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PS UK UM! 
“Terhambatnja udjian SMP- 
SWA ternjata @sebahkian oleh 
kebotjoram lagi! 

Hal ini sungguh amar Watak 
bukan! Lagi2 udjian terhambat 

karena ada orang2, bertanggung 
djawab jang tjurang. . ' 

Kita tidak akan 1 i bah- 
wa kebotjoran udjian Paooaa & 
mempunjai pengaruh buruk atas 
sikap anak2 kita terhadap Pe- 
mertah dan Negara, dan apa | 

— akibatnja "bagi pembangunan 
masjarakat kita. Tetapi kem- 
bali Wita menuntut: harus di- 
Ambi tindakan jang sekeras- 
kerasnja terhadap orang2 jang 

. telah “menjia-nfiakan tanggung- 
djewabnja! . 

Jang sudah terang dan tidak 
dapat dibantah lagi: jang salah 
itu harus dilepas darj-djabatan- 
nja. Tidak usah kita ragu2, ti- 

—. dak tusah takut2 akan kehila- 

tb ngan tenaga jang mungkin su 
kar dapat diganti dalam sehari 
.dua hari. Biar bagaimanapun 
:tjakapnja, sampai2 On Ver TaNg- 
baar”, tak dapay ditjarikan 

| gantinja, misalnja, jang bersa- | 
Jah toch-harus dilepas. Biar tja- | 
ikap sekalipun, apabila nilai 

j achlaknja kebalikannja dari | 

: Tan ketjakapannja, apa gu- | 
5 hn pnaf, ea R 

aa 

daktah. na dengan Nana! ! 
dari djiabatan sudja. Kesalahan 
“jang telah dilakukan mereka jg 
bersalah itw adalah suatu ke- 

djahatan jang besar. 5 
Kerugian materiil jang njata: | 

persiapan menjusun udfan. jang | « 
tentu makan banjak: tena- | 
ga dan waktu dus makan ba- 
njak biaja, telah “terbuang de- 
ngan sia2, akibat darj pada itu: 

. harus sekalj lagi disusun uditan | 
-jg baru, jg berarti pengeluaran | 
biaja sekali lagi. Dan karena | 

udjian perlu diundur sampai bu- 

dan. Djuni (SMA) “dan Gulan 
Djuli (SMP), permulaan kur- 
sus baru harus ditunda pula. 
Ibarat perdjalanan kereta api, | 
grafiek seluruhnja harus diu- | 
bah, karena tada verleg atau pe- | 

rebahan perdjalanan satu ke- 
reta apj - expres jang penting. 

Apabila dapa, diukur dengan 
.uang entah berapa kerugian Ne 

    

    

gara. an 
“Oleh karena itu, hendaknja 

polisi Ikrimimi konsekwen: dja- 
ngan hanja keras dalam peme- 

“ riksaan, tetapi harus wula keras 
dalam tindakan selandjutnja: 
Siapa2 jang bersalah harus. di- 
serahkan kepada kedjaksaan, 
dibawa kepengadilan dan dimin. 
takan hukuman jang seberat- 
beratnja! 

2. Sekali2 bertindak keras ada 
batknja djuga untuk kestabilan 
keadaan! 

W.H. 
  

'DPR RECES SAMPAI 
3 MEI 1953 

Masa - sidang Parlemen ke-I | 
1953 selesai tgl. 11-4 dan mula! 

| kemarin Parlemen reces 3-5-53 
Pembukaan masa-sidang ke-II 

lon pengikut udjian dhri 19 
SMA di Djakarta telah mienga- 
dakan pertemuan. Daiam rte- 

L mestinja, 

| terhadap mereka 

Lnja kebotjoran -udjian SMP) 

  

f 

| mentara pegawai PPK dan di- 

  

ag 5 INSPEKTUR PPK DIPROSESVERBAL 
. tapa biang keladinja? 

Kk 

  

Disamping penjelidikan! jang 
dilakukan oleh pihak kepolisian | 

| menurut Menteri djuga Kemen- ! 
terian PP & K- mengadakan pe- | 
Nee sendiri. - Et 

apat diberitakan selandjut- 
nja, bahwa kemarin part tja- 

muan tersebut - diambil “kepu- 
tusan, mendesak kepada "Men- 
teri PP & K supaja menuntut 
jang bersalah sebagai mana 

“3 sedjumlah rOpzave” 
udjian Gibeslah, 

5 Orang pegawai atau Paspek- 
tur Kementerian Pengacjaran, 
Pendidikan dan ajaan jg. 
dituduh sana ah sangkat-pa- 
ut dengait Deen udjiar. peng 
habisan S.M.P//S.MLA., telah di- 
dergar keterangan?-nja dan 

oleh pihak 
! polisi telah dibuat proces-erbal. 
Demikian keterangan diri pi- 

      
|hak Reserse Kriminil Ke polisi- | mendengar 'keterangan2 dari 5 
an Djakarta Raya. 
Dinjatakan, bahwa dalarn hat: 

|ini, Kementerian P.P.K. 
Ah an telah meminta as! adi 
hak polisi melakukan #Snjeli: 
Gikan terhadap sebab2 terdjadi- 

    

   

SMA serta selandjutnja bertin- 
dak terhadap orang2 jang me- 
njebabkan botjornja udjian tsb. 

Penggeledahan dan pem- 
beslahan. 

Keterangan selandjutnja jang 

diperoleh mengenai soal ini me-. 
ajatakan, bahwa polisi Djakarta 
Raya telah melakukan pengge- 

| ledahan dibeberapa rumah se- 

H nampan 

Dinjatakah, Naa bandar |” 

EMARIN DI KEMENTERIAN PP&K DI DJAKARTA TELAH DILANG- 
SUNGKAN PEMBITJARAAN ANTARA (MENTERI BAHDER DJOHAN 

DENGAN PARA ANGGAUTA STAFNJA TENTANG PERISTIWA BOTJORNJA 
UDJIAN S.M.P. DAN S.M.A, MENTERI BAHDER DJOr 
BAHWA DALAM PERTEMUAN DENGAN PARA STAFN 
TINDJAU SELURUH ASPEK2 PENJELENGGARAAN UDJIAN J.A.D. SELAN- 
DJUTNJA DITERANGKAN, BAHWA KEPAPA MEREKA JANG BERSALAH 

: DALAM PEMBOTJORAN ITU AKAN DIDJATUHI HUKUMAN BERAT. 
tanda2 telah menerima daftar 
udjian2 itu. 
. Penggeledahan tersebut — me 
nurut spolisi— berhasil dengan 
diketemukan dan  dibesiahnja 
sedjumlah ,,opgave? . udjian” 
SMP / SMA dari rumah? dimana 
telah dilakukan penggeledahan2. 

Dengan  terdapatnja daftar 

bdjan dirumah orang2 jang | 
tidak beriik memegangnja, se- 
perti drumah - sementara mu- 
rid2, maka polisi mempunjai | 

bukti dan kejakinan teguh akan 
sudah terdjadinja kebotjoran |. 

udjian itu. 
Pada pihak berwadjib terda- 

pat tanda? jang menundjukkan, 
bahwa ada orang jang mendja- 
di biangkeladi daripada kebotja- 
ran udjian? itu, dan jang didu- 
ga telah pula mendapat ,,apa?” - 

dari hasil pekerdjaannja. 
Penjelidikan seksama dan le- 

bih dalam lagi mengenai soal 
ini, kini sedang dilakukan terus |. 

oleh polisi. 
Sampai hari ini,  ketjuali 

! pegawaj atau Inspektur PPK, 
pihak polisi Djakarta Raya me- 
nurut keterangan, belum mela: 
kukan sesuatu penahanan. 

kan penjelidikan sementara jg 
telah dilakukan, diketahui, bah- | 
Wa kebotjoran-udjian itu telah 
terdjadi sedjak tg. 1 Matet jg 

  

N MENERANGKAN, 
JA ITU TELAH DI-   

DJULI DAN AGUSTUS 

Kementerian PP & K me- 
ngumumkan kemarin ten- 

tang udjian penghabisan 
S.M.P, € S.M.A. sbb. 
Udjian: S.M.P, mulai tgi. 

21 sampaj dengan 31 Djuli 

1953. Untuk murid? jang 
sakit mulai tgl 3 sampai 
dengan 7 Agustus 1953. 

Udjian S.MLA, jang per- 
tama mulai tgl. 6 sampai. 
1 Djuni tahun 1953. Untur | | 
murid? . jang sakit mulai | ' 

tgl. 13 sampai dengan 18 
Djuani 1953. 

Udjian S.MLA. jang kedua 
mulai tgl. 20 sampai 25 A- 
gustus 1953. | 

Peladjaran pada sekolah? | | 
landjutan umum dimulai $ | 
lagi pada waktu jang akan 
ditentukan lebih landjut.     

  lalu, Dalam hal ini menurut ke- : 
terangan, polisi Djakarta Raya | 

ngan dan  kerdjasama dengan 
polisi dilam?2 daerah, karena 
terdapatnja tanda? jang  me- 
mundjukkan bahwa kebotjoran- 
udjian itu djuga telah mendja-     

rumah orang2 jang menurut 
iar ke-lain?2 daerah. Demikian 
Reserse Kriminil. — Ant. 
  

'Pekan sosial Kotapradja men- 
dapat sambutan, baik 

bantu oleh 

Wasir Nurie. 

Sebenarnja rentjana untuk 
mengadakan pekan Sosial telah 
lama dikandung oleh Pemerin- 

“tah Kota, tetapi karena pelba- 
gai hal, baru dalam dahum 1953 
ini dapat diselenggarakan, Ban- 
tuan2 dari instansi2 tidak ha- 
nja berupa tenaga2 sadja, te- 
tapi djuga bahan2 serta, alat2. 

tren2 diperlengkapi dengan me 

ngadakan pertemuan, tjeramah2   (1953 PN pada tgl. 4-5 jg. 
akan datang. — Ant, 

bisan S.M.P. 

2 Kebotjoran tentang udjian 
dipandang oleh Menteri P. 

dan K. pada hari itu ajuga 
jalu menjerahkan urusan 
segera terus mengadakan 
Semua pegawai Kemt. P. 
hingga rendah berkewadji 
memberi keterangan? kepa 
beberapa Inspt. dan pegaw 
telah datang dikantor bes 
djelasan tentang bagian m 
lenggaraan  udjian. Begiti: 
beri pendjelasannja lain? p 

Tetapi Kemt. P.P. dan K.   

Kebotjoran udjian pengraa : 

Mengenai botjornja 'udjian SMPISMA 
tg. 15/4 kemarin Kementerian PP dan 3 
K mengeluarkan pengumuman sbb: 

Pada hari diterimanja kabar jang memberi petundjuk 
tentang kemungkinan adanja kebotjoran,' Kemt. 

dengan penjelenggaraan tsb. | 

Adapun soal tsb. diatas sudah dalam pengusutan pulisi. 

mentjari keterangan seperlunja dan mentjari djalan jang 
sebaik?nja guna PN Aa murid? jang bersangkutan. 

teritang kesosialan, kesehatan 

Tiap2 kundjungan kekemar- | 

Tindakan2 utk membersihkan orang2 
gelandangan lantjar 

EDJAK. tg. 9 sampai 21 Apr4 j.a.d. 
Kartini, Pemerintah Kotapradja 

Djawatan-Djawatan jang bersangkutan, 

mengadakan Pekan Sosial jang dimaksudkan terutama un- 
tuk memupuk kembali djiwa sosial penduduk mengidupkan 
kembatfi rasa gotong-rojong serta adanja 
kesehatan jang mendjadi pangkal 
Pada umumnja usaha? jang telah didjalankan dibeberapa Ke- 

mantren itu baik sekali sambutannja dari penduduk, walaupun 
belum nampak hasil2-nja sebagai reaksi. 
kan oleh anggauta DPD Kotapradja Jogjakarta Seksi. Sosial 

menjongsong hari 
Jogjakarta dengan di- 

telah 

pengertian tentang 

dari. kehidupan manusia. 

Demikian diterang- 

serta gotong rojong jang perlu 
sekali untuk  perseorang dan 
pergaulan masjarakat. Djuga di 

adakan pemutaran film tentang 
kesehatan diwaktu malam, 

Beaja jang disediakan untuk 

usaha2 pekan sosial itu hanja 
Rp. 3.000,— tetapi sudah dapat 
menundjukkan bukti2 usahanja. 
Pekan. sosial itu sebenarnja 

merupakan salah satu usaha da 
lam djangka pandjang mene- 
gakkan 'djiwa sosial masjara- 

kat 
akan ditindjau lagi hasil2 pe- 

kerdjaan sekarang “dan akan 
diadakan gerakan baru bersifat 
lain, tetapi dengan tudjuan jg   

1 

  

dan S.MLA. 

1. 

penghabisan SMP. dan SMA. 
P. dan K. sangat berat. 

3 2 13 
mengumpulkan keterangan 

itu kepada pulisi jang dengan 
penjelidikan. 1 

P.. dan K. dari jang tinggi 

bin dan diharuskan untuk 
Ga fihak kepulisian. Kemudian 
ai? Jain dari Kemt. P.P. dan K. - 
ar pulisi dan memberikan pen- 
ereka masing? dalam penje- 
pun akan berturut? akan mem 
egawai jang ada hubungannja 

berusaha sekuat? -nja, untuk     

t 
sama. 

Dalam pada itu, kesempatan 
pekan sosial ini, oleh panitya 
“dimaksudkan djuga untuk me- 

ngadakan pembersihan terha- 
| dap orang2 bergelandangan da- 
“lam kota. Tindakan polisi. un- 
tuk membantu panitya menun- 

djukkan hasil2 jang memuas- 

kan, terbukti didjalan2 raya dan 
tempat2 jang “ didjadikan sa- 
rang bagi orang2 terlantar se- 
karang ini keadaannja agak 
sepi. 

Orang2 itu untuk sementara 

sekarang ditempatkan diasrama 
Balapan, dan setelah diadakan 
seleksi, ada djuga jang dipin- 
dahkan ke Wilosoprodjo dan 

| Tungkak dalam asrama2 sosial 
kotapradja. 
Pada umumnja orang2 itu da- 

tang dari luar kota dan semula 
bermaksud untuk mentjari ma- 
kanan sebagai usaha penghidu- 
pannja, tetapi ternjata tidak se 
mua dapat  pekerdjaan jang 
sesuai sehingga diantara perem 
puan? pendatang ada jang mes 

  

telah pula mengadakan hubu- | 

pertemuan Pers bahwa rombo- 

Dalam kwartaal kedua | 

  

  

  

  hang kel, 
“5—- 

, Akan membuat 9 kali, 
Kesebelasan PSSI pagi In 

djam 08.15 menurut rentjana | 

berangkat dengan pesawat .ter- 
bang “ke Manilia untuk selan- 
Gjutnja mengadakan pertandi- 
ngan2 sepakbola di Manilla, 
Hongkong dan Bangkok 

Siang kemarin ketua PSSI 
Maladi, jang memimpin romho- 
ngan itu, menerangkan dalam 

ngan. PSSI jang melawat ke 
Hongkong itu bukan Kesebeia- 
“san Nasional. Kesebelasan Na- 
sional hanja dipakai dalam per- 
tandingan2 antara negara atau | 
diolympiade. 
Tentang latihan2 jang diada- 

kan di Djakarta dikatakannja, 
bahwa maksudnja ialah untuk 
mentjari empat. pemain tamba- 
han dan 7 pemain tjadangan, 
'karena dari perlawatan2 ke In- 

dia Sian Singapura beberapa 
waktu jang lalu sudah diketa- 
hui, bahwa PSSI mempunjai 7 
orang pemain inti. Oleh. kare- 
na itu telah didatangkan. ke 
Djakarta pemain2 dari pelbagai 
daerah sebanjak2nja. 

Jang melaway. ke Hongkong 

itu ada 18 orang pemain dan 
susunan kesebelasan jang tetap 
baru akan dapat disusun sesu- 

dah diadakan pertandingan2 di 
Manilla. 

Adapun atjara pertandingan 
ialah 3 kali di Manila, 4 kali di 
oa Fa dan 2 kali di Tang 

Oo   

- Jamer 

XI P.SS.L ter- 
2 pkan, bahwa Mepnda Braga 

      

    

kpada perwakilan? RI. 

|" PALAR TAMU KEHOR- 
MATAN LIGA INDIA 

Duta besar Indonesia untuk 
India Palar telah mendjadi tamu 

“kehormatan dalam perdjamuan 
1g diadakan oleh Liga India di 
“Amerika, Diantara pembitjara? 

didalam pertemuan itu terdapat 
S. H. Hall, sekdjen Liga India, 

Barrington, duta besar 

Birma di Amerika dan JJ. 
Singh, ketua Liga India. 

