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FONDS 

DP.R. Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta telah @mbil sikap te- 
gas: minta agar D.P.D menje- 

rahkan kepada polisi negara un- 
tuk ambil “tindakan terhadap 
orang2 jang bersalah dalam hai 
reserve-fonds, dan agar D.P.D 
menuntut dimuka hakim siapa 
sadja jang menjalahi perdjan- 
djian pindjam-memindjam uang 
reserve-fonds. 

Metihax djalannja siiang2 
DPRDI rupa-rupanja DPRDI 
menaruh sjak-wasangka terha- 
dap penggundan “uang reserve- 
fonds, penggunaan jang dipan- 

dang menjalahi maksud jang 
sebenarnja. Selandjutnja, rupa- 
rupanja DPRDI menaruh chawa 

tir, kalau2 memindjam2 jang : 
tertentu tidak akan mmepati 
perdjandjian pindiam - menmin- 
djam, sehingga reserve-fonds 

mungkin dapat dirugikan. 
Sikap DPRDI ini oleh siapa 

sadja harus diterima dengan se. 
baik-baiknja. Baik oleh orang2 
jang berada diluar segala gara? “2 
reserve - fonds itu, maupun olen 
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orang2 jang achir2 ini djadi pu- 

sat perhatian umum, karena na- | 
manja disangkut-pautkan de- ' 

ngan urusan Sape OLI dnli | 

x | 
Apabila kehendak DPRDJ di- | 

perturuikan, akan itertjapailan | 

kedjelasan tentang duduk per- | 
kara jang sebenaruja. Publik 
akan tahu dengan “djelasnja. 
apakah mengenai reserve-fonds 
sungguh2 telah terdjadi hal2 

— jang. 
nar Kamera 'siapakah kang” te— 
lah berbuat kurang baik itu? 

— Sebaliknja, apabila sesungguh 
nja tidak ada terdjadi hal2 jang 
kurang baik, itupun akan njata 
nanti, apabila polisi negara Su- 
dah melakukan tindakan? jarg 

dalam keadaan seperti seka- 
rang ini @pandangnja baik. Ma 
ka nama orang2 jang hingga se 

Tam 
dengan vrusan reserve-fonds 

ini akan Cibersihkan kembali. 

Dalam pada itu, apabila me- 
mang benar2 telah terdjadi hal2 

jang kurang, baik, hendaknja 
DERDI konsekwen terus. Apa- | 
bila penjelidikan polisi negara 
menundjukkan adanja ketjura- | 
ngan2, djanganlah. hem nja | 
DPRDI kelak mengubah sikap- | 
nja jang sekarang sudah tegas 
itu. M kita: sudah sekali 

  

tindakan, djanganlah kelak la. 
In main kompromis. Apa- 

bila itu Zerdjadi, sungguh amat 
kurang 'baiknja. | 

Umum sudah membitjarakan 
cesus-desus derfang kemuryii- 
Tan telah terdjadinja ketjura- 
ngang: apabila nanti ternjata 
benar2 telah  terdjadi ketjura- 

ngan, tetapi tidak ada beritanja 
tentang itindakan jang diambu 
terhadap (para) pentjurang- 
nja, umum, artinja rakjat ba- 
nanjak, akan mendapar kesan 'ig 
sungguh tidak baik. Umum ber- 
pikir: ,,Tentu sadjg tulak diam- 
bil tindakan apa2, maklnlah, 
dia sama dia, gede sama meat!" 
Hai jang sematjam 'inj pada 
achirnja akan menanam keben- 

bpan didalam dai, rak? 0 
riak! 

W.H. 

HARGA MAS 
Di Djakarta, 

  

| MMB akan diberhentikan 

nja panitia tersebut antara lai 

aka j: 
Ni Senpi aan pekerdjaan dan re 

| tjana pemulangan kembali ang- ! 

NASKAH PENGACHIRAN DIPARAP 

“Pemerintah belum dapat tetapkan penggantinja 
(PEMARAPAN PROTOKOL PENGA CHIRAN PEKERDJAAN MMB JANG 

TIDAK DIPERPANDJANG DILAKUKAN DISIDANG PLENO TERBUKA 
KEMARIN DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI. DALAM UPATJARA PEMA- 
RAPAN JANG DIHADLIRI WAKIL2 BERBAGAI KEMENTERIAN DAN OPSIR2 
TINGGI ANGKATAN PERANG, KETUA KEDUA DELEGASI RUSLAN ABDUL 
GANI DAN BARON VAN ITTERSUM BERPIDATO SINGKAT DAN ME- 
NJATAKAN PENGHARGAANIDAN BERTERIMA KASIH BAHWA SELAMA 
PERUNDINGAN TERDAPAT SUASANA BAIK. 

Pidato Ruslan Abdul 
Gani. 

Pada upatjara itu Ruslan ber- 
kata, bahwa pada hakekatnja 
pengachiran pekerdjaan MMB 
ini adalah penghapusan salah 
satu segi daripada rangkaian 

perdjasdjian MMB. 
Tjara. pengachirannja serta 

semangat dan suasana persetu- 
djuan pengachiran itu memberi 
harapan bagi kami, demikian 
Ruslan Abdul Gani, dan, mem- 
buka kemungkwman2 jang buat 
dikemudian hari mengenai ke- 
pentingan2 jang lain. 

Berangsur2 ditarik. 
Ketua delegasi Belanda van 

Ittersum menjatakan, ia jakin, 
bahwa pemerintah Nederland 
akan “memberikan persetudju- 
aonja pada naskah2 jang kema- 
rin diparap itu. Sambil menung- 
gu pengesahan kedua pemerin- 
tah, dalam protokol tersebut di- 
setudiui bahwa  pekerdjaan 

se- 
tjara berangsur2 dan akan ber- 
achir selambat2-nja 31 Desem- 
ber 1953. 
Pelaksanaan tehnis mengensi | 

| penjelesaian MMB diserahkan 
kepada suatu panitia Hkwidasi | 
jang akan terdiri atas Menteri 
Pertahanan R. I£. dan 

| Dalam melaksanakan tugas- | 

Gibuat., .suatu 

gota MMB bersama den gan ang- 
gota keluarga mereka jang sah. 

Protokol tersebut akan mulai 

berlaku pada hari Pa 
nganannja. 

Hari Kartini di Jogja : 
  

kepala | 

| MMB danjatau wakil mereka. 

    
   

Keterangan Ruslan 
Abdul Gani. ' 

Ketua de'gasi Indonesia atas 
pertanjaan vers sesudah sidang 
selesai  mener kan setelah 
bulan Desember 1953 itu dari 
900 anggota missi akan masih ' 

Mereka itu adalah anggota mis- 
Si angkatan laut untuk menje- 
psaikan pendidikan ALRI c' 
Surabaja jang telah direntja- 
rakan dan selesai pada perte- 
ngahan tahun 1954. 

Ini tidak merupakan persetu- 
Gjuan baru, melainkan hanja 
merupakan kelandjutan penjele- 
saian pekerdjaan . jang sedasg 
berdjalan dan sukar untuk di- 
berhentikan ditengah djalan. 

Rp.140.000.000, —. 
Sedjak tahun 1951 sampai 

tahun 1953 Indonesia mengelu- 
arkan Rp.140.000.090.— buat pe- 
ngeluaram Missi itu. Sampai ta- 
hun pertengahan 1954 Indonesia 
berm ud tidak akan menin- 
Gjau Kemungkinan negara2 ma- 
na jang suka dan baik untuk 
memberikan missi militer. Pan- 
dangan orang dalam hal ini ter- 
tudju pada Kanada dan Ing- 

| geris 3 

Selandjutnja Ruslan  mene- 
| rangkan bahwa pemulangan 
kembali anggota MMB bisa di- 
mulai pada bulan depan dan 

pertengahan. tahun, ini sebagian 

  
“7 sudah dapat Selesai. 

Dikatakan bawa sebabnja 
| protokol memuat lampiran2 pe- 

| Baeastan keuangan dan mate- 
rieel, karena semendjak adanja 
jang diachir tahun 1950 belum 
ipernah diadakan. Dan untuk ! 

Kaum wanita tidak ter- 

ikat adat 

P ERINGATAN Hari Kartini jang diadakaf di Jogja tahun 
ini lebih meriah dan spontaap daripada peringatan jang 

dilangsungkan pada tahun jang lalu. Sedjak tg. 19-4 telah di- 
mulai menjelenggarakan peringatan dengan perlombaan meng- 
gambar chusus bagi anak? sekolah Taman Karak2 sampai S.R. | 
kl 83, bertempat dihalaman Gedung Negara Jogja dibawah pim- | 

- pinan nj. Sri Murtono. Suasana meriah 
jang diselenggarakan di Aloon?2 Utara 
san? anak2 sekolah mulai dari tingkat Sekolah Rakjat sampai | 
Sekolah Menengah Atas dan beberapa orang mahasiswa serta | 
ratusan orang ikut serta menjaksikan upatjara peringatan itn. 

Diantara kaum wanita dari kalangan 
njonjah Wali Kota Jogja. 

Sesudah diadakan penaikan 
bendera Sang Dwi Warna, . dan 

Raya dan Lagu Kartisi, kemu- 
dian n. Sri Nastiti Kusti Ami- 
ram selaku ketua Umum Pani- 

sana riwajat singkat Ibu Karti- 
Dalam pidatonja itu antara 

Ka dinjatakannja, bahwa ka- 
um wanita tidak terikat oleh 
adat dan aral melintangdalam 
perdjuangannja. Selandjutnja di 
kemukakan pula  kewadjiban2 
para wanita alam melandjut- 
kan serta melaksanakan tjita? 
Ibu Kartini. 

Pawai barisan obor.   Kwaliteit A Rp.39,— dan B 
Rp. 38,50 per-gram. — Ant. 

RESERVE - FONDS: 

Siapa sadja akan 

mulai pawai barisan obor jang 
en mulai Aloon2 Utara, 

3 

Soalnja diserahkan kepada 
pasaran sidangnja kemarin 

telah dibitjarakan dan diputuskan minggu jang lalu, 
Daerah mendesak kepada DPD . agar 

mengenai reserve-fonds jang 
DPR | 

menjerahkan kepada 
Polisi Negara untuk mengambil tindakan terhadap mereka jang 
bersalah dalam hal fonds tersebut, Dan mendesak kepada DPD 
agar menuntut siapa sadja dimuka hakim jang menjalahi per- 
djandjian pindjam-memindjam uang reserve-fonds itu. Demi- 
kian putusan panitya redaksi reserve-fonds achir minggu j.. 

Sebuah panitya angket diben- 
tuk jang dalam menunaikan tu- 
gasnja dapat mempergunakan 
akontan. Panitya ini mempunjai 
mandat penuh, terdiri dari lima 
orang dengan guorum 3 orang, 
jaitu sdr.2 : Istiadjid, Hammam | 
Hasjim, Purwokusumo, Hadji 
Hasjim dan H.J. Sumarto. 
DPR Daerah Istimewa Jogja- 

karta menjesal atas beleid Pe- 
merintah Gubernur Militer Pa- 
ku Alam VIII dalam memper: 
gunakan reserve-fonds itii, 

Usul DPD, supaja Mr. Kerto- 
negoro memberikan pendjelasan 
tentang fonds tersebut dalam 
sidang DPR-pleno, tidak dapat 
diterima. 

Selandjutnja diminta, agar 
DPD segera menjiapkan rer- 
tjana Peraturan Daerah menge- 
inai reserve-fonds. Dan, selama 
Iperaturan tersebut belum disah- 
ikan oleh DPRD, maka segala 
pengeluaran dari fonds itu me- 
merlukan keputusan DPRD. 

Sambil menunggu hasil- pe- 

disusul dengan lagu2 Indonesia | 

tya Hari Kartini membentang-: 

Selesai upatjara kemudian di- 

kersarin. 

tjabang 

|ni barisas obor jang diikuti 

laluj pawai tersebut berderet 
orang menjaksikan barisan obor 

dari satu kilometer, 

Beberapa tempat di Jogja di- 
langsungkan pula peringatan2 
'Hari Kartini, Para murid2 SR 
dan SMP pada kemarin pagi ba- 
njak memakai pakaian daerah- 
nja, 
Dalam peringatan jang dilang 

Sungkan Oleh para sosiawati di 
  
dituntut 

Polisi Negara 
kerdjaan Panitya Angket, maka 
'basis-goederen dari reserve- 
'fonds dibekukan, 

Panitya redaksi untuk. me- 

njusun putusan2 mengenai re- 
serve-fonds itu terdiri dari sdr2 
Purwokusumo (ketua), Sumar- 
to, Brataningrat dan Hammam 

| Hasjim. 
  

MR. SUDJONO 

Menudju ketempat kedu- 
dukannja 

Duta Besar Indonesia untuk 
Brazilia, Mr. Sudjono, telah ber 
tolak dari Amsterdam ketempat 
kecudukannja, Dalam  perdja- 
lanannja itu ia akan menemui 
Duta Besar Indonesia di Ame- 
rika Parka, Mr Ali Sastromi- 
djojo, — R.D,   

tinggal di Indonesia 30 orang. | 

terpusat diperingatan | 
Selain bari- | 

atas nampak | 

Setjodiningratan, Tandjung, me- | 
nudju Gondokusuman, Gondola- | 
ju lewat Tugu, Malioboro, kem- | 

“bali ke Aloon2 Utara dan disi- | 

Gjuga oleh barisan pandu2 di | 
Jogja kemudian bubaran. 

Sepandjang djalan jang  di- | 

jang pandjangnja tidak kurang | 

Peringatan sesetempat. | 

pengachiran MMB maka diper- 
Pn peraturan2 jg demikian. 

| Achirria 

30 sampai 40 orang marine Be- 
landa jang akan tinggal di In- 
Gdonesia ialah untuk en 
HA DO abah nira oa ai 
kepala montir di Surabaja Jeon 

achir Djani 1954. 

Aitepranoltaa her 

(akan selesai 
— Ant, 

Istimewa tahun 1953. 

jang diadjukan kepada Peme-' 

hun 1952 - supaja mengadak 
Planning jang -terten 
bung dengan kekurangan ke 

berapa rentjana tidak bisa .di- 
laksanakan. Baru sesudah - di- 
adakan perbintjangan mengenai 
rentjana pengeluaran dan pene- 

rimaan, maka dapat disusun se- 
    
(Nemmpilah tg. 20-4 diandjur- 
Ikan, agar kaum Wanita giat 
bera pergberantasan buia hu- 
| ru 

Oleh keluarga S.R.P. Pertjoba 
jan Pakem kemarin dilangsung- 

| kan djuga peringatan jang di- 
|hadliri oleh seluruh kaum ibu 
| dari w#li murid daa wakil2 in- 
stansi setempat. Pimpinan Se- 

| kolah itu menegaskan betapa 
| pentingnja kedudukan kaum 

ibu dalam dunia pendidikan, dan 
hubungan sekolah dengan  ru- 
mah tangga dan masjarakat. 

jalam peringatan itu diadakan 
perlombaan dan pertundjukan 

(hasil pekerdjaan tangan mu- 
|rid2 perempuan tersebut diatas. 
| 

! | 

| | 

i 

  

| PENETAPAN TJALON2 
PELADJAR KE 
DJEPANG 
Pengumuman K.U.D.P, 

Pusat. 

Kementerian P.P.K. mengu- 

| mumkan, berhubung dengan 
adanja desas-desus bahwasanja 

  

Selandjutnja oleh Mr. Kasmat buah anggaran keuangan 

dinjatakan, bahwa saran DPRD se 

rintah Daerah dalam bi: Okt. ta- fP 

ae 
5 

| 
uangan itu, maka terpaksa -be- 

  

Kementerian P.P.K. kurang bi- | ! 

| djaksana 

|ke Djepang jang berasal luar 

| Djawa, maka diberitahukan, bah 

| wa pengumuman untuk pendaf- 

taran para tjalon ke Djepang 
| telah didjalankan oleh K.U.D.P, 

Pusat dalam waktu dan bentuk 
sama bagi seluruh K.U.D.P. 
Rayon. : 

Dari djumlah pendaftar se- 
luruhnja sebanjak 288 orang 

hanja terdapat 16 orang jang 
| berasal dari luar Djawa, dan 
djumlah ini memang sesuai de- 

ngan perbandingn djumlah pe- 
ladjar  pedjuang jang ada di 
Djawa, . 

Walaupun  djumlah peladjar 

pedjuang di Djawa kalau diban- 

dingkan dengan jang diluar Dja- 

wa memang djauh lebih besar, 

namun dar: hasil Panitya Pengi- 

riman . Demobilisan Peladjar ke 
Djepang ternjata, bahwa pela- 

djar2 dari Panitya Pertimbang- 

an Setempat Makassar, dapat 
merebut tempat sebanjak 25 
dari djumlah para tjalon jang 
diudji di Makassar. 

Percentage ini djuga didja- 
dikan Gasar bagi para tjalon jg. 
diudji di Djakarta, Bandung, Jo- 

gjakarta dan Surabaja. 
Djadi sudahlah terang, bah- 

wa Panitya Pengiriman Demo- 
bilisian  Peladjar ke Djepang 
telah mengambil tjara dan dja- 
lan jang seadil-adilnja. 

Perlu ditambahkan pula bah- 
wa dalam panitya tersebut di- 
angkat pula pendjabat2 dari da- 
erah luar Djawa supaja dengan 
demikian dapat mengetahui per- 
kembangan setempat. 

Demikian pengumuman dari 

Kementerian PP dan K, — Ani.   
    

