintah daerah 
ada PM, Menteri PPK, Sek- gu antara lain mengharapkan supaja pada saat2 ummat Islam | menerima baik beleid pimpinan- di Wates, Kaliurang dan Wo- 

nosari, menerangkan, bahwa 
rentjana jang tidak ketjil itu 
perlu sekah mendapat bantuan 

| dari masjarakat, terutama ka- 
umi pengusaha, karena adanja minta supaja diadakan penjeli-| tekad dan persatuannja agar demikian ada garis-tegas, "ga-| lis sdr2: R.' W. Winotoprodjo | sumber? tenaga listrik akan dika ksam kemau- marka m uk 2 ala: : , ih tus 1949 oleh mereka dianggap | FT” n jang sa a dan ke ris. de si”, antara Islam dan jang bukan Islam, Kata Isa dan R. Sindupurnomo, keuang- | mempengaruh: industrialisasi 

daerah Jogjakarta dikemudian 
hari. 
Pemerintah daerah ' sebenar- Merekapun minta, supaja 2 "Kami mau -tegas2: kalau C : Dj: yahir, Su- tianakan agar dalam Aa ea ea da Sebagai emo | pmdaan "pelaksaan Inilan | menghondati Tuai kaitan | htan kaum Mustmin Ian Susi Ja, Murdihni, A. Ditwahi, Si |aja merentjanakan agar dalam kemungkinan? Et Tetapi se setelah btahun ini, DI | ita tidak memakan waktu jang dasar2 Islam seluruhnja dan ka- | maat, Pembitjara2 lainnja ialah Puspito. tersebut sudah dapat dimulai, | menaruh keper-| tidak dapat mendjamin kehi- bit “3 lau tidak menghendaki, djangan | Arudji Kartawinata dan Rahi- 

tetapi karena adanja pembatas 

terieel jang tjukup dari masja- 
rakat, kaum pengusaha dan 

lain sebagainja. 
Di Kaliurang sudah terdapat   

  

Tp
 

nan sumber2 listrik jang diren 

     
    

ap
a 

se 
ma
 

3 

: 

F 

Ai tao Ea kita, jang kini | penderitaan atau tekanan | mb3 “dimaksudkan dengan ,sesuatu | lain diutjapkannja. arak-arakan oleh peladjar2 dan | sdk. PN Renon dan dibantu Pan Keuangan, AG 5 Pen j 

: , apa jg. dinamakan KE jan inj: | oleh sdr. Suwindo. maka sekarang ini belum dapa Ik Ka at mendjalankan tu reel, maka kepertjajaan De e peristiwa” ita, tetapi . dikala- Rapat raksasa peringatan pandu2 Islam jang tadinja di- | ' UN 25 bea si 

Ans ag Peramai eng! “thd, is. ne TP ngan peladjar tersiar desas-de- | Isra' dan Mi'rradj tersebut” di- |rentjanakan akan diadakan Kke- | LULUS UDJIAN GA- ipasti ta Ai | 
perlu dan sangat gara Islam Indonesia, itu ma-r |sus, bahwa opgave? udjian te- | selenggarakan oleh Badam Kon- | liling kota sesudah rapat raksa- | IM DA dapat dila Ken Ai Ba 

Ka meta mane da Spa . aga Sange: Kg Iah aan” tag, — Ant, tak Ag TEA ari Islam Bean et sa Isra' dan Mi'radj selesai, di- | DJAH A Salah satu djalan -. Ta 

Manan Deh Hen 2 sg 2 — aa mnno mm aw men y-— 0 | urungkan berhubung dengan sa- | Lulus udjian Fakultit Hukum | tjana itu dapat dipertjepat p 
eh enak, (kita. La “kenikmatan hidup | tu dan lain hal. | Ekonomi, Sosial dan Politik | laksanaannja terutama djika 

: | Universitit Negeri Gadjah Ma-| ada bantuan moreel dan ma- 

| 
| 

| 

      

        

      

     

   
   
    

     
     
          

     
   

  

      

    

    

      
       

    

'kan Desa tmann Ma Wan ke- 
pada lapangan an se 
hias-luasnja, dan-ikut aktip da- 
lam pemilihan umum jang ses : 

Mengerdak itu Na aa lalu | 
lintas antara Tegal dan Bumi- 

ju anglak ramai lagi. k 
. Suatu kemenangan 

besar, 
“arek Gerakan Banteng | 

  

terdjadi . pada waktu sebelum 
operasi diajaiankan. Suatu buk- 
ti bahwa rakjat kini telah da-' 

t dipertjaja dalam usaha ' 

Paamba tu mendjaga keamanan. ' 
   
       

      
       

    
   
   

   
       
         
   

WAT TENANG KUR. 
Markas Besar . Aa 

   

   

  

      

  

| Hant” di Batnajadjar Ba 
ut dikem 

  

    

      

    

    
          

   

    

             

         

   
       

  

    
    

   
     

'merintah dan. tentara kita un- 

     

   

  

   

      

     
      
    

    

   

     

     

     
      

   
       

  

   a-penerangan dan - 
Nan sosial. Den 

  

  

  

amanan dan an pada 

  

3 jaitu waktu sebelum dilakukan 

olong rakjat D.I. Keadaan jg. 
ikian itu disebabkan oleh 

   
      

    

  

merintah R.I. Pa di- 
ine sangat tipis, lebih? ka- 

  

kan | sebagai Komunis dan lawan jg: 

  

   
   
   

   

   
         

     

  

     

  

        

  

  

      

     
    

  

   
    
    
    

  

   

  

   

  

   

   
    
    

     

  

     
      

       
    

  

    

     

  

    
   

    

   

    

    

    

   

mulai bertindak, jaitu sedjak' 

din jang oleh mereka ditjap | 

“| Dasar pertimbangan untuk me- 

.| Kebunan, mana jang kembali ke 

| perkebunan itu harus ada dim 

“|undi 22.000 kelamin, jang sudah 

kar PA, didjamin 'mendapat 
all 

yi ngan menanam lagi. Pada prin- 
|sipnja tanah jg akan diberikan 

u kepada kaum tahi itu terlebih 

|rakjat didaerah itu dengan ge- 
| rombolan. Perlu diketahui, bah- 
wa segerombolan D.I, jg berke- 

Pri daerah itu pula, Djadi mere- 
laa. jang meninggalkan kota2 

Na 'Tegasnja bukannja 
dak mungkin, bahwa keluar- 

ma. Terhadap kemungkinan- 
kemungkinan jang demikian ini 
lah kita harus dapat bertindak 
bidjaksana, djangan sampai me- 
rugikan- "perdjuangan” 

D. I selandjutnja. 

liaran disana itu adalah asli da- | 

masih mempunjai keluar: | .aturan2 import baru jang 

22-1-'53. 

Tjugito (PKI). 

berbunji sbb : 7 

Mengundang   
  

  

M 

dan tjara pembagian. 
Dalam laporan tsb. diterang- 

Timur, djumlah tanah perke-: 

berupa rawa2, lurah2 dan gu- 
nung2. Dari sisa 85.000 Ha, di- 
“antaranja jg 45.000 Ha belum 

ngan biaja Rp. 10 djuta, sedang 
jang 40.000 Ha praktis dapat di 

mendjadi perkampungan. 

| Panitia Tehnis Pembagian Ta- 

ENJAMBUNG berita kesan pelaporan sementara Panitia 
Penindjau Pembagian Tanah di Sumatera Timur dan 

maksud surat Kementerian Da- 

jam Negeri mengenai 

diterangkan pula dalam surat 

ditjabut. 

pindah. 
Selandjutnja diterangkan da- 

pentrak- 
toran2 jang dilakukan oleh per- 

aturan pemerintah,   Selandjutnja dikemukakan ke 
erangan? jang didapat panitia ' 

ra Kantor Penjelenggara Pem 
an Tanah, sbb.: | 

Tanah jang tetap pada perke. 
bunan tembakau ada 125.000 HA. 

nentukan mana tanah guna per 

pada pemerintah, “ialah bahwa 

pindah 9.000 Kelamin. Jang di- 

dulu disiapkan oleh pemerintah 

polisi tersebut, sudah lama di- 
rentjanakan reaksi atas pem- 
bagian tanah, jang kemudian 
Maan PA Konperens 

Sara Menteri Perekonomian dan Menteri 

“Diktum daripada usul mosi itu 

pemerintah .su- | 

   

     

        

       

ris- 
tiwa Tg. Morawa jang disampaikan kepada sidang parlemen 

instruksi : 

Gan Olehnja dipandang sudah 
Selandjutnja' mernu- 

& 

raturan2 import 
EPADA Sekretariat Parlemen telah disampaikan usul mo- 

si dari K.H. Tjikwan (Masjumi) cs. 
pemerintah segera memadjukan 

jang minta  supaja 
RUU untuk “mengganti per- 

ditetapkan dengan peraturan ber- 
Keuangan 

  

nakan pembangunan 3000 ru- 
mah di Kebajoran, diantaranja 
jg kini telah selesai dikerdjakan 
Gan telah - ditempati ada 1353 
buah rumah dengan beaja 23 

Pebruari 1953 ada 3199 buah, 

Kan rumah, maka menurny tak 
siran seorang ahli - djumlah 
uang jang dikeluarkan tiap ha- 

mar hotel itu, bisa didjadikan 

    INDONESIA TERIMA 

dari Dewan Excecutive UNICEF 

kepada Indonesia  berdjumlah 
2.104.000 dolar. 

ribu dolar untuk pembelian susu 

jang akan diberikan kepada ka- 

pangan kesehatan misalnja utk. 

para tenaga jang disediakan oleh 

  

| orang Tionghoa, Bahwa orang2 

Gjung Morawa itu, menurut po-   lidair. 
LN KI Raih 

ri untuk membajar sewa ka- | 

lisi, adalah karena tindakan so-' 

  

tanggal | 

  
nakan berhubung kekurangan | 

dan MPradj dengan perdjuangan 

tummat. Islam”, memulai pida- 
tonja dengan berkata, bahwa 
perajaan Isra' dan Mp radj di 
Indonesia tepat djatuhnja pada 
waktu di Indonesia dewasa ini 
seakan? ada "perang dingin” 
antara ”ummat Islam dan jang 
bukan Islam”, 

mindjam kalimat takbir 
hu Akbar" 

angan”, 

"Alla- 
untuk alat perdju- 

Tak ada tempat bagi | 

bahwa di Indonesia dewasa ini 

kafir sepotong, halal sepotong 
dan haram sepotong, golongan 
pengatjau dan munafig". 

Kepada mereka jang "pura? 
| Islam, golongan munafig, Islam   
mat Islam. dapat mengetahui 
siapa kawan dan siapa lawan 

199/60 H. Bacc. Kepidanaan. 
  

Islam tidak suka agama Islam 
dibuat permainan : "Kami mau 
tegas2, kalau Islam, masuklah 
Islam sepenuhnja dan kalau 
tidak, keluarlah, supaja dengan 

| begitu ada garis demarkasi an- 

nar2 bersatu teguh, maka pada 
satu waktu kelak, pasti um 

| Islam akan bisa memegang ta- 
| pukipimpinan negara, seperti 
telah didjandjikan oleh Tuhan 

harus disesalkan, bahwa ummat 

Gdjumlahnja, sebagian hanja me- 

rupsi, pelatjuran, dan sebagai- 
nja. Arudji  mengandjurkan, 

agar ummat Islam dapat mengo. 
reksi dirj sendiri, membersihkan | 

hadapi pemilihan umum, 
dengan begitu 

agar 
dapat kiranja   

  

Ak: LT 

telah timbul kedjadian? 

waktu jl melepaskan dirj dari 

Sosse. Sesudah Frans Karawan 
menarik diri, terdjadilah tem- 
bak-menembak dikota Makale. 
Dikabarkan, bahwa korban? te- 
lah djatuh, tetapi angka? jang 
pasti belum terdapat, Dikata- 
kan, bahwa kota Makale seka- 
rang lengang oleh 'karenanja. 
Bekolah2 tidak berdjalan, kare- 
na guru2 banjak jang menjing- 
kirkan diri, entah kemana. Mu-   
Makassar,, peristiwa jg sangat 
menggelisahkan dan menimbul- 
kan kekewatiran ini asal mula- 

Kalangan? lain sangat berkebe- 
ratan akan didirikannja mesdjid | poran tentang keadaan sebenar: 
diatas kolam jang sedjak dulu | nja dan bal2 jang telah terdjadi 

Selatan ? 

ENURUT berita? jang sampai di Makassar, sedjak achir 
bulan jg lalu di Makale dan Rantepao, didaerah Toradja, 

gapi fanatisme agama jang merugikan golongan jg beragama 
lain, Pernah terdjadi pada suatu hari orang2 tidak berani ke- 

tsb beberapa waktu jg lalu te: 

Rp. 25 ribu adalah sokongan 
pribadi kapten Andi Sosse dari 
bat. 720 jang bertugas mendja- 
ga keamanan didaerah Makale 
dan Rantepao. 

Demikian berita2 dari daerah 
Toradja itu jang sangat menim- 
bulkan kekewatiran di Makas- 
sar.   