Seperti diketahui Palar selama 

4 tahun mendjadi wakil Inda- 

:|nesia pada PBB. — Ant, 

Merapi dipe- 
riksa lagi 

Pemerintah sediakan 

Rp. 880.000 untuk ke- 
perluan2. 

Berhubung dengan masih giat 
2ja gunung Merapi, maka  Di- 

as Gunung Berapi Bandung 
mengirimkan 2 -rombongan pe- 

gawainja kedaerah gunung Me: 

rapi. Sebuah rombongan jang 

dipimpin oleh Selamat dan Dja 

jadi menunmpang pesawat Aur! 

» “ 

, Catalina untuk mengadakan pe- 

meriksaan dari udara, sedang- 

| Kan satu rombongan iagi mem- 
| bawa sebuah seismograff de- 
ngan mengendarai truck. 

Dari pihak Dinas Gunung Be- 
rapi itu“didapat keterangan, 

bahwa dinas ita sekarang telah 

menerima uang dari pemerin- 
tah sebesar Rp. 880.000,— untuk 
pembikinan pos? pendjagaan 

dan keperluannja berhubung 
dengan keadaan bahaja gunung | 
Merapi itu. — Ant. 

  

ya   
Sebulan , ... 
Etjeran .. 

milimeter, 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

(daan 

...u. 

ADPERI ENSI: 

L kolom Rp. 0.80 

TAHUN IX — NOMOR 87. 

Dienderal Mark Clark: 
  

  

INDONESIA MENARIK 
PERHATIAN 

Rakjat Belgia. 

Pertundjukan - terian2. Bali 

telah diadakan tempoh hari -oleh 

rombongan kesenian Bali di 
Brussel telah mendapat sambut- 

an baik sekali dari publik Belgia 
seh.ngga ' menjebabkan orang 

Belgia lebih banjak menaruh 

perhatian buat Indonesia. 

Dari berbagai kalangan pen- 

luduk Belgia telah disampaikan 

permintaan2 kepada kedutaan 

Indonesia di Brussel untuk me- 
ngadakan tieramah2 mengenai 
Indonesia. 

Nona Kartini kesala penera- 

ngan kedutaan Indonesia Ji 

Brussel baru2 

wa Brussel tentang ,,Indonesia, 
negerinja dan rakjatnja”. 

Pada pertemuan itu diper- 

dengarkan lagu2 gamelan dan 
dipertundjukkaa film berwarna 

| Djawa Dwipa, — Ant. 

    
  

Peratursn Pemerintah: 

Pemberian istirahat kepada 

£ ENGAN perataran pemerintah No.: 

pegawai Negeri 
15 tahun 1953, peme- 

: rintah telah menetapkan peraturan tentang - pemberian is- 
tirahat dalam negeri kepada pegawai negeri sebagai pengganti 

'rintah jang baru ini mulai beri 

"Dalam .peraturan tsb.  dite- 

  

djabatan negeri, "aapar 
kan istirahat dalam negeri: 

b. karena | 
&: sebagai | 

a. karena sakit, 

alasan penting dan 
| iburan. 

Peraturan ini- tidak berlaku 
buat pegawai jang ditempatkan 

diluar 
negeri: 

Istirahat karena sakit. 

Istirahat sakit lamanja lebih 
dari 14 hari, 

tabib. '” Djika menurut 

djalankan pada suatu tempat 
jang tertentu, maka 
pegawai jang bersangkutan da- 
pat dibajarkan biaja perdjalan- | 

an oleh pemerintah, 
Istirahat sakit dapat diberikan 

untuk selama2nja 1 tahun. Se- 
lama istirahat sakit, pegawai jg 
bersangkutan menerima gadji 
penuh selama 6 bulan jang per- 
tama beserta semua 

an2, "ketjuali ” tundjangan dia- 
batan' dan tundjangan perdja- | 
lanan tetap. Untuk waktu se- 
landjutnja, pegawai tsb..meneri- : 
ma 2/3 dari penghasilannja. Ka- 
lau istirahat diberikan karena ' 
sesuatu ketjelakaan dalam  me- 
lakukan pekerdjaan, maka sipe- 
gawai diberi gadji penuh untuk 
1 tahun. 
Kepada pegawai jang belum 

mempunjai masa kerdja 6 bu- 
lan, dapat diberikan istiranat 

  

Getaran2 bumi tertjatat terus 
ARI MAGELANG kemari 
berputus? terdengar suara D 

jang mungkin berasal dari gunung Merapi. 

siang antara djam 10,30 dengan 

,gemeleger” dari arah “Timur 
Untuk berapa la- 

manja tak dapat diketahui karena sesudah djam 12,30 terdengar 
suara ,,gledek” sebagai tanda 

Dalam pada itu sekira djam 
10,30 kemarin itu udara diatas 
Merapi tertutup dengan awan 
dari djurusan Magelang dan 
tampak PENA - kuningan. 

latjurkan diri, teladetnga berbuat 
djahat sedangkan anak2nja ber 
keliaran ditepi2 djalan dimuka 
toko2. 
Apakah orang2 itu akan se- 

lamanja ditempatkan diasra- 
ma2,.menurut Wasir Nurie. itu 

bukan maksudnja. Sebab dalam 
asrama. itu sekedar diusahakan 
agar nreka dapat sadar kem- 
bali dari perbuatannja dan be- 
kerdja kembali ditengah-tengah 
masjarakat untuk kepenting- 

an kemadjuan masjarakat. Ka- 
rena. itu bagi mereka jang 

dapat menjeswuaikan diri de- 
ngan ndjuan Pemerintan, 

mungkin memerlukan beberapa 
bulan sadja tinggal diasrama, 
atau mungkin karena malunja 
segera pula minta dikluarkan 
dan mentjari pekerdjaan jarg 
lajak, Sebaliknja jang mempu- 
njai dasar djahat, walaupun se- 
kali2 masuk asrama sosial, ti- 
dak akan mendjadi orang baik. 
Karena itu, pendidikan diasras 

    
mau hudjan. 

kini 
.pro- 

Rupa jang demikian itu 

masih merupakan suatu 
biemati:”. 

Dari pihak resmi di Muntilan 
| dan Salam tidak diterima lapor- 
an mengenai berita adanja hu- 
djan abu. Tapi dalam pada itu 
dari jang bersangkutan di Mun- 
tilan didapat keterangan sedjak 
minggu kedua bulan ini dari pos 
Babadan diterima laporan ada- 
nja getaran bumi. 

Menurut tjatatan seismograaf 
di Babadan, sedjak djam 24,00 
malam Rebo hingga djam 14,00 
kemarin tertjatat 3 kali getar- 
an. Menurut tjatatan selandjut- 
nja tiap2 hari bisa diketahui 
adanja getaran setiap harinja 
antara 2-5 kali getaran. Getar. 
an tgl. 11 April adalah jang pas 

ling banjak dan keras. 
Dalam pada itu dapat dite- 

rangkan bahwa jang berwadjib 
setempat terus ' mengadakan 
persiapan2 untuk menghadapi 
segala kemungkinan.: Meskipun 
demikian penduduk tampak te- 
nang sekali, ' 

Menurut. rentjana hari ini 
wakil residen Kedu Bupati Sos- 
robusono mengadakan penin- 

diauan ditempat2 jang peylu, — 

  

Ma memang tidak ringan, (Kor), 
Ik 

Lembaga Kebud Gajaan Indonesia 

"Kon. betavisasah « 

van Kunstan em Wetenschaopan t 

senaotsehan 

  

3 “diberi | 

harus diminta se--: 
tjara tertulis dengan melampir- | 
kan surat keterangan seorang | 

tabib, | 

istirahat tsb. berhubung dengan | 
penjakit jang diderita harus di- | 

kepada | 

tundjang- | 

Gari pada peraturan? jang berlaku selama ini, Peraturan peme 

aku tgl. 20 Maret 1953. 

sakit selama?-nja 45 hari dgn 
menerima gadji penuh, 

tirahat . kare 
penting” 

Istirahat karena alasan 
|ting dapat diberikan 
| keperluannja paling 

» 
kait 

“pen- 
menurut 

lama un- 

| tuk 2 bulan dan dapat diper- 

| pandjang hingga sebanjak2nja 

3 bulan, Jang dimaksudkan de- 
(ngan ,,alasan penting” ialah : 

|. a, meninggalnja ibu, bapak, 
isteri/suami, anak atau mertua 

| jang tinggai ditempat lain. 

b. meninggalnja sesuatu ang- 
gota keluarga tsb. dan pegawai 

jang bersangkutan harus me- 

ngurus hak2nja berhubung ae- 

ngan perusahaan atau warisan 

jang bersangkutan, sehingga 1a 

harus seringkali meninggaikan | 

| tempat kedudukannja. 

|san penting diberikan gadji pe- 
|nuh serta tundjangan2, ketjuali 

|tundjangan djabatan dan tun- 

djangan perdjalanan tetap. 

Istirahat libur, 
| Istirahat libur dapat diberi- 

kan setiap tahum untuk selama 
|12 hari kerdja. Djika istirahat 

lini hendak didjalankan dilan 
kepulauan, maka Waktu itu da- 
pat diperpandjang dengan wak 

| tu selama perdjalanan suatn 

pergi untuk selama2nja 7 hari. 

Pegawai jang baru bekerdja 

kembali setelah mendapat isti- 
rahat luar negeri atau istirahat 
dalam negeri, hanja dapat dibe- 
rikan istirahat libur setelah me 
reka bekerdja selama 6 bulan. 

Djika hak libur ini dalam sesu- 
tu tahun tidak dipergunakan, 

maka hak itu tidak dapat di- 
pergunakan dalam tahun jang 

berikut. Jang tidak berhak da- 
pat istirahat libur ialah guru2 
dan mahaguru pada sekolah? ig 
mendapat liburan jang berlaku 

untuk sekolah2, 

Istirahat besar. 
Kepada warga-negara dan-pe- 

gawai bangsa asing jang tidak 
berhak atas sesuatu istirahat 
luar negeri, jang telah bekerdja 
terus-menerus selama 6 bulan, 
dalam tahun berikutnja berhak 
atas istirahat dalam negeri sela- 
ma 3 bulan. Djika istirahat ini 

libur diharapkan. 
Selama istirahat libur atau isti- 
rahat besar diberi gadji penuh 
beserta tundjangan2, tapi tidak 
diberikan . tundjangan - djaba- 
tan dan tundjangan perdjalanan 
tetap. — Ant. 

CHAIRUL SALEH BO- 
LEH BELADJAR 

Kementerian LN : ti- 
dak boleh tinggal 
di Nederland. 5 

Bertentangan dengan kemen- 
terian luar negeri Nederland, jg 
melarang Chairul Saleh ting- 
gal di negeri itu lebih lama, ke- 
menterian onderwijs, kunsten en 
wetenschappen Nederland telah 
memutuskan membolefikan Ohai.   ru Saleh beladjar di Nederland, 
ms“ Ant, 

ini mengadakan | 
tjeramah dimuka 500 mahasis- 

  

Selama istirahat karena ala- | 

diberikan, maka atas istirahat 

rus njata 

Pertukaran tawanan ha- 

Baru dimulai perundingan gentjatan sendjata 
RING-IRINGAN kedaraan p:r8 tawanan PBB dan Komunis 

: kemarin sedang dalam perdj laman 
dimara akan diadakan hari Senin ini pertukaran 
jang sakit dan luka2. Pihak Komunis memberitahukan kepada 
opsir? penghubung PBB, bahwa 3 iringan konvoi sedang ber- 
gerak kearah selatan membawa serdadu? 

merizka, 

Dewan Menteri 
Mendengar laporan Men- 
teri2 Pertahana a.i., Per- 
ekonomian dan Keuangan. 

Menteri mengadakan sidang 

mingguannja, Menurat pengumu 

dang selesai, rapat Dewan Men- 

teri itu mendengar 
Menteri Pertahanan 
teri itu mendengar 

a.l. 

jang diberikan pada 
jang lampau, masing? disekitar | 
penjelesaian peristiwa 17 Okto- 

uangan. 
Dalam pada itu atas pertanja- 

njaan pers sehabis sidang, Rus- 
lan Abdulgani, jang bertindak 

selaku djurubitjara kabinet dan 

mewakili Menteri 

menerangkan, bahwa pernjataan 

Divisi Brawidjaja baru? ini 
merupakan pula bahan penindja 
uan dalam laporan Menteri Per- 

tahanan a.i. pada kabinet. 

dingan mengenai penghapusan 
M.M.B. dirasa belum waktunja 

untuk diberikan pada 

kabinet, — Ant. 

MONOPOLI GARAM 
Dipulihkan kembali. 

Setelah lima tahun 

awal tahun '48 ,/Ordonansi ga- 

41 L Ospea an 995 Sd 

zim SMAMukan ,Gaerah. Ren- | 
Ville”, maka sedjak awal bulan 

ini ,,pembekuan” itu dihapuskan, 

,Zo0utmonopoli 41” tersebut 

dipulihkan kembali kekuatannja 
seperti sediakala untuk seluruh 

negara. Dengan lain perkataan 

sedjak awal April jang lalu mo- 

nopoli pemerintah dalam produk 
si dan pendjualan garam kem- 

bali sepenuhnja seperti dulu. 

hasilan garam oleh rakjat .sen- 

diri ialah terutama 
Djepara, Rembang,  Djuana, 

Pati (30000 ton setahun) dan 

|pada tingkat rendah djuga tem 

| pat2 pesisir daerah - Istimewa 

| Jogjakarta dan sekitarnja. 

Instruksi penghapusan 

turan pembekuan ordonansi ter- 

sebut dikeluarkan Menteri Ke- 

uangan 31 Maret jang lalu 

berlaku sedjak 1 April 
alasan peraturan pembekuan 

Gidaerah2 tersebut tadi selama 

ini telah menimbulkan banjak 

  
| mendapat 

sedjak | 

| Saleh tinggal di Nederland eh £ 

| menjatakan, : 

Panmunjom, 
| tawanan 

menudju 

PBB jang ditawan 

Harus njata dulu, 

Dalam pada itu panglim: 
tertinggi pasukan PBB .djende 

Clark menjat: ikan, |ral Mark 

| bahwa pertukaran tawanan pe: 

Pada tanggal 14 April Dewan | 

man jang dikeluarkan setelah si | 

| dan untuk menjarankan, 

ber dan soal2 ekonomi -. dan ke- | | 

juntuk dimulai kembali" perundi 

| jang baru 

La- 
poran tentang djalannja perui- | 

(Chairul Saleh 
sidang | 

Penerangan | Taat 

Irang jang sakit dan luka2 n 
harus mendjadi kenjataan 

(sebelum perundiagan genijat: 

  

in 
| sendjata dimulai lagi. 
|. Sebagai “diketahui perundi 
Ingan ini ditunda bulan Oktober 

  

laporan? | tahun jang lalu, 
Men- | 

laporan? | dapat kabar dari kalangan 
Keuangan tentang keterangan? | dipertjaja, 

Menteri? tersebut kepada D.P.R. | PBB di Korea sedi ia untuk 

minggu | tudjui 

Dari “Washington AKP 

  

      
ba.wa ko 

selekas2-. 

per undingan 

can 

tersebut 

supaja 

tawanan2 perang jang "non ko- 
munis” jang ada dalam k 
tawanay PBB diserahkan kep: 

da pengawasan Swis, 
Dikatakan selandjutnja, bah- 

wa komando PBB itu telah men 
kekuasaan untuk mem- 

tentang tindal 

kembali 

   

    beri saran 

ngan tersebut. Kabarnja sikap 

akan “ disampaikan 
kepada pihak Korea Utara dan 
RRT 

"tetap dilarang 
Tinggal di Nodersmat. 

Pihak Komisariat Agung In- 

donesia di Den Haag, setelah 
pemberitahuan La 

tang tidak diizinkannja Chairul 

“an landagises: 
Hoadakan« means Ha 
(menteri LN Belanda Luns utk. 

bahwa . Komisaris 

| Agung mendjamin kelakuan po 
litik Chairul Saleh selama di Ne 
derland. Akan tetapi Menteri 
Belanda tersebut menganggap ti 
dak ada alasan untuk mengu- 
bah pendiriannja tentang Chai- 

yui Saleh itu. Sebelum tanggal 
| 22 April jang akan datang Cha- 

| irul Saleh harus sudah mening- 
| galkan Nederiand. 