     

     

    

terhadap para tjalon | 

barang - barang tsb dapat 

MUM 

   

GUBERNUR BUDIONO 
SEMBUH: 

“Menteri Dalam Negeri Mr 

Moh. Rum atas pertanjaan pers. 
tentang kedatangan residen Su- 
bekti dari Semarang ke Dja- 
tarta memberikan pendjelasan 

bhw kedatangan residen Subekti 
itu adalah atas panggilan Men- 
teri DN dgn. maksud ditundjuk- 

a sbg. acting gubernur Djawa 
'engah selama gubernur Bud:- 

'ono dirawat dirumah sakit. Mak. 

2 semula ini tidak djadi di- 

lankan karena muiai hari Se- 

1 a kemarin Gubernur Budiono 

Sudan sembuh dari sakitnja 

n sudah dapat mulai beker- 
dja. — Ant. 

5 

| JAJASAN “LOGAM 
" TUA DIHAPUSKAN 
"Menurut keputusan Menteri 

Perekonomian jajasan 
tua jang didirikan pada bulan 
Mei 1952 akan dihapu:kan mu- 
l&- tgl. 22 Djuli jad. Alasan 
penghapusan 'jajasan tsb. a.l 
bahwa penukaran logam tua de- 
ngan barang2 dari luar. negeri 
tidak perlu lagi didjalankan. 

Sedangkan export mengenai 

oleh k 

— R.D. 

antor atur 
export, 

Sidang DPRD degan: : 

— Hanja dengan tambahan 
tundjangan negara 

Kekurangan dapat anta 
EMARIN DPRD Jogjakarta 
plenonja untuk membitjaraka 

lah melangsungkan sidang 
anggaran belandja Daerah 

|. ngan keuangan CPngan mergingat kekurangan? jg. dideritanja. 

purna. 

enurut pendjelasan jang di- 
akai dasar dalam menjusun 

I tjana anggaran aa, itu 

         

    

  

   

   f € 

Na dana Keperaw aian : 

a). tidak menujalankan pe. 
ngurangan pegawai dan pe- 

kerdja harian, 
b). tidak mengadakan per- 

sediaan belandja untuk pegie- 

logam | 

di- | 
urusan ' 

| merobah Burma mendjadi pang- 

' sing2, akibat dikuranginja ang- 

Sebelum membatjakan pendjelasan, Mr, Kasmat antara lain | 
mnjatakan, bahwa membitjarakan anggaran belandja berarti | 

   

      
    

  

   
        

      

  

  

2 LATAN RAKJAT" (ANC SAUTA S.P. S. ) 

  

  

  
Pengaduan Burma di PBB: 
  

Sebulan 0 
PA IMA ET 3 

LAN GGAN AN: 
  

Dalam dan. Luar Kota. 

2. Rp 1l.— 
0.60 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

TAHUN IX — NOMOR 92. 
: @ 

  

BURMA DIDJADIKAN 
PAN 

  

KALAN 
. Untuk menjerang R.R.T. 

ANYTYA Politik PBB hari Senin melandjutkan pembitjara- 
annja mengenaj pengaduan Burma bahwa pasukan? Tiong- 

kok Kuomintang melakukan agresi terhadap Burma. 
Pembi'jara2 dalam sidang itu a.l. wakil Sovjet Uni Georgi | 

Zarubin, wakil indonesia Lambertus N. Palar dan wakil New 

Zealand Lesle Knox Munro. 

kalan untuk melakukan serang- 
an terhadap RRT. 

Chiang ganggu hubu. 
ngan Burma - RRT. 

Wakil Sovjet Uni Zaruvin 
menjatakan bahwa dengan dje- 
las sekali telah dibuktikan ada- | Lambertus N. Palar telah men- 
nja hubungan antara pasukan2 | desak supaja situasi di Burma 
Tiongkok Kuomintang dan pem- | ini diselesaikan setjara praktis 
besar2 dipulau Taiwan. | dan menjatakan bahwa Indone- 
Tudjuan Kuomintang ialah | sia menjokong permintaan Bur- 

mengganggu hubungan antara | ma agar supaja pemerintah di 

pemerintah Burma dan pemerin. | Taiwan dikutuk sbg, agressor 
tah RRT, kata Zurubin. Peme- | Delegasi Indonesia 

rintah Kuomintang berusaha | daki supaja sdengan chusus di- 

tetapkan bahwa agresi itu tetap 
agresi”. 
Li Mi di Burma itu tidak ber- 

Bubarkan Li Mi cs. 
Menurut UP., wakil Indonesia 

di Tiongkok darat, 
mengatjau-balau Burma, 
Palar. 

dan 
pemerintah 

tah Kuomintang 
bersepakat, supaja 
Kuomintang 

| pengaruhnja untuk memerintah 
| kan supaja tentara Li Mi dibu- 
| barkan. 

Dalam perdebatan tadi, wakil2 

kong Burma jang mengadjukan 

menghei- | 

Tentara jang dipimpin | 

tempur melawan pasukan? RRT | 
melainkan | 

kata | 

| menghentikan kampanjenja me- 
i | 

  
Diusulkannja supaja pemerin- | 

Burma | 

mempergunakan | 

- | rat2 kepertjajaan 
| baru Amerika Serikat 
| Bohlen, kemarin dulu, 

| Polandia dan Yaman menjata- ! 
| kan bahwa mereka akan menio- | 

garan belandja Daerah untuk | Pengaduan terhadap Tiongkok 
ftahv,: 1953 itu. | Kuomintang itu. 

Hari ini sidang akan melan- | Wakil Muang Thai mengata- | 
djutkan pembitjaraannja me- | kan . akan berusaha hekerajar 

ngenai anggaran belandia de- bersama dalam usaha menjeie- djuga membitjarakan beleid Pemerintah Daerah dalam' lapa- | 
: | ngan pemandangan umum. 

jang | 

| suran jang 

| 2 tahun 
wai2 jang berhenti/diberi-en- | 
tikan dengan mandaat pen- | 
siun th. 1953 

C). penambahan kepada | 
Dana Pensiun Djanda dan | 

@). tidak memasukkan be- 

landja untuk tundjangan Pa- 
mong Kelurahan jang lama. | 

2. Belandja Barang biasa. 
Mendjalanka4 penghematan 
dengan mengurangi 2579 dari 
djumlah pengeluaran 
1952. 

3. Belandja modal. 
Rehabilitasi dan pembangu- 

ran dalam batas diumlah 
jang disediakan oleh Kemen- 

terian Dalam Negeri. 
4. Tundjangan kepada Kota Be- 

sar Jogjakarta. 
Memenuhi belandja routine 

dan modal dengan memper- 
besar penghasilannja. 

5. Werkvoorschot dari Kemen- 

rterian Dalam Negeri. 
Menuzsda pembajaran kem- 
beli "werkvoorschot”' dari 
Kementerian Dalam Negeri 

sedjumlah Rp.7.600.000,- dan 
6. Penghasilan : 

Mengadakan pemungutan 
uang alat sekolah (S.R.), 
menaikkan - tarip bea pasar 
dan tarip padjak kendaraan. 

Dengan memakai dasar2 ter- 
sebut diatas maka taksiran pe- 

ngeluaran dan penerimaan Dae- 

rah jang untuk belandja pega- 
wai Rp:37.478.723,—,  belandja 

barang biasa Rp. 3.716.000,— 
pengeluaran tak tersangka 

Rp. 103.842,—, tundjangan ke- 

pada Kota Besar Jogjakarta 

R.p.4.750.000,— kerugian pasar 
Rp.300.000.— belandja modal 

jang disediakan oleh Kemente- , 

rian Dalam Negeri buat reh a: 
bilitasi dan pembangunan se- 
muanja sebesar Rp.5.400.000.——   Djumlah  tundjangan 
untuk tahun 1953 ditetapkan 

(Rp.45.266.000,—. | 

saiksn keadaan dinegara tetang- 

ganja itu. 

BOLEH DITIRU 
Pemerintah Kotaberar Sura 

karta dalam usahanja mengenai 
urusan kesedjahteraan pegawai 
telah membuka kesempatan utk 
para begawain membeli ken- 
daraan speda, speda kombang 
dan speda bermotor setjara ang- 

tertentu dan tidak 

Agressi memang ada. 
Wakil New Zealand Leslie 

Knox .Munro, wakil negara Ba- 

rat jang pertama jang berb:tja- 
aa gerdehatan 2 tentang 

berlang:urg 2 hari ini, 

tip berita2 dari 
mengu- 

Rangoon jang 

berat. 
Untuk speda disediakan waktu 

lamanja, speda kom 
bang 3 tahun dan speda bermo 
tor 5 tahun. 

SULTAN HAMID 

Amerika Serikat disana 
mengadjukan sebuah usul 
pada Perdana 
U Nu, untuk menghentikan per- 
sengketaan tadi. 

Menurut berita2 tadi. duta 
besar Amerika William Sebaid | 
mendesak supaja tentara Burma 

ke- | 
Menteri Burma | 

| 

' 
| 

mengatakan bahwa duta besar | 
telah | 

| 

bungan antara 

| Amerika 
| 
| 

| 

lawan pasukan? Kuomintang ti- 
| dak teratur jang dipimpin oleh 

Li Mi itu: sebagai  gantinja, 
Amerika ,berdjandji” untuk 
mempergunakan pengaruhnja 
pada pemerintah Kuomintang di 
Taiwan supaja pa'ukan2 tsb. 
tadi ditarik kembali. 

Munro mengatakan bahwa ti- 

dak boleh disangsikan lagi, 
bahwa 'memang terdjadj agresi 
terhadap Burma, akan tetapi 

menurut pendapat Munro diku- 
tuknja pemerintah Kuomintang 
itu tidak akan membawa sesu- 
atu hasil. Dikatakannja bahwa 
ia akan menentang bagian dari 
resolusi Burma jang menghen- 
daki pengutukan tadi. AFP. 

  

Semua soal da 
pat dipe- 
tjahkan 

Kata Presiden Sovjet 
rusia. 

Pada upatjara penjerahan su- 

duta besar 
Charles 

Presiden 
Sojvet Unie Marsekal Voroshi- 
lov menjatakan ,,kepertjajaan- 
nja, bahwa :-emua soal2 jang di- 
minta pemetjahannja antara 
Amerika Serikat dan Sovjet Uni 

dapat diselesaikan dengan tjara 
persahabatan”. 

Presiden Sovjet Uni selandjut- 
nja mengatakan politik Juar 

negeri Sovjet Uni adalah politik 
perdamaian dan ditudjukan ke- 
pada menghormati persetudju- 
an2 jang telah diadakan oleh 
Sovjet Uni dengan negara2 lain. 
Semua usaha2 darj duta besar 
Bohlen akan diterima dengan 

penuh pengertjan.dan- bantuan 
Burma jang sudah ' dari pemerintah Sovjet' 

Ditambahkannja:  ,,/Oleh ka- 
rena duta besar Bohlen djuga 
telah menjatakan pendapat ber- 
samaan maka tak dapat Gisang- 
kal lagj ketjendorongan kearah 
perbaikan positip.dari perhu- 

Sovjet Uni dan 
Serikat adalah per 

njataan persahabatan dari rak- 
jat kedua negara tersebut”. 
— AFP 

    Dimintakan grasi oleh 
2 orang. 2 

Sampai hari terachir, yaitu 5 . 

(tanggal 21 April, dari” batas| Winston Churchill: 

|Mahkamah Agung kepada Sul- 

tahun | 
|permcsonan grasi kepada Pre- | 
|siden setelah perkaranja dipu- 

(oleh Mahkamah Agung Indone-s 

  
negara a| 

Walaupun anggaran keuang- | 
lan dari tahun 1953 jang diren- 
|tjanakan : 

la). telah 
jang “ mendekati 

Rp.5.800.000,—, 
ditambah dengan usaha mem 
perbesar penghasilan Daerah 
Rp.2.182.000,— dan menunda 

pembajaran kembali "werk- 
voorschot” Kementerian DN 

Rp.7.600.000,-, tetapi rentja- 
na itu masih menundjukkam 
kekurangan Rp.4:500.000,—. 
ekurangan ini tidak mung- 

kin lagi dapat ditutup de- 
ngan djalan penghematan 
dan memperbesar penghasi- 
lan, selain dengan tambahan 
tundjangan Negara. 

Dan kalau usaha ini tidak 
mungkin, maka masalah ini te- 
tap akan merupakan masalah 
jang berat. 

Keterangan-keterangan 
bahan dari sdr. 
noto, Mawardi, Susanto di- 
titik-beratkan kepada kesuka- 
ran2 jang dihadapinja dalam 

djumlah 

b). 

tam- 

Sugijopra-   
Lembaae Kebudajaar Indonesia 
»Kan Bataviasseh Genootschap 

. yag Cun yan en Watensthsopan” 

melaksanakan rentjananja ma- 

   
   

dihematkan belandja | 

  

  

waktu selama 14 hari diberikan j 

tan Hamid untuk memadjukan | 

tuskan pada 8 April jang lalu, | 

sia telah diterima 2 surat per- | 
mohonan grasi untuk Sultan | 
Hamid jang dimadjukan oleh | 
2 orang Demikian keterangan 
jg diperoleh dari panitera Mah- | 
kamah Agung: Indonesia RiRanu | 

atmadja. 
Atas pertanjaan siapakah : 

orang jarg telah mengadjukan | 
surat permohonan grasi itu pa- 
nitera Mahkamah Agung Ranu- 
atmadja blm bersedia memberi- 

D 
lagi dapat 
rapa negara? besar, 

2 Churechill menjatakan, bahwa: 
menurut pandangannja pidat 

memaparkan dasar2 perdamaian | 
| dunia bukan merupakan suatu 

kan keterangan jg tegas, ketju- | tantangan. tetapi ' sungguh2 | 
ali ni »ngatakan bukan dimadju- | maksud baik dan djudjur untuk 
kan oleh isteri terhukum. mentjapai perdamaian dunia. 
Dalam hal ini ia hanja menga | 

takan orsng2 jang mengadju- 
kah permohonan grasi tersebut | 
berasal dari kalangan sanak ke | 

luarga Sultan Hamid. Tentang | 
hal ini oleh Ranuatmadja dite- | 
rangkan 2 surat permohonan | - 
grasi jang telah dimadjukan itu | Agung djuga permohonan grasi 
sampai saat ini belum dapat per | dari Andi Azis jang djuga su- 

setudjuan dari Sultan Hamid, | dah diputuskan perkaranja oleh 

sedang dari Sultan Hamid sendi- | Pengadilan Militer di Jogja 8 
ri sampai saat ini belum di-| April sampai saat ini belum 

terima permohonan grasi. diterima oleh Mahkamah Agung 
Menurut Panitera Mahkamah ' Indonesia. 

Ia menduga. bahwa Sovjet tidak: | 
akan segera memberi djawaban 
atas soal2 penting jang dikemu- 
kakan dalam pidato Eisenhower 
itu. 

  

? 

Indonesia didjadikan pasar 

INDUSTRI BESI DAN WADJA DJERMAN 
ERHUBUNGAN antara Inlonesia dengan industri besi dan 
wadja Djerman selama masa belakangan ini menundjukkan 

kemnjuad jang luar biasa”, demikian seorang koresponden me 
nulis dalam ,,/Madjalah Mapie” (Madjalah bulanan dari Madje- 
lis Perdagangan Indonesia di Eropah) jang terbit di Amster- 
dam. 

sTatkala Djerman memulai tah, wadja, roda, rel kereta api, 

exportnja ditahun 1949, maka dan pelbagai matjam besi untuk 
tahun itu Indonesia telah meng- | Pangunan2. 

Pada waktu ini, kata kores- 
ponden itu, diantara import besi 
dan wadja Indonesia 27 da- 
tang dari Djerman, nomor dua 
dari Belgia jang banjaknja 2975. 
Meskipun import Indonesia sa. 

ngat berubah2, kata korespon- 
ten itu lagi, tetapi supaja Djer- 
man dapat mendjaga keduduk- 
annja jang lama, industri besi 
dan wadja Djerman sedikitnja 
haruslah dapat memenuhi se- 
pertitiga dari permintaan Indo- 

| nesia, satu hal jang tidak sukar 
karena kemungkinan telah di- 
buka oleh Uni Pembajaran Ero- 
pah, jang dengan perantaraan 
Belanda. Indonesia telah mem- 
punjai hubungan dengan badan 
ini”, — Ant, 

import barang2 besi dan wadja 

Djerman sebanjak 3.642 ton, di- 

tahun 1950 naik mendjadi 8.072 
ton dan ditahun 1951 sampai 
40.996. Tetapi masih djauh ku- 
rang dipberbandingkan dengan 
import ditahun 1929 jg banjak- 

nja 135.000 ton. 
Meskipun Djerman - mulai 

membatasi" export besi dan wa- 

djanja, karena kebutuhan dida- 
lam negerinja makin bertambah 
dan import ke Indonesia djatuh 
mendjadi 23.362 ton selama ma 
sa dari Djanuari sampai Nopem. 
ber 1952, tetapi ini tidak berarti 
bahwa “berkurang permintaan 
Indonesia kepada produk  Djer- 
man, seperti kepada besi men- | 

  

Pada waktu sekarang ini, de- 

Pres. Eisenhower baru2 inj jang | pada tindakan tergesa2. 