Dikirimkan perutusan. 
Hari Sabtu kemarin djurubi- 

an2 itu telah terdjadi pula dlm 
Angkatan Perang jang bertugas 
disana. 

  
tsb dan. kemudian membikin la- 

|! beberapa alat mesin motor pem- 

: bangkitan listrik, demikian dju- 
| ga di Wates, keadaannja rusak, 
| tetapi djika ada kehendak untuk 
! Mmemperbaikinja dengan beaja 
jang tjukup, tentu mesin2 itu 
akan berfaedah sekali. 

bulan Oktober jl. sesudah - ga jang ditinggalkan itu, se- |- tysu1 mosi itu ditanda-tangani y 1952 no. 222/PM/52, dan 2. Ker Etawa yamg an 1 | tara Islam dan jg tidak Islam”. IDZIN PINDJAM UANG 'njerangan D.I. setjara besar-: waktu2 dapat pula. dikundjungi | djuga oleh Siauw Giok Tjhan, | putusan Dewan Pengawas Lem- |! Auampi 2 3 TN Kia is 2 e aa | "Islam statistik”. Untuk beli hotel Garuda 
PA thd, Tji Pelem, suatu | oleh gerombolan jang dengan 'Mr, Teuku Moh. Hasan, Mr. As- |baga Alat2 Pembajaran Luar | Ha Nanda . 5 Ta NA 5 Na 2 | Arudji Kartawinata jang ber- masih belum diterima. “dise elatan Brebes dan menjamarkan diri masuk. ke- | saat, Mr. Burhanuddin (keem- | Negeri tanggal 22-1-1953 no. | £: ja re usi, dimana | bitjara sebelum Isa Anshary, Tentang rentjana pembelian Basah terhadap kota Su-| kota2. Karena ikatan keluarga | St "T C3 nil ga kt dipindjam dan ditakbirkan | menitik-beratkan pidatonja akan | hotel Garuda dengan kompex- 

2 medo disebelah selatan Pema- itu, maka djuga mereka itu patnja tidak berfraksi), Dpt PA : orang kalimat "Allahu Akbar” | pentingnja adanja keteguhan nja oleh Pemerintah Kotapradja : maka rakjat mulaj insjaf terpaksa menolong ataupun wadi (PNI), Emon (Partai Bu- untuk menggerakkan semangat | persatuan dikalangan ummat | Jogjakarta jang telah diadju- dan sadar. Kepertjajaan takjat adan Djuga kepada Jain “puh), Lobo (Progresip), Maruto ONGKOS HOTEL pengorbanan, untuk mentjapai Lana Indonesa lebih2 lagi pa- | kan kepada Kementerian Da- disana terhadap pemerintah dan | gerombolan, seperti sisa2” hekas'j (Partai Murba), Mochran (Pars Kemerdekaan, Tetapi setelah ki- ia waktu Ia swing menga. | law Negeri, menurut kalangan DPRDS Prop, imantan, tentara kita makin besar. Ba- | Bat, 426 jang kini djuga ma- | indra), Ng. Meliala (Demokrat), SEHARI ni Kemerdekaan keluar dan ke- | ang pula mana ja DPD Kotapradja, sampai seka- 
4 MAK ASSAR — — Kongres PER. raga OPR Aibabanaka Skuat sih bergerak disana," bisa" dju- Peris Pardede (PKI), Sarino Dapat digunakan mem- ' dalam tertjapai, maka hukum2 | Dikatakan oleh ' pembitjara, | rang belum diterima idzin un- "Saka 1 di Makassar baru? ini U- | telah dibentuk dgn: diberi sen- | ga penduduk memberi pertolo- (PNI), 8, Harsono TERI Mr. bikin rumah ? buah. $ Islam Bahkan ditolak mentah2 bahwa apabila ummat Islam be- | tuk pindjaman uang dari Ke- “putusan untuk: menitik berat- djata, jg mana tidak mungkin ngan, karena persamaan aga- “Tjung Tin Jan (Katholik) | dan Pemerintah - telah merentja- | Oleh orang2 jang dahulunja me- | untuk mentriar Dalam negeri 

digunakan kepada BIN. Seperti 
pernah dikabarkan rentjana pin 
djaman itu besarnja Rp. 3.500.- 
ribu rupiah tetapi ada kemung-   tetapi : i : sja 3 "ular kepala dua”. |dalam 'ajat2 kitab sutji Al | kinan djuga bahwa Kementrian 5 ak sedikit barisan OPR kini tetap memelihara kepertjajaan | Paja Mean an ja. mengadjukan | djuta rupiah, sedang kekura- | Dalam hubungan ini, oleh Isa | Gur'an. Dalam Negeri akan memberi Ta abanskan . tenagan ja da-! rakjat didaerah itu terhadap: RUU untuk mengganti peratur- ngannja belum ' dapat dilaksa- | Anshary lebih djauh dikatakan, | Tetapi, kata Arudji, sungguh | bantuan Rp. 2:000.000,—. lam usaha kita bersama mem- | alat2 kekuasaan kita. Kalau | an2 import baru, jang ditetap- 5 Sementara itu tentang mak- | Iberantas  pengatjau2 DI. itu. | usaha mengembalikan kepertja-| kan dengan keputusan bersama | uang, Menurus keterangan kan | tidak sedikit terdapat orang? | Islam di Indonesia jang dibang- |'sud akan mengadjukan pindja- Ta “2 Dengan pertjakapan kami de- Pjaan rakjat ini dapat berhasil, | Menteri Perekonomian dan Men. | tor Pekerdjaan Umum Keba- | jang mengaku seakan? Islam, | ga-banggakan merupakan 805 | Man uang ' kepada pemerintah 2 Rakjat. | ngan mereka, dapat diambil ke- | maka itu akan merupakan sua- | teri Keuangan tanggal 22 D joran djumlah rumah2 gedung | tapi jang sesungguhnja men- | dari bangsa Indonesia jang ti- | pusat kira2 Rp 5.000.000,— un- 2. Pada tanggal 13 sa . simpulan, bahwa mereka sang-| tu kemenangan dani dapat me- jari 1953 no. 817 IM. sebag: jang baru (termasuk rumah? | ajadi seorang munafig atau | dak kurang dari 80 djuta djiwa j tuk perbaikan dan perluasaan 33 Kantor Perkebunan Rak- | gup membantu tiap2 usaha Pe- | lantjarkan penjelesaian masalah laksanaan :” 1. Keputusar partiker) sampai achir bulan | "plar kepala dua”, "jang peker- air minum dan perusahaan . "R dana Menteri peaor:? FI djaannja hanja mengatjau dan | rupakan "Islam statistik” bela- ! objek2 Jainnja, kalangan DPD 3 “Bing, dengan tudjuan memper- tuk mengembalikan keamanan. 2 Giantaranja 1353 buah milik Pe | mengadu pihak satu dengan pi-| ka, '"'Mu'min statistik”, jang | menjatakan, bahwa  rentjana dalam pengetahuan dan pien- Dalam fase pertama sekarang | “Imerintah  tersebur diatas Itu, | hak Jainnja”. | hanja pandai mengutjap Allahu | itu untuk sementara masih “ha- tjari ajatngi pemetjahan pada ing “usaha untuk me-! “ jang isebagian besar kini di- | "Didalam negara Islam, maka | Akbar, tapi melarikan dan men- | rus menunggu tentang keputu- embalikan kepertj: an rak- |- Kata ran singkat: anitia | ti oleh pegawam?2 negeri. | berdasarkan hukum?2-nja, Islam | djauhkan diri dari pada adja- | san usaha keperluan pembelian kepada. kita, oleh jang ber- | 2 p B0 3 Djika jang sampai se- | dapat mendjamin sepenuhnja | ran2 Islam jang sesungguhnja. | hotel Garuda. 2 wadjib rat Mm t Pa 5 Pra an-oleh Peme-:j haksk ekaan tiap2- agama, &Pembitjara mensinjakr mera-isd Cekihad Sp aa : tian. Dalam tiap2 serangan ai ni indjau pemb agian tana 3. brint: 'untuk membajar org tetapi sama sekali tidak ada djalelanja kegandjilan2 dan ke- | 9000 v2 TANAH 1 suatu tempat, dimana penga- "kos2 hotel untuk pegawai2 ne- djaminan dan tempat bagi go-| «jahatan?2 jang dewasa ini ter- | | | tjau dapat diusir, maka baik pi- geri di Djakarta (jang tilak se | longan "ular kepala dua”, bagi | dapat dan merupakan penjakit | DIBUTUHKAN “ai tentara sendiri maupun ga Sumatera Timur dikit djumlahnja)  diwudjud- | golongan Islam sepotong dan negara, seperti perampokan, ko- Didapat kabar, bahwa halam- 
an tjandi Prambanan akan di- 
tambah Juas halamannja 9000 

| M2, dengan djalan membeli ta- 
| nah sawah jang terletak disebe- 

  
aa x : 1 | diri dan selandjutnja bersatu- ' jah selatan tjandi tersebut. ip n demi. | pleno terbuka Sabtu malam, lebih Peak Teoah dikabarkan | dug budh rumah, djadi bisa | setengah2 dan sebagainja” itu, | teguh serta benar2 mendjalan-, Hari Saptu jang lalu telah kian kita dapat mengambil ha- pokok? dari pada laporan itu sbb.: : mendjadi 60 buah rumah sebu- oleh pembitjara dikatakan agar| kan perintah2 agama Islam jang | | dapat dibeli sedjumlah 4890 M2 ti rakjat, salah satu faktor pen- ' : 5 : larinja. — Ant, -.| lebih baik keluar sadja dari sesungguhnja, lebih2 lagi kare- | dengan harga Rp. 89120, djadi ting “untuk mengembalikan ke- Tentang Iuasnja tanah , garaan Pembagian Tanah itu, Islam, agar dengan begitu um- | na kita dewasa ini sedang meng rata2 tiap M2 seharga Rp. 8.- 

Kini masih didalam perun- 
: dingan tanah2 sawah jang di- 'Kepertj: | kan, bahwa menurut keterangan | pembagian tanah itu telah se- | BANTUAN LAGI | didalam masjarakat kita seka-| tertjapai' tjita2 jang terkan- (butuhkan itu dengan ima jg. 

K Dl. makin 1 “fjang didapat oleh panitia dari | suai dengan pedoman praktis | Darj Unicef 503.000 dollar, | rang di Indonesia”. dung dalam sanubari. ummat | memiliknja. Keterangan jang “Sebaliknja 7 bl. je. nota, Djawatan Pertanian Sumatera | dari pemerintah daerah, tetapi | Dewan Excecutive UNICEF Dikatakane bahwa - ummat Islam, — Ant. diperoleh ' menjatakan, bahwa 

belum dapat diketahui. 

| telah menjetudjui pemberian ep 2 (TT | pihak pemilik tanah memadju- 
" |operasi setjara intensip dan be- | bunan tembakau jang  djatuh laporan itu, bahwa menurut ke- | bantuan lagi kepada Indonesia . | kan permintaan dengan harga oIsar-besaran, boleh dikatakan, | kembali kepada negeri ada 130. | terangan Gubernur, surat Ke- | sebesar 503.000 dollar. Maka Ea 3 | Rp. 25.- tiap meternja. Bagai- 

bahwa rakjat dalam daera ope- | 000 Ha, diantaranja jang 45.000 | menterian Dalam Negeri terse- | hingga “kini djumlah bantuan Kekeruhan di Sulawesi manakah hasil perundingan itu 
| rasi GBN itu sebagian besar ter tidak dapat terpakai — karena but: -menjulitkan pelaksanaan Hub 

DJENAZAH SEKRETA- jataan bahwa mereka. itu rut K.P.P.T, tuntutan?" 'organi- Dari dj itu j 5 ri | 
AAN 

Perek 1 ami 1 djumlah itu jang 45 ribu ! : 
na bana naa be en! sedang daerah | baik keadaannja, dan masih me sasi tani mengenai Soal2 tech- | dolar date Gen Batan Huma | 2 RIS KEDUTAA N IN- : 

5 Pn Na 1015 . Pn -: Jina 2 Peru Hau merlukan pengairan, pompa? | nis pembagian itu tidak banjak. "pembelian pengangkutan ke- | Korban2 telah djatah DONESIA DI PA- $ kerjata . Hae an el Renda - abul- | dl. jang menurut rentjana da- | tuntutan hanja bersifat potitis sehatan dan untuk pembran- 
KISTAN , 

Balap ng, ae ai ja Batas” Na 22 pat siap dalam waktu 2 tahun de | dan mempertahankan TOR mau | tasan penjakit kusta. Tiga puluh 
Dimakamkan di Imogiri 

Hari ini ditunggu kedatangan- 
jg bukan sadja menggelisahkan pen- - Irena Renville itu dit iptakan 3 Dae an uan ag an 1 -000 | lam laporan NN ag Na um ibu dan baji2. Tiga belas duduk. tetapi djuga Maag korban2. 6 ". : Pena La na 