Seperti diketahui daerah peng | 

| da untuk 
kebupaten | 

| njelesaikan 
| telah menimbulkan 
| besar 
| hasiswa 

Penolakan pemerintah Belan- 

izin Chairul Saleh 

tinggal di Nederland guna me- 

peladjarannja itu 

kegusaran 

kaum ma- 
di Neder- 

dikalangan 

Indonesia 

| land, jang makin mendjadi ku- 
pera- | 

| 

dengan 

atir akan djaminan keadaannja 
untuk menjelesaikan peladjaran- 

| nja di Nederland, — Ant. 
dan | SAR 2 

kesulitan Nan NN ee An 

perkara2 mengenai pelanggarar 

ordonansi monopoli garam itu. 
Ant. 

  

Demonstrasi2 ini dilakukan 
dengan tiada menghiraukan la- 
rangan oleh pemerintah, dan 
terdjadi dibagian2 kota lainnja 
diibukota Iran. Dalam demon- 
strasi2 ini kabarnja 25 orang 
telah ditangkap. 

Berita2 pers Iran sementara 
itu menjatakan bahwa dua 
orang saudara dari Ratu Sora- 
ya, jaitu Madjid dan Amir Mah- 
man Bahktiar, telah dituduh 
mempunjai sangkut-paut de- 
ngan pemberontakan oleh suku- 
bangsa Bakhtiari baru2 ini. 

Pada malam Selasa para ang- 
gota parlemen dari partai2 op- 
posisi telah bersidang ditempat 
kediaman “ Ayatoilah Kashani, 

jaitu ketua parlemen dan pe- 
mimpin keagamaan Iran jang 
banjak pengaruhnja. Dalam per 
temuan ini para anggota oppo- 
sisi menjatakan kritikan jang 
pedas terhadap - taktik2 jang 

  

JOGJA DAPAT AKA- 
DEMI ANGKATAN 

UDARA 
Menurut  keterangannja 

Komodor Udara Surjadarma 
kepada harian ,,Berita Indo- 
nesia” Djakarta pada achir 
tahun ini akan dibentuk 
Akademi Angkatan Udara 
di Jogja, jang chusus di- 
maksudkan “untuk pendidi- 
kan militer, Tentang lati- 
han2 tehnis akan diadakan 
di Bandung.       
  

  

Demonstrasi2 di Teheran 
25 Orang ditangkap 

ERDADU2 Iran pada hari Selasa mem-blokkir pintu? ma- 
suk keparlemen dan melepaskan 

dalam usaha untuk membubarkan demonstrasi? oleh anggota? 
partai pro-komunis Iran Tudeh jang menuntut supaja parlemen 
menerima baik laporan untuk mengurangi kekuasaan? Shah. 

F 

tembakan? peringatan 

didjalankan oleh perdana men 
teri Mohammad Mossadeg. 
Kashani menegaskan sekali 

lagi bahwa menurut pendapat- 
nja dipertahankannja hak ke- 
kuasaan istimewa oleh Mossa- 

| deg sekarang ini ialah bertenta- 
ngan dengan undang? dasar ne- 
gara. — UP. 

  

Daerah Pyong- 
yang dibom 

Untuk pertama kalinja dalam 
waktu 6 bulan “ini pesawat? ' 
»Benteng Udara” Amerika pas 

da malam Selasa kemarin telah 
mendjatuhkan 50 ton bom. atas 
pusat djalan?2 kereta api di 
Pyongyang, demikian  menu- 
rut pengumuman  markasbesar 
angkatan udara Amerika di Ti- 
mur Djauh pada hari Rebo. 

Menurut komunike tersebut 
sasaran jang diserang itu mes 
rupakan pusat darimana garis 
perbekalan dari Manchuria me- 
masuki djaring kereta-api di- 
sekitar Pyongyang. — AFP, 

  

KSidang Seksi nd? DPRDS ka 

bupaten Banjumas di Purwoker., 
to jang baru? ini seharusnja di 
langsungkan mulaz dj 09.00, tu 
gagal, karena ketua DPRDS me 
nerimanfa Surat undangan am 
tuk bersidang mulai diam « , 
18.00, : 1 

«3 

   

   

   



    

    

    

   
   

          

   
   

  

   

  

   

  

    

  

   

      

   
       

      

   

     

    

    

    

    

    

   

  

   
Fentjananan 9 Ibatalkan. 
Me tan ata 

rensj dinas Pamong Pradja se- 
Kalimantan Penataan 
jang berachir tangga 
terutama Ea 
ah DPRD 
13 “untuk Na an : 

       

re 

  

aa Ba d i “'penase 
(0 wsid dan Patih Sumarto 

sudnja memperbaiki ami 
antara Peniti . 
kini rusak, hingga 

La NAM ama: Wu 
“1 Mei, kini telah dibentuk. 

Sa  Oebn 'an pengurus: ri 
T SB. Kementerian Perburuhan, Dal 
dan sekertaris S. B. Ne. Tn 
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ta anna jang positif dan jang 

He » Ukuran peradaban adalah 

2 Prepaa pendirian tiap2 bangsa. 

cma 

| bangsa jang biadab? Tentu sa- 

| wa dan wanita dari lain2 nege- 

an “ka beradab. 
g biasanja menggolong- 

inn eno Petaka mz da golongan bang- 
os sudah beradab dan golo- |. 

san jang belum beradab atau 
an Aa .jang lebih 

, gan jang biadab. 

  

  
beradab, jaitu bang- | 
'mempunjai. kebuda- | 

lah hasil dari budi. 
ngguhnja adanja budi | 
aka manusia dapat di- 
dari binatang. 

dengan keterangan ini, 

L l ini mempunjai | 
1 dan seterusnja da- 

at "ba Pan Semua beradab. 
E | kenjataannj ja, me- 

an manusia sendiri, 
1 demikian. Artinja 

la manusia jang telah beradab 
jang belum. 

Menata sekarang apakah  se- 
benarnja jang dipakai untuk 
ukuran - beradab itu? Sebagai "3 

  
iv jang artinja akan da- 
Man oleh semua golong- 
an an manusia, adalah tidak mung- 

  

sangat. tergantung PF: 

   berarti, 'misalnja suatu si- 
'adalah merupakan tanda 

“beradab “bagi sesuatu 
ti 

sekali tidak Kana Biak 
in bangsa jang biadab. 
bagai Bentar dapat kami 

ka keadaan gadis di 
Ban jang menurut tradisi me- 
reka itidak menutup buah-dada- 
nja. Suku bangsa Djawa akan 

- mengatakan melanggar peratu- 
ran per radaban, bila, gadis?nja 

“berani memperlihatkan buah- 
dadanja dimuka SK, ea 
sebaliknja, apakah suku gsa 
Bali dengan gadis2nja demikian 
itu dapat dikatakan sebagai 

dja tidak. Suku bangsa Bali 
petir nan manusia jang beradab | 

- | pula. 
Sebagai tjontoh jang lain me- 

|ngenai salah satu tanda bera- 
dab pada suatu bangsa menu- | 
'rut ukuran bangsa itu jalah: 

(perlihatkan mukanja dihadapan 
umum. | tjontoh “ini ti- 
dak berarti, bahwa wanita Dja: 

ri jang dimana2- tidak Memakai 
tutup muka, termasuk wanita 
jang biadab. 

uh .soal bangsa Na apa ban sa Tn kami ke- 
i NO al peradaban jang per bagi TAN 

| jang beradab. Selandjutnja tis 
dak dapat disangkal pula, bah- | 
wa pada waktu sekarang. “kita | 

dahnja bangsa jang 1 

: guh2 terdjadi, jang didjalankan 

Wanita Ara. tidak boleh mem- | 

wanita, me- 

berada dalam zaman peralihan, 
.jang berarti dalam banjak soal 

kita Bean. mempunjat. pegang 

   i perudjudan: peradaban 
pun mengalami pergolak- 

'an, misalnja adanja krisis ach- 
|lak, jalah salah satu facet dari 
soal peradaban. Kedjadian ini 
dapat diterangkan, karena ke- 
banjakan 'dari kita sudah tidak 
kenal lagi akan dasar? jang i ite- 

|lah lampau atau tidak mau me- 
| ngenalnja, karena menganggap 
berbau feodal, kolonial dsb., te- 
tapi dasar2 jang baru kita 'be- 
lum memilikinj Maka tidak 
mengherankanl: bahwa di- 

s 

Gjadian2 jang menurut panda- 
ngan umum bangsa Indonesia, 
menurut: “pikiran jang sehat, me- 
rupakan perbuatan2 jang ha- 
nja pantas didjalankan oleh 
machluk jang tidak beradab. 

. Tentu sadja mereka jang 
mendjalankannja itu adalah 
orang buta - peradaban, jang 
tidak mempunjai pedoman ten- | 

| tang dasar2 peradaban. : 
Sebagai tjontoh jang ,.terla- 

lu”, jalah peristiwa jang sung- 

ditempat2 jang sunji, malahan 
djuga ditempat2 jang sutji, jg 
sebetulnja orang datang disitu 

|hanja untuk berziarah seperti 
di Selarong dsb. (tempat sem- 

(bunji Pahlawan kita Diponego- 
ro pada waktu melawan Pena 
djah). 
Dengan rasa berat Keoi 'ke- 
mukakan disini, jaitu suatu 
perbuatan jang betul2 memalu- 
kan. Ditempat tersebut ada ga- 
dis jang berami telandjang bu- 
lat, dan jang lebih mengheran- 
kan lagi, bahwa gadis tersebut 

imi ada Sungguh peraga” 
seakan2 menantang 'perada! 
Ibangsa kita chususnja, peradi 
bi manusia. umumnja, En 
dasai jang ungguh2nja atas 

| perb buatan tsb. Mungkin, tidade | 

masjarakat ini banjaklah ke- | 

Dp (RR) 

md iekiuatin tr 

    

  

sengadja akan melanggar pera-. 
'turan peradaban kita, tetapi | 
“baru terdorong oleh hawa naf- | 
(su dan jang tidak memaklumi 
atau tidak menghiraukan pedo- 
| man2,jang telah ada : mungkin 

“sengadja .membuang     

pada waktu sekarang dan ingin 
kembali pada, zaman “Bapak | 

an Ibu Hawa”. 
| Walaupun kemungkinan, ba- 

njak matjam “alasan jang dipa- 
kai, api menurut hemat. ka- 

mi, “perbuatan seperti tjontoh. 
“tersebut, pada waktu sekarang, 
ladalah merupakan suatu per- 
“buatan jang dapat menggojang- 
kan peradaban kita, Suatu per- 
buatan jang tidak dapat diper- 
tanggung-djawabkan bagi ke-: 
luhuran bangsa kita, jang dapat 
membawa deradjad kaum ' wa- 

nita ehususnja kedjurang-kehi-/ 

      

  naan. 

Kesimpulan, 

Hanya tulisan ini kami ber- 
maksud mengadjak. “kepada 
kaum wanita sekalian, baik jg 
sudah landjut usianja . Maupun 
jang masih remadja, baik jang 
sudah bekerdja , maupun jang 
masih mendjadi peladjar, untuk 
bersama2 mendjaga dan mMeme- 

lihara peradaban kita, djangan 
sampai. Kena modar karena per- 
'buatan2 kita sendiri jang hina, 
agar nama bangsa Indonesia se- 
bagaj bangsa Timur tetap Iu- 
hur. 

  

PERTEMUAN. PEDA- 
. GANG2 

Perantjis dan Indonesia 
Pada tanggal 16 dan 17-4 ini 

di Paris diadakan . pertemuan 
antara pedagang2 Perantjis dan 
Indonesia jang ikut dalam per- 
dagangan Perantjis - Indonesia. 
Peserta? dari pertemuan itu jg. 
terdiri dari berbagai-bagai peda 
ang Indonesia tatkala mengun 

djungi Nederland tih menindjau   — gadis: terpeladjar djuga — 
diambil gambarnja dengan alat 

. beberapa paberik Perantjis di- 
sang, TA ANE, 

peradaban jang masih berlaku | 

    

“Tunlokk Sobsi: 

:| 'Tundjangan hari raya sebesar 

Ba 2 PGt. sebulan 
ALAM keterangannja mengenai 

setelah 
kaum: buruh pada tahun jang lalu dalam menghadapi Lebaran 
menjatakan antara lain, bahwa Pemerintah maubun madjikan? 

partikelir pada tahun jang lampau kurang atau tidak meng- 
hargai sama sekali muat kejakinan NeaO Un 

D: Sentral Biro Sobsi 

Kaum buruh tidak dapat mem 

benarkan bahwa apa jang di- 
namakan oleh pihak madjikan/ 
Pemerintah : "hadiah Lebaran”, 

adalah sekedar hadiah sadja. 
Selama upah minimum kaum 
buruh tidak ditjukupi oleh pi- 
-hak madjikan/Pemerintah, apa 

jang dinamakan hadiah Leba- 
Yan itu adalah hak kaum buruh. 
Oleh sebab itu Sobsi berpenda- 
pat, bahwa kaum buruh berhak 
menuntut tundjangan hari raya 

untuk keperluan nari? raya tsp. 
Tuntutan Sobsi untuk tundja- 

ngan ini adalah 8147 dari ga- 
dji sebulan dan menurut Sobsi 
dibandingkan - dengan kebutuh- 
an2 kaum buruh untuk meng- 
hadapi hari2 raya djumlah ini 
adalah sangat lajak, Dinjata- 
kan selandjutnja, bahwa ka'tau 

melihat sifatnja, . tu ndjangan 

hari raya ini tidak dapat disa- 
makan dengan gratifikasi, se- 
bab gratifikasi sama sekali ter- 
lepas dari ketentuan "upah mi- 
nimMum “kaum buruh dan-erat 
hubungannja dengan kelantjar- 

an “Gjalannja perusahaan'dja- 
watan, 

Voorsehot hadiah Lebaran 
masukkan djurang ke- 

sengsaraan. 
Voorschot - hadiah. - Lebaran 

jang diberikan oleh madjikanj 
Pemerintah seperti ditahun jg: 
lampau menurut pendapat Sob- 
si adalah hutang buat kaum 
buruh untuk lebih dalam masuk 
Gjurang kesengsaraan. Dengan 
diterimanja. voorschot hadiah 
Lebaran itu tidak berarti, hah- 
wa buruh untuk merajakan ha- 

| ri2 raya sudah ditjukupi. Voor- 
|schot ini adalah 'voorschbt ga- 

4 dji jang diberikan kepada kaum     

| Dida cerah 

Kota Besar Sukarta didjal 

1 mengambil   ip aa (ukuran perada-   
     
   
   
   
     
   
   

        

    

   
   

      

    

  

   
      

  

    

   

      

  

   

   

    

           

       
   
   
      

    
     

  

    

   
    

     

  

      

  

   

  

    

jang memberikan 
tentang pengaduan 

    

SS djuga jang diketahui : 
aa kabinet ga -sa- | 

   

  

t - tg 
2 “Nela ita dapat an merasa 1 : L 

(atau dirugikan dengan pembe, 
ritaan ini, kata ,,Abadi”, 
apakah istilah »pembotjoran ra- 

. hasia Pena itu (nan 5 Manan 

   
     

    

   
     
   

djuga orang2 diliar 

ha 

Sa
 

ngetahui hal ni, pm prin p| 

ba aa ng waktu jang 
telah tamp tidak diizinkan se- 

5 

: 'orang gadis Djawa dengan ram- 

“but te | sehingga kelihatan 
tetapi pada waktu 

, 'kebanjakan gadis2 
malahan mengurai rambut- 

: andjang djal dan 
erarti, ba kita 
peradaban kita. 

un ukuran beradab 
ysa2 dan pada berma- 

“waktu adalah berbeda2, 
pada umumnja pada wak- 

sekarang dapat dikatakan 
beradab, djika orang masih me- 

bagian2 badan jang ter- 
jika berada ditempat 

  
   

   

: | umum. "Menurut pengertian Sse- 
ada orang jang ' 
erlihatkan seluruh 

Nasida dihadapan umum, da- 
Lipat kita ana sebagai perbu- 
alan j biad lah atau : memang 

. diasingkan 
SEAT 

ie jan 8 
| terdjadi, jaraka 
kita. , 

Tidak perlu dikangsikak bah 
wa bangsa Indonesia, baik me- 
nurut anggapan kita sendiri 

menurut pengakuan 

    

:x 

5 oleh bangsa. AE aga Pa 

# 

BENDJELANG pembitj 
tara Undang-Undang   

sisejanalat Ta atian 

sen    
i kita semua tahu, di- 

(Oren: -PROF, DR. PRWONO). 

dengan pembuatan 

berbunji 
   

Tg 8 nge Lagu: yg 

: Menurut laporan itu, talaa. 
| daerah Kota Besar Surakarta 
terdapat . matjam2 hak tanah 
sebagai berikut : 

a). tanah .dengan hak milik 

bagi  Warga-negara Indonesia 

aseli banjaknja 16.912 perceel: 

b). tanah dengan hak sewa, ba- 

gi: mereka jang tidak dapat di- 

pandang sebagai Warga- -negara 

'aseli, pun Naa 2 as 

ul sebanja 

Tt tanah R.v.E. dan R.v.O. 