Perundingan tingkat tinggi 
antara megara2 besar 

DULLES : BELUM ADA PERSIAPAN 

ALAM madjelis rendah Inggeris P. M. Winston Churchill 
berkata, bahwa ia mengharapkan kemungkinan tidak lama 

diadakan perundingan? tingkat tinggi antara bebe- 
sekalipun perundingan? 

dak setjara resmi dan tertutup.. 
itu dilakukan ti- 

mikian “Churchill ' selandjutnja, 
lebih diperlukan kesabaran dari 

Soal2 
jang kini mendesak ialah lekas 

| tertjapainja gentjatan sendjata 

| 

di Korea jang mungkin akan 
dapat meredakan ketegangan 
dunia untuk mendatangkan per- 
damaiansedjati. Tetapi belum 
waktunja kini untuk... mereng- 
gangkan:d usala2 pertahanan 

| bersama. , 

| “Belum ada persiapan. 
Menteri L. N. Amerika, John 

  
  

Ca
 

Foster Dulles, menjambut pidato 

Churchill itu dgn. mengatakan, 
bahwa perundingan2 sematjam 
itu memerlukan persiapan2 jang 
sangat teliti “lebih dulu dan 
hingga kini persiapan2 tsb. be- 
lum lagi dimulai. — BBC. 

PERTUKARAN TAWA- 
NAN BERLANG- 

SUNG 
Pertukaran tawanan perang 

jang sakit dan luka2. di Korea 
dilandjutkan kemarin di Pan- 
munjom. Rombongan ke dua 
tawanan perang PBB jang :a- 
kit dan luka2 telah ditukarkan 
dengan 500 orang tawanan Ko- 
munis jg terdiri dari 400 orang 
Korea Utara dan 100 Tionghoa. 
Diantara tawanan2 perang PBB 
jang dipulangkan hari ini terda- 
pat 12 orang Inggeris, 35 Ame- 
rika, 8 Turki, dan 50 orang Kou- 
rea Selatan. Tawanan | perang 
PBB jang ditukarkan kemarin 
telah diperiksa kesehatannja di- 
rumah sakit. — BBC 

  

x Seorang wartawan di Togja 
jang semula merentjanakan 
akan mengadakan peringatan 
hari ulang  tahunnja terpaksa 

diurungkan, karena tugasnja ti- 
dak memgidzimkan dan berkata: 

»Peringatanku “saja serahkan ' 

kepada Panitya Heri Kartini 

Jayja”. Mn an 

PA NO PN  



   

  

| MBBO 22 APRIL 1958,” 
Pi 

We 

& kan hukuman pendjara 8 
i ersohor ada Minah, Na r 

sana “dengan djulukan 3 

Minah karena dituduh melak 

— PALEMBANG — 
Pertemuan. Palembang, bar 
ini telah dilangsungkan “dfap 4 
bagi tjalon hadji. Bagaimanakah | 
hasil2mnja, belum dapat di- 
anang, MK . . 

|. BANDJARMASIN — Kah 
an Pemuda Islam Indonesia | 
(GPI) Wilajah Kalimantan Se- 

. ,pengurusnja jang baru dengan 
diketusi oleh Subali-Aclunad. 
PONTIANAK — Penjakit? de 

mam dan batuk, kini sedang me- 
ngamuk didaerah Pontianak. 
Anehnja, penjakit ir xja Me- 
njerang hampir semua kanak?. 
Apakah akan dokter2, hing- 
ga kini belum diketahui, - 
BALIKPAPAN — Seorang 

bernama M.S. telah ditangkap 
oleh jang berwadjib, karena ka- 
tanja mengaku, bahwa ia telah 
melakukan antjaman2 kepada 
penduduk serta. mengadakan 

pentjulikan terhadap siapa jang 
tidak masuk ,.Komunis”, 

SINGARADJA — seorang pe- 
dagang buku dipasar telah diper- 
bal karena mendjual kitab2 ke- 
luaran PP dan K Seperti di- 
ketahui, Pantor PP dan K ba- 
gian Perlengkapan Sunda Ketfjil 
bersama-sama polisi telah me- 
ngadakan penjelidikan2, karena 

  

    

kantor tersebut ketjurian kitab2 | 

3 

|. SUATU SAMBUTAN ATAS TULISAN PROF. Dr. PRIJ 

  

N 

| ULISAN2 

2 

Png Karan Oa Tata 

harapan bagi chalajak. 

» | Demikianlah tulisan Prof. Dr. 
| no dalam harian ,,Kedaula- 

|tan-Rakjat” tgl. 16-4-1953, jang 
| berkepala ,,Universitit atau Uni- 
| versitet?”, memang menarik per 
Ihatian masjarakat pada umum- 
inja dan mahasiswa2 U.N. ,,Ga- 
djah- Mada” pada  chususnja. 
teristimewa mereka jang meng- 
-hadapi udjian doktoral lengkap 

“|(artinja sekaligus, tidak terpi- 
-sah dalam bagian pertama dan 

Kesulitan? jg tersimpul. 
- Dari uraian Prof. Dr, Prijono 
tersebut chalajak dapat mendu- 
ga, bahwa Undang2 iDasar Per- 
'uruan Tinggi itu tidak akan 

t terbentuk ,,begitu sadja”, 
karena |ada hal2 jang bersang- 
kutan dengan ,,budi luhur” dan 
»keberanian -untuk mengalah” 

dari pihak2 jang bersangkutan, 
mendjadi hal2 jg berhubungan 

ngan faktor subjektif, : 
| jak (batja : mahasiswa) 

jang menghadapi persoalan ter- 
(sebut tentu sadja tidak dapat 
berbuat lebih daripada memper- 
tjajakan (een beroep doen) si- 

kap jang objektif dari para sar- 
djana jang bersangkutan, jang 
akan lebih mendahulukan ke- 
pentingan umum daripada kepu- 
asan diri sendiri. , 

Jang menarik perhatian   0 mahasiswa GAMA -D 

  

keluaran kementerian PP dan K. 

Suara Pers: 

'Serbuan terhadap ,, De 

| ABADI" di Djakarta berka- 
| ta: Kalau dipikir bahwa jang 

5 ana Ng (itu adalah 

djar hukum, sehingga 
|fan dapat 

   

   

    

   
   

   

    

   

     

    

    

   

   

   
    

      

  

  

. Teropong Masjarakat : 

2 Tjerita Mr, Sumantri kepada 

SA PSA gn be 
,Ketka pergi ke India baru2 

Ini untuk mengundjungg konfe- 
| rensi urusan sosial, saja amat 

kagum “melihat sikap bangsa 
Tudia, Pada suatu. hari 400 wa- 

— kil idari pelbagai negeri diun- 
dang kesuatu party. Saja kebe- 
tulan terlambat dalang, karena 
susah mendapat saksi. Tetapi ke 
tika sampai ketempat party itu, 
saja terkedjut! 400 orang sega- 
la bangsa duduk diatas babut 

dilantai, makan dengan daun 
pisang. Wakij Presiden ikut du- 
duk pula”. t AIR 

Mas Mantri kagum, Saja pun 
Interumipknk £ ima dilan: 

ci. Makam der daun pisang! 

bangsa: India tidak : 2 Ta- 

lain? Bangsa lain? Tidak takut 
dihinakan? f 

— Saja amat kagum melihat ke- 
adaan Pn kita sendiri. 
Sungguh berbeda sekali. "3 

Kita senantiasa berusaha ana 

bertindak  tnternasonal. Ingn 
berpikir  setjara internasional. 
Kalau dapat, malah ingin punja. 
wudjud internasional ! 

Tioba: apabila tamu asing da 

1 

  

F 

        

ari beberapa tjontoh, jang 

ga jang mengenai ketertiban 

| Peristiwa seperti jang terdja- 
| aja Surabaja ini, pernah djuga 

| terdjad: di Djawa Timur terha- 
(-dap sk ,Malang Post", di Sema- 

“baru? ini seorang wartawan sk 
Waspada” telah dipentung de- 
ngan tongkat besi oleh bebera- 

| pa orang jang merasa tidak pu- 
as dengan salah 
“lam sk tersebut. : 

| Semua perbuatan itu bukan 
sadja kita sesalkan, tetapi kita 

| tjela sekeras-kerasnja, Demiki- 
(an Abadi, jang dalam pada itu 

@juga menjatakan pendapat bah 
wa pers asing sudah tidak ada 
lagi hak hidupnja dinegara kita 
jang sudah merdeka ini. Un- 
Gang2 Dasar sementara R.I. me 
.mang mendjamin kemeriekaan 
bersuara bagi setiap 0 di 
Indonesia, akan tetapi Abadi 

| berpendapat hanjalah ben 
gara Indonesia sadja jang | 
hak mengeluarkan suratkabar" 

Tidak adanja tadjuk rentjana 
dalam beberapa sk Belanda me- 
nurut harian itu tidak dapat di- 
anggap bahwa suratkabar itu 

suatu berita da 

4 

lam negeri kita, sebab Cidalam 
penempatan2 berita sadja :res 
daksi sk jang bersangkutan da- 
pat mentjerminkan ketjenderu- 

diketahui oleh pemerintah beta- 
pa berita-berita jang mungkin 

adaan dalam  masjaraka: kita 
selalu terlalu “ ditondjol-tondjol- 
kan dalam sk asing jang masih 
terbit dinegeri kita ini? 
Pemerintah tidak usah takut, 

bahwa dengan larangan pener- 
“bitan terhadap pers asing di 
Indonesia, dia akan ditjela me- 
langgar kemerdekaan pers, Se- 
“bab didalam rumah tangga sen- 
diri Kita tentunja berhak untuk 
melarang orang turut-tjampur 
bersuara dalam soal2 jang ha- 

“nja mengenai diri Kita ja.          

   
   

tang, segera kita sibuk. Tjari 
ini, tjari itu, Agar terp dang 
sudah berdjiwu internasional ! | 
Agar terpandang sedjadjc - des | 
ngan dunia in as ME 

Maka saja heran melihat sikap 
| bangsa India, Tapi kata Mas 

  

TE 3g 

Montri:' Bangsa n 
pertahankan adat istiadatnja 

nja, Tidak suka membuang 

. mereka kuat. Tidak 

  

  

he lp 
Fak 

&) Mr, Sumantri kh 
kilan kementerian sos   

  

Milik orang lain, bagi pemerin- 

an | berbahasa Belanda, 

. “Demikian Abadi. Na Ne 

lain menulis: Lepas dari pertim 
: | bangan, bahwa harian2 jang da- 

| karena golongan peladjarlah ig Naa RA 
4, akan ? 

3 - , 

| Oleh karena itu dalam peris- 
tiwa terhadap sk De Vrije 
'Pers” itu disamping hukuman 
jang sewadjarnja jang harus di- 
berikan kepada jang bersalah 
telah bertindak sebagai ,,hakim 
sendiri” dan menimbulkan Keru 
gian begitu besarnja kepada hak 

tah sudah tiba  waktunja me- 
nentukan sikapnja jang tegas 

terhadap segala pers asing jang 
masih ada di Indonesia, baik jg 

3 Tionghoa. 
ataupun lainnja djika ada, 

INDONESIA RAYA antara 

u termasuk surat2 
kabar asing. atau suratkabar 

nasional, tindakan2 peladjar-pe 
ladjar ini amat kita sesalkan, 

arti pers didalam negara 
a jang demokratis. 

mengetahui" 

| (OLEH SURIPTO J.D.) 

suntuk chalajak” tetapi ,,tidak oleh chalajak” pada umumnja 
lalu menarik perhatian. Sekalipun kesedaran tadi belum ber- 

arti kemany turut bertindak kearah perbaikan, te- 
tapi adalah suatu kenjataan, bahwa penge 
aa: anta peristiwa. ( : ! di, reserve-fonds ini dan itu jang mendjadi teka-teki) lebih 

memberi rasa uNpe daripada sama sekali tidak mengetahuinja: 
| Mungkin djuga karena didalam 

1 diluar dunia 

|hasiswa jang harus mendjalani 

tidak mentjampuri politik da-. 

ngan Politiknja. Apakah tidak |! 

PPDI Djawa Barat a “buruk pengaruhnja terhadap ke-. 

   
   

      

    

4 

jang sifatnja menjedarkan orang banjak tentang ih 
-hal2, paka m diketahuinja, dan jang diselenggarakan | 

etahuan mengenai du- eng . 1 

mitsalnja tentang fond-pa- 

pengetahuan itu terkandung 

litan2, jang dikemukakan oleh 
Prof. Dr. Prijono, jang sangat 
menarik perhatian para maha- 

wa golongan jang disebutkan 
dimuka) ialah soal lamanja pe- 
ladjaran dari djurusan Hukum 
dari Fak. HE.S.P. Universitit 
Gadjah - Mada”, 
(Beberapa waktu jang selang, 

pernah dibitjarakan dikalangan 
"golongan tersebut, tentang pe- 
ngalaman beberapa orang dian- 
tara mereka, berhubung dengan 
peraturan lamanja peladjaran 
jang 4 tahun sampai udjian dok- 
toral di U.N, ,,Gadjah- Mada” 
ibu. (di Universitet Indonesia 
lamanja adalah 5 tahun). 

Telah diperbintjangkan soal? 
jang mengenai : 
Pertama: penghargaan dari 

masjarakat. 
Kedua : pelaksanaan peratur- 

an tersebut, .... : 
Beberapa mahasiswa jang di- 

maksudkan dimuka pernah me- 
rasa tersinggung perasaannja, 
tatkala mereka harus menelan 
perkataan2 dari beberapa maha- 
siswa Universitet- Indonesia, jg 
menjatakan, bahwa seorang lu- 
lusan Fak. H.E.S.P. Gadjah-Ma- 
da sebetuinja masih belum se- 

djutkan peladjarannja setahun 
lagi di Djakarta. Meskipun pen- 
dapat sematjam itu tidak harus 
diterima sebagai suatu penda- 
pat jang tepat, umum dan mut- 
lak, tetapi setidak2nja merupa- 
kan suatu pendapat dari pihak 

. Gadjah - Mada", 
jang boleh. dipertimbangkan. 
Sebaliknja dari kalangan ma- 

pelaksanaan peraturan tadi, di- 
kemukakan keinginan akan per- 
aturan lain, jang lebih sesuai 
dengan pelaksanaannja - (uit- 
Voering). Tidak djarang orang 
mendengar keluahan.: ,,Apa gu- 
nanja 
menentukan lamanja tusan lamanja peladjaran tahun, djika didalam praktok 
nja orang baru dapat selesai 
dalam 5 tahun 
Tulisan2 dan karikatur? dalam 
madjalah2 GAMA (diantaranja dari No. 9 th. 1952) adalah ke- 
lahiran dari peras tersebut. 

Kurang dapat dime- 
Irnepti. 230 

|. Sebetulnja persoalan tentang 
lamanja peladjaran hanja dapat timbul dalam hubungan djumlah mata-peladjaran jang harus di- 
selesaikan dalam waktu jang telah ditentukan. Bagi mahasis- 
wa2 di Jogja, jang pernah mem- perbintjangkan djumlah mata- peladjaran dan sistim tentamen 
Gan udjian di Fak. H.ESP. timbullah kurang pengertian 
tentang djumlah 
an jang tertjantum dalam pro- 
sram peladjarannja, Tetapi be- berapa djuris keluaran Univer- 'siteit Leiden (diantaranja tidak kurang dari Mr. Siti Soendari Koessoebijono) pun hanja meng- gelengkan kepala, karena djuga 

      

    

     

          

    

    

        

     

    

    
    

       

    

   

   

Ig rit. itu 
bunuh diri. Menurut ketera Hi 

atasan (siapa? 

merupakan sebagian dari kesu- | 

siswa di Jogjakarta (teristime- | 

lesai, tetapi masih harus melan- | 

Dea an formeel jang | 

atau lebih ?”., 

mata-peladjar- | 

al 

   | SELOBANG, 
PAR Karena tjinta sama Hp Ps wap 

La 

     hi 3    
P3 Baru? CA ing” dikampung 

H Pesanggrahan Gunungkalu 
HN (Priangan) seorang guru 

wanita ditembak oleh se- 
orang pradjuri: dan pradju. 

sendiri kemudian 

   
     

  

   
   
    

       

  

        

   
   

     
    

  

H ngan pihak resmi adalah $ 
sebagai berikut : 
“Nji Awang dan Agusi 

rifin, demikian nama ma-' 
| sing2 keduanja sudah dja- 
| tuh Ejinta sama tjinta. Ha- | 

“nja sadja maksud mereka ' 
itu 

  

     

   

    

  

   
           

    tu untuk  berkawin tidak 
dapat dilangsungkan, kare- 

H na menurut adpis. pihak 
Red), ber- 

“Jainan agama. Seladjutnja 
didapat kabar, bahwa Nji 

& Awang menurut peperiksa- 
Han dokter Tjimahi telah 
hamil 3 bulan, : 
| Sekedar funtuk diketahui, 
penembakan mati dan bu-$ 
.nuh diri jang dilakukannja 
itu rupanja disengadja dan 
“pada salah seorang korban 
itu dikantongnja terdapat 
sehelai kertas dengan ditu- 
Iis ,,minta dikuburkan ber- 
sama-sama dalam satu 1o- 
bang” — (P.R). 

        

    

      
    

   

          

      
    
       

       

  

| #KEDAULATAN RAKJAT" 

|sity College 

| Sebab pokok keluar-biasaan da- 

| menundjukkan bahwa pengha- 

| bunji arteri jang telah meninggi 

|fase2 baik dan buruk pelbagai 

 Hypertensi pada 

  

   

manusia 
TENTANG PENJAKIT TUBERCULOSE: 

1 DJAKARTA telah diada 
kan 2 matjam tjeramah jg | 

“dilakukan oleh para ahli luar ne- 

geri. Tjeramah2 itu adalah sbb.: 
Dr. ML, Rosenheim, professor 

dalam ilmu pengobatan, Univer- 

Hospital Midical 
School, University of London, jg 
memberi tjeramah di Djakarta 
tentang ,,The Actology of Hy- 
pertension” mengatakan : sbb: 

Jam hampir semua matjam hy 
pertensi pada manusia ialah ka 
rena penghalangan lebih kuat 
d: peripheri jang disebabkan me 
'ningginja bunji arteri. 