5 1 2 2S Gapat dipakai, dian- | wa menurut keterangan. Kepoli- | ribu dolar untuk membeajai Ia- Sat Ion tertentu, rut ka telah dihing- Ti u- 
ra oleh -almarhum Amir jarifud- taranja jang 20.000 Ha sudah | sian Sumstera Utara J u golongan tertentu, menurut kabar? itu, te ng 

taan Besar Indonesia di Karat: 
Chi, Pakistan Seperti diketahui | terbesa ummat Islam. Kaartering (perpetaan) jang | kebunan terhadap ladang? pe- | organisasi kesehatan sedunia. — tempat ibadat, Banjak anak tidak da r sekolah. sdr. Prajata meninggal dunia, Ba Mn Kei ae menentukan tanah mana jang |tani itu dilindungi oleh polisi, RB : : 5 » Ne karena mengalami ketjelakaan | Djknazah aim tanam pada djiwa penduduk di ktetap pada perkebunan dan ta: | karena tugas polisi ialah men- Kabar2 itu selandjutnja me- | kota Makale bolehlah dikatakan | Pesawat terbang Pakistan ,,Ori- “ dibasiak dari Ban sana, sehingga mereka meng- Bsd mana jang kembali kepada | djaga prestige negara dan pe- : njatakan, bahwa. komandan | kota Keristen. || en Airways”, sebab pesawat tsb sawat Aur La i anggap sepi Sea Bs pemerintah dibuat oleh Deli | merintah, sebab pentraktoran itu | Besar Kaum Tani Sum. Utara: | kompi letn. Frans Karawan ser-| Perlu diberitakan, bahwa pa- | terimpa taufan dan djatuh ter- Bustus”, -Planters Vereniging  (DPV). | adalah pelaksanaan dari per- | jg, menurut polisi, dibiajai oleh | ta anak buahnja sementara | nitia untuk mendirikan mesdjid ' bakar di Pakistan Timur pada 
tanggal 14-3 jang lalu, nah hanja memeriksa tanah2 jg | Mengenai peristiwa Tg. Mo- | Indonesia berdemonstrasi meng. | induk pasukannja, jaitu bat. 720|lah dapat mengumpulkan uang | Djenazahnja “hari ini akan ditentukan pada peta itu. rawa menurut keterangan pihak | halangi pentraktoran ,di Tan. | Jang dipimpin oleh kapten Andi | sebanjak Rp. 75 ribu, antaranja | terus dimakamkan  dimakam 
Imogiri dari setasiun Tugu. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA atu 

Telah kami terima an 
untuk korban Den di Suma- 
tera Utara dar 

attan) Keluarga 

Guru Taman Kanak: 
kanak Negeri Jogja Rp. 7850 

  
rid2 kelas tinggi dari semua se-, tiara TT VII kapten Rahasia Djumlah terach 8 

Sea Pn Pe ikolah jang ada di Makale, di- jdalam konperensi pers menga- Ir » 8185,68 
antaranja murid2 SMP “dan kui adanja kedjadian2 berupa ' Hin hari ini “826 2 Pada prinsipnja tiap2 orang SGB, » Bea Mari en Ip. 9418 

: 
likewat: 3 tjinge : 

H3 Mw Betah Shen 
dikewatirkan tak akan | perur Jing n dalam kehidupan 2   

. 
dapat ikut udjian2 penghabisan | agama di Makale. Tetapi kapten| dak ar Diana Barat pindah, dan untuk itu diadakan tahun ini: "Rahasia tidak dapat memberi- T : £ 

Polisi Djawa B: |undian, guna menentukan persil 
Sebab-sebabnja. | kan keterangan tentang kedja-| onton:n malam ini 

ga dapat meni in 1 “mana jang akan didapatnja, dan 
Lepas dari soal siapa jang dian2 jang mendjadi sebab?! REX »Hunted”, Dirk Bogarde, 

25 : Tiro Hn Na Ne 
ata dan tidak 'benar, menurut | peruntjingan tsb. Dalam pada Jon Whiteley. dit ter ng- dipindahkan ada amin 
“keterangan2 jan sampai di itu ia akui, bahwa eruntjing- | RA ku ada | Dari djumlah itu jang Sudah di- 

Tang Ti P Ta Ta Aung Bo Yin A Horn”” Doris Day, Kirk 
—. Douglas, 
INDRA: ,,Belle Le Grand”, Vera nja adalah: sbb : Ia terangkan  selandjutnja, Ralston, John Carroll. sawah atau 2 HA ladang. 

Mula2 tersiar kabar, bahwa | bahwa oleh komandan TT VII SOBOHARSONO: Goodbye My | Mulai bulan April 1952 telah di ada golongan jang ingin mendi- | telah dikirimkan perwira2 ke Faney”, Joan Crawford, Ro. (perintahkan kepada Kaum tani rikan sebuah mesdjid diatas ko- | Makale untuk menjelidiki dan bert Young. litu supaja sesudah panen dja- lam jang indah dikota Makale, | menjaksikan sendiri peristiwa | SENI SONO : Na 'Bu: 
nga ditepi Danau”, | R. 
Umami, A. 8. Mouna, " 

LUXOR: Sierra Passage”, Way. 

& 

mendjadi perhiasan kota Maka. | di Makate. 

      

   
    

    

     

      

ne Morris, Lola Albright.   
  

  Btaja jang telah diterima oleh te Kalangan? lain itu berpenda- Rahasia berseru, agar masja-| WETAN BETENG : Hugh |Ikantor tersebut dari pemerintah ja . 3 1 j , | pat, kalau diatas kolam itu toch | rakat berdjaga diri terhadap Shod”, Robert Sterling, Rp. 8 djuta dan 1/3 dari Rp Baru? ini telah. tiba di Diakart « dalam mbatjangdmhia ke Ti- | harus didirikan sebuah bangun- | pengaruh2 buruk jang menim: John Ireland. 
MURBA: Bang Amat pulang 

kedesa”, Najaty, Kusmana. 
Ketoprak. TRIMUDO - TOMO : 

sPangeran Darpo”, 

djuta jang didjandjikan ale" 
DPV sebagai bantuan, 

. Diterangkan, bahwa menurut 
Tan PN DA Kantor Tak 

mur Djauh Mr, Adlaj Stevenson (tanda X) bekas tjalon. Pre- 
Siden TN 2) disambut da Kemajoran oleh ad. Protokol 
Kemt. L tojo, Mr, H ohenthar TG ke-Dutaan Ame- 
rika dl PP na (IPPHO Bh,” 

an, tempat beribadat, maka, se- 
harusnjalah bangunan itu Sebus 
ah geredja atau biara, karena, 
demikian pertimbangan tasreka, 

bulkan peruntjingan serupa itu 
jang tidak lain hanja dapat men 
tjerai- TANYA antara kita dgn 
“sita, -— Ant, 

            



  

      

       
        
      
      
      

       

      

    
       

   
     

     
          

       

    

   
   

   

   
   

  

  

1— "& 

: melaporkan 

  

. bimngam Or rgan 

bahwa ja 

ha Lagi nama Instituut Bidjaksana 

tikulir . der 

      
'a jang mer punjai 

"tlef- Denjelonggarann, adalah Ga- 
1isasi Wanita Ma- 

4 1 bukan Bg, Kewani- 
1 taan “dari Pendidikan Masjara- 

| kat setempat. Kor). 

BEBERAPA SEKOLAH 
LANDJUTAN BERDIRI 
Ket tjuali initiat £ untuk men- 
irikan S.M, partikulir . de- 

    

  

di Magelang, jang akan dibuka 
mulai. gatan jad. “seperti per- 

  

   

  

  

kabarkan — dalam 
£ KR Pasta dalam. sebuah  pe- 
ngumumn an lain d jatakan, bhw 

(dikota tersebut oleh. beberapa 

  

1 berdirinja sebuah SMP par- 
nama Ksatria, 

jang djuga akan dibuka mulai 

n bulan Djuni jang akan datang. 
Di Temanggung chabarnja te- 

Hah diambil initiatief pula Tn 
20 -mendirikan sebuah SMA bg. 

"gmn murid? kursus BH 
5 Untuk menjambut hari Kar- 

| lini pada da tanggal 21 April jad. 
oleh Insp. pendidikan masjara- 
kat kabupaten Sukoharajo akan 
diadakan perlombaan. karang 
mengarang chusus untuk para 
murid PBH jang telah lulus. Ka- 
rangan jang terbaik akan di- 
umumkan tepat pada tanggal 21 
April dan bagi pemenang OR Kabag 
sediakan hadiah. — R.S. Hi 

— PUTUSAN2 KONGRES | 
THEOSOFIE 

Kongres PPTTI jang baru? | 
ini diadakan dikota Solo antara 
lain telah memutuskan sbb: 
L. 
lam hubungan antara PPTTI 
dengan World Federation. of 
Young 'Theosofist. Guna meri- 
tjapai maksud itu diadakan per- 
tukaran ' madjallah2 dil. jang 
sudah dimulai oleh PB. di In- 
dia dan Nederland. f 

2). Turut membantu peker- 
djaan Penjajang Binatang dan, 
mengandjurkan pembentukan 
Kena, di Ranting2. - Ka 

menjetudjui usul2 dari Ranting 
- antara lain : 
adanja sembojan bagi Pemuda 
Theosofie, A 
kari buku2 Theosofie ke bahasa 

sia, serta menterdjemah- | 
“kan sumpah Theosofie dari ba- | 

| hasa Inggeris ke bahasa Indone- | 
25 
Na Kongres menjtuskan un: un- 

“Mgttang 

Akan diputar tg. 22 April. 
Kalangan jang bersangkutan Ha 

mengabarkan, bahwa gambar 
hidup prodeo jang akan diputar 
dipekarangan kantor Karesiden- 
an Kedu di Magelang guna me- 
riahkan peringatan Hari Kartini 
jad. tidak djadi pada tgl. 21 ma- 
lam 22 April, tetapi pada tgl 

22/23 April jad, Sedang film jg 
akan diputar -hemmana »Achter 
de wolken”. 
'Selandjutnja mengenai peri- 

ngatan Hari Kartini diterang- 
: kan, bahwa ketjuali dimasing2 
“kantor dsb, pun mulai djam 9.00 
pagi diruang pertemuan karesi- 
denan dan kabupaten Magelang 
akan diadakan djuga peringa- 
tan. 

Tentang Sekolah Guru Wani- 
ta jang akan dibuka bulan Dju- 
— Maut nan an 

| di” di Magelang 

Meluaskan dan memperda-.| 

  

    

   

| dikan Masjarakat, 

  

na, jang djuga akan sea 
bulan Djuni jang akan datang. 

Dalam pada 'itu, $ dapat dika- 
.barkan, bahwa ursus menge- 

Itik, steno dan memegang buku 
jang bernama Kursus ,,Suwan- 

: di. jang sudah 
mempunjai tjabang di Temang- 
gung, dalam sedikit waktu lagi 

akan "Aap Pangan tjabang baru 
|di Parakan. — (Kor): 

— USAHA2 DALAM LA- 
PANGAN PEN- 

... DIDIKAN 
“Baru? ini telah tiba di Ma- 

Beling Sdr2. Usman Puger dan 
5. mena masing-masing 

Interdepartemental 
La — "Dusat Djawatan Pen- 
Ma Mk: Masjeraka: Gj Djakar- 

“aka Ikedatangannja jalah 
untuk mengadakan penindjau- 

an kebehetana tempat didaerah 
Kkabupa ang guna me- 
lihat dari dekat Be anwan 
usaha2 pembangunan dilapa- 
ngan “ pendidikan. Disamping 
ibu untuk mendapatkan bahan2 

Dengan adanja bahan? dari 
Gaerah2 djuga akar memudah- 
kan Pusat dalam menjusun in- 

Ietruksi2 bagi daerah jang sesu-   menerima dan ai | kenjataan2, demiki- | rerangan: Kardjon. 9 (Djapen) 
an sdr. Usah “Puger jang Se- | dan sdr. ' Martowisastro KT 

“NM ndjur landjutnja menerangkan, bah-j RI), -—- Kai 
PN kan | wa mengenai SiSteem pendidi- : 

menterd | Ikan sekarang jang ditudju ja- L 4 “PEND : ! 
an Na |lah kearah adanja auto activi- KURSUS PE IDIKAN 

teit didaerah2. Kalau panitya2 | MASJARAKAT 
pendidikan Masjarakat didae- 

rah2 sampai sekarang segala 
'sesuatunja masih tergantung 
dari bantuan Inspectie Pendi- 

dikemudian 

"hemat berdiri 
»Selfsupporting”, 

sendiri . setjara 
trae, Ia 

: IKONPERENSI PERTAMA | 
— ACHTER DEWOLKEN | Menghadapi Kongresnja | 

ke TH di Surabaja. 
Konperensi P.LR. commissa- 

riat drh. Kedu jang periama 
kalinja sedjak berdirinja didae- 
rah tersebut telah berlangsung 

tempat kediaman Dr. Sumaljo 

Magelang, dimana  hadiir utu- 
san2 tjabang Temanggung, Pur- 
.woredjo dan ranting2nja didae- 
rah Magelang serta utusan dari 
Dewan Pusat P.ILR. Jogjakarta 

Utusan tjabang Wonosobo ta' 
tampak dalam konperensi ter- 
sebut. 5 

Dalam konperensi itu sesu- 

dah diterima laporan dari tja- 

bang2, al. telah diambil “kepu- 
tusan, menambah tenaga dalam 
staf Commissariat PIR Kedu jg 

terdiri atas Dr. Sumaljo seba- 
SI Comunissaris Kedu, Sdr. So   

  “ 

S3) 

“Beng ulikan2 untuk memeras 

7 3 ls Telah dim penjelesaian 

  

   

   

  

   

   

  

   

  

makan fp 

  

   

  

    

  

    
      

   

  

   

  

    

   

  

       

  

    

Dari rban? 'pentjulikan ter- 
sebut kemudian ternjata ada 5 | 
Maa jang te at dihuni, Pen- 

  

nja berdjum: 
yupiah. 
Ada dju Ha 

nah ditjulik 

rumahnja, 

kan setia, sup 

an segera  dilapor 
polisi, djika perlu 
rahasia, ran p ai 
ngambil tindakan? Hepeunya 

Kalangan polisi meneran 
berkat adanja |, oodwil?” 