“adalah tanah-tanah dengan hak 

Barat sebanjak 1.068 perceel, 

@). tanah D.K.S. adalah tanah2 

jang dikuasai oleh Kraton seba- 

njak 74 perceel: e). tanah2 ne- 

geri sebanjak 943 perceel, Es 

(sedang hak tanah bagi bangsa 

Indonesia asel: dari kelurahan2 

baru memakai ”"erfelijk ger 

bruiksrecht”. 

Jankan oleh kamtor tersebut se- 

lama 2 tahun jang terachir ini 

adalah : 
“a). registrasi tanah hak mi- 

lik 2.090 overschrijvingen: b). 

registrasi tanah persewaan 288 

overschrijvingen: C). mengelu- 

arkan surat pikukuh (surat Ke- 
terangan jang sjah) sementara 

1.658 buah: dd).   
    

  

   

# 

» tentang Rantjangan semen- 
r Perguruan Tinggi, hasil peker- 

“djaan Prof. Mr. Drs. Notonegoro dari Universitit Negeri Ga- | 

di Jogjakarta, barangkali ada baiknja orang mena- | | suk praktek ataupun menerus- 

pada umumnja, orang2 jang Mmempu- | 
Undang-Undang pada chu- 

& sesuatu hal jang kelihatannja ketjil, tapi mung- 
kim Haji dapat menimbulkan sedikit - banjak kesulitan. ' 

manja peladjaran . 

bu- | Ha Universitet Indonesia jang | culteiten der Rechtsgeleerdheid 
ber ! 

    
    

    

   
    
   

  

    

   

at di Djakarta, jang ke- | 
2nja perguruan tinggi Nega- 

ra, masih ada beberapa perbe- 
daan, Misalnja sadja, lamanja 
peladjaran pada fakultet Hu- 
.kum, Fakultet Sastra, fakultet | 
Teknik dll pada Universitit Ga- ' 
jah Mada sampai udjian 1g 
oral adalah 4 'tahun, pada L 

  

         
       

        

    

      
     

  

   
     

    
   
     
      
   
    

    

      

k “Versitet Indonesia ma 

versitet Indonesia 5 tahun, 3 
Liga ",Civiel effect” -nja" sama. 

edaan waktu itu tentunja 
sadja membawa perbedaan dju- 
ga dalam meluasnja dan men- 
“Aa peladjaran. Mg 

? Kekuatan traditie, 
“Untuk mempertahankan ' la-. 

aj manja? peladjaran itu, baik 

1 Aa Gadjah Ter 
1 ea MRI lak 

    

  

“€n der Letteren en Wijsbegeerte 
di Leiden sebelum perang itu 
hanja 4 tahun, 

Akan tetapi pada umumnja 

boleh dikatakan bahwa Gadjah 
Mada itu — sekurang2nja wak- 
tu masih berstatus swastha atau 

i partikelir —- dengan sengadja 
“telah memperpendek waktu pe- 
"ladjaran untuk selekas-lekasnja | 
menghasilkan kaum akademikus 
jang di Indonesia ini masih ter- 
lampau sedikit djumlahnja. Da- 
jam pada itu, apa jang biasanja 
disebut orang. ',internationasl 
peti” itu tidak terlampau amat 
dihiraukan oleh orang2 Gadjah 
"Mada, “hal mana agak sedikit 
bertentangan . dengan - orang2 
Universitet. Madan : 

Lain? perbedaan, 
Pada fakultet Hukum Gadjah 

(|Mada disamping udjian kandi- 
aa pa djuga udjian bakaloreat 

fatnja Jain dan diadakan 
buk mereka jang akan terus 

masuk praktek, Di Univ. Indo- 
nesia ada ketjenderungan untuk 

per- | 

Pekerdjaan2 jang telah didja- 

mengadakan: 

pembagian tanah negeri, kelu- 
rahan Padjang, kelurahan Se- 
wu, Sumber dan Mena di- 

.Indisch f 
datang Universitit Gadjah Mada Recht” pada de Verenigde Fa- 

HAK TANAH 
Kota Besar 

Surakarta 

masurr laporan dari Ska tor Aina Agraria Kota Besar 
Surakarta, sambil menunggu keluarnja Undang? Agraria 

baru nanti, kini semua pekerdjaan2 mengenai urusan 2graria |. 

#£ 

berdasarkan Rijksblad Kasu- 
nanan tahun 1938 Bala aan Mapgkunegaran tahun 1939 dengan 

beleid jang dipandang werla karena terdapat ke- 

tentuan?2 jang tidak sesuai iagi dengan keadaan, mitsalnja ig. 
”Kawulo dhalem” ia” ah Pi . Warga negara In- 

    Ha 

  

  
un a “Kauman dan” Se- 

manggi: e). menjiapkan meng- 
ubah -hak tanah daerah #baru 
(kelurahan? jang dahulunja ter 
masuk kabupaten Karanganjar) 
dari erfelijk gebruiksrecht men- 
djadi bezitsrecht:- f). menger- 
“djakan ukur 436 perceel, dan 
g). menggambar meetbrief 330 
perceel. —: Ant. 

buruh sebagai hutang, jang di- 
| perlukan oleh kaum buruh . un- 

tuk djangan djatuh ditangan 
|Iintah darat akibat upahnja jg. 
| sangat rendah itu, 

Dikatakannja, bahwa voor- 
schot ini akan betul2 dapat di- 
artikan ' hadiah Lebaran kalau 
dikeluarkan, sambil menanti 
peraturan2 jang mengatur tun- 

djangan hari raya dan akan di- 
potong nanti dari tundjangan 
harj raya tersebut. 

Andjuran?2 SBII menge- 
naj hadiah Lebaran. 

Dalam pernjataannja menge- 

nai hadiah Lebaran j.a.d. pengi- 
rus besar Serikat Buruh Islam 

donesia mengandjurkan anta- 

  

| beri sidkah. (hadiah) 

dikit sama dengan setengah bu- 
lan gadji 
partikelir 
sedikit djumlah jang sesuai de- 
ngan putusan P4 Pusat. tahun 

1952, 
banjaknja  Rp.300,— djumlah 
mana dapat ditambah. Berapa 
banjaknja “tambahan itu, hen- 

  
  

    

2 ra 'Anshari sedang berpida 

| ara ni ini Pa dilapa   
mengganti udjian kandidat jang 
tidak merupakan udjian bulat 

itu dengan udjian bachelor jang 
bulat jang memungkinkan se- 

| orang bachelor (ketjuali dalam 
fakultet Kedokteran) terus ma- 

kan peladjarannja untuk me- 
nempuh udjian Master (of Arts, | 
Law, Science, dsb.). Nama res- 

“Mi jang telah disetudjui untuk 
' kedua matjam udjian itu ialah 
udjian Sardjana-muda dan udji- 

an Sardjana 
Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dsb). 
Mungkin sekali perbedaan? 

Sematjam itu tidak usah menjit- 
karkan mbuatan ' Undang2 
Dasar Perguruan Tinggi, aleh 
karena hal itu dapat djuga di- 
atur dengan Peraturan Peme- 
rintah, akan tetapi alangkah 
baiknja djika dalam.hal2 sema- 
tjam itu djuga, ada persesuaian 
antara kedua perguruan maa 
negara itu, 

Universitit dan MEverr 
$: sitet. 

yakan disehut. disini dan jang 
kelihatannja hanja keftjilsekerhi 

dan hanja. bersifat lahir sadja, 
ialah nama.perguruan tinggi de- 

“ngan bagian2nja. Jang dimak- 
sud talah nama Universitit Ne- 
geri Gadjah Mada dengan fakul- 

tite-nja dan Universitet Indone- 
sia. dengan fakultet2-nja: 
“Kedua bentuk nama itu ada 

sedjarahnja. Dulu waktu kita, 
masih berada - dalam revolusi 

UNIVERSITIT ATAU UNIVERSITET ? 

(Sastra, Hukum, 

Salah suatu perbedaan lagi jg 

  

to pada minat peringatan Mi iradi 
ngan Ikada. — (IPPHOS). 

  

hari raya Lebaran j.a.d., 
mengemukakan kesukaran? 

daknja dirundingkan berdasar- 
kan keadaan perusahaan... Ant. 

DJAWATAN GEDUNG2 
DAERAH ADAKAN 

PERSETUDJUAN 
BERSAMA 

Dengan SBPU Konsulat. 
Dalam perundingannja antara 

wakil2 Djaw. Gedung2 Negara 
Daerah Jogjakarta dengan SB- 

  

Togfotanwa 

  

WANITA2 RRI DAN HARI 
KARTINI 

Berhubung dengan adanja hari 
Kartini tanggal 21 April jang 

akan datang para pegawai Wa- 

nita akan mengadakan peringa- 

tan sekedarnja bertempat  di- 

studio ketjil RRI Setyodining- 

ratan 6. Selain bersifat atjara2 

Chusus untuk “mereka sendiri, 

pada hari Selasa jang akan da- 

tang mulai djam 10.00 hingga 
djam 12.00, mereka mengadakan 

pameran “untuk umum jang 
akan digunakan kesempatannja 
memamerkan hasil2 pekerdjaan 

tangan mereka serta hasii ma- 

sak2 “memasaknja, djuga dise- 
diakan buffet untuk para pe- 
ngundjunsg, sedangkan bagi pe: 

gemar lagu2 baik barat maupun 

Indonesia, dibuka 'kesempatan 
pada waktu itu djuga menga- 

djukan permintaan? lagu,   PU Konsulat Daerah Jogja te- 
lah ditjapai suatu keputusan 
pihak pimpinan Djaw. “Gedung? 
Negeri Daerah Jogja menjetu- 
djui memberikan uang lembur 

kerdja, harian) jang bekerdja/di 

nas di-uitvoeringen dan G.O, se 
dang besarnja uang lembur di- 
sesuaikan dengan peraturan jg 
ada, 
Pimpinan Djawatan tersebut 

akan mengusulkan kepada Pu- 
Sat. tentang perluasan pendjem- 
putan dengan . kendaraan dari 
Djawatan. Tentang hal ini 
ketegasannja tergantung pada 
djawatan Gedung2 Pusat. Se- 
dang pendjemputan buruh de- 
ngan pickup akan diteruskan 
-sampaj ada pembagian sepeda 
jang merata. Kongsen sepeaa 
bagi mandoiZ untuk dinas atau 
bagi pegawai jang dipandang 
perlu akan xlimintakan kepada 
Pusat, Tundjangan sepeda bagi 
mereka jang. memakai sepeda 
sendiri untuk dinas akan diba- 
jar setelah uangnja diterima da- 

-geri Daerah Jogja setudju tun- 
djangan sepeda diberikan ter- 

hitung mulai 
keluar. 

Pimpinan djawatan tadi setu- | 

Gdju upah hari Minggu tetap di- 
bajar sesuai “dengan Undang2 

Kerdja ajat 2 sub B. dan menje | 

tudjuj untuk mentjukupi alat2 | 
kerdja, untuk keperluan G.O. se 
Gang pelaksanaannja berangsur 
angsur dimulai pada tanggal 1 
Djuli jang akan datang. Ten- 
tang hak perlop akan dirunding 
kan echusus dengan Perburuhan, 
di Jogja. 

kepada buruh (pegawai dan pe- | 

ri Pusat. Djawatan Gedung2 Ne | 

sa'at peraturan | 

Hasil pameran hari Kartini 
itu dimaksudkan oleh pegawai2 

wanita RRI untuk disumbang- 
kan kepada usaha2 sosial. 

MURID2 S. T. NEGERI 
CONTRA WK INSPEKTUR 

TEHNIK 
Ketika sdr. Gunawan dari kan 

tor Inspeksi Pengadjaran Teh- 
nik Daerah Djawa Tengah mem 
berikan pendjelasan2 sekitar ' 

sekolah “tehnik timbul suatu 
ketegangan jang mengakibatkan 
gagalnja maksud mendjelaskan 
soalnja kepada para murid S.T. 

Negeri Djetis Jogja. Kedjadian 
itu terdjadi kemarin pagi ber- 
tempat disekolah S.T. di Djetis. 
Oleh utusan kantor Inspeksi 

Pengadjaran Tehnik Daerah 

“Bentjaken” dengan 
reservefonds 

Djawaban Pemerintah 
| Daerah mengenai reserve- 

fonds pada hari Selasa jl, 
seperti diketahui tidak me- 

| Mmuaskam, Salah satu sebab 
| menurut anggota2 karena 

sikap Pemerintah jang “se- 
olah mentjari perlindungan 
kepada Gubernur Militer, 
menimbulkan kesan - bah- 
"wa Pemerintah tidak be- 
rani terus terang dan 
hendak membersihkan diri, 
Sebab jang diharap2Kan pa- 
ra anggota jalah supaja Pe- 
merjntah suka memberi ke- 
terangan siapa orangnja jg 
memutuskan dan bertang- 

gung djawab itu. Tetapi pa- 
da hari Selasa itu djawaban 
jang tegas tidak diberikan, 
ketjuali didjawab dengan : 
»semua, itu jg bertanggung 

djawabh Gub. Militer” 
Oleh karena itu dalam 

pemandangan umum para 
anggota menduga, bahwa 
ada apa2 jg tidak djudjur di 
belakang pengeluaran uang 
reserve-fonds itu. Malah sar 
Brotoharsojo ' mengusulkan 

supaja soal reserve-fonds 
ini segera dibereskan, dja- 
ngan sampai uangnja dibu- 

at ,,bantjakan” lagi seperti 
jang sudah2.       

Djawa Tengah membatasi diri- 

nja dalam batas2 kompetensinja. 
Akibatnja ialah para murid 

bubaran, dan tidak mau mende- 

ngarkan lebih landjut, 

Sementara itu diperoleh kete- 

rangan, bahwa pihak utusart ta- 

di pagi hari ini sedia memberi- 

kan pendjelasan2 lebih landjut 

dengan maksud  mendjernihkan 
suasana.   Djawa “Tengah - dibentangkan 

susunan pendidikan tehnik jang 

berlaku pada. dewasa ini, setelah 

ada kata sepakat sesudah pen- 

| djelasan2 diberikan kemudian di 

langsungkan dengan tanja dja- 

| wab dengan para murid. Dalam 
| kesempatan itu dari pihak .mu- 
rid diadjukan 9 orang jang akan 
mengadjukan  pertanjaan2-nja 

| Tapi baru sampai pada 5 perta- 
njaan sudah terbit perbedaan 

pendirian antara murid dan 
|utusan kantor inspeksi tersebut 

diatas. Pada dasarnja peristiwa 

| tersebut timbul, karena ketidak 
| puasannja pihak murid meneri- 

| ma djawaban2 dari pihak utu- 
| san tadi. Sedang pihak sir. Gu- 

nawan selaku “utusan Inspeksi 
' Pengadjaran Tehnik Daerah 

  

  

. Menteri Dr. Bahder Di ohan : 
    

ra lain agar-Pemerintah mem- | 
Lebaran |j 

'kepada pegawai2-nja paling se- | | 

ialah sedikitnja Rp.50,— | 

Y 

dan agar madjikan |” 
memberikan. paling | 

|nja didaerah Kalimantan “Ba- 
rat Menteri Bahder Djohar 
menerangkan bahwa - banjak 
soal-soal umum seperti  di- 
daerah lain jang harus diperha- 
tikan, tetapi apa jang dilihat 
di Kalimantan Barat banjaklah 
keistimewaannja. Ditambahkan 

nja, bahwa. apa jang - dilihat 
dengan mata kepala sendiri se- 
karang sangatiah djauh berbe- 
da dengan apa jang pernah di- 
'bajangkan di Djakarta. Disam- 
ping rentjana akan memperba- 
njak sekdlah kedjuruan, 'Men- 
teri njatakan, bahwa 
kolah rendah. akan mendapat 
perhatian istimewa, 

KPKPKB jang banjak terha- 
dap daerah Kalimantan Barat, 
dengan segera akan didjadikan 
SGB, sedangkan mengenai tun- 

| tutan agar SGA dan SMA jang 

tadinja ditutap dibuka kembali, 
Menteri katakan. bahwa ita 
akan segera ditindjau dan SMA 

partikulir, jaitu satu?nja seko- 
lah landjutan jang ada: di Ka- 
limantars Barat, skan diusaha- 
ka- supaja diakui mendjadi se 
kolah negeri. 

djuga se- | 

5 Sekolah Rendah mendapat 

perhatian "istimewa 
Tentang kesan penindjauan-/ Supaja pemerintah ' menaruh 

perhatian terhadap pengadjaran 
didaerah ' pedalaman, Menteri 
katakan, bahwa dengan tidak 
bermaksud hendak menimbul- 

Kan rasa golongan2, memang 

dimaksudkan akan memberikan 

perhatian jang istimewa kepada 
usaha2 pendidikan suku Dajak 

tersebut. Lebih2 ditempat2  di- 

mana oleh penduduk ash itu 

telah dibuka dan didirikan se- 

|kolah2 darurat dengan biajanja 

jang dipikul oleh rakjat sendiri. 