Hypertensi dalam kebanjakan 
hal? memperlihatkan tanda2 
kegontjangan atau sebaliknja, 

langan lebih kuat di arteri bu- 

kanlah suatu hal jang anatomis. 
Kemungkinan mechanisasj dari 

diperbintjangkan, pun djuga 

matjam hypertensj diprintjikan. 
Perkenalan akan tjara2 ba-   

pa mesin itulis, mesin hitung 
sak. 
  

  

diadakan tgl. 30 
lahan dalam kota 

Djambon VI. jang sedikit 
bersangkutan waktu diru 

hitung, 

Duduk peristiwa itu, me 
Wartawan ,,K.R.” jang mendarat 
keterangan dari kalangan2 jang 
lajak boleh dipertjaja adalah 
demikian. Ketika disemua  ru- 
angan S.R. Djambon igl. 30/3 
diadakan udjian, maka diruang 
-H terdapat 19 murid S. R. 'dari 
Bendo (Mertojudan) dan 11 dari 
Pakis (Ngablak) jang djuga di- 
udji. 

Udjian jang sebenarnja dimu- 
Jai djam 8.00 precies pagi,  di- 
ruang 2 tsb. mulainja terlambat 
20 menit. Hal ini disebabkan 
karena kurang telitinja 2 orang 
pengawas udjian, jang diserahi 
mendjaga diruang II tsb. Waktu 
kedua pengawas ini membagi 
Opgaven udjian, maka tiap2 mu- 
rid jang seharusnja hanja teri- 
Ma 1 lembar Opgave, ada jang 
menerima 2, 3,4 Sampai 5 lem- 
bar. Dengan kedjadian demiki- 
an, maka hanja 6 murid sari 
Pakis dan seorang dari Bendo 
jang mendapat bagian, sedang 
murid2 lainnja, jani 18 dari 
Bendo dan 5 dari Pakis 'sama 
sekali tidak kebagian. Tjara   tidak dapat mengikuti maksud- nfa. 

(Bersambuny hat. 4) 

kurang teliti demikian, apakah 
Sisengadja ataukah tidak, masih 
mendjadi probleem. 

  

TERHADAP GEROM   Selain dalam rapat2 tertutup, 
persoalan ini oleh pihak PPDI 
akan dibawa pula kpd umur, 
jaitu dengan mengadakan rapat bmMum pada tgl. 26 April. Se- 
lain tjabang2 PPDI Garut, Ta- 
sikmalaja, Tjiamis dan Kuning- 

tan /djuga sekarang tjaLang 

    

Sangkutan berhak Meminta ke- 5 pada redaksi “harian tersebut 
Lea np an At berita bantahan 
e ap i jang diangga 

tidak 'benar itu Kalan Kena 
berita anggap menghina sese- | 
orang, jang bersangkutan dapat j 

| menuntut harian tersebut, dan | 
hakimiah jang akan memutus- ' 
kan nanti apa harian itu telah 
bersalah 'atan tidak, 
Pendapat Indonesia Raya ten- 

tang tindakan meminta laporan 
dan melakukan penjelidikan se- 
bagai dinjatakan oleh Menteri 

5 “baru2 Ini belum tjukup la- 
gi, kalau tidak disusul dengan 
hukuman2 jang setimpal terha- 
dap La dari penjerbu- 

  

an Ji, 

Dengan menghukum jang ber 
salah dalam kedjadian ini, diha- 
rapkan  penjerbuan2 terhadap 
kantor2 surat kabar ini tidak 
akan berulang lagi, kalau kita 
di Indonesia: memang hendak 
memelihara kemerdekaan pers   

   

  jang selajaknja harus ada daa 
lam negara demokrasi, 

   

tukan sikap 
BOLAN BERSENDJATA JANG TELAH BANJAK EMBUNUH PAMONGDESA 

! U NTUK menentukan sikap jang tegas terhadap persoalan 
uan gerombol 

|pada “Presiden dan 

kan ten- 

an bersendjata, Persatu- 

PPI Bandung telah mengeluar 
kan pendapat, 

menjaiakan gerombolan bersen- 
djata jang mengatjau ' didaerah 
Djawa Barat sebagai musuh. 

Putusan. PPDI tjabang Ban- 
| dung ini tejair diambil oleh ra 
| pat pleno pengurusnja jang di- 

seluruh kabupaten pada ' hari 
Sabtu jang lalu: : 
Pernjataan itu dikirimkan ke- 

i pedjabai.Z 
pemerintah pusat serta daerah 
dengan meninta perhatian sepe- | 
nuhnja dan setjepatnja. 
Dalam pada itu dapat dika- 

barkan, bahwa dalam surat per- 
njataan dari PPDI tjabang Ban- 
dung ini “diterangkan “ djumiah | 
banjaknja pamongdesa jang te- 
lah djadi korban gerombolan 
bersendjata, sedjak ' tahun 1951 
sampai achir Maret 1953. 

Menurut tjatatan itu, sudah 
ada 41. orang  pamongdesa 
anggota PPDI jang dibunuh oleh 
gerombolan DI atau TII, jaits 
terdiri dari 13 orang lurah, 3 
orang djurutulis desa, 
tua-kampung, 9. orang 'polisi- 
desa dan 2 orang amil, 
Pembunuhan2 itu terdjadi 16 

hadiri oleh ketua2 ranting dari | 

  

Salah satu ruang dalam kamar Redaksi 
mendapat sasaran pemuda? Fa kulteit Hukum, dimana bebera- 

, — (Gambar : ,KSATRYA 

  

Sedjumlah 30 murid S. R. 
— dirugikan? 

WAKTU TERDJADI UDJIAN DI MEGELANG 
ARU sekarang dapat dikabarkan, bahwa dal 
hadap murid? S.R. dari kota dan kabu 

dan 31 Maret jbi. bertempat dipelbagai Seko- 
tsb., telah terd 

| b. tgl 30 Maret jl. diadakan 

KUP ahh 3 
nurut, Karena menduga, opgaven 

- | 
supaja Presiden | 

mengeluarkan  ,,decreet” jang | 

9 orang | hubungan kemarin tih dlang- 
- | sungkan 

ru dalam hal pengobatannja me- 

! 
| 1 

»de Vrije Pers? jang 

Can lain2 alat penting sama ru- 

am udjian ter- 

nambah pengertian kita tentang 
physiopathologi luar biasa dari 
hypertensi dan telah memperba- 
iki prognosis dalam keadaan pe- 
njakit jang pajah. 

Tuberculose Primair. 
Dr. Arvid Wallgren, professor 

dalam ilmu penjakit kanak2, Ro- 
yal Caroline Institute, Universi- 

ty of Stockholm, memberi tje- 

ramah tentang ,,Primary Tuber- 
Culosis”. 

Dr. Wallgren berkata bahwa 

tuberculose primair telah ber- 

kurang disemua negara2 jang 
telah madju dalam | Japangan 
ekonomi dan tehnik, demikian 
pula halnja dengan penjakit2 tu- 

berculose lainnja. Keadaan ini di 

peroleh karena penularan penja- 
kit itu dapat ditundakan pada 
mereka jang berumur tinggi, 

karena bertambahnja daja peno- 

lak badan itu sendiri dan karena 
vaccinasi BCG. 

Prognose tuberculose pada ha- 
kekatnja baik, tetapi diantara 
kanak2 dan baji2 tuberculose pri 

mair dalam fase jang agak lan- 
djut, tuberculose miliair dan tu- 
berculose meningitis menjebab- 
kan kematian 3696 dari tubercu- 
lose primair pada kanak2, 

kurang sehingga mendjadi 0,874. 
Dr. Wallgren berkata: ,,Tuber 

culose primair harus dirawat de. 

ngan memberi istirahat, makan- 

batan setjara istimewa. Strepto 
myecin dan obat2 anti-tuberculose 

jang lain dianggap tidak perlu. 

Tetapi tuberculase dengan penju 

lit, seperti tuberculose  miliair 
atau perforasi daripada  bron- 
chus harus mendapat perawatan 

setjara istimewa. Ant. 
am 

DA Rp. 25000,— 
Ang Beng Hie, direktur per- 

tjetakan Mascot, telah didjatu- 
hj hukuman denda oleh Penga- 
dilan Negeri “Bandung sebesar 
Rp. 25.000,— karena dipersalah- 
kan telah mempergunakan 'ba- 
rang2 jang diawasi (gecontro- 
leerde goederen) untuk keper- 

|luan lain dari pada keperluan 
jang ditetapkan “dalam toewij- 

rang2 itu dengan “harga lebih   paten Magelang jang 

jadi peristiwa diruang H S.R. 
k menarik perhatian fihak? jang 

udjian kurang (padahal sebenar. 
nja tidak) kedua pengawas tsb. 
melaporkan pada Koordinator 
udjian. Segera setelah ada la- 
poran itu,” terus didatangkan 
lembaran? opgaven dari Kantor 
Inspeksi S. BR. jg letaknja agak 
djauh. 
Baru sesudah opgaven dtang, 

seluruh murid dari ruang II jg 
djumlahnja ada 30“orang, di- 
perbolehkan memulai pekerdja- 

$ Djuga terdakwa kedua, Tjia 
Kian Liong, telah didjatuhi hu- 
kuman denda Rp. 6.000,— ka- 

Gjual barang2 itu diatas harga 
jang telah ditetapkan, 
Kedua orang tersebut telah 

melakukan pentjatutan Kertas. 
Mereka telan mendapat kertas 
dari pemerintah untuk membi- 

paui pelbagai tangan kertas itu 
didjual dengan harga tjatut ke- 
pada Djawatan Kereta Api, — 
Ant, 

KURSUS ADM. ANGK.   annja, ja'hi pada djam 8.20, dus 
terlambat 20 menit. Berhubung 

mereka. mengerdjakan udjian 
itu. 5 

an pada djam 10.00 precis se- 
lesai, murid? diruang II masih 
diperpandjang 20 menit, dan 
dengan tidak tenang lagi mere- 
ka melandjutkan. pekerdjaan 
mereka, diluar sudah ramai mu- 
rid?2 jang sudah selesai dari lain 
ruangan, 
Berhubunga peristiwa itu,. be- 

berapa hari sesudahnja, Kepala 
S. R. Bendo telah menemui Pim- 
pinan Inspeksi S.R. Magelang, 
untuk membitjarakan peristiwa   
Chabarnja mendapat 

penuh dari kalangan2 pengadja- 
ran di Magelang, 

nja jang bersangkutan, apalagi 
tjara membagi opgaven jang ku. 

rang teliti itu menjalahi kewa- 
djiban mereka sebagai pengawas 
udjian dan djuga suatu kesalah- 

nasan. 

sebelum udjian, belah diadakan | 
konperensi antara para tjalon | 
pengawas udjian dengan  Pim- | 

| pinan Kantor Pendidikan, dalam.| 
| mana diminta perhatian penga- | 

| was2, agar mereka bekerdja ha- | 
ti2, telif dan menurut tata-ter- ' 
tib. ' Menurut murid jang tidak | 

| kebagian opgaven diruang II itu. | 
| mereka djuga tahu tjara mem- | 
bagi jang kurang teliti itu, teta- | 
pi mereka tinggal diam, karena | 
takut. — (Kor.). . | 

PRODUKSI KARET 
BERTAMBAH | 

! 

Produksi “karet dari Java | 
Caoutenouc.. Compagnie seiama | 
kwartal pertama dari 1953 ber- 

djumlah 164.135 kg, sedang. da- | 
lam kwartal pertama dari 1952 ' 

adalah 162.525 kg. | 
Senembah | Produksi karet 

Maatschappij selama kwartai | 
pertama darj 1953 791.242 kg., 

kurang dari produksi kwartal 
pertama dari 1952 jg Sa 
lah 797.570 kg. -—- Ant. | 

| 

DAN NIAGA 
Dj gedung. Kementerian Per 

upatjara pembukaan | 
kursus pelajaran dan niaga jg di | 

ikuti oleh 20 orang peladjar. Kur | 
kali ditahun 1951, 19 orang dita- | sus tsb. diadakan selama 1 ih. 

lama 'tiga bulan ditahan 1953 
ini, —.Ant, | 

han 1952 dan sudah 6 orang se- | untuk mendidik tenaga2 muda 

hai tsb. dalam keadaan tergesa? ' 

Waktu murid? dari lain ruang. | 

icu lebih landjut. Peristiwa tsb. | 

perhatian | 

karena telah | 
merugikan murid2 serta guru2- | 

| 

an administratief dalam kedi- | 

Perlu diketahui, beberapa hari | 

| DARAT DI SEMARANG 
100 Pradjurit kl, 2 men- 

| Gapat premosi di Jogja. 
| «Menurut pihak jang mengeta- 
| hui, di Semarang mulai tanggal 
|2 Mei jang akan datang selama 
|Lk. 9 bulan akan diadakan Kur- 
| sus Administrasi bagi Anggota2 
| Angkatan Darat, jang akan 
| diikuti oleh pegawai2 bag Ad-j 
| minisirasi dari A.D. dari selu- 
|ruh Djawa-Tengah. 3 

Dari Magelang menurut ke- 

|terangan, akan ' ikut serta 3 
lorang dari bag, administrasi 
|salah satu Bataljon setempat. 
| Kk 

Sementar? itu, dari kalangan 
resmi di Magelang selandjutnja 

| didapat keterangan, bahwa pa- 
| da tanggal 22 April ini disalah 

| satu tempat di Jogjakarta dia- 
| akan upatjara promosi teria- 
|dap sedjumlah . 100 pradjurit 
ne 2 dikota tersebut, jang di- 

naikkan rangnja mendjadi pra- 
| djurit klas 1. (Kor). 

PN erna 

dan | 
pada anak2 sekolah penjakit ber | 

an sehat, dan hawa bersih de- | 

ngan tidak memerlukan pengo- | 

TJATUT KERTAS DIDEN- | 

zngnja dan telah mendjual ba- | 

tinggi dari pada harga jang di- | 
| tetapkan oleh pemerintah. 

rena dipersalahkan telah men- 

kin buku, tapi dengan melam- | 

gparbarta. 
DJUMLAH PEGAWAI 
PEMERINTAH D.I.J. 

Djumlah pegawai pemerintah 
daerah Istimewa Jogjakarta se- 
karang ini tertjatat 1.007 orang, 
tidak hanja pegawai2 dari dja- 
watan?2 dan kantor2 dalam ling- 
kungan pemerintah daerah Sa- 

dja, tetapi djuga termasuk  gu- 

ru2 sekolah ra'jat dan djuru2 
rawat Gjawatan kesehatan dan 

sebagainja. 
Untuk gadjih mereka tiap 

tahunnja diperlukan uang Rp. 
39.323.820,-—. 
Djumlah pegawai jang sudah 

dipensiun sekarang ini sudah 
tertjatat $15 orang. k 
Palam hubungan ini menurut 

keterangan dokter Sahir, ang- 
gauta DPD jang bertanggung 
djawab pada Kantor Urusan Pe- 
gawai Daerah dinjatakan, bah- 

wa politik kepegawaian daerah 
terutama ditudjukan untuk Ke- 

lantjaran pekerdjaan pada 
umumnja. 

Untuk menetapkan kedudukan 

|dan “gadjih dilihat pertamaz 
dari sudut pendidikan, lamanja 
bekerdja, dan tjakap mendjalan- 
kan pekerdjaan jang ditugaskan- 
nja. 

PEMBASIAN CAMBRICS 
KURANG - ADIL 

Beberapa perusahaan batik 
dari Jogjakarta, Surakarta dan 
Ponorogo belum lama ini telah 
mengirimkan sebuah surat ke- 

| pada pemerintah Pusat di Dja- 
meminta 

| agar dalam memberikan bahan2 
| cambrics kepada perusahaan 

batik diadakan tjara dan per- 

aturan baru sehingga dirasakan 

lebih adilnja. Demikian dite- 
|rangkan oieh pihak Djawatan 

Koperasi, Perdagangan Dalam 

Negeri, Perindustrian dan Ke- 

radjinan daerah Istimewa Jogja- 

karta kepada ,,K.R.” 
Perusahaan batik tersebut me- 

| rasa pembagian jang didjalan- 
kan sekarang ini kurang sem- 

purna dan supaja diatur dari 

pusat. 
Dalam hubungan ini lebih lan- 

djut kantor KPPK  menerang- 
kan, bahwa  sebenarnja pem- 

bagian cambrics sekarang ini 
sudah didjalankan dengan tjara 

dipusatkan. 
Pemerintah pusat menjerah- 

kan hal ini kepada Gabungan 
Perusahaan Batik Indonesia dan 

| didaerah2, seperti di Jogjakarta, 
| pembagian2 cambric oleh Gabu- 

ngan itu diserahkan kepada ang. 

gautanja. Dalam hal ini PPBI 

adalah anggauta dari Gabungan 
| Batik tersebut. 
| aa 

SOLAT GOIB UNTUK 
ARWAH K. WA- 
CHID HASJIM 

Hari Achad tanggal 19 April 

jang lalu djam 8.30 bertempat di 
pondok Krapjak Jogja, telah di- 
langsungkan Solat goib oleh ke 
luarga Nahdiatui Ulama” jg dii- 

| kuti kurang lebih 300 orang dgn 
pimpinan Kyai Abdullah Affandi 
kemudian diadakan pembatjaan 

surat ichlas dan kunut nazilah 
untuk Kyai Wachid Hasjim jang 
baru sadja meninggal pada hari 
tersebut djam 10.30. 