   

    

masjarakat, Sekarang sidah 
1590. perkara2 pentjulikan da- | 
lam penjelesaian. 

| Sementara itu pada “bulan | 
April ini masih djuga ada 
orang2 jang ditjulik. & tas | m 

  

ji 
lah terdjadi petunaporeng di-. 
waktti malam oleh orang2 jang. 
bersendjata api. 

  

ME 3 

— Pembun he 
Pada hari Djum'at seorang 

uhan. | matahari. telah terbenam, 

Anak perobilanai tahun ini ada kegiatan? 
2 ) sementara gerombolan untuk mentjulik dengan maksud 

83 demikian keterangan jang dipe- 
| dikota ini. 

mengantjam dengan sendjata api, 
ri dari kawanan tiga sampai lima orang dan 

banjak 

jang sedang mengendarai sepe- 
da menudju kemesdjid telah di- 

dak dikenal. 
Seorang lelaki telah kedapu- 

tan tertembak mati di Matjini 
dan padanja terdapat seputjuk 
surat jang menjatakan, bahwa 

ia ditembak karena ,,telah meng 
Chianati per djoangan T.K.R.”. 

Gerombolan2 pendjahat tidak 
djarang Menggunakan sehdjata 

|palsu untuk membikin ' takut 
orang. Begitulah beberapa wak- 
tu jang lalu seorang penduduk 

cos! didatangi oleh 4 orang dengan 
Ikut ' antjaman revolver. 

“Jam sinar lampu |.revolver” itu 
dapat dikenal oleh bakal kor- 
ban sebagai ,,revolver kaju” jg 

tjat. Bakal korvan terus lari 
, Pi tunggang langgang. 

| Djuga sendjata2 tadjam tidak 
kurang didjadikan alat2 untuk 
mengantjam orang. 

Kehidupan biasa sadja. 
Sekalipun begitu, kehidupan 

assar kelihatan biasa 
ah 'sadja, Bar2 dan restoran2 bi- 

asa terbuka sampai djam 10 
| Na dan bioskop pertundju- 
Si penghabisan jang berachir 
paling lekas pukul 23.30 “Masih 

kendapat kundjungan jang be- 
| 2 Hanja toko2 bagian utara 
kota jang mendjadi pusat per- 

'angan, mendjadi sunji djika   mon 

ant, 

inisia- 

reeel dari daerah2 jang ranti | nulis: Kardjono (Djapen), 'Ben 
akan dapat “dipergunakan se- | dahari: R. Barijun Ta 
“bagai bahan perentjanaan di | Pen, Mas), bagian Usaha: R. 
pusat. Barijun dan sdr. Suroijo (Per- 

'panitya2. itu diharapkan | orang jang 

PER KEDU. 2 oo 

tanggal 13- April jang lalu di- 

tembak mati oleh orang jang tis 

Tetapi da- | 

josumarto bg. Secretariat / Pe- 
nerangan, - Mangundiharajo bg. 

Politik dan Sdr, Muljo (Temang 

Social. ekonomie. 
Mengenai Konggres PIR jang 

akan datang di Surabaja dinu- 
:tuskan, Tjab, Magelang” akan 
mengutus Sdr. Marsoatmodio 
dan Sjamsuns. : al 

Mengenai konggres ke. INI 
Partai PIR d' Surabaja, lebih 
djauh “diperoleh keterangan, 
bahwa ' Konga tsb. jang tas: 
Ainja akan. dia'lakan tanggal 

'3 sid 8 April jang lalu ditunda 
Dada tanggal 6 s/d 11 Mei "53 
jang akan datang. 

nurut atjara, « akan diberikan 
praeadvies oleh Sutardjo Karto 
hadikusumo,- Mr, Wo nego: 
ro, Prof, Hussaini, Mr. Tadju- 
din Nur dsb. mengenai bebera- 
Pa Masdigh, antaranja soal pe- | 
milihan umum, soal budget Ne- 

gara dab. — (Kor), 

Semarang : 

SEMARANG MEM- 
BANGUN 

Dikabarkan, bahwa oleh pihak. 
Djawatan Pekerdjaan Umum 
kab. Semarang telah direntja- 
nakan pembangunan daerah ka- 
bupaten itu dalant'djangka wak- 
tu 3 tahun. Misalnja ialah pem- 
bikinan djalan2 baru, pembikin- 
an djembatan2 dll. Djuga akan 
dibangun Balai Pertemuan Rar- 
jat kabupaten Semarang dgn. 
ditambah ruangan untuk kedai. 
Adapun beaja jang direntjana- 
kan untuk pembangunan terse- 

but sedjumlah Rp. 5.500.000, —. 
— R.Sm. 

Kebumen 

PANITYA I-MEI 1953 
Di Prembun, telah dibentuk 

Panitya 1 Mei jang susunan- 
nja sbb.: 

Ketua: Margono (SBKA), Pe 

  

  
aruan), Bagian Kebudajaan: 

A, Purwoatmodjo (PGRI), Ba- 
gian Perlengkapan: Dioko Su- 
marno (SS. KDN), Bagian Pe- 

Bagian kepanduar. 
Di Bandung telah ditutup 

Kursus Pegawai Pendidikan 
Masjarakat bagian kepaitluan 

ng telah “diikuti oleh 35 
| datang . dari “Su- 

matera Selatan, Djakarta Ra- 
ya, Kalimantan dan beberapa 

: tempat di Djawa Barat. 
Kursus tjepat jang memakan 

“waktu 10 hari ini « dipim- 
pin Oleh pegawai2 “Djawatan 

! | Pendidikan Masjarakat bagian 

  

aa dan Sj NAlosoki Wir. 

gung) bg. Informasi Biro dan 

Dalam Konggres tersaput me | “Hnt aksikan 
KSAP, KSAD, TESAL dan 

oleh “P.M. Witopo selaku pendjabat 
"KSA U telah diadakan upatjara tim bang-terima sekdjen Kemt. Per 

4 ahatani dari gang lama la. Al Budiardjo Keparia jang Dg Tn, Hidajat. —— (IPPHOS). 

  

| Menteri Pertahanan, 

  mn 

| Palahanan Pasti: 

PANGUNAN? militer jang 

sudkan untuk dibuat mendjadi 
Komando Antar Serikat, jaitu 

terpenting bagi pertahanan did 
wartawan UP Harold Guard & 

Dikatakan bahwa daerah jang j 

rat-daja pulau Singapura seka- | 
rang sedang berobah mendjadi 
daerah. militer, komplit dengan | 

gudang2 dan .tempat2 untuk 

memperbaiki 'alat2  sendjata, | 
pendeknja Semuanja jang perlu 
untuk suatu pangkalan militer 
jang lengkap. 

Pengganti pangkalan 
Suez ? 

Beberapa sumber jang berku- 
asa menduga bahwa Singapura 
mungkin nanti akan ternjata 
mendjadi sebagian pengganti 
untuk pangkalan Inggeris di | 
'Suez. 

liter meramalkan bahwa apabila 
nanti ada perluasan organisasi 
Pakt Atlantik (NATO), maka 
di Singapura akan dibentuk se- 
buah markas tertinggi Serikat. 
jang akan meliputi wakil2 Ame- | 
rika Serikat, Inggeris, Perantjis | 
dan negara2 sekutu iainnja di | 
Asia Tenggara. t 

Peranan negara? 4 
e Tenggara, : 

Dalam hubungan ini seori 
pembesar militer Barat 
takan bahwa Muang Thai 
rang sudah mempunjaj an 
tan udara jg tjukup 
effektif untuk Jne 

   
   

   

  

   
   

        

    
Mengenai Birma dikat 

bahwa negeri ini tetap merupa- 
kan ,,Kesangsian” selama pasu- 
kan2 kuomintang jang meng- 
ganggu keamanan di. Birma 
Utara belum ditarik kembali. 
Sogl ini -dan sengketa dengan   Kepanduan Djakarta dan mak | 

sudnja ialah agar ditiap kabu- | 
paten ada seorang pegawai jg 

Gapat ditugaskan . untuk turut 
membantu usaha2 gerakan ke- 
panduan setempat disamping 

kewadjibannja jang biasa. 
Kepada pengikut2 kursus te 

lah diberikan peladjaran2 me- 
ngenai segala golongan jan3 
ada dalam" kepanduan, seperti 
soal kurtjatji, perintis puteri, 
penjuluh, pemula, perintis pute 
ra dan penuntun serta organi- 
sasinja, ditambah dengan per- 
'mainan2 dan njanjian2 jang 
mengenai  bagian2 kepanduan 
tersebut. — t. / 

GAPPERON MENEMUI 
 DEIP: | 

Seksi perekonomian par- 
lemen dan Djawatan Per- 

dagangan Pusat. 5 
Satu delegasi Gabungan Pes- 

serikatan Perusahaan Rokok 
Nasional (Gapperon) jang ber- 
kedudukan di Semarang telah 
mengadakan pertemuan  de-' 
ngan Dewan Ekonomi Pusai 
Indonesia — untuk memberikan 
keterangan tentang kesukaran 
jang dialaminja dan langkah2 
perdjuangannja. Pihak DEIP 
dalam pertemuan itu menjata- 

kan, bahwa usul2 konkreet dari 
Gapperon memang harus dilak 
sanakan, dan DEIP berdjandji 
akan mengadakan hubungan 
langsung dengan Menteri Per- 
ekonomian mengenai soal ini. 

Delegasi Gapperon itu terdiri 
dari Supratig, Siauw Giok aa 
Prajitno, Oei Kiem Hong, 
.May Djoen dan Andi Penjam n. 

Mereka djuga telah bertemu 
dengan Seksi Perekonomian 
“Parlemen dan Djawatan Perda 

|gangan Pusat 
Perekonomian. — Ant. : $ 

4 PEGAWAI PTT GELAP- 
KAN BENZIN 

5 22 Orang diproses verbal. 
| Reserse Kriminil Kepolisian 
Djakarta Raya telah berhasil 

membongkar komplotan jang 
mendjalankan penggelapan ben 
Sin dinas PTT didjalan Merde- 
ka Utara, “dan telah melaku- 
kan penangkapan terhadap 4 

-orang pegawai P.T.T jang di- 
tuduh mendjalankan pengge- 
lapan serta membuat proses- 
perbal atas diri 17 orang supir 
djawatan itu | 5 orang tu- 
kang talah. 
Penggelapan dan korupsi jg 

dilakukan oleh pegawai? PTT 
|itu, meliputi djumlah 20.000 ti 
ter bensin ? dalam mendjalan- 
"kan rol penggelapan 4 pegawai 

itu telah melakukan Ker- 
| djasama dengan supir2 PTT 
dan para tukang tadah, Am, 

  
Kementerian | 

suku-bangsa Karen merupakan 
nalangan2 bagi pemerintah Bir: 
Mma untuk memberi perhatian 
kepada pertimbangan2 strategi 
umum di ASia Tenggara 
Peranan Indonesia, demikian   

luasnja 2500 acre dibagian ba- | merupakan kesangsian, 

tempat2 perkemahan tentara, | 

| 
! 

| 
! 

| 

| 

| 
| 
| 

| 
Sementara itu pembesir2 mi- | 

| . 

| 
| 

| 
! 

' 

telah terpilih Senator 

— Singapura djadi marka sbesar? 
sangat besar jang sedang dibuat 

di Singapura adalah tanda2 bahwa kota itu mungkin dimak- 
markas besar dari suatu bentuk 
suatu badan jang oleh sumber? 

tertinggi Barat jng berkuasa dianggap sebagai keperluan jang 
aerah Pasifik. Demikian tulis 

ari Singapura, 

djuga 

tetapi 

pembitjaraan? pada tingkat di- 
plomatik sekarang telah dimu- 
lai, untuk nanti disusul dengan 
konperensi antara para pangli- 

menurut pembesar ifu, 

TERUSAN SUEZ & 
TIMUR TENGAH 
Surat Eisenhower kepada 
Naguib , 

Surat kabar “Mesir Al Misri" 

mewartakan bahwa pres Dwight 
senhower telah mengirimkan 
sebuah pesan kepada perdana 
menterj Mesir djenderai Mo- 

harmimad Naguib mengenai per- 
soalan daerah Terusan Suez dan 
pertahanan Timur Tengah. 
Menurut harian tersebut. su- 

rat dari Eisenhower itu telah 
disampaikan pada tanggal 27 
Maret jang lalu oleh dutabesar 
Amerika dj Kairo, Jefferson 
Caffery.   Sementara itu djenderal Na- 

| guib pada Sabtu malam  mem- 
ma tertinggi militer jang mung- : benarkan bahwa ia telah me- 
kin dapat menudju kearah ter- 
bentuknja sebuah organisasi per : 
tahanan Serikat jang dikoordi- 

| nasikan di daerah Pasifik. - UP. 

nerima sebuah pesan dari presi- 
den Esenhower, dan dikatakan- 
nja bahwa surat itu mempunjai 
sifat ,,persahabatan”. — UP. 

  

jang akan datang. 

Dalam konvensi Partai Nac o- 
| nalista ini, Magsaysay memper- 

,land- 
Senator 

oleh kemenangan besar, 

slide”, - mengalahkan 
Camilo Osias, 

Sebagai tjalon wakil presiden 
Carlos 

Garcia, jang mengalahkan Jose | 
Zulueta, 

Ke mengalahkan Ia- 

Tos" Ba an 49. 
Dalam pidato pernjataan me- | 

nerima baik pentjalonan tadi, 
Magsaysay mendjandjikan ke- 

pada rakjat Filipina, bahwa 
tugasnja ialah pemulihan peme- 
rintah jang bersih dan, djudjur. 