Achirnja tentang kegiatan2 

jang dilakukan oleh segolongan 

bangsa asing disini jang pada 

waktu belakangan ini mendjadi 

pembitjaraan ramai di Kalimarn- 

tan Barat dan menundjukkan 

tanda2 ,menjimpang” dari apa 

jang telah ditentukan, dikata- 
kan oleh Menteri bhw. instruk- 

Si jang pernah diberikan telah 
salah ditafsirkan, sehingga ter- 

dapat hal2 “jang harus segera 
Gitindjau kembali. Hak itu perlu 

“diselesaikan dengan sebaik2nja 

'ini Kementerian P.P.K. segera 

        

perasaam 
dengan tjara apapun.djuga, dgn 
sendirinja kita tjenderung dju- 
ga akan nama2 dan istilah2 jg 
sesuai dengan suasana dalam 

| zaman itu. Maka itu perkataan 
Belanda Universiteit kita ganti 
dengan perkataan Balai Pergu- 
ruan Tinggi. Setelah revolusi 

| bersendjata selesai (jang selesai 
baru itu sadja !), maka lamba't- 
laun timbullah keinginan untuk 

| menjesftaikan diri dengan adat- 
“istiadat internasional” (jang 
dimaksud “ialah adat-istiadat 
Eropa !) dan oleh karena itii ba- 
ik B.P.T, Gadjah Mada maupun 

  

B.P.T. Indonesia mengganti na- | 
dan | 

Penggantian nama. | 
itu tentu sadja disertai dengan | 

manja dengan Universitit 
Universitet. 

keterangan bahwa perkataan 
Uriversitit atau -tet itu lebih 
tepat daripada B.P.T..dsb......... 

Mengnya Universitit. 
Dalam mengubah perkataan 

Belanda Universiteit. mendjadi 
Universitif itu mungkin orang2 
Gadjah Mada dengan insaf atau 
tidak telah mengikuti ketjende- 

rungan bahisa Djawa jang bias 

jang dilukiskan dengan ei atau 
1 dan jang ditutup dengan kon- 
sonan itu mendjadi i, sehingga 
misainja sadja prys mendjadi 
pris, sawcijs mendjadi. sosis, 

praktijk mendjadi prakfik dan 
rerondheid mendjadi sertit (Du | 

Tu dipakaj orang Solo kalau se- 
dang minum minultan keras : 
sontit ! artinja : op Uw gezond- 
heta 1). . 
Mungkin oleh karena itu ma- 

ka. kata Belanda " Universiteit   
| bersendjata, maka sesuai dengan 

     
itu mendjadi Universitit,: dan 

senja mengubah suara Belanda. 

djadi fakultit, 

Mengapa Universitet, 
Di Djakarta, dimana penga- 

ruh Djawa tidak begitu besar, 
sekurang2nja diimbangi - oleh 
pengaruh Sunda, Sumatera dan 
lain2 daerah, dalam soal mengu- 

bah suara tsb diatas ada keragu 

mendjadi kualitet, praktijk men- 
djadi praktek,   
ri ketjenderungan itu, 'melain- 
kan daripada perbandingan ben- 

|tuk2' “internasional”  (artinja 
| Erona |) dari 
| asalnja perkataan Latin Univer- 
i sitas (Universitas Magistrorum/ 
Scolaritim. Universitas Seien- 
tiarum, Universitas Littpraram). 

Dari perhandingan itu terbuk- 
ti 
banjak dipakai oleh berbagai2 
negara ialah bentuk: universi- | 
tet, dan. untuk bagian?2nja ben- 
tuk : fakultet, 

Sebagai orang tahu, negara2 
Anglo-Saxon dan daerah2 jang 
ada dibawah pengaruhnja itu 

culfty, Negara Perantjis beserta | 
djadiahan?nja dan Negara Swiss 
dan Belgia (dalam daerahnja jg | 
herbahasa Perantjis)' memakai | 
bentuk Univergite-ratulte dan 
negara Belanda, Belgia (dalam | 
daerahnja jang “berbahasa Be- 
landa) dan Uni Afrika Selatan 
mernakai. bentuk . universiteit- 
facniteit, Menurut buku ,Inter-   national Glossary of Academic 
  

raguan, walaupun sedikit-ba-: 
njak ada ketjenderungan ke- 
arah 8.  Misalnja: kwalitbit 

Akan tetapi bentuk universi- ' 
tet dan fakultet jang dipakai di ' 
Djakarta itu bukaniah hasil da- | 

perkataan jang ' 

bahwa bentuk jang "paling ' 

memakai hentuk  university-fn- | 

  

Mendjawab pertanjaan  ten- |akan mengirimkan instruksi. —- 
tang permintaan suku Dajak ' baru2, — Ant. 

AAA KR Ti BA Maen, 

menentang Belanda | begitu pula kata facuiteit men-j Terms”, terbitan Federation 

plomees des Universites”, 1939, 
maka negara2 Finlandia, Sue- 

dia, Norwegia, Denmark, Sovjet 

Semuanja memakai bentuk jang 
tulisannja : universitet-fakultet. 

| (Polandia :  uniwersytet - wyd. 
giat). 

Boleh dikatakan bahwa pada 
galibnja oleh karena itulah ma- 
ka Djakarta memutuskan akan 

memakai bentuk universitet dan 
fakultet. 

  
Jang mana ? 

Oleh. karena baik Univ. Ga- 
djah Mada maupun Univ. Indo- 
nesia kedua2nja perguruan tings 
gi Negara, maka sebaiknja ke- 

dua?2nja Memakai 'satu bentuk 
“kata sadja baik untuk perguru- 

an tinggi seluruhnja . maupun 
untuk bagian2nja, Dapatkah di- 

tara mereka akan dapat menun- 
|djukkan budi: Itihur dan berani 
(mengalah dalayi soal ini ? An- 
dai kata kedua Znja tetap mem- 
pertahankan bentuk kata jang 
telah mereka, pakai itu, hagai- 
manakah sikap Pemerintah ki- 
ta ? Beranikkah Pemerintah me- 
ngambil salah satu dari bentuk2 
itu ? Ataukah sebagai kebiasa- 
an Pemerintah akan bersikap 

iwbidjaksana” dan mengambil 
bentuk la'im ? 

Bagainyanapun djuga, mudah- 
| mudahan Pemerintah akan mem 
punjai #fjukup kekuatan . dan 
keberanian untuk tidak mem- 

biarkan adanja perbedaan2 jang 
samassekali tidak ada gunanja 
diantara kedua Perguruan Ting: , 
gi itu 

  

! 

  

Idi 1 

kata Menteri dan untuk maksud . 

Internationale de Femmes Di-, 

Rusia Serikat dan Jugoslavia : 

harapkan bahwa. salah satu anu 

Pihak para murid tetap tun- 

: Guk pada peraturan sekolahnja 

sedang terhadap peristiwa ke- 

marin pagi itu dianggapnja su- 

atu kedjadian jang tidak mem- 

pengaruhi djalannja peladjaran 

selandjutnja, demikian pernjata- 
an murid sekolahan tersebut di- 
atas. 

. PANITIA 1 MEI GU- 
NUNGKIDUL 

Atas andjuran DPP SB Kem- 
pen, SB, Kempen Tjabang Gu- 
nungkidul kini telah dibentuk 
Panitya 1 Mej jang susunan se- 
bagai berikut : 

Ketua: Sdr. Darmowasito SB 
Kempen) Wk. Ketua : Sdr. Pra- 
wirosuwignja (PGRI), Penulis : 

Sdr. 2, Darsono (O.S-0), Keu- 
angan : Sdr. Tanisubroto' (SB. 
D.P.R 1 

Seksi2 terdiri darj 
ngan, Perdamaian, 
Perlombaan. 

SBKB MENJATAKAN 
PERBAIKANNJA 

Berhubung dengan adanja 
pernjataan protes keras £ 
terhadap sdr Prodjohandoko, 
maka Sobsi dan SBKB telah 
mengadakan koreksi terhadap 
pernjaiaan SBKB dan terhadap 
reaksi? jg tidak benar terhadap 
pernjataan tersebut. Pernjata- 
an perbaikan itu menjatakan, 
bahwa tuntutan SBKB jang ter 
tjantum dalam pernjataan pro- 
tesnja tanggal 20-3 termasuk 
dalam bab ,,/Menjatakan” sub 2 
jang maksudnja mengadjukan 

pertimbangan penindjanan ter- 
hadap kedudukan sdr Prodjohan 
doko sebagai anggauta DPD Ko 
ta Pradja Jogja dengan pernja- 
taan ini dihapuskan. Dengan pe 
robahan ini pernjataan protes- 
nja tsb. diatas tetap berang 
sung. 

Tentang utusan SBKB jang 
dikirimnja adalah kelandjutan 
daripala delegasi jang pertama 
,kali dan utusan2 itu telah djuga 
memenuhi sjarat2nja jang ha- 
rus mereka lakukan. 

SUSUNAN PANITYA 
»AMAL KORBAN 
BANDYJIR" »BRO- 
MO & SEPAKAT" 

Baru2 ini di Gandekan lor te-' 
lah terbentuk Panitya 
Korban Bandjir” jang diseleng- 
garakan oleh P.B. Bromo & Se-- 
pakat, jang  Susunannja sbb : 
Ketua Sdr. Paldjono, Wakil 
Ketua sdr. Sarwono, penulis ke 1 

dan ke-2 sdr. Sumarjono dan Su- 
trisno, keuangan sdr. Sie Tjing 

Ajj, Bag. Usaha sdr. Sie Tjing 
Aij, R.M. Wirjobroto, Sarwono 
Sebagai pelindung M.P.P. Ge- 
dong tengen, 

Hasil2 usaha Dara tersebut 
selama ini selain mendapat so- 
kongan uang dari pada para 
Dermawan dan mengadakan 
pertandingan bulu tangkis Amal 
jbl. djuga masih mengadakan 

| usaha2 lain jang sjah dan masih 
selalu dapat menerima sokong- 
an2 bantuan2 berupa Ta 
dari para Maya an, 

Tontonan malam ini 
INDRA : Target. Unknown”, 

Mark Stevens, Don Taylor. 

1 Penera- 
Sosiat dan 

  

SOBOHARSONO: ,,Goodbye My 
1 Fancy”, Joan Crawford, Ro. 

bert Young. 
SENI SONO : ,,Verboderi Liede-   ren”, (Lagu jg terlarang). 

LUXOR : ,,Cover Up”, William 
Bendix, Dennis O'Keefe, 

REK : se happens every 
i spring”, Ray Milland, Jean 
! Peters. # 

“RAHAJU: The Avengers" 
John Carroll, Adele Mara 

ETAN  BETENG: , Hugh 
Shod”, Robert Sterling, 
John Ireland. 

MURBA : ,,Bang Amat pulang 
kedesa”, Nayatie, Kusmana. 

. Ketoprak TRIMUDO . TOMO : i 
»Pangeran Darpo”, 

Ka 

,Amal 

  

L 
4 
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|. Mazet jang” 

3 SN 

Peataa Kabarnja. Ne 

  

  

“IKATAN DINAS 
Pada Sekolah? kesenian 

tani TAP Surakarta telan | M5 
konperensi | 

ajawatan kebudajaan Kemt. P' 
dan K jang merupakan kon 
Jandjutan jang diadakan di L 
Pasar pada P 19, AN gan 

Hang aa itu uan : 
     

Png. ta pada hari 

ter kamer tsb. akan dipertun- 
djukan tjontoh chewan2 jang 
baik, adanja penjakit chewan, 

aa .dan beberapa matjam gambar 
| chewan.. , 

BUTUH GURU 
“3g Sa 'kantor penempatan tena- | 

"dilangsungkan di “Solo 

Tae 

- senheim lg 

2 raga 

. Kok, ialah: 

| "ga daerah Surakarta didapat ka. 
| bar, bahwa berhubung dgn dibu. | 

| | bagai Bupati di 
“Berhubung dengan itu oleh | 

| resepsi per 

  

| naga guru. Sebanjak 3 buah Se- 
“(kolah Rakjat VI dan 15 buah 

  

Sea di. kot Ih t Wi 1 
Imei di Solo terdiri dari: 

al -cen organisasi, jalah 
seba HISBI . SOBRI” 12 

massa torganisasi, pengusaha2, 
wanita, pemuda, Peladjar Ke- 

! jaan: 5 Partai2, jalah: Par 

iyah Aa Bea, PS 
3/SS2 diluar 

. SB. Kempen 
STA dan 36 

(Kor), 

  

   

   

   

| Naat 
jadi Bupati Blora. 

Didapat kabar, bahwa sdr. Su- 
djono,. sekretaris Residen Sura- 
yakarta kini telah diangkat se- 

Blora. j 

katana: karesidenan Surakar- 
Sabtu malam jg 
akan diadakan 

n bertempat di 
kembar Lodjiwetan Solo. — 

akan datang, 

  

(Kor), F 

H5 Kebumen 
“3198 MURID HANJA 

45 TENAGA GURU 
Didapat. keterangan, bahwa 

didaerah katjamatan Sruweng 
kabupaten Kebumen, kini tera- 
sa sekalj adanja kekurangan te 

Sekolah Rakjat III dengan mu- 
rid 3196 orang, hanja mempu- 
njai 45 orang guru. — (KR).     2 tuhkannja tenaga guru didaerah 

kabupaten Wonogiri kini di kan- 
tor tsb. “diadakan pendaftaran 
Hi ke ingin mendja- | gi mereka jang Ae ah DILANTIK bat pekerdjaan sebagai guru.: 
Mereka jang diterima ialah jang 
telah beridjazah SMP atau seko- | 
Jah guru 4 th, Sedangkan guru | 
jang dibutuhkan “kl. ada 200 
orang. Jang ingin Sa APN, 
harus datang sendiri. 

PUTUSAN2 KONGRES 
SEP 7 
Keputusan Pokok 

ta 15 Resolusi di- 

telorkan. 1 
Kongres Sarekat Buruh Tn 

tjetakan seluruh Indonesia jang 
ba- | 

. Fu2 ini, antara lain telah me- 

. ngambil : 3 (tiga) MEN DaAN po- 

1. Mengesjahkan “En 
umum Putjuk Pimpinan 
SBPI tentang : organisasi” 
“sosial, ekonomi - upah dl. 

2. Mengesjahkan Peraturan 
Baru (garis Perdjoangan | 

“1 aa aa 2 

    & 

ko, dan n Sulastri, 

Pelindung bupati Purworedio, 
.penasehat Major Panu- 

eionstisi | baruz   en » ewean Dp. Biak 

(sembilan belas) anggauta. 
Kongres telah mengesjahkan 

 djuga D.P. Pusat Harian, jang 
susunannja sbb.: 
Sekretaris.umum 1: Bunadi, 

'Secretaris umum II : Sumarto, 
Sekretaris organisasi : Sutarto, 

Secretaris pen. - pendidikan : Su. 
. Fijanto, Secretaris Sosial-eko- | 

nomi : Abdul 'Rachim, Secreta- 

Ls: Perbendaharaan : Bambang 
Secretaris Kebudajaan - olah- 

Sumadi. 

Kongres menghasilkan djuga 
15 (lima belas). menahu — Te 1 

| MEI DI SOLO 
“Beajanja Rp. 20.000 ? 

Pada rapat pleno Panitya 1 
Mei di Solo baru2 ini, antara ia- 

in telah menjetudjui prograni 
minimum jang diadjukan, 

fosax dalam 2 Damon 

Antara lain skan, utk 
membatalkan atjara ziarah ke 
makam Ngalian (makam Air 
Sjarifudin cs), karena tidak di 
izinkan oleh jang berwadjib. 

Telah ditetapkan pula beaja | 
peringatan 1 Mei jang akan | 
datang sebanjak Rp. .145.000,— 
sampai Rp. 20.000,—, jang uang 
nja akan dipungut dari tiap2 
anggaita. S.B. Rp: I—— 

SBPI, jang terdiri dari 19! 