Selesai pembatjaan Kyai Ali 
Ma'sum mendo'a, moga arwah 
kyai Wachid Hasjim diteri- 
ma Allah dengan ditempatkan 
tempat jang diridoi oleh Allah 
s.w.t. 

KUBURAN SANGADJI 
DIPERBAIKI 

Kuburan sdr, Sangadji, salah 
seorang pemuka Islam jang gu- 
gur Giwaktu Clash ke II di Jo- 

gja, jang terletak dipekuburan 
Blunjahgede, kini sedang diper- 
baiki. Jang mengambil 'inisia- 
tif dan mengerdjakan perbai- 
kan tersebut adalah sdr. Djama.- 
ludin dari firma ,,/Harapan” Se- 

dangkan bantuan beaja sebesar 
Rp. 1000,— didapatkan djuga 
dari sdr. Manuputy dan kawan2 
nja dj Surabaja, ialah salah se- 

orang kawan seperdjuangan al- 
"marhum, 

  

  
| karta jang pokoknja 

  
F usi SB-PTT dan PB-Postel? 

KONGRES III 

ONGRES ke-III SB-PTT j 
berachir. Kepada kita disampaikan 5 buah resolusi jang sing- 

katnja adalah demikian, 

Memberi kuasa penuh kpd P.B 

S.B.P.T.T, untuk berusaha  ter- 
wudjudnja fusi antara P.B. Pos- 

tel dan SBPT atas dasar 

bahwa kedua Serikat Buruh ter- 

sebut diatas harus keluar lebih 

dahulu dari masing2 vaksentra- 
tenja. 

Memberi kuasa ' kepada P.B. 

SBRTIT. untuk keluar dari 
G.S.B.P bagi keperluan terwu- 
djudnja fusi 

Memberi kuasa kepada PB. 

S.B.P.TT. untuk seperlunja mem 
bentuk suatu delegasi fusi. 
Mendesak kepada pemerintah, 

agar berusaha dengan sekeras2- 

nja menaikkan taraf penghidu- 

pan (levenstandaard) dengan: 
a) mengadakan tindakan2 jg 

tenat buat mengawasi pe- 

ngendalian harga2 
b) menghilangkan bahaja in- 

flasi 

CV dimana perlu. mengadakan 
distribusi “bahan2 untuk 
kepentingan hidup sehari? 
kepada pegawai2 terutama 

dalam daerah minus, 

SB - PTT DI SURABAJA BERACHIR 

ang diadakan di Surabaja telah 

|djawatan agar merobah politik 

(kepegawaian demikian rupa se- 
Lhingga menudju kebahagiaan 
dan kesedjahteraan bagi para 
pegawai P.T.T. selaras dengan 
jang termaktub dalam Mukadim 
mah dari Konstitusi 1950 jang 
mendahulukan kebahagiaan dan 
kesedjahteraan masjarakat dari 

kebahagiaan dan kesedjahteraan 
| negara. " , ' 
| Mendesak sekeras?nja kepada 
Menteri Perhubungan agar: 

Keputusan Tugu dapat segera 
dilaksanakan supaja kegandji- 

lan2 jang sampai sekarang ma- 
sih terdapat dalam  Djawatan 
Pos, Telegrap dan Telepon dapat 
ditiadakan dengan serta merta: 

Djika jg tersebut diatas tak 

mungkin dilaksanakan agar pe- 
merintah membentuk suatu ko- 
misi penghapus ' kepintjangan2 

dalam Djawatan P.T.T, 

Mendesak kepada pemerintah 

memberi izin kepada Djawatan 
P.T.T. dalam waktu sesingkat2- 
nja mengenai soal perunfahan, 
sedjadiar dengan djawatan2 la- 

| 

| 

    Menjatakan tidak dapat mem- 
benarkan politik “kepegawaian 

untuk anggatta staf dari perti: | pimpinan djawatan. 
sahaan2 pelajaran, — R.D. l 

  

Mendesak kepada pimpinan ' 

    

in, untuk dapat mendirikan pe- 
rumahan2 bagi pegawai?nja. 
ape resolusi? SB PTT. 

  

» 
ade HALAMAN 

H. Abd. Hamid 
“naik hadji 

Dengan pesawat terbang ? 

Dari Kantor Penerangan Aga- 
ia Daerah Istimewa Jogjakarta 

didapat keterangan bahwa pem- 
bagian @uotum Hadji untuk Jo- 
gjakarta jalah: untuk Kotapra- 
dja sedjumlah 30 buah, Kabu- 
paten“ Bantul 29, Sleman 22, 
Kulonprogo 17 dan Gunungkidul 
2 orang . Djumlah semua 100 
buah, 

Sebagaimana diketahui, dise- 
luruh daerah jang telah mendaf 
tarkan sebagai tjalon Hadji ada 
230 orang dan sesudah diadakan 
udjian (seleksi) tinggal 140 
orang, Untuk menjesuaikan de- 

ngan adanja djumlah serta pem. 
bagian @uotum itu, Maka oleh 
Kantor Urusan Agama Daerah 
telah diperintahkan kepada 
KUA Kabupaten2 supaja diada- 
kan UNDIAN, 

Dari Kotapradja setelah di- 
adakan undian terdapat nama2 
jang akan naik Hadji ialah sdr, 
H. Abd. Hamid dengan isteri 
Gan kabarnja dengan beberapa 
lagi akan berangkat dengan pe- 
sawat terbang. 3 

SUMBER TENAGA LIS- 
TRIK DI BANTUL ? 

Beberapa hari jang lalu di ka- 
bupaten Bantool telah diadakan 
pertemuan antara - anggauta 
DPD seksi pekerdjaan Umum 

Dokter Sahir dan bupati Ban- 

tool jang pokoknja membitjara- 
kan kemungkinan2 membangun 
sumber tenaga2 listrik disana 

untuk keperluan pembangunan 
industri. 

Panitya telah dibentuk - dan 

diwadjibkan mengadakan penje- 

ledikan2 kemungkinan dapat di- 
bukanja sebuah sumber  keku- 
atan listrik, baik berasal dari te. 
naga air Maupun motor. 

Pembentukan panitya2 ini di. 
usahakan oleh DPD Istimewa 
Jogjakarta ditiap2 kabupaten, 
agar dapat disesuaikan dengan 

rentjana pembangunan industri- 

alisasi daerah. Tenaga2 listrik 

untuk kekuatan tenaga perusa- 
han2 disiang hari, sedangkan di- 

waktu malam hari penduduk 

dapat merasakan . penerangan 

listriknja. 

TAMAN KANAK2 KOTA 
DAN LAMBANG KO- 
TAPRADJA DJUGA 
DIPERDJUANG- 

KAN 

“Hari ini rombongan utusan pe 
merintah Kotapradja Jogjakar- 

ta jang terdiri darj sdr2 Wazier 
Nurie dan Tjiptosumarto dari 
DPD dan sdr. Banuarli dari 
DPR berangkat ke Djakarta un 

tuk mengadakan  pembitjaraan 
dengan pemerintah pusat. . " 
“Dalam keterangannja kepada 

»KR” Wazier Nurie mendjelas- 
kan, bahwa selain mereka mem- 
perdjuangkan tentang pindja- 
man untuk pembelian hotel Ga- 
ruda jg besarnja Rp. 3.500.000, 
djuga akan Siperdjuangkan ten- 
tang bantuan beaja untuk pen- 
dirian Taman Kanak? didalam 
Ingkungan Kotapradja utk. hi- 

buran kanak2. 

Demikian “djuga akan dide- 

sak disjahkannja lambang Ko- 
tapradja Jogjakarta oleh Pre- 
siden agar dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinja. 

H.W. PASUKAN MU- 
ALLIMIEN DIRESMI- 

KAN 
| Kemarn malam bertempat diha- 
|laman Madrasah  Muallimien 
Jogjakarta telah diresmikan 
berdirinja HW Pasukan Muak- 

limien terdiri darj Ik. 30 oran 

  

” 

Sukan Muallimien memberikan 
kesempatan kepada anak2 dise- 
kitar Madrasah utk mendjadi 
Pandu HW dan telah terkumpul 
sedjumlah 2 sarang Pandu Atfal 
Dalam upatjara tsb dilantik dju 
ga sdr. Muhtar sebagai Pemim- 
Pin Pasukan dan sdr, Sudiro se- 
bagai Pemimpin Golongan. 

Dari fihak jang mengetahui 

didapat keterangan, bahwa te- 
lah disiapkan djuga pelantikan2 
Fandu H.W. dari Madrasah dan 
Sekolah2 jang mendjadi pimpi- 
nan Muhammadijah tjabang Jo- 
gjakarta. 5 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari rt. 
Anggauta2 Scr. Staf 

  
Resimen Inf. 13/Suh. 4 
Ter Rp3 39 

Djumlah terachir ,, 8264,18 

Djumlah hari ini Rp.8297,18 

  

Tontonan malam ini 
LUXOR.: ,Djali - Djali”, Kar- 

tini Hamzah, A. Usman. ' 
REX: Where the 'Sidewalk 

Ends”, Dana Andrews, Gene 
Tierney, 

RAHAJU: Copper Canyon" 
Ray Milland, Hedy Lamar: 

SOBOHARSONO: .Tarzan's Sa. 
vage Fury", Lex Barker, 
Dorothy yHart, 

SENI SONO: ,,Tarzan's Savage 

Hart. 

INDRA : ,Seniati” Ar, Tompel, 
Normadiah. 

MURBA : ,,/The Desert Hawk", 
Yvone De Carlo, Richard 
Greene, 

WETAN BETENG: Seruan 
Merdeka”, Saleh Ghani, Ro- 
kiah. ' , 

KETO PAN MIO OMO:   itu, —. Ant, »Djoko. Dolog”, 

Pandu. Lain darj pada itu Pa-' 

Fury”, Lex Barker, Dorothy 

#



        

   

    

      

p 

aa Ikatan kaum ibu 
G | gerak dilapang 
“sosial diantaranja sampai kini 
“telah banjak mendirikan kope- 

rasi2 Tn Aa al Da LP 

—umum Serikat 1 

  

ja 

: Sa 

/ras.Bp: 3) 

    

    
tjamatan2 dalam da- 
soba ae. dihadiiri 

1 an da- 
ana sekali 

oleh orga- 
wah pimpi, 

   
   

  

    
ternjata pada umum 

tidak Angan pengaan     
5 bang Wonosobo baru2 ini telah 

| dibul 

. FUSAFAT KESUSAS- 
— TERAAN DJAWA 

“Oleh Perhimpunan budaja. 
“Surakarta nanti pada hari 
Djum'at sore jang akan datang 
akan diadakan 
tang filsafat didalam kesusaste- 
raan Djawa 
dopo Kusumojudan. Tje 
tersebut akan diberikan oleh se 
orang achi dalam kesusaste- | 
raan jawa, 

LK... DILEBUR KE 
DALAM: P.T. 

Digedung Sasonosuko Tea 
dilangsungkan upatjata 2 
ran Ikatar Kaum Ibu ( 
dalam Persatuan Isteri Tentara. 
Dalam . upatjara pengresmian 

    

   

peleburan itu hadir wakil2 ang- | 
katan perang, Inspt. CTN dan 
wakil2 organisasi wanita tekata | 
ini al. Gerwis dan Perwari. 

. Sebagaimana diketahui Ika- 
tan kaum ibu 

  

lan Djanuari th. ini, “Adapun 
“alasan pengleburan ' “organisasi. 
tsb ialah bahwa dengan adanja 
2 organisasi wanita dikalangan 

. tentara tidak menguntungkan 
| persatuan dan perdjoang- 

CTN ber- | 

3000 lembar @ Rp. 1,— jang di 

tjeramah ten- | mx 

bertempat dipen-) 

  

Hat lain pamong 
: Ia dan desa Selokromo te- 

kedua 
an 

di Solo sedjak pertengahan bu- | te 

  

ekonomie dan | nan tidak. ketjil dan bagi Selok- 

daki oten jang 
undian uang sebesar 

selenggarakan oleh Perwari tja. 

Hadiah I sebesar Rp. 
500,— djatuh no, 3347 hadiah 1I 
Rp, Ten no. 4216 hadiah TIIT | 
Rp. 150,— “5721 dan 5 ma- 

tjam hsefiain lai berupa uang 
tunai. Tudjuan dari pada usaha 
ini adalah untuk mengumpul- 
kan uang guna kebutuhan Ta- 
man: Kanak2 jang ' “telah ber- 
Cjalan dan me dat “perhatian 
baik dari chalajak vamai. 2 

& Bat (Kor). 

  

   

    

i 

pimbinsin Wedo- 
beng pada hari Rebo jg 

desa Ketjamatan 

    

   

   

lah men, darmawisata 
“| kedesa N dagan Purworedjo 

jang terkehal baik pembangun- 
.annja dan desa Kedu Temang- 

ang mendjadi model desa 
Le idenan Kedu, dgn 

Tdk lupa singgah di tjandi 
Borobudur. 
: Rombongan tersebut ketjuali 
mentjari hawa baru” djuga me | 
njaksikan Pe daripada |. 

tadi dalam lapang- | 
an plak diper- 

    

  

,eSelainnja, mania! Bentar ig 
tam dengan njata, 

en ana sumber2 ke- 
“uangan a.l. pasar dan bank, jg 
mana hal ini memegang pera- 

.romo tdak didapatnja. demikan 
kesan. seorang penindjauan ke-     

     ba Im el 

ja 

Iinja, jang pertama jala p 
tjapai upah harian sebesa 
Rp. 130,— minimum. 2 E 

Pihak Pengurus Pada Sar" 
bupri menerangkan selandjut- 
nja, bahwa pada sa'at ini Sarbu- 
pri belum memikirkan soal : 
gok dalam hubungan dengan| 
tuntutannja sekarang, oleh se- 
bab soal tersebut masih harus 
dirundingkan dengan " “pihak 
madjikan. Selain kepada ALS, 
tuntutan mengenai upah kepaia 
madjikan2 jang Jain” idah di- |- 

1 Sekitar isi “aa mn 
“ Diterangkan seterusnja, b 
wa tuntutan umum Sarbupri utk 
upah buruh harian ialah Rp. 
untuk Djawa dan Rp. 1.50 mi- 
nimum untuk luar 'Djawa: Se-. 
Jain itu ditambah dengan #jatu 
gratis untuk keperluan hidup | 
seharga Rp. 3,61 :seharj dan be- 

“sehari, Menurut pe- 
rintjian, berhubung dengan ting-f 
kat penghidupan jang tinggi, 
seharusnja upah buruh harian 
ditetapkan Rp. 11,52, tetapi 
dak sedemikian banjak jang | 

. tuntut oleh Sarbupri. “ 
Untuk buruh bulanan dituntut 

upah bulanan Rp: 495,- . bagi 
huruh di Djawa dan -Rp. 260,-| 
bagi buruh diluar Djawa ditam- || 
bah tjatu gratis. 
Upah minimum: harian H9, 3, 

dan upah minumum ' bul lan 
Rp. 430,. jang berlaku se 
sekarang adalah tidak “se 
lagi dengan keadaan dan Siehah. 
kan sangat tidak. mentji upi. 

La
 

      

Tuntutan umum Sarbupri j, jg 
pertama jang dimadjukan pada | 
pertengahan 1950 disertai dgn | 
pemogokan,: pada achirnja. ber- | 

“hasil dengan diadaka: suatir | 
perdjandjian kerdja kole 
ALS. Ou HAN jang, 

  

   

| Ta 
1. upah jan "ang m th 

8 $ ara ! Pe aa jang 
| i lagi 

adaan penghidupan « se. 

  

nja “uniformite t dalam 
bajaran upah bagi burut 
umumnja, & 

3. Keperluan sehari2 bagi buruh 7 
"sudah memuntjak, 

4. golongan buruh Sarbupri 'ada 
lah golongan jang 
paling, rendah, 

5. desakan anggota2 supaja da- 
lam tahun ini ditjapai satu 
nilai upah lebih tinggi jang 
sesuai Tea 
Kongres Sar apr ke-ITT, 

8, tnelanahi tt ? 1 

       
    

    

| perdjandjian kerdja kolektip pa 

   

  

   

| harga Rp 817.000.000.——, ditahun 
. Pa Ma 

2... Sebab2-nja dimaajukan | 4 . 
duntutan, 

        

     , ain pemerintah sendiri. 

  

dibaj ar | 

n keputusan | : 

    

Las di tgn “ 

K 
AS Tk da 2

 

ia j2 A £ 2 

   

   

Panan na 

“vvp Sena" jang 
TIain menghadjatkan pe 
an hidup Daan dan buru! u Pi EKONOMI 

Pe MUNDUR 
Karena import dari In- 
donesia berkurang. 

Apabila upah aneuh ar 
hati bulanan bagi golongan jang 
rendah ini diperbaiki, maka de- 
ngan sendirinja golongan? bu- 
ruh lainnja akan mengalami 
perbaikan djuga. 