“Kepada UP Magsaysay me- 
nerangkan bahwa kewadjiban- 
nja jang terutama ialah : kese- 
djahteraan rakjat Filipina. Di- 
Katakannja bahwa ja tak akan 
mendjandjikan barang sesuatu, 
  

Perundingan 
$ HH 

IPL PARIS pada tgi. 84 j1 

manja. 

- Sebabnja kurang lantjar. 

Pada pembukaan perundingan 
itu pihak delegasi Perantjis ke- 
mukakan tiga sebab mengapa 

perhubungan dagang antara In- 
donesia dan Perantjis tidak se- 
baik jang .diharapkan. Jaitu, 
pertama, karena kurangnja di- 
ketahui oleh kedua pihak ke- 
mungkinan2 jang ada pada ke- 
dua negeri ituj kedua, karena 
kesukaran2 jang dihadapi oleh. 
Perantjis dalam Europese Be- 

talings Unie, dan ketiga, karena 
kesukaran2 Indonesia dalam so- 
al devisen. 

Basuki sebagai djawaban nja- 
“takan, bahwa disamping itu 
adalah kenjataan, bahwa Indo- 
nesia, sedjak berdaulat, melaku- 
ikan politik dagang jang lain 

sekali dari politik dagang di- 
djaman kolonial, Berhubung de- 
ngan 'ini mesin - perdagangan 
Indoresiapun berirbah safina se- 
kali. suatu hal jang harus di- 
perhitungkan pula oleh Peran- 

dagang Indo- 

| nesia— Perantjis 
dimulai perundingan dagang 

antara Indonesia - Perantjis. Delegasi Indonesia diketuai 

ja, Camilo: Osias, dengan j 

  Basuki Djatiasmoro dan delegasi Perantjis oleh Ginier Gillet, 
wakil direktur direktorat perhubungan dagang luar negeri Pe- 
rantjis. Perundingan ini diduga akan berlangsung 14 hari la- 

tjis sebagai partner. Satu aki- 
bat daripada perubahan 'ini ia- 
lan: adanja perhitungan jang 

“langsung, pengangkutan dan 
pertanggungan jang langsung, 
tiada dengan perantaraan pihak 
ketiga. 

Selain itu Basuki tundjukkan, 
bahwa para exportir Perantjis 
tidak seaktif exportir2 negeri2 
Iainnja dalam usaha merebut 
pasar Indonesia. Ia tegaskan, 
bahwa, Indonesia terutama, meng 
exportir “bahan mentah, dan 
bahwa - importnja tergantung 
pada exporiija itu, 

Demikian utjapan kedua pi- 
hak, 

Soal investasi modal. 
Selain itu didapat kabar, bah- 

wa kalangan2 keuangan dan in- 
dustri Perantjis sangat mem- 
perhatikan kemungkinan2 in- 
vestasi di Indonesia. Mereka 
ingin sekali mengetahui sjadrat2 
apa jang akan diadakan dalam 

soal investasi ini. — Ant, 

Magsaysay tjalon Partai 

Nacionalista 

Dalam pemilihan Bi onide 
Filipina jad 

EKAS menteri pertahanan Filipina Ramor, Magsaysay hari 

Minggu ini telah dipilih sebagai tjalon Partai Nacionalista 
(oposisi) “dada 117 pemilihan presiden baru dalam bulan November 

j 

karena ia hanja bisa mendja- 
lankan program partainja sa- 
dja. Disamping  kewadjibannja 
kepada Tuhan dan Tanah Air, 
kata Magsaysay, ada kewadjib- 
annja terhadap partainja. 

  

SIDANG DEWAN SOSIA- 
LIS INTERNASIONAL 

DIMULAI 
Dewan Sosialis Internasional 

hari Sabtu jang lalu telah mem 
buka sidangnja dj Paris, diha- 
dirj oleh pemimpir2 Sosials da- 
ri 34 negeri. 
Dalam pidato jang diufjap- 

kan oleh  Aneurin Bevan dari 
Partai Buruh Inggeris dikata- 

kan, bahwa ia menduga bahwa 
tawaran2 . damai dari Sovjet 

Un adalah memang sungguh2 

dan dinjatakannja supaja diusa 
hakan “segala sesuatu untuk 
mentjapai saling-mengerti anta- 
ra Blok Barat dan Blok Timur. 

Atas pertanjaan pers, apa- 

kah adanja ,,offensif perdamai 
an” Sovjet itu merobah idee- 
nja (Bevan) mengenai tentara 
Eropa, Bevan mendjawab ,,Se- 

baliknja! Sekarang lebih2 lagi 
daripada jang sudah2 perlu di- 

usahakan saling-mengerti anta 
ra Barat dan Sovjet, terutama 

jang bertudjuan supaja dilang- 
sungkan pemilihan2 bebas di 
Djerman”, 

Kata Bevan kepada Dewan 

Sosialis, apabila ternjata banwa 
pihak Sovjet bersungguh-sang- 
guh, maka negara2 Barat ha- 
rus merobah sikap mereka ter- 

hadap Chiang Kai Shek. — UP. 

1000 PENGENDARA 
SPEDA 

Kena perkara karena 

tidak pakai Jampu. 
Polisi Lalu-Lintas Kotabesar 

Bandung telah melakykan . pe- 
meriksaan terhadap pengenda- 

ra2 speda jang diketahui, tidak 
mempergunakan penerangan di- 

waktu malam. 
Berhubung dengan itu, kira2 

1000 orang akan dibawa kemuka 

hakim karena dianggap melang- 

gar peraturan lalu-lintas pasal 

17 WVV. 
Sebelum mengambil tindakah 

ini pihak" polisi terlebih dulu 
sudah memberikan peringatan 
dengan djalan pemberi-tahuan   dan sebagainja. — Ant. 

  

Dunia sana sini 

Xx D.P. . Karmarkar, 

menteri perdagangan India me- 
ngatakan, bahwa negerinja ber- 

dar: Sovjet Rusia, djika ternja- 

ta harganja lebih rendah dari- 
pada ditempat lain. 

x Letn. Dj. John W. Odaniel, 

rika di Pasifik kini sedang ada 
di Manilla dalam rangkaian 
kundjungannja ke Timur Djaun. 

x Pemerintah India telah me- 
ngirimkan tenda2 ke Turki un- 
tuk korban gempa bumi disana. 
— Dengan itu 17 negara sudah 
memberikan bantuan, 

Xx Otto Ernst Remer,  opsir 
Nazi jarig berusaha menggaga!- 
kan komplotan tahun 1944 un- 
tuk membunuh Hitler, dan ba- 
ru2 ini dihukum pendjara 3 
bulan karena fitnahar, kini me- 
larikan diri ke Mesir, 

  
wakil | 

sedia beli barang2 perlengkapan : 

ipa (Oleh 

H Al A 1 A T 3. 

"Mikasa 

    

Kebun babat merupakan pio- 

| nir dalam 
"3 

| 

mentj jukupi 

kekurangan beras 

tegal, 

vmartawan 

ENGAN mendapat perhatian besar dari 

kebun bibit padi dan polowidjo ,Sariadji” di ds. Kramatan 

Wonosobo telah dibuka dengan resmi pada tanggal 10 jbl. Balai 

Pembibitan tersebut mempunj:i 6,625 ha. sawah dan 3,424 ha. 

dibeli pas dari hak Eigendom W.F. Ceelen seharga Rp. 

KR sendiri). 

para undangan, 

45.000-— bersih. Begroting ruraah sebesar Rp: 80.000,— terdiri 

dari gudang, droogvleer dan ranah pengurus. 
1 

| 

| Dafam usahanja selama 1: 
| th. dapat disebutkan bahwa sa- 

TSS | wahnja jang semula hanja meng 
Phat kan padi 15 gt/ha, dalam 
tahun I setelah dikerdjakan men 
djadi 20 dan dalam th. II men- 
tjapai 25 gt/ha. Dengan menga- 

dakan giliran tanaman jang baik 
disertai pekerdjaan dan pemeli- 
haraan jang saksama, diusaha- 
kan meninggikan lagi sampai 

ik setiap tahun dapat diharap- 
kan sebanjak 150 gt. untuk di- 
tanam di 450 ha kebun penang- 
karan desa hingga dapat meng- 
hatsilkan 4500-gt. bibit . bagus. 

Djumlah ini dapat digunakan un 
tuk membibiti 13,500 ha dari & 
22.000 ha sawah dalam kabu- 
paten Wonosobo. 
Disamping padi, masih dita- 

nam polowidjo berupa djagung 

dan katjang tanah sebagai per- 
gantian tanaman padi di sawah. 

Untuk 1 th. dapat disediakan 
bibit katjang tanah 20 gt.. Selan- 

djutnja sampai kini Kl. telah di 

siarkan 30 gt. bibit padi Benga- 
wan utk 150ha, 4gt bibit dja- 

gung untuk 24ha dan 15 at bi- 
  

TEKSTIL BELANDA 
Mengalir ke Indonesia. 

Eksport Nederland dalam ba- 
han katoon, rayon dan linnen 

dalam tahun 1952 naik dengan 

30te” sehingga dalam tahun 
1952.itu besarnja eksport. terse- 
but adalah 31.511 ton dengan 
harga 336.000.000 rupiah Belan- 
da. Perintjian eksport tersebut 
adalah sebagai berikut: kenege- 
ri2 Eropa 36,774, kenegeri2 
Asia 27,69c. Indonesia merupa- 

kan negara jang membeli banan 
tekstil terbanjak dari Nederland 

jaitu sedjumlah 17.59c. Tahun 

sebelumnja 254. — Ant. 

PERON ALAMI KRISIS 
Gabungan Serekat Buruh Ar- 

gentina ketika berseru supaja 
pada hari Rabu j.a.d. dilakukan 
penghentian pekerdjaan dan de 
monstrasi2 raksasa diseluruh 
Buenos Aires Raja, sebagai per- 
njataan sokongan Pa :pe- 
merintah Presiden Juan Peron 
jang sedang menghadapi krisis 

itu. 
Dalam minggu j.l. Peron dgn 

marahnja menjerang pihak2 jg 
berani mengkritiknja. Pihak 
oposisi berkeluh-kesah karena 
harga2 makin tinggi, dan me- 
ngatakan bahwa korupsi mera- 
djalela dikalangan pegawai ne- 
geri, dem.kian "pula suapan2. 
Keadaan serba tak-berketen- 

tuan mengenai nasib pemerin- 

tah Argentina ini telah mening- 
kat, ketika pada hari Kamis 
jl. ipar Peron Juan Duarte, jg 

mendjadi sekretaris priv€ Peron 

sampai hari Senin j., membu- 

nuh diri 
pengumuman bahwa  Kolonei 
Domingo Mercante, sahabat Pe- 
ron dan bekas gupernur Buenos 

Aires, telah dipetjat dari Partai 

Peronista. — UP. 

AUSTRALIA HADIAH- 
KAN SANDUM 45.000 

TON 
Kepada Pakistan. 

Menteri luar negeri Austra- 
ia Richard Casey mengumum- 

kan, bahwa Australi telah me- 

njumbangkan gandum  seba- 
njak 45.000 ton kepada Pakis- 
tan, berharga kira2 2 djuta 
pound sterling. 

Casey menerangkan bahwa 

Pakistan menderita krisis ba- 
han makaran jang berbahaja, 
setelah 2 tahun berturut-turut 
mengalami | panen jang buruk 
dan pemerintah Pakistan telah 
minta pertolongan dari Austra- 
li, 
Canada sementara itu telah 

menjanggupi pengiriman gan- 
dum sebanjak 55.000 ton, Sete- 

rusnja ' Casey menerangkan, 

  

  

bahwa uang jang akan dipero- 
leh dari pendjualan gandum ta 
di di Pakistan, akan diperguna 
kan untuk membiajai perkeri- 

per ha 35 at. Bibit padi jang ba- | 

1 agar 

| Kan kebun bibit ke 29 di Djawa 

Dit katjang tanah untuk 10 ha. 

| Usaha mengadakan sebuah B.P. 
|Hagi agaknja sukar karena dja- 
|rang sekali ada - tanah ditijual 
|jang merupakan 1 complex he- 
sar. & 

Pelbagai sambutan. 
Sambutan2 jang diberikan 

oleh wakil2 Inspektur Pertanian, 
Bupati Wonosobo, Residen, DPD 
propinsi dan Gupernur pada 
pokoknja menggambarkan ke- 

|sulitan2 kita dalam lapangan 
perekonomian dan menekankan 

bahwa balai pembibitan adalah 

alat Negara jang penting untuk 

mentjukupi kekurangan beras 
jang kita hadapi. Diharapkan 

,Sariadji” jang  merupa- 

Tengah dan termasuk dalam 

R.K.I, 1950 sebagai landjutan 
dari Rentjana Kemakmuran Wi- 
saksono dalam ' Pemerintahan 
Prae Federaal, dapat mendjadi 

pionir di daerah Kedu. dan me- 

ngalamji popularisasi dikalang- 
an rakjat. 