Purworedja 

— PANITYA/PON III 

Bertempat di pendopo kabupa- 
ten Purworedjo telah dilantik 
PON III kabupaten Purworedjo 
oleh Major Sukarjadi wakil ke- 
tua PON III daerah Kedu. 
“Susunan pengurus Panitya 
PON terdiri ketuaT Sdr. Paniu- 

aji, ketua II: Turki Tjokropra- 
wiro, penulis Sunito dan Sam- 
songko, bendaharj Kamari dan 
Achmad, kepala bagian Usaha: 
Samsi, perlengkapan Sumarto- 

4 no, technik . udjio, penerangan 
| Samsul Bachri, kesehatan Dr. 
awas dan Jai Bean dan ba- 

n wanita: rJowratmo- 

Nuratri 

  

Gju, Patih, Pratikto dan Moh. 
Singgih kepala Polisi. — (KR). 

5 ORANG DITANGKAP 
Dalam suatu penggeledahan ig 

dilakukan oleh jang berwadjib 
didesa  Baledono “Purwor edjo 

ni an ditangkap A. bin 
M, S bin KSM Kia: DjS t 

| didesa Sido Smijo dan Kjai R4   

Lkartjis D.K.A. 

  

“Roda Ma 
PPDS), 

Diantaranja 3 orang jang ter. 

' .Gngganta | 

gawai Kantor Urusan Agama 
kabupaten Purworedjo, Semen- 
tara . itu “didapat keterangan, 

S. dan A bin Dj. desa Baledono 
setelah didengar keterangannja 
kemudian PERAN OAOE pkan 
kembali. — (K : 5 

Mag Ketan 
x 

».. BUKA 
Djembatan Liwung diatas ik 

    

  

    

 Bogowont jang mendjadi 
.. penghubu lalu lintas antara 
Bea Jogja melalui Ka | 
ligesing, patah ketika pe- jang 
rang jang lalu, kini hampir se- 
lesai diperbaiki. Beaja untuk 
perbaikan itu sebesar . -Rp. 
600.000.-—- telah disanggupkan 
oleh Pemerintah provinsi ng 
wa-Tengah, tetapi sampaj Se- 
karang ini uang tersebut men- 
djadi ,,matjet” hingga. Peme- 
rintah daerah kabupaten Pur- 
woredjo berusaha sendiri guna 

menjelesaikan @jembatan itu. 
Djembatan . itu. penting sekali 
bagi hu! an antara Kalige- 
Sing dan daerah Jogja, karena | 
sekarang perdjalanan harus me. 
lalui Bagcicn djarak 20 KM le- 
bih djauh, — Ant. 

D. K.A. “DIRUGIKAN 
Rp. 75.000,— 
Komplotan kartjis palsu. 

- Pengadilan Negeri Surabaja 
memeriksa perkara pemalsuan 

(OJS).. Dalam 
perkara inj tersangkut 11 orang 
jaitu 6 orang kepala kondektur, 
3. orang kondektur 2 orang pe- 
kerdja salah satu per ati 
di Surabaja. 

Pendjualan kartjis2 palsu “tm 
seperti dituduhkan kepada para 

  

terdakwa telah dilakukan anta- | 
ra bulan Djanyuari dan Djuni 
tahun 1951, dan karena pemai- 
suan itu DKA dirugikan kira? 
Rp.: 75.000:—. Pagi ini mulai 
diperiksa P. dan M., 'keduanja 
pekerdja pertjetakan dan 3 
orang kondektur. Pada 5-orang 
tersebut jang berwadjib telah 
menemukan sedjumlah“kartjis2 
palsu jang masih disimpan. di- 
antaranja dirumah P. terdapat 
25.900 lembar  kartjis Dalam 
pemeriksaan itu 5 orang terse- 
but mengaku apa 
dituduhkan dan 3 orang kon- 
dektur tsb. menjatakan, bahwa 
mereka berbuat demikian itu 
atas perintah 6 orang .kepala 
kondektor tsb. 2 Orang peker- 
dja pertjetakan itu mengakui 
telah menerima masing2 2 
dari harga pendjualan karijis 

palsu jang mereka tjetak. 
“Pemeriksaan masih dilandjut- 

kan. — Ant. 
  

| Stevenson di ae basa : 

DLAI STEVENSON, 

| Kepada pers ia menerangkan, | 
bahwa rakjat i 
dari, bahwa di Malaya sedang 
berkobar peperangan, akan te- 
tapi tidak mengetahui kea 2 
disekitarnja petjahnja pepera- 
ngan itu. Mereka tahu, bahwa 
peperangan ini adalah pepera- 
ngan jang lama dan sulit an- 
tak melawan komunisme, 

“Atas pertanjaan, apakah A- 
merika Serikat menurut penda- 
patnja- dapat membantu usaha 
menstabilkan harga2 timah dan 

|karet, jang sangat menggeli- 
sahkan rakjat Malaya, Steven- 

'ka Serikat sendiri sedang .pu- 
sing menghadapi kenjataan, bah 
wa rakjat Amerika harus mem- 
-bajar padjak jang tinggi sekali.   

  

    
   

"EN seorang 

Banyiani "ES srEn    b 

1 Bea at tai bana rakjat 

"Sta Team 

ENS Y:- Profesor dalam Kimia So- 
sial dan Preventief dari Yks Gueen's University di Belfast, 

Irlandia Utara, telah membuka Suatu kuliah ulangan buat pa- 
ra dokter kesehatan 

hatan bagi ma 
Services to the € 

Setelah: tjeramah i i 
dilandjutkan dengan MANIA 
raan mengenai sendidik kes 
hatan dan pemberantasan .pe- 
njakit malaria, jang diikuti olen 
anggota2 rombongan jang ber. 
ikut: 

set dari perguruan tinggi Ge- 
neya, dan Prof. Boyce dari! 
“perguruan . tinggi aehigan 

t Dan 

Setelah suati tjeramah ji 
telah diutjapkan pula oleh Dr. 
Olla Olsson jang berkepala 
.Experimental  Hepatogtaphy”, 
Prof, Siwabessy dan Prof. Aulia 
dengan stafnja dari bagian? 
radiologie dan kesehatan tern, | 
mengikuti suatu BeR ya, 
:dengan Dr. Olson d Pos 

ang 2 

liling ini men TN 
radiologi dari Na dih: 
saluran? empedu dan gatblans. 

Dr. E.W.H, Croickshank, 

   

  

  

    

   

  

    

  

    

     

   

Dr. Stevenson, Dr. Gras- 

  

3 rah dalam sistim scoronary. 

    

difakultet edokteran d 
huah tjeramah jang Sae Ga Ta am n dengan se- 

akat S 
nilai usaha? kese- 

2. Value of Medical 

Yana bai tinggi . Aberdeen, 
Schotland, telah mengadakan 

| Hjeramah jang berkepala ,,The 
Soronary  Circulation”, dalam| 

| mana ia menundjukkan per- 
kembangan tjara2 
dipergunakan oleh para physio- 
logist dalam pertjobaan2 mere- 
(Ka untuk menetapkan faktor? 
jang menguasai peredaran da- 

  

Sk-berat diletakkan pada ba-| 
njaknja tjara2 jang telah ber- 
laku selama 20 tahun. Tjara jig 
terachir jang - memakai elek- 
'trisitet digambarkan dan dite-| 
rangkah kemungkinan2 pema- 
kajamnia berkeiaan dengan pe- 
njelidikan? dilapangan ini. Di- 

| tundjukkan pula hasil2 umum- 
.nja jang diperoleh dengan tja- 

.ra2 jang demikian itu. 
Sebagai landjutan dari tjera- 

| mahnja Dr. Cruickshapk mem-   ai pertundiukkan - film ,Cardiac| 
. Output in Man”. — Ant, 

menja- | 

“son menjatakan, bahwa Ameri-' 

jang telah/ 

tiuh 

Peperangan di Nan lama 

en saka! .— 

pemimpin Partai Demokrat Amerika 
Serikat jang kini sedang mengadakan perdjalanan di Ti- 

mur Djauh, pada hari Selasa ini tiba di Kuala Lumpur, Malaya. 

Amerika adalah pembajar pa 

djak jang paling tinggi diselu- 
ruh dunia. UP. 

JANG RENDAH . 

Laporan Dr. Holm. 

Dr. Johannes Hoim, kepala ba- 

gian penjakit paru2 dari W.H.O. 

menerangkan dalam konperensi 
?.B.C. daerah Pasifik di Manila, 
bahwa tidak lama lagi penjakit 
paru2 mungkin hanja terbatas 

(didaerah2 jang beriklim tropis 
sadja, Sehingga penjakit ter- 

sebut mendjadi penjakit daerah 

tropis semata-mata. 

Dalam laporannja kepada kon- 

perensi, Hoim menjatakan, bah- 

wa hampir disemua negara jg. 

beriklim sedang”, angka ke- 

njakit tuberculosis makin lama 

| makin menurun. 
Untuk memperkuat pendapat- 

nja.itu Holm antara lain me- 

ngemukakan, bahwa taraf. hi- 
dup didaerah-daerah tropis pada 
umumnja lebih rendah dari pada 

didaerah-daerah . jang beriklim 
,sedang”. Dalam hubungan ini 

mempertinggi taraf hidup, di- 
samping mempraktekkan teh- 

nik2 membrantas ABC. — UP. 
  

Mn 23 s3 
Dunia sana sini 

k Dr, G. Young, pembantu 
Uskup Canberra menjarankan, 
supaja mulai sekarang didjalan- 
kan aturan baru jang. memho- 
lehkan orang2 Asia memasuki 
Australia.: 

x Vincent Auriol, presiden 
Perantjis menurut sk Le Monde 
tidak akan mentjalonkan diri 

lagi dalam pemilihan 
bulan Desember jad. 

t John Holland, P. M. Selan 

dia Barn dalam bulan  Djuni 
jad. akan mengundjungi Pakis- 
tan & Sailan. 
Lk Charles Wilson, Menteri 
Pertahanan “Amerika Serikat, 
kemarin tiba di Frankfurt da- 
Jam "rentetan pemeriksaannja 
atas pasukan2nja di Djerman 
Perantjis Austria, Italia dan 
Afrika Utara. 

x Mahkamah Tinggi, Amerika 
Serikat menunda keputusannja 
tentang perkara  suami-isteri 
Rosenberg sampai tgl, 27 April 
ah asean datang, 

  
“ 4 

sebut belakangan ini adalah pe- | 

bahwa pada esok. harinja, telah f 
ditangkap pula orang bernama | 

» st 12 

DJEMBATAN LIWUNG DI | 

beli pabrik2 tersebut disebah- 

jang telah | 

“Vaksentra!?” 

TBC DAN PENGHIDUPAN 

matian jang disebabkan oleh pe- | 

ia menekankan pentingnja usaha, 

presiden 

— KEDAULATAN 

     
     

  

    

  

RAKJAT” 

  

  

  

      

      
              

      Kep 
Pesekken” Bisbwer telah 

meminta kepada Kongres supaja 
mengesjahkan pendjualan pa- 
brik2 karet buatan jang kini 
dimiliki pemerintah Amerika ke. 
pada orang? partikelir:. Pabrik? 
tersebut dibangun dimasa sesi- 
dah achir perang dunia, dan ki- 
ra2 menghasilkan “23 karet bu 
atan jang digunakan oleh Ame- | 
rika. ' 

| Keputusan itu menurut para 
wartawan mau tidak mau akan 
menguntungkan penghatsil2 ka 
ret asli dj Tanah Melaju dan 
Indonesia, karena fihak parti- 

kelir Amerika akan segan mem   kan (banjak menderita kerugian. 
1 BBC: 

K ongres 03 : 

—. Putusan? kongres jang 
d terpenting, 

Keputusan? terpenting jang 

telah diambil kongres dan  di- 
umumkan pada malam resepsi 
itu ialah  SBLGI Telaga ”non- 

, Mengambil mosi nasionalisasi 

1. Pemerintah supaja. denga 
segera menasionalisir setja- 
ra naasting seluruh perusa- 
haan2 listrik dan gas dengan 
sekali gus, baik jang 1007 
'modal  partikulir maupun 
jang . merupakan perusaha- 

Grijven). 5 

2. SBLGI tidak mengnendaki 
adanja perusahaan? listrik 
dan gas jang dikuasai oleh 
daerah2 otonom. 

3. Pemerintah supaja dengan 
segera membentuk panitia 
pelaksanaan nasionalisasi pe 
rusahaan  iisirik dan gas, 
Gan daiam panitia tersebut 
baik dipusat maupun didae- 
rah2. duduk . pula ' wakil2 
SBLGI, 

4» balam penjelenggaraan'" na- 

'(ONGRES SBLGI ke-2 jang dilangsungkan di 
L fanggal 11 samvai 144 telah diachiri dengan pertemuan 

resepsi bertempat digedung Adhuc 
mendapat kundjungan wakil? Kementrian Pekerdjaarn Umum 
dan Kementerian Perkuruhan, wakil? partai dan organisasi. 

. 

jai Djanuari 
br supaja madjikan 

sebagai berikut : j GS ana mempan aan 

  

    

  

an tjampuran (gemengde be- |. 

  sionalisasi perusahaan listrik 
dan gas hendaknja merupa- 
kan perusahaan negara jang 
mempunjai hak otonomi da- 
lam hal menentukan politik2 
Ye ata dan Kep Ora 

15. Dalam susunan perusahaan 
listrik dan gas negara supa- 
ja dinjatakan dengan tegas, 
bahwa SBLGI diberikan hak 
medezeggingschap, agar su- 
paja dapat lebih memberikan 
sumbangan tenaga dan per- 

| tangguargan djawab dalam 
memperkembangkan perusa- 

haan2 tersebut. 
6. Sebelum nasionalisasi dilak- 

sanakan, supaja Pemerintah 
mengusahakan agar tenaga2 

potensi nasional jang ada 
dalam perusahaan listrik dan 

. gas ditempatkan dalam ba- 
gian2 perusahaan jang per- 

ting. 
7. Bilamana nasionalisasi peru- 

sahaan2 listrik dan gas ti- 
dak dilaksanakan selambat- 
lambatnja pada permulaan 

tahun 1954, m 
akan mengambil sikap jang 
tegas dengan menanggung 

segala konsekwensinja. 
Resolusi. 

1, Penggantian harga jang 
akan dilakukan oleh Peme- 
rintah 'supaja diusahakan 
dengan  tjara  berangsur- 
angsur, dalam tempo paling 

pendek 10 tahun. 
2. Pada, waktu peralihan, peng- 

hasilan buruh tidak boleh di- 
rugikan. " 

3. Guna menghadapi nasionali- 
sasi supaja Pemerintah mu- 
lai sekarang mempersiapkan 
'kader2  sebanjak mungkin, 
baik dalam lapangan tehnik 
maupun administrasi, 

4. Pemerintah supaja memper- 
banjak pengetahuan dalam 
sekolah2 tentang ilmu kelis- 

« trikan dan gas agar supaja 
perkembangan elektrifikasi 
dalam segala lapangan da- 
pat dilaksanakan dalam 
djangka waktu sependek- 
endeknja, 
engenai sosial-ekonomis men 

desak Pemerintah supaja sege- 
ra melaksanakan peraturan ga- 
dji baru dan mengangkat pe- 
gawai2 jang berhak dan belum   mendapat pengangkatan, kepa- 

a SBLGI. 

P, J. M, Presiden Sukarno se 
dang memperhatikan satu 
moment dalam, pertamdingan an 
tara Kes. P.S.S.I, lawan 

' Persidja jang dilangsungkan di- 
lapangan -Ikada. — (IPPHOS). 

   

   
       

  

     

    
    
    

      

   

     

  

     

  

        

    

       

        
       

  

      
      

   
   

   
    

   
     

Kes. 

Insiden Inggris & Saudi 

Arabia di Bureimi 

Perang ketjil terdjadi 

YTERIMA laporan di Lond »n, bahwa "perang ketjil” telah 

Ni an dioash Bureimui, 

rah perbatasan antara Saudi Arabia 
suatu osse jang letaknja didae- 

dan  Wilajah Sheikh? 

Oman, suatu daerah jang »dilindungi” Inggeris. 

Diterangkan bahwa seorang 

opsir Inggeris memimpin 6pera- | 

si, untuk  memblokade djalan2 

jang menudju kedesa Hamasa, 

salah satu diantara 8 buah de-| 
- - 8 2 

sa jang merupakan oase Burei- 

mi, untuk mentjegah pengang- 
kutan bahan makanan bagi ki- 

Nasionalisasi Perusahaan . 
Gas- Listrik P3 

- Harus dilaksanakan paling lambat 
permulaan 1954 

Djakarta dari 

Stat, Djakarta. Resepsi 

da pihak perusahaan (madji- 

kan) mendesak supaja menje- 
suaikan gadji pokok minimum 

buruh dengan peraturan gadji 

pegawai dan berlaku surut Mu- 

1953, tambahan 

hana. mengadakan peri ding- 
pihak buruh menge- 

pelaksanaan gratifikasi 1952. 
- Ant. : 

atkan, 
rambut. 