Jang tertjapai setelah 
| pemogokan tahun 1959. 

s Menurut: keterangan Pengurus | 
Besar Sarbupri setelah diadakan 
'pemogokan dan setelah dibuat 

  

da tahun 1950 itu, prestasi ker- 
| dja dari buruh perkebunan ma- 
kin: meningkat. Sebagai tjonton 
dikemukakan a.l. bahwa tanani- 
an karet jang dapat disadap se-. 

| belum pemogokan itu hanja 
259.000 ha, sedangkan . sesudah 

an pemogokan  mendjadi 
0 ha, jang dapat dikerdja- 

PEN GKai karet sebelum ' mo- 
apa 42.797.000 kg, sesudah 

| mogok - mendjadi 46.264.00 kg, 
| kemudian meningkat pada tiap 
kwartaal dari th 1951 dan 1952 
Moana, mendjadi 62.292.000 kg 
“Aan. 79.793.000 kg. 

   
   

    

      

    

f berkenaan done 
| taikanpja P.P 39 Fraksi PKI 

“tertangkap kembali, 

umum negeri. 

— “Dalam keterangannya 

   Aa kain D.P.R 
KB. KLATEN 

Sidang pleno DPRDS. Kab. | 
Klaten babak pertama pada tg. 
21-4-58 dengan suara bulat te- 
lah menjetudju pengangkatan 
sir. Djonokusumo, Kepala Dja- | 
pen setempat sebagai pengganti 

:sGr. Brodjohadirono, wakil PNT. 
jang semendjak tanggal 25 hbu- 
Jan jang lalu mengun Dupkan. di- 

    

Ti dari Mer ARA 

tersebut. : 
Selandjutnja mengena: pengi- 
sian Tuangan sauta DPDS | 

menjatakan bersedia untuk me- 
ngisi luangan tadi. 
“Dengan Suara 16 setudju dan 

7 blangko, sdr. MN japan, 
selaku orang : itjalonkan 
Oleh P.K.I telah t ih mendja | 
di anggauta. D.P.D.S sebagai 
pengganti sir. Titus Sujitno da- 
ri Partaj Katolik - $ 

Dalam sidang ini dibitjarakan 

djuga mutatissmutandis pera- 
turan kepegawaian, tetapi kare- 
na Waktu mengasdjar, penjelesai 
annja ditunda sampaj sidang 
berikutnja pada hari ini. — KR. 

  

S.K- TRIMURTI KE KO- 
PENHAGSEN 

Tjugito dan Suharyo ke' 
Peking. : 

Sebagai Gelegasi S00si untuk 
mengundjungi perajaan 1 Mei 
1953 di Peking. atas undangan ' 
ACFL (Gabungan Serikat Bu- 
ruh RRT) telah bertolak anggo- 
ta parlemen Tjugito dan Suhar- 
yO sekretaris Umum: Dewan Pim- 
pinan Pusat Sebda. $ 

Djuga akan menjusul sebagai 
delegasi Sobsi untuk maksud di 

atas Suhardjo, Hun Harsono 
Bardi dan Suprapt 

Telah djuga b Pt ke Pe- 
king bersama-sama Tjugito dan 
Suharyo, S.K. Trimurti jg akan 
mengundjungi Kongres Wanite 

| Internasional jang diselenggara- | 
kan oleh WIDF (Gabungan Wa- 
nita Demokratik Internasionaj! 
di Kopenhagen Denmark pada 

bulan Djunji jang akan datang. 

  

TAHANAN2 MELARI- 
KAN DIRI 
Dari rumah pendjara djak revolusi tahun 1945. mulai, | 
Bukitduri & sendjata | 

dirampas. 
OT Orang tahanan dari ,,Cel 

“Utara dan Selatan” diruman 
pendjara. TA ma pada dala 
Sa baru lalu kira2 
djam 20.00” telah melarikan diri 
sesudah terlebih dahulu mereka 
berhasil memukul 2 orang agen 

polisi serta merampas 2 putjuk: 
sendjata api berikut peluruh2 
nja, F 

| “Sampai berita ini ditulis, be- 
lum ada seorangpun dari para 
tahanan jang melarikan diri itu 

pengedja- 
ran Gan pengusutan terhadap 
mereka masih terus dilandjut- 

. Ikan. 2 Agen polisi jang dipukul 

itu mendapat 
'Ibagian kepala2nja dan Kini ma 

luka2 parah di- 

dirumah sakit 
— Ant. 

Ke BN BN sb 

SINGAPURA 

sih dirawat 

Ekononi Singapura — pusat 
perdagangan daerah Asia Teng- 

gara — sangat mundur karena 
djatuhnja import dari Indonesia 
dan turunnja harga karet, de- 
'mikian keterangan kalangan 
dagang Kepada UP hari ini. 

selan- 
Ajutnja, kalangan pimpinan or- 
ganisasi2 dagang mengatakan, 
bahwa perdagangan ,,entrepot” 
Singapura berkurang karena sa- 
ngat turunnja volume import 
barang jang maksudnja diang- 
kut ketempat tudjuan lebih dja- 
uh lagi. Mereka mengatakan, 
apabiia ketjendertingan ini me- 
netap, Sisgapura sebagai pela- 
buhan ',,entrepot” antara dunia 
Timur dan dunia Barat akan 
mundur artinja. 

Keadaan ekonomi Singapura 
Gewasa 'ini belum . mentjapai 
tingkat kegentingan, tetapi ha- 
sil pendapatan koloni terpenga- 
ruh mendjadi djelek karenanja.   1 Btport karet sebelum mogok 

“ ses 000 kg dengan harga, 
'Rp 355.149.000,—. Sesudah mo- 

i'gok meningkat ditahun 1951 

djadi 214.048.000 kg dengan 

  

  

   

305.887.000 Ig 
NA 2.257.149.000.——, 
Da ant bnuan teh djuga 

ben amala statistik “jang 
1en: at tinggi: Sebelum mo- 
kapat at dikerdjakan 25.000 ha 

an penghasilan 6.782.009 kg 
Gan sesudah itu pada tahun 1951 

at dihasilkan 46.520.000 kg. 
ngka2 diatas diambil dari sta- 

Ant. 

    

    

   

    

   
   

    
      

   
   

   

  

2 GSERGADJI DARI 
"AMERIKA 

“Dari - Djawatan Kehutanan 
at didapat keterangan, bhw 

: dipesan di Amerika 
erikat mesinz gergadji jg lebih 

  

  

di Ir sekarang ni- Mesin 
si “tersebut akan mempunjai 

25 — 60 M3 sehari, 
itu Djawatan ter-. 

sebut, ng sedang meren- 
tjanakan untuk mendirikan 5 

pergerga an ketjil jang mem- 
uatan 10 M3 sehari, 

lain di Diatirog 0, Bodjo- 
“0ro, Bratubung daan naek Lan. 

        butuh ugn ber pegang pada 
Re 2 Kedai Cah k 

Sa pada jang teiah ada | 

Satu2nja sebab penting dari ke- 
munduran ini ialah usaha Indo- | 
nesia utk memperpendek route 
pengiriman barangnja dengan 
tidak melalui Singapura. Demi- | 
kian pendapat kalangan dagang 
Petgapora “Aki, 

Punia wa sini 
Kk Kolonel Sami Fattah, ko- 

mandan Angkatan Udara Irak 

memimpin delegasi militer he- 
gerinja ke Pakistan selama satu 

minggu... s x 

Xx Jean Jouvel, bekas attache 
(| militer Perantjis dan kini men- 

djadi pedagang di Teheran, ha- 

rus meninggalkan Iran dalam 
tempo 3 minggu dengan tuduhan 
mengadakan kontak dengan be- 
kas attache militer Inggeris. 

| .K Nicolas Rukhadze,  men- 
teri DN. rep. Georgia (Rusia) 
telah ditangkap, karena ia me- 

djukan tuduhan rat terha- 
“dap karim buruh, 

& Khwaja Nazimuddin, bekas 
PM Pakistan jang semula tak 
mau menerima pembtjatan atas 
dirinda Nai telah sedia mengtih 
Papa MAIN 

telah diba- 

| tot Mangkupradja, 

Na pilih 
| agama 

x 

P 

djuga hadir, 

pir seluruhnja merupakan kari 
panje propaganda pemilih 
umum itu berbitjara para 'ang- 

.gauta dari Dewan Pimpin 
(PNI, Mr. Sunarjo, Isnaeni, Kia 
| tot Mangkupradja dan Sidik 
Oa : 

  

   
:     

Mr. Sunarjo bean 
undang? KEMpe Kanan 
raan. 

Dalam kata permulaan “dari 
pidatonja, Mr. Sunarjo: menge- | 
.nangkan - rapat PNI 25 taun 

.dalam gedung bioskop "Elita” 

oleh Bung Karno. 
kemudian memberikan uraian 
tentang hak2 orang Indonesia, | 
jang dimasa pendjadjahan mu- 
la-mula dinamakan "inboorling” 
dan kemudian mendjadi "inlan- 
der”, "dan membandingkannja 
dengan hak2 warganegara se- 
karang, jang sederadjat dengan 
hak2 warganegara bangsa lain. 
Mr. Sunarjo mengemukakan 

betapa banjaknja  hak2 warga 
negara itu jang didjamin dalam 
Undang2 Dasar. Ia mengharap- 

kan selekas “mungkin adanja 
Undang2. Warganegara dimana 
Citegaskan perbedaan hak2 ' itu 
dengan hak2 orang asirg. - 
Djuga dikemukakannja, bah- 

wa: dimasa, sebelum per: ang ada 
golongan jang disebut "vreem- 
de oosterlingen”. Golongan ini 
menimbulkan soal minoriteit 
sekarang ini. Dulu kedudukan 
vreemde oosterlingen itu istime- 
wa, bahkan lebih tinggi daripa- 
da inlanders, serta mendapat 
perlindungan djuga.   Awas djangan pilih 

»tukang tjatut aga- 

ma” dan ”tjatut 
politik”, 

|“ Isnaeni mengemukakan 2 so- 
lal pokok, dari pemilihan umum 

|jang sekarang dihadapi oleh 
| bangsa Indonesia. Kedua soal 
| pokok ity ialah ' (1) kenapa dan 
|untuk apa kita mengadakan pe- 
|(milihan umum, dan (2) siapa 
|japg harus kita pilih. 
|- Mengenai soal pertama, Is- 
jnaeni menjatakan, bai wa sex 

iRep publik Indonesia telah kete- 
| tandjuran meng-ikrarkan -sen- 
|di2 negara "Pantjasila”/ 1 
| ketelandjuran itu adalah kete- 

   

Dalam rapat umum jang siham 

Lam 2 bagian, 

jang lalu jang dilangsungkan dj | 

    

lukang (jatut 
an politik 

MANA JANG BERBAHA JA : 
I. AGAMA EX — TREEM ? 

ARTAI Nasional Indonesia telah mengadakan rapat umum 
digedung bioskop ”Varia” Bandung, 

' perhatian dari para anggautanja dan 
dan sekitarnja, Gubernur Diagpe-Barat 

KOMUNIS ATAU 

jang mendapat banjak 
masjarakat di Bandung 
dan Walikota Bandung 

utjapan Isa Anshary, jang per- 
nah membagi2 umat Istam da- 

jang tulen dan 
|jang munafik. “Kata “Gatot: 
FSamipai dimani Islamnja kjai 
Isa Anshary itu ? Bukan dia, 

“kbukan Masjumi atau PNI- atau 
partai manapun jang bisa me- 
(ngukur ke-isliman dalam. dada 

   

  

.tiap Muslimin, Itu adalah kom: 
petensi Tuhan". 

Menurut Gatot, kita sebagai 
sesama manusia Wwadjih saling 

mendekati. Gatot Mangkupragjn 
| berpendapat : "Utjapan kjai Isa 
Ansary itu adalah hanja ' ber- 
maksud untuk mengatjau 'bela- 

  

ketika partai itu masih dipimpin | ka, Saja berhak untuk berkata. 
PAN bahw a, dibelakang lajar perka- 

taan Isa Am shary itu ada hal2 
jang mentjurigakan”. : 

Selandjutnja pembitjara me- 
rasa heran, kenapa Orang2 itu 

ppaling bunuh sadja, sedangkan 
lagama tidak  memer intahkan 
untuk bunuh sesama manusia." 

Achirnja pembitjara itu - me- 
madjukan kepada hadirin untuk 
"memilih sadja: "Isa Anshary 
'atau Bung Karno”. 

Gatot menjatakan, bahwa PNI 
jang berazaskan ' marhaenisme 
jang sama dengan Pantjasila, 
iakan membantu segala usaha 
amongpradja, tentara dan po- 

fisi untuk mengembalikan ke- 
amanan, 

Politik bebas belum 

mestinja, 

Sidik  Djojosukarto 
pembitjara terachir mengemu- 
kakan pendirian PNI sekitar 
politik bebas pemerintah. Tapi 
la berfanja: Benarkah peme- 
rintih R.I. ini sudah berpolitik 
bebas dan aktip ? 

ternasional 
kata Sidik 

perialis dan blok komunis” 

jang 

di- 
Injatakannja, baiwa politik be- 
Bas sekarang sebenarnj a belum 
kendalikan oleh sebuah partai 

.” 1g berpolitik bebas. 

Tentang - periunja Indonesia 

berpolitik bebas jang aktip, Si- 
dik katakan antara lain tentang 
perlunja Indonesia mempunjai 

Fpasar bebas buat produksi ba- | 
rang mentahnja. Sekarang, ka- 
ta Sidik, Indonesia hanja mem- 

ipi punjai pasar. satu sadja, pada- 

hal blok Rusia djuga sanggup   landjuran jang baik dan harus 

dukung oleh rakjat. Salah s 
dari sendi Pantjasila itu 
kedaulatan rakjat. Sekarang di- | 
Pasar dan didaerah ada DPR2. | 
tapi masih sementara. Ini ha- | 
rus dirobah dengan hati2. 

Beberapa bulan jang lalu per- 
nah terdjadi peristiwa adanja 
golongan jang hendak merobah ' 
jang akan mengakibatkan ru- | 
saknja sendi kedaulatan rakjat | 
itu, sehingga negara akan men- 

djadi invalid. j 
Pembitjara menghendaki pe- 

robahan menurut tjara saluran 
hukum. Hukum itu menetapkan, 
bahwa warganegara berhak un- 
tuk memilih. 

Tentang soal siapa jang harus 
dipilih,  Isnaini .memperingat- 
kan supaja djanganlah Tukang2 
tjatut ig dipilih orang, Sebagai 
tjontoh dikemukakannja antara 
lain "tukang tjatut agama”. Sa- 
lah seorang wakil rakjat di Be- 
kasi telah “mentjatutkan agama 
dengan memasukkan uang un-| 
tuk beli padi kedalam kantong- | 
nja sendiri, Ada djuga seorang 
kKijai jang memetjah-belah per- 
satuan dengan menuduh orang 
lain munafik, sedangkan agama 
Islam, kata “Isnaeni memerin- 
tahkan supaja kita saling men- 
tjintai seperti mentjintai diri 
kita sendiri. 

. Djuga diperingatkanmja,  su- 
'paja orang djangan pilih "tu- 
kang tjatut politik" iDiterang- 
kannja, bahwa pada 1 Minggu jg 
lalu digedung bioskop lainnja 
di Bandung ada suatu partai 
(PSI, - Red,) jang menjatakan 
tidak setudju kepada persetu- 
djuan KMB, Pembitjara berpen- 
dapat, bahwa KMB itu sebetul- 
nja hanja ekornja dari persetu- 
Gjuan2 dulu2-nja. Dituduhnja 
diuga, bahwa partai itu berba- 
.haja 'karena merupakan "Kun- 
tji Inggeris''. : 
Menurut Isnaeni, rakjat hal 

rus memilih hanja orang2 pen-. 
dukung “Pantjasila' sadja. 

  

Gatot Mangkupradja 
serang Isa Anshary. 

Pembitjata ketiga ialah Ga- 
Ia. mengu- 

raikan dengan pandjang lebar 
tentang azas marhaenisme, jang 
mula2 terdiri atas sosio-nasio: 
nalisme-demokrasi dan kemudi- 
an mendjadi Pantjasila. Dalam 
mengedjar tjita2 itu ja telah te- 
rangkan djuga pengalaman2-nja 
jang menurut Gatot, sudah ada 
pada bangsa Indonesia, Djuga 
perkara pembentukan Peta (Ten 
'tara Pembela Tanah Air) diza- 

| man Djepang, sebagai usaha un- 
tuk mentjegah milisi asing bagi 
pemuda2, kita jang dipaksa ha- 
rus mati diluar negeri, dikemu- 
ikakannja sebagai usaha nasio- 
nal. Djiwa nasional itu sudah 
al pada tiap putra Indonesia. 

ngenai solongan Islam, Ga- 
tot men n, bahwa di- 

zaman tp timbulnja Hiz- 
"bullah dan Fisabilillah tidak da- 
ri kal n Masjumi, tapi ter- 
dorong: ag djiwa nasional, se- 
bab pada masa itu para kjai 
ber-"saikerei” ke Tokyo, was 
lanpun tidak diwadjihkan oleh 
agama, 

L “Gatot 

    
kemudian menjeran g 

kita djalankan terus, karena aan 

ialah | ini Sidik menjebut2 djuga 

menerima bahan2 mentah dari 

sia Membitjarakan soal 
politik bebas dan pasar bebas 

babnja - PNI menjokong mosi 
Otto. Rondonuwu cs di Parle- 

men, 7 
“ Mengenai sikap terhadap | 

bangsa asing,” Sidik katakan, 
bahwa “PNI tidak membentji | 
i bangsa asing, tapi membentii | 
golongan bangsa Belanda jang 
datang kesini untuk membikin j 
gerombolan. Disebut2 djuga so- | 
al diusirkan Chairui Saleh oleh 
pemerintah Belanda dan berhu- 
bungan dengan ini Sidik berta- 
nja : Bagaimana tjaranja seka- 

dikendalikan sebagai | 

sebagai | 

Setelah meng | 
gambarkan adanja dua blok in-' 

bertentangan, | 
"blok kapitalis-im- | 

Se-i 

  

rang pemerintah Indonesia un- 

jang djahat dari Indonesia ? 
Kembali kepada soal. mosi 

Rondohuwu, Sidik menggambar. 
kan bahwa Rusia sudah menun- 
djukkan “ goodwillnja terhadap 
negara Indonesia, jaitu' telah 
menjokong masuknja Indonesia 
kedalam FBB. Padahal kalau 
Rusia mem-veto, menurut Sidik, 
akan timbullah 'kesukaran2. 