Sebagai 

pelajan, 

Dalam keterangannja, Kepala 
Pertanian Kabupaten Wonosobo 

mendjelaskan bahwa perkemba- 

ngan djawatannja kepada desa 

dan masjarakat tani sesungguh- 
nja ada 2 tudjuan ialah sebagai 

perintis dan sebagai pelajan. 
Dengan memakai dasar2 empi- 

risch dan keachlian mula2 me- 
ngadakan soal2 tehnik dan eko- 

nomi pertanian, kemudian di- 

petjahkan dan disadjikan ke- 
pada kaum petani. Ini disebut 
sebagai perintis djalan. Sebagai 
tjontoh jang mudah dan terpen 
ting adalah penggantian djenis2 

daerah dengan djenis2 jang lebih 
unggul jang ditjiptakan sendiri 

dengan perlengkapan berupa 

perintis dan 

  
dan dikeluarkannja : 

! balai2 wetenschappelijk. 

Djika persoalan ini disukai 
dan dipergunakan untuk menge- 

tam hatsil maka permintaan 

dari para petani terutama me- 
ngenai benih atau bibit akan 

mengalir. Untuk memenuhi ini, 
djawatan bersifat sebagai pela- 
jan. dan memerlukan - adanja 
balai pembibitan jang tudjuan 
dan maksudnja mendjadi salah, 

satu mata rantai dalam usaha 
memperbanjak hatsil bertjotjok 
tanam dengan djalan memenuhi 
kebun bibit baik dari Gjenis 
unggul bagi petani dengan ti- 
Gak langsung melainkan berting 

kat melalui kebun2 bibit desa 
atau perseorangan,  mentjegah 
degenerasi djenis2 dalam ling- 

kungannja dan mendjadi salah 
satu alat guna membimbing da- 
erah kearah kemadjuan selan- 

djutnja. 

  

UDJIAN PENGHABISAN 
SMP — SMA 

Setelah - membatja  Herian . 
SKR”  tertanggat — 13-4-1953 
tentang berita kebotjoran wdji- 
an penghabisan S.M.P. - S.M. 
bagi kami . sebagai tjalon. pe- 
nempuh.  udjtan  menjatakan 
amat menesal sekali. - Karena 
ing amat merugikan bagi kita 
semua. Dan sebaiknja jang me 
lakukan ketjurangan itu sege- 
ra diambu tindakan semestinja 
oleh jang berwadjib bila terda- 
pat patut djuga diambil tinda- 
kam berat. 

Sebayaimang tadjuk rentja- 
na »KR” tiu kami amar menje 
tudjui, dan sekiranja djuga su 
paja mendjadi. pendorong bagi 
Pemerintah. dalam penjelesai- 
annja. 1 

Dan dengan ini kami Maa 
harapkan kepada peak ber- 
sangkutamn (Panitya ajian) se 
gera memberi ikeputusen. jang 
pasti mengenai udjiam pengha- 
bisan 'ini. Sebab apabila tidak 
segera ada "keputusan pasti 

bisa  mengatjaukan persiapan? 
jang telah kami siapkan dalam 
udian ni   bangan ekonominja. dalam rang   

  

panglima besar pasukan2 Ame- | Fiz   
Apa kau dikedjar "polisi? 

— VYicki,   
  

Hida Damai Ben, kdu kena tem hgoakne? k 

saja tidak tahu dimana : 
kau menemukan King, tetapi kau 

harus membiarkannja disan dl 

Pen BUT 

  

  
pembunuh , 

— Dig aktn menangkap Saja, nak! 
Rentjanaku semua gagal , . ..« « 
Ala bahwa saja seorang 

. tetapi Deanlah jang 
BOAN 4.0 dia pergi untuk mem 

     

    

  

  

  

sudah 

bunuh saja djuga. 

    
ka PT Coiombo, — AFP. 

SFIEP THAT HATCHER GOT OLI OF TAI 
Or sin ANE WHERE DID HE On Ab Tie ut GLJE 

| LAIN TI 3 

  

bagaimana . 
gi? Ah, pasti diruang tamu! Saja 
akan meliha kesana! 

(SETIJADI H.). 

  

bean OF THE ROYAL MOUNTED (39) 
MELL ARREST ME, CAMP! MY PLAN3 HAVE 
ALL GONE HKONEr HETAINKS IM A 
MURDEREN DEAN 15 THE GUNLTY, 
ONE... HES OUT TO Kill. ME TOO 

   
A LOOK THERE, 

P
a
 
P
n
g
 

  
—— Saja merasa lega, Naren “Hateher 

keluar dari paudok ini, tapi 
Han kemana fia pers 

   



    

   

        

Rabu petang 

“TSERAMAH .MENG- 
HADAPI KON TN U- 
So ANGET. 

| Balap . Penget getahun Umum | 
Bp Us Jogjakarta besok hari 

tanggal 15 April | 

    

ta | 1953 mulai pk. 19.00, akan me- 

    

   

  

   

    

    

   

  

Kalau Jogja 'bia sd 
tidak kesusu. 

ur sekali 2 8 ag 
peri Te 

  

  

JOGJA KARTA 
PANITYA SOSIAL BURUH 
“WANITA JOGJA- 

KARTA 
Bertempat dikantor Penem- 

gja, pada hari Minggu 12/4 j. 
telah “dilakukan penarikan Un- 

. dian Uang 
Buruh Wanita Jogjakarta. Ada- 
pa, hatsilnja akan diperguna- 
kan untuk mendirikan. asrama 
“buruh wanita, tempat Penean 
anak2 dan klinik. 

Undian uang tsb Htastekikaa. | 
rakan oleh Jajasan Haluan Ba- 
ru, Nomer? hatsil dari penarik- 
1g “ja mendapat hadiah sbb : 

ke-I no. 1084, 1 ha- 
an ke-II hn 1749, 1 hadiah 

x an no. 1911, 3 hadiah ke-IV 
1037 /1846/1996, 4 hadiah 

“ke-V no. 1078/1292 | 1352 | KET1T, 
10 hadiah ke-VI no, 10101 1815 
Tt | 1391 | 1837 | 1877 | 1909) 

T | 1966 | 2653. 
Pa hadiah2 bertem- 

ga tsb diatas, setiap hari beker- 
Gja, kepada Nn: Srie Asmoro. 

Na penarikan men- 
an milik Panitya Sosial Bu- 

c ruh Wanita Jogjakarta. 

“TJERAMAH TENTANG 

— ISLAM DAN KEBU- 
SS DAJAAN:- 

tas usaha Kantor Urusan 
Agama Kabupaten Bantul, 
TU? ini bertempat di pendopo 
"Kabupaten telah diadakan su- 
atu tjeramah tentang Islam dan 

" Kebudajaan jang Giutjapkan 
oleh Rektor Per guruan Tinggi 
Agama- Islam Negeri Kjai H. 

Adnan. Hadir para wakil2 orga- 
“nisasi, partai, alim ulama, ins- 
tarsi "Militer, Kepolisian, “Pa- 
mong Pradja 
orang terkemuka. Tampak ha- 
dir djuga Bupati Bantul. : 
Tjeramah ter sebut adalah ba- 

bak pertama dan baru. .Merupa- 
kan suatu pemandangan ' “dan 
sedikit pendjelasan tentang arti 
kebudajaan serta bagian?-nja. 

X Mengenai apakah Islam itu: ter- 
golong kebudajaan -atau ba- 
gaimana statusnja akan dite- | 
rangkan dalam pertemuan jad. | 
Dalam pertemuan pertama itu 

dapat diambil kesan, bahwa tje- 

ramah itu mendapat perhatian 
tjukup. Semua pertanjaan men- 
Teoan Tan gran memuaskan. 

OLEH PENUNTUN2 
D.P.M. 

Sebagai hasil pertemuan 
Wakil2 Suku 
D:P.M, Dewan Penuntun Mata- 

telah disepakatkan : para Penun- 

sosial, berhubung dengan ke- 
mungkinan adanja bentjana jg: 
disebabkan oleh kegiatan Gu. 
nung Merapi. Selandjutnja sege- 
ra akan diadakan hubungan dgn 
P.M.I dan lain2 instansi jang 
bersangkutan. Djuga telah di- 
setudjuj pengangkatan Penun- 
tum Sumarsono, dari Suku 

Ngampilan 42 — Jogjakaarta 
sebagai koordinator usaha per- 
siapan ini. 5 

'DJALAN2 RAYA LING- 
— KUNGAN DKA 

Perlu dipefbaiki 

tan Kreta Api jang dimaksud- 
kan untuk perbaikan -djalan2 
raya kota jang termasuk da- 
lam lingkungan tanah DKA, se- 

| perti disetasiun Tugu dan Lem 
pujanganwangi. 

Seperti 
djalan2 tersebut | sudah banjak 
rusak dan ' memerhikan perbai- 

dja memandang perlu diperhati- 
kan, walaupun Pee bu | 
kan kompetensihja. 
Menurut kotapradja dahulu | 

waktu djaman Hindia Belanda, | 
|djalan2 itu termasuk — urusan 

£   
  

  
  serta beajanja, tetapi sekarang 

ini DKA tidak Meng Tuna, Sas : 
me sekaMur og 
Pembitjaraan antara DKA | 

jang pokoknja kotapradja ber- 
sedia memperbaiki djalan2 itu | 

    

   

  

   
     

   
   

    

     

| patan Tenaga Malioboro 18 Jo-| & 

Amal Panitya Sosial | 

pat dikantor Penempatan Tena- 

Hadi jang tidak diambil tiga | 

ba- $ 

dan beberapa | 

- PESIAPAN MERAPI" | 

Penuntun dalam :$ 

ram, tanggal 5-4-53 jang lalu, '$ 

tun akan menjelenggarakan | 
bantuan dalam lapangan PPPK, | 
Keamanan, pengungsian dan 

»Pringgodhany”, dengan alamat | 

Pemerintkh " Koba Tai: 
. #jakarta telah mengadjukan se- | 
djumlah beaja kepada Djawa- | 

diketahui, induksi 1 

kan dan da am hal ini kotapra- | 

NIS dan SS baik: pemeliharaan || 

dan Kotapradja sudah diadakan | f 

njelenggarakan tjeramah di 
1 Gedung Press Room Djl, Ngabe- | | 

jereamah | an no, 2 Jogjakarta. 
itu akan disadjikan oleh Bp. S. 

unsarkara, tentang , "Meng | 
Pi hadapi Konsituante” 

| Para peminat boleh datang | 
1 mendengarkan. 

ELELANGAN TEMPAT 
| — TITIPAN SEPEDA DAN 

. PADJAK  KENDA: 
.RAAN » « 

TA uan “Tengan berlaku- 
Inja peraturan? Pemerintah Ko- | 
tapradja Jogjakarta mengenai | 

perobahan tarip2/biaja2/padjak2 
dalam daerahnja, sidang De- 
wan Pemerintah Nana 
“bersama staf dalam rapatnja 
tanggal 3 April Pena Takan 

1 sbb. 3“    

EK “Mengenai pelelangan tem- 

aja dialamatkan kepada Pe- 
- “merintah Kotapradja Jo- 

: Nat Bagian Keuangan. 
ersewaan. tempat2 titipan 

. sepeda tersebut akan berla- 
“ku mulai 1 Mej 1953 

Pendjualan " plombir kenda- | 
raan tahun 1953 untuk dae- 
rah Kotapradja Jogjakarta 
kan .dimulai tanggal 15 

.. Mei. Seperti telah disebut- 
kan dalam Pengumuman Pe 
merintah Kotapradja Jogja- 
karta tanggal 11 Apri! 1953 
uang padjak sepeda ditetap 
kan mendjadi Bi 5,— se- 
tahun. 

  

      

   
        

.INDR Am? 
MULAI INI MALAM 

Aku mentjintai adiknja . |... 
tetapi . kakaknja 

untuk memetjahkan . 

'pat2 titipan sepeda 'dicom- 
plex “pasar  Beringhardjo |: 

akan “ditutup tan 
April. Penawaran NN Stan. 

na ma saga Mia Sa 

“BELLE LB GRAND” 
Vera RALSTON — John. CARROLL. 

  

: "MEREKA JANG bikiRiM , . 
. KE DJEPANG 

P Peladjarg KUP diseluruh 
|yayon2 di Djawa Tengah jang 

| telah diterima untuk dikirim ke 
| Djepang sebanjak 24 orang te- 
lah meninggalkan Jogja menu- 
dju ke Bogor dan selandjutnja 

| berangkat ke Djepang, 

Mereka itu jalah sdr2 Ngadi- 
| man, Sri Widodo dan Sukarno 
jg masing2 menuntut peladja- 
|ran soal ,,banking”, sdr? D Sun- 
taram, Nogi I. Mintarno kedju- 

|rusan peternakan, sdr. & Har- 
| tono kedjurusan perikanan, sdr. 

Djatiwijono kedjurusan film 

industri, dan Dwiponggo sdz. 
| Harsono beladjar tentang kera-' 
Lmik, sdr2 -Hamid, Harsojo To-. 
| mo, Gunawan Sunarko, B Wir- 
| jawan, Sulistijono, Oe, Alauddin 

dan A. Sumarno masing2 kedju- 
| rusan shipbuilding, sdr2 Samdhy 
| Hardiman, Sukarno masing2 ke 
djurusan elektro, sdr. Sardjono 
J. kedjurusan pembuatan ker- 

tas, sdr. S, Harsono kedjurusan 
pertjetakan, sdr Parli Sarsono 
kedjurusan “ahli rami, sdr. Wi- 

dagdo Budidarmo  kedjurusan 
obat2an, sedang sdr. Muljono ke- 
djurusan pemotongan kaju. 

: — 

  

SELANGGANG DA- 
IL... GANG WANITA 

Jajasan Balai Penjelidi. | 
kan Karet ikut serta. 