  

  
KARENA 

ra2 40 or ang Kebak Saudi A- 

rabia, jang menduduki desa ta- 

di sedjak bulan Agustus j1. Me- 

reka dipimpin oleh- Amir Turki. 

Menurut keterangan jang di- | 
peroleh di London, 2 diantara 8 | 

desa tadi — diantaranja . Ha- 
masa — termasuk wilajah Sul- 

tan Masgat & Oman sedjak ta- 
hun 1869, sedangkan jang 6 bu- 

Tah lagi merupakan bagian dari 
wilajah Sheikh Abu Dhabi, ia- 
lah salah satu diantara Wilajah 
Sheikh2 Oman, jang oleh Ing- 
geris disebut "Trucial Coast”. 

Menurut perdjandjian persa- 

habatan antara Inggeris dan 
Saudi Arabia tahun 1951, Sau- 

di Arabia tidak akan bertja 
pur tangan dengan daer 
Sheikh2 dipantai Teluk Iran dan 
akan menghormati status guo, 

sampai  tertjapai penjelesaian 
terachir Pihak Inggeris menga- 
takan, bahwa Saudi Arabia ke- 
tika bulan Agustus j.l, melang- 
gar status duo, dengan tjara 
mengirimkan ke - empatpuluh 
orang tersebut tadi ke Bureimi. 

Setelah perundingan - antara 
Inggeris dan Saudi Arabia meng 
hadapi djalan buntu, maka keti- 
ka tanggal 2 April jang lalu. 
Inggeris menjampaikan nota 

di- Djiddah, dalam mana anta- 
ra lain dinjatakan bahwa Ing- 
geris menganggap dirinja ber- 

hak sepenuhnja untuk bertin- 
dak — UP. 

BRYLCREEM 
mengandung minjak? 

jang murni dan bahan? jang mengu- 
jang mentjegah keringnja 

  

   

   
memberi tjahaja jang 

indah pada rambut dan selalu me- 
meliharanja sehati. 

selamanja menang- 

gung 
rambut sehat selamanjaj itula 
nangan berganda dari obat rambut 

kese- 

jang sampurna. 

    

| 
t 

| 
! 
' 

PE PET MT “au NT 

  

PErraN DINGAN 

  

  

rambut rapi dan 

Ninek Sukiman Hukum 
Mimiek Hukum 

2 
3 
4 

"Lempar tjakram: Kaculteit 
i 
2 
3 

4 

Djuara 1 : Faculteit 
Djuara II » Faculiteit 

Djuara HI 1 Faculteit 
Djuara IV 1 Faculteit 

PUTERI. 
"100 M: Faculteit 1 
1. Ida Saelan Sastera 14.3. 

2. Pratiwi Techniek 14.4. 
3. Roedjiwati Sastera . 14.8. | 
4. Mimiek Hukum..16. 

Estafette : 

A1. fac Sastera 60.8 ' 

2. face. Hukum 654. 

3. fac. Techniek 68.2 

Lontjat djauh :  Faculteit M. 

1. Pratiwi Techniek 4.61 

2. Roedjiwati Sastera 4.15 

3. Ita Juhita Sastera 4.06 

4. Soedewi Hukum 3.18 

Lontjat tinggi 1 Faculteit M. 
1. Soemiati Sastera 125 

12. Soetatmi Kedokteran 1.20 / 

'8. Mutiarawati  Sastera 1.20 
4. Hardjanti Hukum 1.20 

Lempar lembing: Faculteit M. 
1.. Hartijah Sastera 22.31 
2: Wastuti Sastera 22.19 
3. Umi Mariani 'Techniek 15.84 : 
4, Rati Techniek 11.77 
Lempar peluru: Facultiet M. 
1. Ellij Saelan Sastera 7.81 

Hartijah Sastera 7.51 
6.36 
5.59 

M. 

Hartijah Sastera, 22.69 
Pratiwi Techniek 22.41 
Harini Hukum: 17.56 

.. Ita Juita Sastera 17. 

|pureka. 
160 M : Faculteit 
1. Soelaiman Techniek 11.3 
2. Soertia . Hukum “11.5 

8: Rasman Su- 
darto Hukum 11.6 

'4. DickijMukardi Sastera 11.8 

200 M : Faculteit 
1. DickijMukardj Sastera 24.7 
2. Usman A Techniek 25.1 
3. Soehagi Sastera 25.5 
4. Hendro Hukum 28. 

400 M : Faculteit 
1. Soenarto 'Sastera 58.1 
2. Martono Sastera 59.6 
3. E. Husain Hukum 61. 

4. Baroto Hukum 62 

1590 M : Faculteit 
1. Soenarno Hukum 5.75 
2. Soekijat Sastera 5.84 
3. Serta Sastera 5.21.5 

Estafette : 
1. fac, Sastera 46.6 
2: “fac. Hukum 47. 
3. fac, Kedokteran 50.7 

BRYLCREEM 

  

BRYLCREEM- 

    

HALASIAN 8, 
Mena 

     

Pertandingan antar facultair 
athletiek antar facultair jang dilang- 

sungkan di Kridosono baru? ini telah berhatsil sbb. : 

Sastera angka 226. 
Hukum angka 149. 

'Techniek angka 104. 

Kedokteran angka 64. 

(Lempar Rambing: Faculteit M. 
| 1. Soertia Hukum 43.75 

2, Djalal Soe- 
| radi Kedokteran 38.40 

3. Nur Tjahja Sastera 38.12 
(4. Soetrisno Hukum 37.70 
(Lemparpeluru: Facuteit M. 
LI. Soetrisno Hukum 10.40 

2. Darisman Sastera . 9.56 
3. Hudiono Kedokteran “9.14 
4. Anggoro Techniek 8.89 

| Lempar tjakram: Faculteit M. 
"11. Soetrisno Hukum 33.40 

2. Soewita Sastera 28.30 
3. Nur Tjahja Sastera 25.57 
4. Harno Hukum 24.90 

Lontjatdjauh:  Faculteit M. 

(1. Soertia Hukum 6.22 
2. Dasundadi Sastera 6.01 
3. Bawono Kedokteran 5.95 

| 4. Soepono H Kedokteran - 5.80 

| Lontjat djangkit: 

! Faculteit M. 
r1l. Soembardjo Techniek 12.90 
12. Kustidjo Sastera 12.20 

3. .Arma Abdullah Sastera 11.97 
|L4. Harno Hukum 11.80 

Lontjattinggi: Faculteit M. 
1. Soembardjo Techniek 1.80 
2. Tistomo' Sastera 1.75 
3. Dasundadi Sastera 1.65 
4. Bawono Kedokteran 1.65 

| Lontjat galah: Faculteit M. 
1. Soertia Hukum 3.20 
2. Soembardjo ' Techniek 2.70 
3. Soeharna Hukum 2.60 
4. Setiadi Sastera 2.60 

P.B. AMUBA — P.B. GOL. 
DEN STAR 

Baru2 ini telah, berlangsung 
pertandingan persaudaraan bu- 
lutangkis, antara P.:B. AMUBA 
dengan P.B. GOLDEN STAR 
dari Tegal Panggung digelang- 
gang P.: B. AMUBA (Bausas- 
ran), dengan hasil 7-3 untuk 
tuan rumah. 
Pasangan sebagai 

    

' berikut: 

  

  

  
PB. Amuba PB: Golden Star 

Single: 
1. Hanafiah — Andang 2-1 
2. Sudardja — Muljono 0-2 
3. Rusli — Koh Ling t- 2 
4” Roni — Abdul Munir 2-1 
5. Muchtar — Subandana 0-2 
6.. Marjono Kon Tjien '2-1 
Double: 

1. Hanafiah/ — Andang/ 
Sudardja Koh Ling 2-0 

2. Roni) — - MasBany 
Marjono Narto 2-0 

3.: 'Marditata/ — Abdul Muhir 
Sidijono '« Tandono2-1 

4. Muchtar) — Muljonof 
Kisworo Sijono 2-1 

      

   

  

    

                        

    

    

  

  

CERTAIN | 
TAAT BATCHER, IIS 
HISINTENDED ji 
VICTIM, IS 
HIBING IN 
A GUEST Ne: 

CABIN, LAWYER | 
DEAN MAKES 
AN UNEXPECTED 
DISCOVERY AS 
HEGUESTIONS | Bg 
THE DAUGHTER | her 
OP His 15 

|cnrerarer !         

perempuan pen djaganmja. 

kan... sebab ikan      “alamin Yakin, bahwa Hatchor dkan 3 wplmbk 
dam bersembunfi didalam. ruang tamu, maka hd- 
kim Dean pergi kesana dan dengan tidak di- 
sengadja ia dapar menangkap keterangan sx 
suatu, waktu ta ' bertjakap2 dengan Vicki, ana? 

2 
yan 

— Makanja kau tidak mendengarkan temba- 
melindungi seorang 

polisi jang Ingin melihat saja digantung, 

STAND ASIDE CK You LE AND 
KING ARE GOMNG TO PAY FOR 
MEDDLING IN NY AFEANP SI 

Ta HE 

Bereiritat 
iki! Pamanmm dan King akan 
membajar denda dalam pers 
karaku ini, 

Na 3, 5 

Ul 
Z 

  
dtapingeu, Vic- 

  

— Ini ta? mungkin! 

   

  

na , 
  

ps: 

  

  

aa Dit» daan Bm Dean! 
Ruang ini seperti 

pondok tadi, kosong! 

 



        

“rat. Yad 

   
   
   
berkumpul dan ambil putusan 
mendesak agar 
bil tindakan jang sewadjarnja | Umumnja harga emas kwali- PA TT 
terhadap kebotjoran udjian. 3 S5 

jiam Dj | total ada 
TOT ora “Di Jogjakarta 1.300 
ALaku si mbah djudi tanja, apa | INDANG2 — NASIONAL 

ja masih diam-diam? 

  

   ih mudah 
   

KEMIS 16 APRIL 1959. 

  

   
- Di Djakarta tjalon penempuh | karta kemarin 
udjian wenghabisan S.M-A telah | harganja pun naik lagi diantara 

, Rp. 2000 perk peran dari pada. 
-Pemerintah am- | harga kemarin... LA ae - 

'tet A Rp. 38,50 dan B. 38,— per. | 
Igram. £ : 

cin menji- | Dalam risalah djawaban Men- 
'teri Kehakiman tentang perta- | 

“darurat. sudah .siap diantaranja 
dalam lapangan hukum tatane- | 
gara, lapangan hukum pidana, j- 
lapangan hukum perdata, lapa- 
ngan imigrasi, lapangan kepen- 
djaraan, lapangan pendaftaran 
tanah, lapangan oktrooi. -—- Ant.     

ulai ramai lagi 

Ka 

  

     

    
      
       

BLOEDDRUK 
ANN AT 

Pa te ULLN 
MENJEMBUHKAN: TEKANAN :DARAH-TINGGI. 

(ANTI HOOGEBLOEDDRUK) 

4 

Usaha? persiapannja her- 
| Gjalan terus, 4 

      
    

  

| 
BOLEH MAKAN GARAM b.t-L. | 

PN Na tai 

  

  | TEEN PAN Tia Ne njaan anggauta parlemen : Mr. «  Terdjual di toko-toko obat. » 

“kita- tunggu! «0 | Sunarjo mengenai usaha penie- es 2 
"Asal djangan saling tung9U | rintah membentuk undang2 na- | HY : 
menunggu, padahal maksudnja | sional diterangkan bahwa usaha | 1 tube Rp. 7,- 1 blik Rp. 16 - 
sudah sama? tahu, kata “ | menjiptakan undang? nasional ongkos kirim Rp. L,-. 

mBah. ( kitu kini sedang didjalankan." Pusat Pendjual 
KA Mu 

Berhubung dengan 5 orang 

Inspektur kementertan PPK ig 
»BOTJOR” itu Berabe djadi bt- | 
ngung apa obatnja supaja dia || 
ngan ibotjor lagi? — 

Kalau tatang Jang botior, || 

GAMPANG disumpel sama aspal. 

Katau Ba -botjar, disumpel 

sama susur. Lha kalau inspek- | 

tur jg 'botjor, mesti Gapakan? | 

Djawab mBah ia sae 

Iing2 dilepas dari peRerd an- | 

nja, Masa mesti dipertontonkat,
 

Shakacahun lor, biar 1.500 tjalon 

penempuh udjian Sergai 

njumpelnja dengan Susut?” | 

sih ja memang tidak perlu di- 

sumpel. Sajang susurnja, kan || 

? £ 

  

Jogjakarta 
— | 

UDJIAN TELEGRAPIS 
RADIO DIMULAI ME! 
Udjian2 untuk mendapatkan 

idjazah telegrapis radio klas 1 

atau klas 2 dan idjazah telegra- 

pis radio terbatas akar diada- | 

kan di Bandung pada permulaan 

bulan Mei jang akan datang. 

Surat permintaan untuk me- 

nempuh udjian2 tersebut diatas 

harus sudah diterima oleh Ketua | 

Panitya Udjian Markonis d'a 

Kantor Pusat P.T.T. di Bandung | 

'sebelum tanggal 25 April 1953, 

| disertai surat2 lahir atau "surat 

— 'nsal-usul atau surat bukti jang 

sah sebagai gantinja dan portret 

| Mpasfoto) 2 helai. 
“Bersama dengan Surat per- 

| Badan2 diperlukan sudah di- 
kumpulkan malahan : 

rantjangan undang2 / undang2 

PEMERINTAH KOTAPRADJA . 

“ Oleh Pemerintah Kotapradja 
langkan 
titipan sepeda: 

Da
 

at
 

Toko ,,ASTAGINA" || 
Kawatan 146 DS Surabaia. |(f 

i SAB 
  beberapa 

JOGJAKARTA. | di" 
—000-- : $ : S 

— 

  

na 

Kisah 4 penerbang Amerika jang ditawan oleh Djerman di 

| D nia ) Pengetahuan SAMPURNA | 

  

        
      

  

  

Ia in kertas Teks Ind/sid. 

  

ABI BALAMAN 4. 
smnenmamuan 2 Kang AM   

as Ne 

   
      

  

  

. djam 5. — 7.18 — 15, 

MULAI HARI INI: Li biar dengan 

TARGET UNKNOWN 1 
Mark STEVENS — Don TAYLOR. 

  

ah,          KEB 

     

. “bagaimana litjinnja Gestapo daerah Belgia 
“uantuk men- 

untuk memantjing penerbang2 ini 

dapat. gegevens2 Xi. ..L : 

Suatu fiba dari mula sampai achir memerlukan gedachte- 

concentratie jang tadjam. ae 

La mam T 

Lembaga Pendidikan Tertulis   
“Wotgandul - dalam 23 —- Postbox 151 

: Lagi-lagi kesalahan sebodoh ini! Ker 

. kit teliti! Sekali lagi kesalahan matja £ 

menesal aku akan terpaksa melepas 
2 nata Arena t 

djalah sedi- 
mini... 

Kau kelihatannja me- 
mang selalu lesu, Min. 
Tjebalah tjarikan JM 

— | sjaratt ah Maa pas 

    
   

Tuan marahi aku lagi 
sampai habis... . 
Kubikin lagi kesalahan f 
jang bodoh. 

     
     

   

    

  

    

     

  

     

  

      

        

     

  
  

  

  

        
    

SEMARANG. ! 
— 

Kursus2 meliputin KETEHNIKAN : | 3 | Kou kumIntakan nasehat pada Hadidjah. Kanda. 

Teh | t 4 Aku diber! nasehat masak pakai Palnboom kata- 
"1, Pengukur tanah : MasiniS g nja enuk- betul rasanja. pula banjak vitaminenja 

2. Ass. Opseter Bangunan . Ahli Motor Diesel “ 
3 

&. dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. 
5 . |   

1 
8 

. Opseter Bangunan 9. Tehnik Mobil 
4. Radio monteur 10. Ilmu Pasti 

11 
12 

    

5. Tehnik Elektro . Fotografie | 

6. Ahli Mekanik | Radio Tehnik dengan | 
an , praktijkbox. | 

  
Tidak diperlukan pendidikan permulaan dan buku - buku. | 

Keterangan / Prospectus diberikan dengan tjuma - tjuma. 

' 3 Ta 2 dil 

  

   
No: #/ tahun '53. 

: TEMPAT. TITIPAN SEPEDA: 
Jogjakarta akan dile- 

(ditebaskan) untuk lamanja setahun tempat? 