Ketika 'mengatakan bahwa 
PNI sanggup bekerdja sama de- 
ngan partai2 lain, Sidik menge- 
tjualikan “kaum kemunis jang 
tidak keruan dan kaum agama 
jang extreem!' Tapi, kemudian 
Sidik bertanja : "Manakah jang 
berbahaja, kaum komunis atau 
kaum agama extreem?  (Ten- 
tang ini, karena kata2 Sidik ti- 
dak terdengar djelas, ketika di- 
tanja oleh "Antara", bagaima- 
na pendapat.PNI tentang apa 
jang ditanjakannja itu, Sidik 
hanja mendjawab : Ja, saja ta- 
njakan kepada rapat. Tapi ke- 
mMudian Sidik  'mendjelaskan, 
bahwa memang ada bahaja da- 
ri kaum komunis, tapi adalah 
suatu kenjataan “bahwa kaum 
Islam extreem sudah. mendiri- 
kan negara D.I, suatu hal jang 
njata berbahaja. Red.) 
Terhadap pendapat umum di- 

luar, jang mengatakan bahwa 
partai2 mau merebut kekuasa- 
an, Sidik menegaskan, bahwa 

| memang benar PNI akan  ber- 
| djuang merebut kekuasaan po- 
litik dinegeri ini. Dalam hubu- 
ngan ini ia mengandjurkan ke- 
pada hadlirin supaja "awas ter- 

|hadap partai2 jang sa-nasional 
dan 'a-sosialis jang hendak le- 
kas2 berkuasa” 
Mengenai keadaan didalam 

negeri sekarang, Sidik menge- 
mukakan tentang belum adanja 
kemakmuran dan kearmanan dan 

  
' 

| 

| 
| 
| 

tuk segera mengusir Belanda2. 

    

Naa ea a Naa an 

& HALAMAN $. 

Perdjandjian perdagangan 
Indenesia-Djerman Barat 

No diparap 

SWITCH - ACCOUNT AKAN DISELE- MENGENAI 

8 

SAIKAN OLEH KEDUA PEMERINTAH 

R, KURT DANIEL, ketua delegasi Djerman Barat dalam 
perundingan perdagangan antara Indonesia 

bahwa dalam perundingan Barat menjatakan, 
dan Djerman 
tersebut, kini 

telah “Gitjapat persetudjuan mengenaj segala pasal dan perse- 
tudjuan tersebut diparap pada hari 

bahwa menurat persetudjuan jang diparap hari Rebo 
sarnja perdagangan: antara Ne belah 

besar. 

  

Pakar Untung ini sebagai 
tjontoh (tetapi tidak djelas 
Red.) dikenfukakan pemerin- 
tahan Chiang Kai Shek jang 
dikatakan penuh dengan rajap2. 
Kata, Sidik, bukan Mao Tse 
Tung jang merebut kekuasaan, 
tapi adalah karend memang pe-   

  

merintahan Chiang Kai Shek 
sudah penuh dengan rajap, 

Tjontoh seperti pemerintah- 
an Chiang Kai Shek itu, me- 
nurut Sidik bisa terdjadi- dima- 
na-mana, Kemudian ia menje- 

but2 akan adanja ,Suatu revo- 
lusi marhaen'”. (Disini pembitja- 
raannja tidak terdengar djelas, 
karena hadirimpun sudah mulai 
ribut), 

Pada :schirnja Sidik menjata- 
kan, bahwa PNI adalah satu2- 
nja partai jang tidak membi- 
kin peristiwa2, tidak "peristiwa 
Madiun, tidak peristiwa Darul 
Islam dan tidak “peristiwa 17 
Oktober”, — Ant. 

  

Pembagian Korea: 

  

Te 

N 

|. "Garis Mac Arthur” (untuk 
membagi Korea dalam 2 bagi- 

rintah Amerika, akan tetapi ha- 

nja djika dipandang dari Sudut 
| militer sadja. Garis ini mengha- 

| silkan garis front jang pan- 
| djangnja S0 mil dan bukannja 
|150 mil sepandjang garis Ia 

jang sekarang. 

Dipandang dari sudut politik, 
kata Dulles, Amerika tidak per- 
|aah melepaskan tjit32 untuk 
mempersatukan seluruh Korea. 

ra Penjelesaian soal. poli- 

tik tak pernah didjadi- 

! kan sjarat. 
- : 

| Dulles seterusnja mengata- 
kan, bahwa Amerika tidak bisa 

jaan: tidak pernah menghendaki 
|supaja penjelesaian masalah po- 
tik Korea  didjadikan sjarat 
bagi pengachiran permusuhan 
di “Korea. : 

Kata Dulles seterusnja, apa- 
| bila sudah ternjata bahwa tak 

lmungkin bisa ditjapai perse- 

|tudjuan politik, maka hal ini 
'akan dapat mempengaruhi dja- 

  

“oal persatuan Djerma n: 
  

Pp ERDANA menteri Djerma 
hari Senin menerangkan d 

mungkin. 

Adenauer jg pada harj Ming- 

gu kemarin kembali, dari kun- 

ajungannja ke Amerika Serikat, 

menerangkan bahwa antara pre 
siden Eisenhower dan dia telah 

tertjapai persesuaiag paham se- 
penuhnja, dan bahwa mereka 
terutama, mentjapai kata sepa- 
kat bahwa ikut sertanja Djer- 
man dalam. Masjarakat Perta- 

hanan Eropa dan persatuan 
Eropa (Barat) adalah saru2nja 
@jalan jang dapat mewudjudkan 
kembali Djerman jang dipersa- 
LUkan seluruhnja. Mereka mem- 

punjai pentirian jang sama pula 
bahwa tawaran2 pendamai dari 
Sovjep harus tidak boleh  dito- 
lak tetapi harus dipeladjari de- 
ngan seksama. 

| | Perundingan? dlm waktu 
| |.singkat.lagi ? 

Atenauer selandjutnja menja- 
takan bahwa mungkin sekali 
perundingan2 “ antara negara2 
TN dan “Sovjet Kus'a aKan 

  

Barat & Rusia akan berunding 

: DALAM WAKTU SINGKAT 
n Barat Konrad Adenauer pada 
alam konperensi pers di Ham- 

burg, bahwa suatu persetudjuan antara negara Barat dan USSR 
mengenai ,,/netralisasi” Djerman adalah suatu hal jang tidak 

dimulai dalam waktu jang sing- 
kat lagi. Menurut Adenauer pe- 

merintah2 Amerika dan negara2 
Barat berkejakinan bahwa po- 

litik keras jang  didjalankan 
terhadap Rusia akan menudju 

kearah  'berkurangnja  ketega- 
ngan, kearah persetudjuan “dan 
pengurangan sendjata, selama- 
demikian Adenauer-pihak Rusia 
sungguh2 ingin mentjapaj penje 
lesaian dengan negara2 Barat. 

Ditanja apakah garis sungai 
Oder-Neisse djuga dibitjarakan 
dj Washington, 
ngatakan bahwa soal ini bukan- 

lan urgent dan karenanja hanja 
merupakan bagian ketjil dalam 

pembitjaraan2 jang telah dila- 
kukarmja, Ia menambahkan bah 
wa menurut pendapatnja masa- 
lah peribatasan Djerman-Poian- 
dia itu akan dapat diselesaikan 
»djika Polandia nanti telah men 

djadi negara jang merdeka la- 
gd.   

  

an) selalu penting bagi peme-. 

Adenauep mre- , 

(ka waktu 

    
  

Garis Mac Arthur penting 

—. DARI SUDUT PANDANGAN MILITER 
UNDERI luar negeri Amerika Serikat John Foster Dulles 
dalam konperensi pers pada hari Senin menjatakan, bahwa 

semendjak dilakukan pembitjaraan tentang. kemungkinan 
mendjadikan pulau Taiwan suatu protektorat dari PBB tahun 
1950, soal ini hingga saat ini tidak pernah dibitjarakan lagi. 

utk. 

lan perundingan perletakan sen- 
djata. 
Selandjutnja ja katakan bah- 

wa resolusi PBB mengenai Ko- 
rea itu menguendaki dilakukan 
konperensi politik, dalam tempo 

'3 bulan sesudah. tertjapai perle- 
takan sendjata. Bagaimanapun 
djuga, Amerika bermaksud me- 
robah hal ini, karena Amerika 
tidak menghendaki bhw. djang- 

"perletakan sendjata 
itu terlalu lama, karena dim 

djangka waktu ini pihak Utara 

“mungkin akan menunda2 dgn. 

waktu jg.- tak terbatas dimulai- 
nja perundingan politik. — AHP. 

  

PEMBAGIAN SUSU 
BAJI 

Camelpo II 

Kementerian Kesehatan te- 

iah memindjamkan suatu djum- 
lah susu baji Nutricia Camelpo 

II kepada importir untuk dibagi 

kan kepada umum. 

Sesudah dirundingkan dengan 
Kementerian Kesehatan dan 

Kantor Pengendalian Harga, ki 
ni ditetapkan oleh: Kementerian 
Perekonomian bahwa partai ini 
untuk sementara waktu akan di 

bagikan dengan pendjualan be- 

bas (djadi tidak memakai resep) 
melalui apotik2, drogisterij2, ru 

mah2 obat dan kamar2 obat. 

Setiap pembeli hanja dapat 
diberikan 3 (tiga) kaleng 1 bu- 
lan, Harga pendjualan detail di- 
tetapkan Rp. 11.80 tiap kaleng. 
Demikian dikabarkan dari 

Kementrian Perekonomian. — 
Ant, 
  

Program 4 tahun” 

Kisenhower, 
Dalam kongres partai Kris- 

ten Demokrat jang diadakan di 
Hamburg pada hari Senin, Ade- 
rauer mengatakan bahwa pro- 
gram tindakan2 jang direntja- 
nakan oleh Bisenhower untuk 

4 tahun jang akan datang in 
meliputi persatuan Eropa dan 
pembentukan Masjarakat Per- 
tahanan Bropa. 

Adenauer menegaskan bahwa 
waktu ini harus dipergunakan 
sevaik?nja, karena ,saat jang 
menentukan bagi ummat manu- 
sia hanja datang sekali”. Tahun 
ini iaiah tahun jang historis ba- 
gi rakjat Djerman, karena ne- 

geri mereka ialah pusat dari 
kedjadian2 internasional, dan pa 
da orang2 Djermanlah akan ter 

gantung perdamaian, kemerde- 
kaan Can persatuan negerj me- 
reka, demikian Adenauer. 

AFP. 

| 
I 

| memberikan 

  

Rebo Dinjatakan, 
itu be- 

akan diper- 

ini. 

pihak 

Dr... Kurt Daniel tidak mau 
keterangan,  .be- 

rapa besar djumlah jang me- 
liputi perdjandjian perdagangan 

itu nanti. Mengenai ini nanti 
akan dikeluarkan pengumuman 

bersama antara kedua delegasi. 
Persetudjuan perdagangan jg 

akan diparap itu, demikian Dr. 
Kurt. Daniel, bagi kedua belah 
pihak tentu sadja tidak akan 
memuaskan seluruhnja, tapi 
persetudjuan tersebut akan me- 
rupakan dasar jang sehat dalam 

perhubungan perdagangan, an- 
tara kedua belah pihak. Atas 
pertanjaan Dr. Kurt Daniel me- 
njatakan, bahwa” tidak akan di- 
lakukan perubahan dalam tjara 

Ipembajaran dalam persetudjuan 

perdagangan “itu seperti jang 
dilakukan diwaktu jang lalu, ja- 
itu dengan melalui Unie Pem- 
bajaran Eropa (European Pay- 
ment Union). 

Kami mengharapkan supaja 
persetudjuan perdagangan jang 

akan datang itu akan dapat di- 
laksanakan dengan melalui dja- 
lan jang memuaskan. 

Soal "switch - account” 
adalah soai diluar per- 

djandjian perdagangan, 
Atas pertanjaan mengenai so- 

al "switech-account” jang mung- 
kin dapat diadakamy antara ke- 
dua pemerintah berhubung . de- 
ngan adanja “active balance” 
Indonesia pada Djerman sebesar 
lebih kurang 90 djuta Mark 
Djerman, didjawab oles Dr. 
Kurt Daniel, “bahwa soal ' itu 
terletak diluar soal perunding- 
an perdagargan jang sedang di- 
lakukan dan mengenai soal itu 

nanti akan diselesaikan “antara 
pemerintah dan pemerintah. 

Dari sumber . lain mengenai 

soal ini didapatkan keterangan, 
bahwa kepergian “wakil ketua 
delegasi Djerman Barat Dr. 
Matthias Schmitt ke Bonn be- 
berapa minggu jang lalu ada- 
lah untuk mendapatkan instruk- 
si2 baru dari pemerintahnja, di- 

antaranja mengenai soal "switch 
Laccount” itu. 

Kemarin malam dan 
hari ing masih akan di- 

langsungkan perundi- 
ngan2. 

Antara berbagai anggauta. 
dari kedua delegasi, diantaranja 
djuga Ketua kedua belah pihak, 
Mr. Susanto dan Dr. Kurt Da- 
niel, dilakukan perundingan te- 
rus dan kemarin perundingan 
tersebut akan dilandjutkan. 

Dalam. "keterangannja Dr. 
Kurt Daniel menjatakan, bahwa 
ia dan anggauta2  delegasinja 
akan berangkat kembali ke 
Djerman Barat hari Kemis atau 
Djum'at jang akan datang. Da- 
lam perdjalanan pulang itu rom 
bongan delegasinja akan sing- 
gah untuk beberapa hari lama- 
nja di Bangkok untuk menga- 
dakan pembitjaraan2 mengenai 
perhubungan perdagangan an- 
tara Djerman. Barat dan Thai- 
land, Untuk keperluan itu hari 
Selasa ini dua orang dari rom- 
bongan delegasi Djerman Barat 

itu akan terbang dulu ke Bang- 
kok. 

Keierangan ketua die- 
legasi Indonesia, 

Mr, | Susanto ketua delegasi 
Indonesia dalam keterangannja 
menjatakan, bahwa banjak ke- 
mungkinan persetudjuan perda- 

gangan antara kedua negeri 
itu diparap pada hari Rebo ini. 
Ini kalau tidak terdjadi  apa2, 
karena masih ada beberapa so- 
al jang harus dibitjarakan esok 
hari, Demikian Mr, Susamto, 

Sebagai diketahui, perundi- 
ngan perdagangan antara Indo- 
nesia Djerman Barat 'itu dimu- 
lai tanggal ' 23 Pebruari jang 
lalu dan selama itu pernah pe- 
rundingan ditunda, dua minggu 
lamanja berhubung dengan ke- 
pergian Dr. Schmitt (wakil ke- 
tua delegasi Djerman Barat) ke 
Bonn untuk ' mendapatkan in- 

struksi2 baru darj, pemerintah- 
nja. Perundingan tersebut di- 
mulai lagi kira2 dalam Sh 
laan minggu jang lalu se 
dikirimkan instruksi2 baru oleh 
pemerintah Djermas Barat, Da- 

lam pada itu Dr, Schmitt tidak 
Berabali Ie ke. eny harga dan 

  

  

  

KING Tears 

WHEWS IT SKIDDEP OFF 
“THE ROAD! HE, Ines 

  

  

  

2 King, itutah mobi ju Dean! 
djundgkel dari djalan ! Dia 
ramakat tuka2, $   

  

Adwuh ! Ter, 
dn Vicki ba. 

— Datangka 

UYalcher, 

  

ta dari, Pertolongan Pertama 

(ABOUT HM om 3 
BUT VK. 