Jajasan Balay Penjelidikan |   
| Karet Indonesia akan ikut serta | 
| dalam pameran Gelanggang 
| Dagang Wanita” dengan mem- 
| buka stand berisikan barang ke | 
| perluan rumah tangga jang di- 
hasilkan oleh Industri Karet da- 
lam negeri. 

Seperti diketahui Gelanggang 
D 
Gea Ng 

Gan akan dilangsungkan dari 

di Djakarta. — Ant. 

ceme 

“p ntuk 15 th/Teks Tj / Bid. 

— Djam 5,—: 715 dan 9.15 — 

2 

“adiknja Jangga 4 menarik 
mentjinta ku. Sungguh sulit 
dan 2 Ba banann 2 TR au, 

  

   

  

“Berhubung s   
Teks INDONESI. A'! Belanda, 

4 LUXOR 
— M ALAM “INI dan BESOK MALAM. 

| Ine Wiko cod: COuNTRYs STRANGEST MANHUNT ! : 

  

Melula untuk 17 th. keatas. 

Enesia waktu .: 

  
  

bara Terbit 

A ' MOEIS 
1280 Tidlaman |. ee 
Ongkos kirim 

  

Badan Penerbitan » 

Djalan Pasar Baru No. ate 

    
Pe Uu t ja p smt 

Telah meningkah s 

1 | 432, Jogja. 
Atas pemberian sumbanga 
darj tamu - Agung? | Tw2 2/Nj.2 

.Giperbanjak? trima kan 
- 

1 146-4. 

  

Kursus RADIO 
Menerima peladjar baru. 

Keterangan: ,,KURATEK". 
DjL Kauman 12. — Jogja: 
140-4. ka 

STOP ser onarnonnn 
Panas....12000 
Bukan lahar Mer api, tetapi 
timbulnja : 

Patung Gadjah Mada" 
D'bikin berdasarkan patung 
GADJAH MADA jg. dikete. i 
mukan rusak di Modjoker to. 
Dibikin oleh senirnan-takjat V 
“untuk rakjat. 

. Silahkan melihat di-etalage, 

Seni - Rupa: ,,BROTHO” 
Menduran 19 - Pk. 

  

7 

  
    
    

    

Dit, Pendd. Masj. : 
BAHASA 

. Mr, Djody Gondokusumo : 
| HUKUM TATAs 

D. Mutiara : 

| Ongkos kirim en 1076,   1 manja juga diberi heajanja, 

    

Surat menjurat 

“Bisa didapat pada toko buku diseluruh INDONESIA. Djika 
tidak, pesan dengan poese, kepada 

GK KOLEF & Co. 

R. W. Wedyesastrosurjokusumo 
0. Rr, Supadinah 

pada tgl. 12 April 1953 di Kadipaten  Mangkubumen 

n dan bantuan jang sepenuhnja 

sekalian jang berupa moreel / materieel kamj mengaturkan 

INDONESIA PRAKTIS 
untuk Kursus Pengetahuan Umum 

“Mv TATA NEGARA LENGKAP .. 
TEORI & PRAKTEK ILMU HUKUM 

Toko Buku ,,K. R." 

ana kedua! 

Aa ON Oa Se NG Ko NG Rp. 
“ « 

PAR 

2,50 | 
| 
| 

“pt 

  

Bandung. 

ima kasi 

  

Kp. 

/N2 dan saudara-saudara 

  

| 

Horma:z kami: | 
R. Aj. HADISURJO 

dengan mempelai sekalijan. | 
mena aaat 

  

RALAT 
Pengumuman Kotapradja No 
6Jth. 1953 tgl. ll April 1953 
Berdasarkan peraturan? Daerat 
Kotapradja Jogjakarta, No. 1 
tahun 1953, No. 2/tahun 1953 
dan No. 3/tahun 1953, dengar 
ini diumumkan sbb.: 

AI. BETULNJA 
Berdasarkan peraturan? Daerah 
Kotapradja Jogjakarta No. 1 
tahun 1953, No. 2j tahun 1953 
No. 3/tahun 1953 dan No. 4 
tahun 1953, dengan ini diamum- 
kan sbb: 

: Jogjakarta 13 April 1953, 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah 

“—“ Kotapradia Jogjakarta. 
Wali Kota, 

tt.d. 
(Mr. 8: POERWOKOESOEMO). 

    
“Kadal datang lagi: 

Rp. 6,— 

NEGARA REP. IND. ,, 9,50 

6,50 
6,25 

”. 

” 

sedikitnja Rp. 1,50. 

Tugu 42, telp. 901 
— Jogjakarta. —   

  

Nahan 

Wanita jang dipimpin | 
Datuk “Tumenggung, : 

dim Lahu ini akan dibuka lagi 

tgl. 18 - 30 April jg akan datang 

naa .RAKJ AI 

Rombongan a atletik dll ke | 
luar negeri 

— mendapat latihan2 
NTUK mengirim atlit? atau pemain? keolahr agaan lainnja, 
keluar negeri perlu mendapat latihan? jg masak, demikian 

pun harus tjukup tjakap dalam bahasa dan materi sebagai 
modal.. Demikian a.l. Dr. Halim Wakil Ketua K. OLI. (Komite 

- Olympiade Indonesia) dalam tjieramahnja dimuka pemimpin? 
“organisasi keolahragaan di Semarang baru? ini malam jg baru 
“lalu, Tjeramah itu diadakan mengenai pengalamannja dalam 
Pe Pangan mengikuti Olympiade di Helsinki tahun jang lalu. 

  

Sebagai peladjaran, demikian .djauh dari pada apa jang diren- 
Dr. Halim, bilamana kelak akan | tjanakan. Sebaliknja mengenai 
mengirimkan rombongan ke- perongkosan/biaja pembangunan 
olahragaan, hendakiah djangan | Stadion tidak perlu dichawatir- 
.mampir2”, Karena dalam per- |kan, karena dengan djalan apa- 
djalanan sematjam- itu mem- pun akan dapat dipenuhi selu- 
bawa kebingungan ' bagi. para: “yuhnja. 

pemuda, sehingga latihan2 ba- |L Oleh K.OI. telah diusahakan 
hasa dil.-mja mendjadi kabur. | persiapan? alat? pengangkutan 

! y 2 “untuk para pengikut PON III, 

5 Pede .gan untuk itu telah diadakan 
Sikan 6 pembitjaraan2 pula dengan pi- 

Sebagai pemimpin K.OLL., jg | hak K.P.M. jang kini tinggal 
selalu mengadakan hubungan | menunggu keputusannja. 

erat dengan Panitia PON III 
Pusat, Dr. Halim terangkan, R Sport tidak akan madju 
bahwa akan selesai Stadion |   bilamana pihak peme- 

rintah dan Menteri?nja 
tidak 

arti sport. 

Medan jang akan mendjadi ge- 
|langgang PON III akan selesai | 
dalam bulan Djuni jang akan 
| datang. PON III jang tadinja 
(akan dilangsungkan dalam bu- 
|jan Oktober tahun ini, dirobah. 
|dan diadjukan pada bulan Sep- 
tember.  Perobahan tersebut 

berhubungan dengan perumahan 
| sebagai pesanggrahan jang di- 

usahakan oleh Mobrig diurung-, 
|kan, dan kesempatan bulan Sep- 

| tember tersebut untuk mengada 
Ikan PON III itu, akan mudah ! 
| mendapat tempat? pesanggrah- 

“an jaitu dirumah2 sekolah, ka- 

Untuk mengatasi kesukaran2 

Gan mentjegah kemunduran ke- 

olahragaan berhubung dengan 
meningkatnja harga2, Dr, Hal! m 
terangkan selandjutnja, bahwa 

K.O.I, telah mengadakan hubu- 
ngan dengan kementerian Per- 
'ekonomian, dan berhasil atau 

tidak tergantung dari pada pe- 
ngertian tentang gunanja sport. 

Dalam hal ini ia terangkan, bhw 
selama pemerintah atau Menteri 

menterinja tidak  memperhati- 
(kan apa gunanja sport, perkem 

bangan sport tersebut akan 
tenggelam dan kemahalan alat2 
olahraga akan lebih meningkat. 

— Ant. 

" 

rena pada waktu tersebut tepat 
djatuh dalam Iiburan2 pandjang. 

kesukaran2 pelak- 
Halim te- 

Y 

4 

. Mengenai 
sanaan PON III, Dr. 
rangkan, berpusat pada perong- 
kosan2 jang hasilnja kini masih   

memperhatikan | ata : 
ne lini merupakan pendidikan jang 

|kan. Dari seluruh tjalon2 

  

  

sunan 

PEMUDA SUMATERA | HUKUMAN 6 TAHUN 
Diandjurkan supaja Tju- | Untuk seorang bekas 

rahkan perhatian pada KNIL di Nederland. 

AURI Mahkamah Belanga di Leeu- 
£ warden dal 

Telah tiba di Medan Major : TON OEMAR memperkuat permintaan dari 
kantor pengadilan di Assen utk 
didjatuhinja hukuman 6 tahun 
terhadap sorang kopral Ambon 
bekas Knil jang telah mem- 
bunuh seorang: Ambon Jain de- 
ngan alasan adanja hubungan 

| jang tidak senonoh antara si- 
korban dan anak perempuan 
Pa jang bermur 14 th. 

Alri John Lee dalam perdjalan- 
annja ke Sum, Utara utk menda 

patkan tjalon2. buat perwira dan 
tjalon2 anggota. rendahan ang- 

katan laut lainnja. 
Dalam keterangannja kepada 

pers, Major John Lee terangkan 

bahwa dalam tahun 1953, Alri 
akan mendidik lagi 200 tjalon2 
perwira dan 1000 tjalon2 ang- 
gota rendahan angkatan laut. 

Diharapkannja agar dalam pen 
didikan tahun ini hendaknja se- 
bagaian besar dari pada tjalon2 

datangnja dari luar pulau Dja- 

wa. 
Menurut keterangan John Lee 

pada werving tahun jang lalu 
animo dari Sumatera untuk ma- 
suk. Alri adalah tidak memuas- 

jang 
diterima, 907c datangnja pada 

tahun itu dari Djawa, 996 dari 
Minahasa sedangkan dari Suma- 
tera hanja seorang sadja, 

Seperti diketahui, pendidikan 

untuk perwira Alri itu akan 

dilakukan di Morokerembangan, 

selama tiga tahun. Pendidikan 

4 KAPAL MERIAM KMT 
Kontra 4 kapal RRT. 

Menurut keterangan para 
pembesar pemerintah Chiang 
Kai Shek di Taiwan telah ter- 
djadi pertempuran antara 4 
buah kapal meriam Kuomintang 
lawan 4 buah kapalmer.am 
RRT, disebelah Timur pantai 
Tiongkok. 
“Kata pihak Kuomintang tadi, 

2 diantara 4 kapal RRT tadi 
tenggelam dan s: ab — kata- 
nja — melarikan diri. -— Ant. 

SERUAN DEWAN REPA. 
TRIASI DJEPANG 

Dewan nasional Djepang uru- 
San repratiasi telah meminta 
kepada PM Sovjet Unie Malen- 
kov supaja Moskow mengikuti 
djedjak Peking dalam mengem- 
balikan semua, orang Djepang 

semiakademis, selain dari pen- 
didikan untuk perwira2.keseha- 
tan, apoteker dan telekomunika- 
si. Tjalon2 utk. perwira bg. ke- 
sehatan akan dididik di Univer- 
sitit GAMA dan didikan ini 2 jang masih ditawan di Sovjet 
merupakan didikan full akade- | Unre, : 
mis. Pendidikan “untuk teleko- Menurut perkiraan pemerin- 
minikasi akan dilakukan di Ban 

dung oleh PTT. 
Menurut John Lee, dewasa im 

tjalon2 perwira jang sedang di- 

latih di Morokerembangan ber- 
djumlah 75 orang, sedangkan 

di Den Helder 75 orang, Selain 
dari pada itu kini dididik pula 
20 orang perwira Alri di Ingge- 

ris untuk bagian artilleri dan 
terpedo. — Ant. 

tah Djepang, djumlah orang 
Djepang jg masih ditawan ada 
lebih dari 17 ribu 800 orang. — 
AFP. 

HARGA MAS 
Di Djakarta kemarin tertjatat 

harga mas per gr. A Rp. 37,50 

NA aer 
Keadaan pasar lembek. Ant.   
  Nana 

  

—— 14 Tahun SOBOHARSONO' 
MALAM PERTAMA Teks INDONESIA. —————— 

   

    
  

    

          
PRANK. 

Ganiifino Ndiie-tor te 
WARNER' BROS!   Go0pByE 

SI WARTAWAN TJERDIK 
KEKASIHNJA. 

! Romance jang sangat Jutju dan “ber HAPPY END ! R1 
147-4. 

  

  

  

  

»"MENGEDJAR” 

  

  

Pemberian Tahu. 
Telah menikah pada tg. 8 -April - 1953 Putri pertama 

Gari Tuwan dan Njonjah KWIK KIEM BIE Jogjakarta : 

D. Kwik Merah Nio 
4 dengan : 

e 1 Ir Ham Lioe Hong 
Putra kedua dari Tara dan “ Njonjah “Han . Poo ' Sioce 
Jogjakarta. 