A. Dipasar Beringhardjo sebelah Barat-laut. 

B. Disebelah Selatan Pasar Beringhardjo- 
Hak sewa hanja dapat diserahkan pada perseorangan. 
Penawaran (harga sewa sebulan) dikirim dengan surat 
tertutup dan dilak, kepada: PANITYA PELELANGAN 
TEMPAT TIPIPAN SEPEDA di Balai Kota, djalan Nga- 
diwinatan No. 5 Jogjakarta. (Bg. Keuangan). 

   
|. PENGUMUMAN 
| Pentang : 

“atau 

  mintaan itu perlu dikirim ajuga | 

uang udjian sebesar Rp. 10. 

Si poswesel-kepada Kepala 

2 aa keunikan Kantor Pusat | 

PLT. di Bandung. Pada segi 
poswesel,  Supgja “diterangkan ' 

- maksud pengiriman uang tu 

Keterangan? jang lebih lan- 

djut dapat diminta dari kepaii- 

kepala kantorpos “dan telegrap 

setempat, demikian kantor Be: 

"sar Pos dan Telegrap Jogja. 
A 

  
- DJALAN2 RAYA LING- || 
« KUNGAN “D.K.A. il 

— TETAP DIPELIHARA 

Djalan dan Bangunan Jogja 

memberikan pendjelasan, bah- 

wa “pada pertengahan tahun 

1952 .telah mendapat perto-j 

Dari DK.A, Inspeksi 6 bag. | 

| 

Jogjakarta gambaran akan be- 

sarnja rentjana ongkos-ongkos 

guna perbaikan djalan2 diling- 

kungan D.K.A. dalam halaman2 

Lempujangan dan Tugu, ialah 

kurang lebih Rp. 1000.000,—.. 

| Pada dasarnja djalan2 tersebut 

digunakan untuk kepentingan 

lalu-lintas menudju atau kem- 

—bal dari stasiun, gudang atau 

kantor2 lain dari D.K.A. Tetapi 

karena djalan2 tersebut diguna- 

kan untuk kepentingan umum, 

maka oleh D/K.A. telah dibitjara 

kan dengan DP.U Kotaprudja |. 

Jogjakarta 

pemeliharaan djalan2 tersebut, 
sedangkan D.K.A. bersedia mem 
beri iuran beaja pemeliharaan 

jang dapat dibajarkan setahun 
| sekali dengan alasan buruknja 

keadaan djalan2 tak dapat di- 
terima oleh D:P.U. Kotapradja. 

Lepas dari soal2 tersebut di- 

atas didasarkan atas Kepenting- 

an umum soal-pengoperan Pe- 
meliharaan telah pula diadjukan 
oleh D:P.U. Kotapradja ke Ke- | 

menterian Pekerdjaan - Umum, 

jang dengan menesal hingga se- | 

karang belum ada djawaban 

atau pendjelasan, demikian ke- 

nenan selandjutnja. 
Perlu pula dikemukakan di- 

sini, bahwa untuk keperluan pe- 
meliharaan djalan kereta api, 

 gedun dan lain-lain dalam | 

daerah kami jang meliput: lin | 
Kutoardjo — Solo Djebres, Jo- 
gja — Palbapang, Jogja — Am. 

barawa dengan lin tjabang Se- || 
tjang — Parakan: Kedungdjati 

——- Solo Balapan, Kartosuro — 

rwosarj — Baturetno dan 

  

    

  

Kedumngdjat, — Ambarawa da- 

| lam tahun pengiridan 1953” 
| mendapat beaja Rp. 1.065.000,— 

jang beaja pemeliharaan dja- 
“Jan2 D.K.A. disekitar halaman | 

Lempujangan dan Tugu sebesar 
:kl. Rp. 1000.000,— ta” dapat di 

- pikulnja. Walaupun demikian pe 
.meliharaan ta' dilupakan biar- | 

“pun setjara sederhana. 
Hmmm 

BURUH OBAT BER- 
KONGGRES .. 

Dari.16 sampai 19 April di 
Djakarta dilangsungkan kong- 

| yes Serikat Buruh Obat Seluruh |- 
Indonesia didalam mana dianta- 
ra lain . dibitjarakan soal pe- 
njempurnaan organisasi undang2 | 
perburuhan dan Undang2 kese- |     

  

ketuxor" P2 

| Mulai malam ini: 

    

  
3. Untuk tiap2 tempat harus diadjukan penawar sendiri2. 
4. Seorang boleh mengadjukan lebih dari satu penawaran. 
5. Penawar harus penduduk Kotapradja Jogjakarta, dan 

alamat harus terang. . 
6. Penawaran jang datangnja sesudah tgl.: 25 April 1953 

$ djam 1 SIANG tidak diterima. 
T. Putusan akan dilangsungYan pada tgl. 27 APRIL 1953, 

i djam 10 PAGI dj Balai Keta tsb. en ea F 
8. Penjewa jang sekarang, akan mendapat prioriteit bila 

sanggup menjewa sebesar penawaran jang tertinggi." 

: 9. Tentang sewa-menjewa ini akan “diatur. dengan surat 
perdjandjian diatas zegel. 

: H0. Jogjakarta 15 April 1953. 

a.n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH : 
3 KOTAPRADJA JOGJAKARTA: | 

Wali Kota 

AG : ttd. i 

172-4 - (Mr. S. POERWOKOESOEMO).- | 

PEMERINTAH KOTAPRADJA 
JOGJAKARTA 

No. 9jtahun 1953. 

Padjak Andjing tahun 1953. 
- Pemerintah. Daerah Kotapradja Jogjakarta- mempermak- 

lumkan : j x 

: Setiap orang jang memelihara  andjing ' ditempa:  tinggal- 

nja dalam daerah Kotapradja Jogjakarta untuk. selamanja 
buat | sementara : waktu, diwadjibkan melaporkan 

(memberi tahtikan?“hal pemeliharaan andjing itu dan mem- 
bajar padjak andjing. - ane 1 

Besarnja padjak Rp.10,— (sepuluh rupiah) 

untuk seekor andjing. 2 
Tanda padjak (perming) jang berlaku untuk tahun padjak 

jang telah lampau, harus dikembalikan. 

'Andiing jang belum keluar gigi taringnja dibebaskan dari 
padjak. & 
Pemberian tahu tentang pemeliharaan andjing serta pem- 
bajaran padjak harus didjalankan di Kantor Urusan Padjak 

Bagian Keuangan Kotapradja Jogjakarta. 
Waktu pemberian tahu-dan pembajaran padjak: 
Mulai tanggal 15 Mei 1953 djam 9.00 pagi — 12.00 siang 
tiap hari kerdja ketjuali pada hari Djum'at. 

Kursus RADIO   Peraturan padjak andjing Kotapradja Jogjakarta dapat 

“diperoleh dari Kantor Urusan Padjak Bagian Keuangan : : 

Kotapradja Jogjakarta dengan mengganti ongkos tjetak || Menerima peladjar baru. 
Rp. 1— (satu rupiah). |$ Keterangan: ,,KURATEK”. 

: 5 II Dji. Kauman 12. — Jogja. 

Jogjakarta, 15 April 1953. |4.-140-4. 
f Bara 

- 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja | 

Wali Kota. 

ttd. 

Mr. S. POERWOKOESOEMO | 

| Pemeliharaan rambut. mentje- 

|gah ketombe (sindap) dan ron- 

LULUT. MUKA 
Na (Face massage).         

  

WILLIAM BENDIX.. 

“DENNIS OKEEFE.. .H 
"BARBARA BRITTON. Cover 

  

   
8 

Lezatznikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan isa 

dimewa. - Margarine tulen berwarna €kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dah mem.“ 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. ... ci... 

'ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamio! A dan D. 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH ' 

  

       

     

   

          

     

Sungguh bagus. Min. Belaka- 

ngan ini kau,madju pesat benar. 

Aku kini dapat lagi memberikan 

kepertjajaanku. Sudah seharus- 
nja kau naik pangkat.” 

HN 

   

51 PA 29-12 

  

ea 

— DIJUAL MURAH ! 
PICK UP (baru) untuk 10 plaat automatisch bisa buat 

10 inc dan 12 inc. plaat Rp.1490,— compleet dg. peti.kaju. 

SediuaRadio: 
TONFUNK — R.C.A, VICTOR — 

BRAUN — KREFFT — G.E.C. — 
PHILIPS — ERRES di. 

Menerima reparatie, onderdelen sedia tjukup. 

RADIO SERVICE 

  

  

  

  

  

  

TREx : 
MULAI BESOK. 

    

Ed 

THE SnIPER/ | 
| 

Penjakit aneh... membawa si penderita dalam keadaan | 
jg. memaksa ja utk. membunuh wanita2 dibawah umur 30. 
SEBUAH FILM DETECTIVE PERSEMBAHAN -A STAN- | 
LEY CRAMER — PRODUCTION — COMPANY: | 
Extra ,NEW YORK diwaktu teigah malam” menjadji- | 

kan lagu? merdu: antaranja: ',,Sentimental Jour- | 
ney”, ,One Meat Bal” dll. | 
  

aman 
5 Telah lahir: 

longan D. P. U.. Kota Pradja | 4 

   . Berterima kasih kepada Bapak Dokter, Ibu Bidan, Djuru- 

" 1GI M. 

  

untuk pengoperan 3 

ga 

  

Pada tanggai 10 -4-'53, hariDjum'at Wage anak saja jang 
ke. : £ : 

- Rr. DWI ISMIJATI. 
Anak dan ibu selamat. 

rawat. dan pembantu 
Ko Des 

dg : Anggt. D. A.A. D. 4613-4 
3 “ Sersan ICHWAN. aa P5 

semuanja dari Kliniek Bersalin 

  

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai tg. 1-4- 1953, 

Jajasan "TRI-HUSODO” Bg. POLIKLINIK 
dibuka tiap2 hari untuk umum : 

PAGI : djam 9 —12 dibawah pimpinan Dr. Rm. SRIJONO 

SORE : djam 5 — 1 dibawah pimpinan Dr. R. SOEKONTO 

Jogjakarta, tg. 30-11-1953. 

Direksi. 

Pengumuman | 

Le | 
  

1. Dipermaklumkan, bahwa Padjak Kendaraan tidak ber- 

4. Besarnja padjak : 

169-4,   hatan tahun '52, — Ant, | 

  

PEMERINTAH KOTAPRADJA 
JOGJAKARTA. 

—-000— 

PENGUMUMAN 
No. 8.Itahun 1953, | 

Tentang: 

Padjak Kendaraan tidak 
bermotor tahan 1953. 

motor untuk tahun 1953 dapat dibajar mulai 
15 MEI 1953. 

8.30 pagi sampai djam: 19.30. 

a. sepeda, zijspan dan kictek jang  dihu- 
.. bungkan dengan sepeda... 

b. betjak, grobag sepeda (bakfiats) ..... 
C: keseran, kletek (didorong atau ditarik 

orang) grobag tjeleng ... ... SN an : 
kereta, andong, drek, bendi 

. grobag sapi, tjikar (ditarik kuda) ' 
dwitya (duplikat)... 

A Rp. 5— 
s 12,50 m9

 

” 8 

” 18, 

” 25, — 
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Jogjakarta, 15 April 1953. 
a.n. Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Jogjakarta, 

Wali Kota. 
is ttd. , 

(Mr. $, POERWOKOESOEMO).     

e 

TA tanggal | 

2. Penduduk Kotapradja Jogjakarta dapat membeli/memba- 
jar dikantor-kantor Mantri Pamong Pradja setempat. 

3. Waktu pembajaran tiap2 hari kerdja djam: 900 pagi 
sampai djam: 12.00 siang, dan pada hari Djum'at djam: , 

      
sn " IK tok bagi laki2 dan wanita. 

, Untuk (Tentu berhasil bagus. “ 35 K I Kk me 

g e | Sedia: Poeders, Creams Ad. | Ha DAN KTI 1.2 z | 

Adam Tag Ng biar bitgara 9-1 sam on NGABEAN, KULON-A— DIOKTA. 3) 
ma elanda.. | Hotel ,.Garuda”, kamar II, Dk 33 : 

- an 5 e eye 

: pe Baru selesai ditjetak: 
SOAL - SOAL ILMU UKUR 

1 ARAN untuk murid-murid Sekolah Tehnik Pertama 

oleh B.S: Anwir /Prof. S.M. Abidin... Rp. 3,50: 

: : : TATABAHASA PRAKTIS 

PENDJUALAN KENDARAAN DUM? TA mt iB on Ba, Tana : oleh Gazali | Zuber Usman ii. aa Rp 

If 
Ongkos kirim 10 sedikitnja ........ Rp. 1.50 ! 

ANGKATAN PERANG 
- 23 (P-4K.D./ AP.) . 

Dibentuk dengan Surat Keputusan Perdana Menteri No. 63/P.M./1951 

. tanggal 17-7-1951. 

Pan TI 2   PRA 

MENGUMUMKAN: 
“IL Dalam waktu jang singkat akan dimulai pendjualan dari kendaraan2 dan alat2 

jang berada di Dump2- Angkatan Perang diseluruh Indonesia (Kendaraan2/ 

alat2 jang telah ta” berguna'ta' dapat dipakai lagi bagi Angkatan Perang). 

II. Panitya Pusat Penjelenggara Pendjualan Kendaraan Dump Angkatan Perang 

telah memutuskan, bahwa dalam pendjualan kendaraan2 tersebut pada phase . 

/ini, diutamakan : "4 

— "Bekas tenaga2 pedjoang bersendjatan” — 
— Bekas anggauta2 Angkatan Perang (A.D. - R.I., 

AL. - Ri, AU. - RI.) — 

Selandjutnja kesempatan untuk membeli kendaraan27/alat-alat diberikan pula 

kepada : 
Aa 

- Perseroan partikelir Warga Negara'Indonesia — 

— Badan2 Social (diakui oleh Pemerintah ) — 

III. Untuk mereka tersebut dalam fatsal II, mengenai bekas tenaga2 pedjoang dan 
bekas anggauta2 Angkatan Perang, akan disediakan pormulir2 jang dapat 
diminta dari Kantor2 Tjabang B.R.N. didaerah masing2. 

I 
Negara Indonesia dan Badan2 Social, akan disediakan pormulir2 jang dapat 

diminta dari : Ketua Panitya Tjabang Penjelenggaran Pendjualan Kendaraan 

Dump Angkatan Perang setempat, ( Perwira Djawatan Peralatan Angkatan 

Darat) jang berada di : | 

1. 

V. Untuk mereka tersebut dalam fatsal II, mengenai Perseroan partikelir Warga 

Medan, Padang, Palembang, Diakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaja, Bandjarmasin dan Makasar, 

1 Pendjelasan2/keterangan2 jang bersangkutan dengan permohonan2 tersebut 

diatas (tjara pendjualan, dsb.) dapat diminta lebih landjut dari Kepala Kantor 

Tjabang B.R.N, dan Ketua Panitya Tjabang setempat. 

" Djakarta, tanggal 8 April 1953, 

P-4 K.D./ A.P. 
1 Ketua, 

18454 

Menara Pengetahuan . 
JOGJAKARTA. 

Pakuningratan 71 — Malioboro 64 

ACULI ILMU FALAK (Occuitist) 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain2. Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan 
berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 perta- 
njaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dgn 

poswesel Rp. 10,— kepada : 

160-4 M.AG. RAWAL Kotakhos 1190 — Bandung. 

  

P     
Anggur - Anggur /“KOLESOM 

(TJAP . PORTRET DAN 5 KOLESGM) 

1. ANGGUR OBAT KOLE- 

SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 
Obat-obat Tionghoa jang 

berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dll. Obat'g 

jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 

dan darah, Ini Anggur pun 

tjampur . dengan sarinja 

Buah Anggur'jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 

lemah. Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka 'ke- 
lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 

tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, semangat laki? 
kurang. Paras perempuan kelihatan tua, dil. Penjakit 
kelemahan. Minum ini Anggur dlm sedikit tempo sudah 
tentu lekas kelihatan faedahnja, Baik untuk lelaki dan 
perempuan, tua atau muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 

kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

dll, Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 

sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal waras, : 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnia darah dim 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 
air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 
menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 
sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
dipudjikan. 

ANGGUR OBAT RHEUMATIKK. Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 
turun «menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 
ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 

lama atau jang baru. Sesudah minum 8 botol. tentu 
nanti kelihatan mandjurn'a, dan 6 botol SEMBUH sama 

“ sekali. 
Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO? P, & D, diseluruh 
Indonesia, 20-4, 

HONG SIEP 

TULANG MASUK 

| ANGIN D.Lt 

2 Ja wagune 
DAY IN NONE NE 

SURABAIA 

  

bai
 

  

Typ, .KEDAULA TAN BAKJAT" 1522/52/8,0.14, 

 