Atas kundjungan, perhatian ketjintaan, pemberian selamat. 

tanda peringatan jang berharga dll. pada  nikahnja saja 

punja anak berduwa tersebut. saja dengan ' semua famili 

dari kedua fihak mengundjukkan dan mengaturkan diper- 
banjak terima kasih terhadap para: bangsawan, Tuwan?, 
Njonjah2 dan Nonah2, 

Hormat saja, 

KWIK KIEM BIE den. Nj jonjah: 
141-4   

  

  

   
   
   son 1 MENAMBAH TENAGA 

SP, TAMBAH DARAH 
PT LA SAKIT PINGGANG Le 

1 PENJAKIT KELEMAHAN 

    

   

SEBAGAI PEDANG BAS I SEORANG SAMURAI ! 
Kaum djantan jang gemar dengan plesiran lambat - laun 

tenaganja djadi banjak berku rang. Makin ada umur, makin 

lemah dan djompo. : : 

Rupanja sudah mendjadi Kodrad Alam, bahwa sesuatu itu 
ada penolongnja. Berkat akal budinja seorang achli dapat- 
lah dibuatnja sematjam obat minum jalah : 

5 ANGGUR OBAT KUAT SOM YONG 
| tjap ,MATAHARI”, 

Dengan meminum Anggur SOM YONG ini, jang chasiat- 
hja sebagai HEKMAT jang mandjur dapat  menolongnja 
seorang djantan lemah dan djompo mendjadi bertenaga la- 
gis Mata jang sudah lamur djadi bertjahaja. lagi dan 

    urat2 jang sudah kendor djadi kembali kekar. Bagai orang 

biasa jang minum Anggur Som Yong ini, bolehlah bang- 
gakan dirinja sebagai seorang Kesatria jang gagah perka- 

sa! Tak perlu lagi kiranja dengan. segala matjam ,,tang- 

kur" jang tak herguna ! 
Perhatikanlah: Anggur SOM YON G 

tiap ,SINAR MATAHARI”, 
Pusat Pendjual : Yi 
Rumah Obat YEN AY — Petjinan 130 — Malang, 139-4 
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SEPAKBOLA : 

HW JOGJA — HW 
SOLO 2 — | 

Hari Sabtu jang lalu dista- 
dion Sriwedari telah dilang- 

sungkan pertandingan persau- 
daraan antara kesebelasan HW 

Jogja dengan HW Solo jang 
berkesudahan 2-1 untuk keme- 
nangan Jogja, 
Pertandingan dalam babak 

pertama seimbang. Tetapi pa- 
da suatu ketika kiri dalam Jo- 
sja sdr. Amir dapat mentje- 
tak goal jang pertama dan 
stand sampai mengaso 1-0 un- 
tuk Jogja, 

Sesudah mengaso Solo da- 
pat  mempertundjukkan  peil 
permainan jang lebih unggul. 

(Sebaliknja Jogja agak katjau 
karena serangan2 jang hebat 
darj Solo. Solo jang selalu men- 
desak itu pada suatu ketika 
dapat membalas, goal mana di 
tjetak oleh Sdr. Marno jang 
mendapat umpan dari Bagio. 
Stand mendjad 1-1. Seterusnja 
pertandingan makin seru dan 
Jogja djuga giap mengadakan 
serangan2 pembalasan. Achir- 
nja centervoor Jogja sdr. Su- 
prapto setelah mendapat um- 
pan jang bagus dari sdr. Be- 
djaku kanan luar, dapat men- 
djebolkan benteng Solo untuk 

(kedua kalinja, Sampai “achir' 

| stand 2-1 untuk kemenangan 
Jogja, 

  

KOMPETISI SEPAK BOLA 
KEPOLISIAN 

Hasil competisi sepak Doa 

kepulisian Karesidenan adalah 

sbb: Mb — Klaten 2 — 2. Wo- 
nogiri — Karanganjar 4 — 9 
untuk Wonogiri. Lalu lintas 

— Seksi I 1 — 0 untuk lalu lin- 
tas, MB — Bojolali 2 — 1 untuk 

MB. Selandjutnja rentjana som- 

petisi ialah tanggal 14-4 Bo 
jolali — Sukohardjo di Bojolari, 

Sragen — Karanganjar di Sra- 
gen. Tanggal 15-4 lalu lintas — 

Seksi 2 dilapang Bibis. tanggal 
17-4 MB — Sukohardja di Kar- 

tosuro, dan Wonogiri Sragen 
di Wonogiri. Achirnja pada 

tanggal 18-4-53 pusat melawan 
Seksi 2 Silapang Bihis. 

  

ATLETIEK :   
terbitkan di Indonesia 1950 — 1951 

Buku roman dan tjeritera | Buku anak - anak 

Pie Nie-Darmawisata-Fxursi 5 
Otobis ,,TURI” d'sediakan pula untuk keperluan? diatas 

Menunggu pesanan dengan hormat. f 

P. O. ,,TURI” 
Djl. Pasarkembang 11,17. 

142-4 Telp. 154 — Jogja. 

eemumanasas son Kanan — 
| 

KETJERDASAN OLEH BUKU - BUKU 

Atlas kepulauan Indonesia . Rp. 3,45 
Datuk Tumenggung. Tjantik . 2,10 

, BE. S. Levison. Atom dan molekul. 5 REA 
S. A: Tohir, Mikradj Nabi Mohammad s.a.w. 2,50 
S. A. Tohir. Kitab Faraid Ta , 2,50 
Sastrodirono.. Ng. Pembangunan desa, Sa FD 

| A. Moeis. Kita dan demokrasi. u Bab 
A. Moeis. Kita dan perserikatan bangsa? $ Ae 

| F. Kooy. Pen. untuk mendapat idjazah sopir . 3,— 
| C. A. Mees. Dunia modern. (31 Karangan) 10 

W. C. Keyner. Buku masakan. 3 Ea IA 
II C, Ben: :chop. Electrotehnik, (EA 040 

C. Hoffman. Sebelum mesin tjetak berputar : 200 
R. Achmad Soedjai. Ilmu hewan ternak . og 
C. Stolt. Indonesia ke Olympiade . . . ...... $15,— 
F. W. van Heerikhuizen. Ichtisar kesusasteraan 

dunia djilid I 6,40 
W. C. Keyner. Kookboek (Nederlands) 15,— 
R. Adimihardja. Rambutan . AA San 

“ Tamat 1,50 

Membuat pedati, 3,60 
8 Bajam 1,80 1 

& TEA IN "SER ba DA SEA Ya 2,7 
Ea Soepar ma Satiadiredja. Penghidupan se- 

orang pengebun sajur?an 1.80 1 
Ketela pohon. (Buku masakan) mn "IS 0,40 

| G. Ockeloen. Catalogus dari buku? jang di- 
30,— 

lama a Rp. 0.70 | a Rp. 0.70 
Datuk Tumenggung. Karena || Pelajaran dengan kapal 

anak Melarikan diri 
A. Moteis. Sabai nan Aluih | 
Kamaruddin dan Bahruddin 
Kalagemet | 
Gadjah Mada H 
Diah pitaloka Sunda 

4 Rp. 1,50 
A. Moe's. Hikajat Bachtiar 

» . Puteri ubun-ubun mas 
A. Moeis, Hikajat Mordechai 

Perdjalanan dgn kereta api 
Beladjar membatja (A.B.C:) 
Mata air, air mata 
Kera jang loba 
Pelanduk jang baik hati 

|. Djagung 
Ajam dan itik 
Membuka warung 
Luka tangan patah kaki 

        
Idrus. Peradjurit Chajal | Kelapa 
H. M. Taulu. Anak Menado '|| Rumah sakit 

A4 Rp. 1,— Kebersihan 
A. Saerosi. Pradah Budiman 

» Tiga tjerita 
» Duaepisode masa ketjil | 

A. Moeis. Suara kakaknja || 

Aa Rp. 2,10 | 
A. Moeis. Hendak berbakti 
Bahasa Djawa 

A4 Rp. 0,35 
Rama Doeta 
Srikandi maguru manah 
Aboe Nawas 

Tjeritera Timur dalam 

bahasa Indonesia 
Aa Rp. 0,85 

Menagai Nai Bai Uf 
Kampung Danau Darah 

| Dua putera 
|. Musang 

Pulau Timor berpetjah ! 
Keadaan tanah T'.mor   Indra Bangsawan | 

Ardjuna Wiwaha | 

BUBU-BUKU KRISTEN. 

H. W. S. Renungan rohani . Rp. 7 — 
Thomas 4 Kempis. Men'ru Kristus. 2 an 
E. Brunner. Kepertjajaan kita, . Ma 
R. Manurung. Sekolah minggu .. Tea San Re tiga 
Mangunsong. Sesudah gelap terbitlah terang ,, 0,75 

Se Immanuel . : Ea » 0,60 
Damai diatas bumi 3. 0,60 

A. Zaa'er. Bintang jang sepi . 1 2 0:60 
L. van Renesse-Jobb. Hari natal si Peter ». 0,60 
M. v. Lith. Malam kudus, sunji senjap . ». 0,60 
M. A. M. Renes- Boldingh. Humala . ie A2 
Ph. Cornelder. Bintang penundjuk djalan . : 0,60 
L. van Renesse- Jobb. Pesta hari natal sj Jopie 

£ dan si Hans ,, 0,60 
S. D. Mangunsong. Pertemuan jang tak disang- 

| ka-sangka 075 

2 PETA UNTUK SEKOLAH DAN KANTOR 
l 

1. Peta Djawa ea 
| Peta Sulawesi ». 2,60 
| Peta Bali PAGE MAU ha ea BA UP kk Penonn 

Pan Oba MIn Pan BAP Mu Ka MU MAN ae sang 
| Peta Dunia 3 H.160 

|. Peta Sumatera #1 Oya 
| Peta Kalimantan . 3,50 

|. Peta Kepulauan Sunda Ketjil. 8, —- 

Buku? ini dapat dibeli pada toko? buku diseluruh Indonesia. 
Djika tidak, dapat memesan dengan poswesel dengan tam- 
bah ongkos kirim 1074 kepada 

- Badan Penerbit G. KOLLFX& Co.     143-4, Djalan Pasar Baru 294 Bandung. 

        

  

MAGELANG  PILIH 
.DJAGO2-NJA" 

UTK PON III 
Di Magelang baru2 inj telah 

dilangsungkan seleksi atletik 
selutuh kabupaten Magelang, 
guna. mentjahari tjalon2. .jange 

Pakan turut serta dalam seleksi 
PON III daerah Kedu jang me- 

nurut rentjana akan dilangsung. 

kan dalam bulan Mej jang akan 

datang. 
Seleksj tsb. telah berachir de- 

ngan hasii2 jang sangat me- 
muaskan, diantaranja perlu di- 
ketahui pula, bahwa dalam no- 
mor lontjat djauh Rudy Matu- 

sea umur 16 tahun telah men- 
tjapai djarak lontjatan 6.5, 

sedang rekord dalam nomor tsb. 
jang pernah ditjapai dalam se- 
leksi PASI ke-II seluruh Indo- 
nesia di Solo hanja 6.24 meter, 
Ant. 

  

  
IDJASO BULUTANGKIS 
| MALAYA 

Tiba di Djakarta. 

Telah tiba dilapangan ter- 
bang Kemajoran dua orang 
djago bulupangkis dari Malaya, 
Ong Poh Lim dan.Ismati bin 
Marjan jang datang &i Indone- 

lan bulutangkis ,,Superba'”. 
Menurut rentjana exhibition 

pertama jang akan dimainkan 
kedua djago Maiaya itu ialah 

pada tanggal 15 dan 16-4 ma- 

lam bertempat . digedung Sin 
Ming Hui, Djakarta Kota. Da- 

ri Djakarta kedua pemain 1in- 
ternasional itu akan menerus- 
kan periljalanan ke Bandung. 
Menurut keterangan pengu- 

rus ,Superba”, kemungkinan 
besar pemain? Malaya itu akan 
mengadakan djuga kundjungan 
ke Solo. Pekalongan, Malang 
Surabaja, dan Palembang. 

Atas  pertanjaan kedua pe- 
main Malaya itu menerangkan. 
bahwa kundjungan mereka ini 
adalah jang pertama? ke Indo- 
nesia. Mereka menjambu: unda 
ngan dari ,Superba” itu de- 
ngan penuh kegembiraan dan 
merasa Senang sekalj akan da- 

pat berkenalan dengan pema- 
in2 bulutangkis di Indonesia. 

Sekembalinja dari Indonesia 
nanti, mereka akan memberi- 
kan laporan kepada Federasi 
Bulutangkis Malaya. dan' an- 
djurkan supaja djuga pemain2 
Indonesia dapat  berkundjung 
ke Malaya, demikian Ismail bin 
Marjan. — Ant. 

RADIO 
SELASA 14 APRIL 1958. 

  

  

Gelomb. : 48,25 59,2 dan 129,4 m, 

13.15 
13.45 
17.00 
17.45 

Jazz diangkasa 
Njanjian Sam Saimun 
Krontjong diwaktu sore 
Santapa# Djiwa Angka- 
katan Perang 
Taman Pemuda oleh IPPI 
Jogja 
M mbar senj sastra, ' 
Siteran malam 

Obrolan Pak Besut 
Konsert malam oleh ORJ 
Suwandi 
Ketjapi Seruling oleh 
Seni Sunda studio Ban- 
dung, 

18.30 

19,15 
19.40 
21.15 
21.30 

22.15   
Typ. pKEDAULA TAN BAKJAT" 1599/52/8.0.14, 

sia atas undangan perkumpu- | 

E3 
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