  

seorang anggaus 

— Saja tidak perduli dia, tetap! 
Yioki, Petron sa nagad aing 

KING OF HER ROYAL MO UNTED (42 
BRING TAAT, PMSTONY d. BON'T CARE | OM-OM4 THERES NO ONE 

7 MATIC HER S HEREL TIME CAR 1S 2 

— Oh. Oh tridak te seorang pun 
Mobinja kosong ! 

ed by Stephen Slesnge ne 
King Fevutes Syndicate, ine 

   

   
       disini, 

    

       



   

  

  

   

» tuskan, bahwa 

"Rerata heran batuk itu ai 
Furie-Mierop kok marah-ma- 
rah, Orang jang tidak tunduk 
kepada aturan tuan rumah, kan | 
mesti. disilakan pergi. Dan ka- 
lau tidak mau pergi dengan ba- 
“ tentu diusir. 

mi Tihat roman tuan dan njo- 
.nja rumah mrengut, kami sudah 
aa pamit, bian, tidak diusir 

"Dasar itu njonja belum per- | 

? yah, Kn kare RAI | mu” au mu na 
GEDEG, Pn si mBah. 

aa 
dehalh kemarin dadiah s 

lah dan pegawai kantoran an 

han gadis? kita betul2 dan sex 
nantiasa berdjyewa Kartini, mes- 
kipun - hari ini 

na lagi. 
Menuruz mBah Nur. memang 

kain kebaja belum djaminan, 
bahwa sipemakai berdjiwa Kar- 
tini. Ada djuga jang wironnja 

mlipit, djebul sebetulnja, djiwa- 
nja djiwa Rio Rita. Ada jang 
pakai jurk, djebul djiwanja dj 
wa Kartini, 
Betul djuga si mBah. Tjuma 

Berabe djadi bingung, itu gadis 

jang payet di Gua Slar Slarong, apa 
djiwanja? 
Jurk tidak pakai, "kain tidak 

- pakai. Pakaiannja tpvma sepatu! 
Hihhh, Pergta-antupa, Tun 
rasanja ! 

sudah pakai 

  

  

Jogjakarta 
HASIL UDJIAN KETANG- 
KASAN ATLETIEK SE- 
KOLAH S.T. NEGERI 
Baru2 ini dilapangan S.T. 

| Dieua Jogjakarta telah diseleng 
akan “Udjian ketangkasan 
etik Sekolah bagi S.T. Ne- 

geri Jogjakarta dengan "pengi- 
kur 380 orang. 
| Adapun hasil2nja adalah se- 
pertj berikut: lulus Bagian A 
Pera 134 orang lulus Bagian 

Putera 85 orang, dan lulus Ba 
gan C Putera 31 orang. 

tidak lulus 139 orang. 

PERSETUDJUAN BER: 
SAMA S.B. P.M.A. — 

“ SP.M.A: 
Baru2 ini telah ditjapai sua- 

tu persetudjuan bersama antara 
« Bekuk dengan wakil Sekolan 

Menengah Atas. Da- 
lam persetudjuan tersebut aibu- 

pekerdja? harian 
memenul sjarat2 akan 

diusulkan aan pekerdja tetap 
menurut peraturan? Pemerintah 
dan jang berlaku sekarang. Pe- 
| Kerdja2 harian jang dilepas buat 
| sementara waktu dipekerdjakar 
kembali, seperti semula, sambil 
menunggu penjelesaian lebih 
landjut. Selama diberhentikan 
upahnja dbajarkan penuh. 
Pertemuan antara wakil2 ke- 

dua belah itu disaksikan oleh 
wakil Sobsi. 

0 HASIL UNDIAN ,,PER- 
“SATUAN WANITA : 
— KELUARGA GA- 

DJAH MADA" 
Hari Selasa tanggal 21 April 

kemarin, bertepatan dengan Ha 
ri Kartini, telah dilangsungkan 
penarikan undian berhadiah jg 

Wanita Keluarga Gadjah Ma- 

da. Sebagai hasil dari undian 
tersetut Panitya akan menje- 
'rahkan uang sebanjak Tkp.1367, 
50 kepada Panitya Korban Ben- 

tjana Alam Indonesia. 
Hasil Pena DER pal 

Tab 
Hadiah no. 1 sepeda perem- 

puan djatuh pada no. 00296 : 
no. 2 arlodji tangan 00796 : no.3 

.6 buah garpu kuwih 00740 : no. 
4, 6 sendok mocca 00533, no. 5 
sendok kuwih 00789 : no. 6 1 lu- 
sin gelas 00610: no. 7 2 pantji 
00651 : no. 8 2 pantji 00718 : no. 
92 pantji 00920: no. 10 ran- 
tang 00739: no. 11 rantang 
00147 : no, 12 145 lusin tjangkir 
00788 ino, -13 14 lusin tjangkir 
00513 no. 14 1 pantji 00354 : 
ga 181 pantji 00254: no. 16 
1 pantji 00843 5 no. 17. kompor | 
ketjil 00482 : no. 18 tempat air 
00849 dan no, 19 baki 00930. 
Hadiah dapat diambil di Gon- 

dokusuman no. 20 pada hari ker. 
dja dari djam 4 — 6 sore. Kalau 
hadi tidak diambil dalam 
1 minggu mendjadi milik orga- 
nisasi. , 

f 

obat- 

    

. Pembelian dan “kits 
obatan “ 

. DJAWAB MENTERI KESEHATAN ATAS PERTA- 
NJAAN MAYOR POLAK 

Menteri Kesehatan mendjawab 
pertanjaan2 anggota parlemen 

| Mayor Polak mengenai pembeli- 
Si mBah bilang: »EBalay ka- an dan distribusi obat2an sbb: 

Pertanjaan : 1. Bersediakah 
pemerintah memberi. pertang- 
gungan djawab materieel dan 
financieel tentang segala pembe. 

lian dan distribusi (pendjualan) 
:Se.| obat2an serta alat2 kedokteran 

. th. anggaran '52 sampai se- 
(karang? 2. Bersediakah peme- 

“(rintah menjerahkan salihan leng 
“kap dari pada pemeriksaan2 jg 
telah diadakan oleh Inspeksi Ke 

Juangan dan / atau instansi2 kon 
|trol lainnja. mengenai adminis- 
trasi.pembelian dan distribusi 
(pendjualan) obat2an dan alat2 
kedokteran termaksud dalam 
pertanjaan Obat2an dari alat2 
kedokteran , termaksud dalam 
pertanjaan no. 13 

Djawaban : Pemerintah berse. 
dia memberikan keterangan? itu 
dalam hubungan pembitjaraan 
perhitungan anggaran belandja 

tahun 1952, agar pemerintah da- 
pat memberikan pandangan jang 
lengkap dan djelas tentang hal2 
itu. 
sPertanjaan: 3. — Bersediakah 

pemerintah memberi angka2 kon 

krit tentang planning pembelian 
dan distribusi (pendjualan) obat 
obatan dan alat2 kedokteran 
untuk tahun anggaran 1953 di- 
sertai keterangan? konkrit ten- 
tang pesanan2 jang telah dila- 
kukan dan / atau 
sanakan? 5 
Djawaban : Keterangan2 itu 

akan dimadjukan oleh pemerin- 

tah dalam pembitjaraan angga- 
ran beiandja tahun 1953 kelak. 

Pertanjaan: 4. Bersediakah pe 
merintah memberi Japuran (no- 
tulen) lengkap tentang rapat 

para Inspektur Kesehatan selu- 
ruh Indonesia, jang diadakan 
pada tanggal 2 April jang baru 
lalu? 

Djawaban: Lapuran 
rapat para Inspektur Kesehatan 
pada tanggal 31 Maret sampai 

"4 April 1953 sedang diselengga- 

rakan dan akan disampaikan ke 
pada seksi PPK, Agama dan Ke 
sehatan. 
Pertanjaan: 5. “Apakah peme- 

rintah tidak sependapat dengan 

ngumuman) keterangan2 jang 

tersebut diatas adalah perlu un- 
tuk menghadapi kritik dari pi- ! 
hak masjarakat, sebagai misal- 

nia dikemukakan dalam  s.k: 

»Keng Po” tertanggal 2 April   
Ha 

diselenggarakan oleh Persatuan | 

jang baru lalu? 
Djawaban: Pem. sependavat ! 

@gn penanja-bahwa memang ke 
terangan2 tsb diatas perlu un 
tuk menghindarkan kritik2 dari 
pihak masjarakat jang atjapkali 
didasarkan atas keterangan2 jg 
agak kurang sempurna. Dite- 
rangkan disini bahwa pemerin- 
  

TAHUN KE : | : 
Hari ini Ikatan Sepeda 'Ber- 

motor di Jogja jang diketuai 
oleh sdr. Prodjosumarjo akan 

mengadakan hari-ulang tahun- 

nja jang pertama bertempat 
di kantor Penjuluh Perburuhan 
Malioboro 18. Malam perirgatan 
itu diramaikan 

PELADJAR SMABI 
TUNTUT : 

pagi jang lalu, peladjar2 kias 
IIf SMABI telah mengadakan 
pertemuan digedung SMAB.I 
Kotabaru Dalam pertemuan itu 
diputuskan untuk mengadjukan 
permintaan kepada Panitig Udji 

an Penghabisan SMA bag. B de- 
ngan perantaraan Kepala Seko- 
lah, supaja udjian pelengkap di- 
langsungkan seperti ditetavkan 
semula jaitu mulai tanggal 26 
Mei 1953. 

| Adapun alasan jang dikemu- 
kakan ialah: 

Berhubung — diundurkannja 
udjian pokok selama Ik. 3 bulan, 
maka menimbulkan pengaruh jg 
buruk terhadap ,,concentratie 
vermogen” dalam mempersiap- 

kan diri, ditarnbah lagi dengan 

diadjukannja udjian pelengkap 
24 hari. 

- Waktu 2 minggu jang diberi- 
kan oleh Panitia untuk mem- 
“persiapkan diri dalam menem- 
puh udjian pelengkap Gianggav 
sangat kurang untuk dapa, yaen   tjapai hasil2 jans baik dan un- 
tuk mengembalikan semangat 
aan seperti semula. 

  

: LANGGANAN BARU 
? Mulai tanggal 23 April 1953 ,,Kedaulatan Rakjat” mene- 
.rima lan 

   

   

AK. 

..... sengantansaaan 

gganan 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 Mei 1953. 
Dengan begitu sampai tanggal 30 April 1953 ini pengiriman 

ee dilakukan AN pertjuma. 

. gunting CE AN SE DESA boga San 

Permttaan mendjadi bi 

x 
Er 

:- Mulai taka 23 April 1953 harap saja ditjatat mendjadi 

langganan ,K.R.”. 

Na m a: 2... PARA an MB nata TAMAN 

DE bet ALA MAL Leena lekeaaaan Si 5 

Kepada : 
Adm. Harian ,,K.R.” 

Tugu 12 — Jogja. 
14 Eh: 

Tanda tangan 

ti 
Gernenensennaberneekeoneenaneana Kana 

telah dilak- 

lengkap | 

penanja bahwa pemberian (pe- | 

LS.B. PERINGATI ULANG 

IJengan musik ! 

Hari Senin, tanggal 20 April | 

tah telah 1 enak on tindakan2 
jang seperlunja untuk selandjut- 

nja mendjamin Keberesan chu- 
susnja dalam urusan ,,persedia- 

an” obat2an dan alat2 kedokte- 

ran. Demikian-pula hal-ihwal di- 
sekitar urusan obat2an dan alat2 
kedokteran ini telah diberitahu- 

kan kepada Peralatan Negara 
jang bersangkutan (Kedjaksaan 

Tinggi), agar dapat diselidikinja 

jang disiarkan dalam pers. — 
Ant, . 

  

LN, PALAR : 
AGRESI TETAP AGRESI 

sedang panitia politik P.B.B. 

telah mendesak supaja situasi 
di Burma inj diselesaikan setja- 
ra praktis dan menjatakan bhw 
Indonesia menjokong perminta- 
an Burma agar pemerintah di 
Taiwan 'dikutuk sbg. agresor. 

wa delegasi Indonesia menghen- 
daki supaja ,,dengan Chusus di 

tetapkan bahwa agresi itu telap 

agresi". 
Tentara jang dipimpin Li Mi 

Ci Burma tidak bertempur me- 
lawan R.R./P. di Tiongkok da- 
rat, melainkan mengatjau-balau 

' di Burma, kata Palar. 
Diusulkannja supaja pemerin- 

tah2 Kuomntang dan Burma 

Kuontintang 
pengaruhnja untuk perintankan 

supaja Ventara Li Mj dibubar- 

kan. Sesudah itu supaja diadyu- 

kan seruan kepada F.B.B.. agar 

P.B.B bantu kedua belan phak 
— Am. UL, 

MANOEUVRE INFANTE- 
Po RIE — ARTILLERIE 

Overste Bachrun dan 
Sarbini menjaksikan, 

Mulai sekina djam 08.00 pagi 

| tanggal 21-4 jl. dilapangan mi- 

liter Tidar dikota Magelang te- 

  

  
| vre) bersama oleh barisan2 dari 

| Artilleri jie Infanterie, sedang di- 

samping . itu, pihak peladjar2 

kebenaran tentang hal2 tersebut 

Wakil Indonesia, Palar, dalam 

Kata Paiar selandjutnja bah- 

bersepakat supaja pemerintah | 
mempergunakan j 

i 

lah diadakan latihan (manoeu- | 

| 
f 

| Sekolah Kader Infanterie Mage- | 

Ftersendiri. 
Iatihan tersebut jang berlang 

| sung selama.Lk. 2 djam hingga 

djam 11.00 siang, mendapat pe- 

nuh perhatian, ketjuali perwira2 
| dari Magelang, 
| perwira2 dari Staf Divisi Se- 
| marang serta dari Jogjakarta, | 

1 antaranja tampak Panglima Di- 
i visi Overste Bachrun dan Over- 

| ste Sarbini dari Jogja. 
Dalim monoeunvre-itu, serom- 

|bongan bersendjata dari 
| Infanterie bersama2 dari pihak 
Artillerie setjara ,,defensief" 

| mempertahankan kota Mage- 

|jiang dari serbuan “musuh” jg. 
panakaan dari djurusan Merto- 

| judan. 
Selesai latihan gabungan In- 

| fanterie-Artillerie, pihak  S.K.I. 
| masih terus melandjutkan la- 
tihannja, antaranja dengan gra- 
nat2. Dalam latitan itu diguna- 

kan loskruit. — (Kor). 

PEMBETULAN 
-IDalam berita termuat dalam 
KR” tanggal 21-4-1953 hala- 

man I (bawah) mengenai: "Ke- 

adaan Gunung Sumbing biasa”, 

  

terdapat beberepa kesalahan 
zet» 
Kata2 : Kalangan resmi su- 

dah lama di Magelang dst. be- 
narnja : Kalangan resmi Kedu 

di Magelang. 
Kat:2: Fihak resmi di Kedu 

tidak belum menerima sesuatu 
laporan keadaan tsb., benarnja : 
Fihak resmi di Kedu-tidak atau 
belum menerima etc. 
  

Siap sedia 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 

badan selalu tinggal sehat dari 

tetap dalam keadaan siap sedia 
— siap sedia untuk. datangnja 
segala gangguan kesehatan — 
dengan tiap kali minum : 

DJAMU KUAT 
( SERI No. 19) 

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

1 bungkus Rp. 0,50 

PABRIK DIAMU TJA" PORTRET 

PLAN ja B3 
KN UN AA 

SEMARANG 

  

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 
Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 
ran Kidul 18a, Kintelan 94. 

| Agen Surakarta : Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamet 

Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 

Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki- 

  

Ana mendapva: bidji satupun. 

rabaja, Mr. Wilopo mengadakan 

perundingan mengenai masalah : 

keamanan dihadiri rombongan | 

x 
— PENJELESAIAN KE d 

AMANAN 
Di Sulawesi 
setjara damai. 

Menjambung 
Pn Menterj Pertahanan 

Mr. Wilono di.Makassar le- 

bit djauh dikabarkan kemarin 

Gulu sebelum berangkat ke Su- 

Selatan , | 

dari pusat Can pihak T.T. VII. 
, Sebelum naik pesawat ter bang 

Wilopo tidak bersedia mendja- 
wab pertanjaan pers disekitar | 

pembitjaraan . jang telah dilas 

kukan. Hanja tentang tjara me- | 
laksanakan penjelesaian ke-: 

amanan di Sulawesi Selatan 12 
berkata apa jang sudah dilaku- 

kan T.T. VII sudah baik dan per-: 
lu didjalankan dgr seba'ik2nja.. 
Dapat ditambahkan penjele: 

'saian keamanan di TT VII chu- 
susnja di Sulawesi Selatan ia- 

berita tentang : 

  lah dengan djalan dam». sesuai 
dgn instruksi pendjabat KSAD, 
Bambang Sugeng. 20 April rom- | 
bongan berangkat ke Surabaja. 
— Ant. si 

Mr. Wizopo di Surabaja. 

Menteri Pertahanan ai. Mr. 

Wilopo dan Sekdjen Kementeri- 

an Pertahanan Hi.dajat, serta 

pemangku djabitan KSAD Kol 
Bambang Sugeng kemarin me- 

nindjau Panataran - Angkatan 
Laut Surabaja. Rombongan ta- 
mu2 itu diantarkan al Kol. Na- 
zir. Menurut rentjana  ronm- 

bongan itur hari ini akan menin- 

djau Nan 

AY 
BULUTANGKIS: | 

  

Double: Marjan / Ong 
Poh Lim menang 

Kddy/Sonneville ditjukur 
dengan 15 — 10, 6 — 15, 

4 — 15. 
Pemain2 bulutangkis Ong Poh 

Lim dan Ismail bin Marjan dari   
mpak | Djakarta itu dapat bertahan du- 

en aa rlam 2 set dan baru menjerah da- 

Singapura, dalam pertandingan   malam digedung Concordia telah 
| memperolen keinenangan? dalam | 
single-maupun double. Diantas | 
ra para penonton jang sangat, 
banjak djumiahnja nampak dju. | 

ga hadlir Kolonel. Kawilarang. | 
pertandingan jang menarik per- | 
Kan : 5 aa 

Hang pun mengadakan latihan | hatian jalah single antara Ong | 
Poh Lim lawan FF. Sonneville 
Gin double Ong Pon Lim Ismail 
bin Marjan lawan pasangan P. 
SonnevilleEddy Jusuf dam 
Djakarta. Kedua pemain dari 

lam long-set. Pemain2 dari Ban- 
dung sendiri, baik single mau- 
pun double tidak memperlihat- 
kan kei:timewaan, -bahkan da- 
lam 2-pertandingan double pe- 
main2 Bandung tidak sampai | 

Hasi! pertandingan seluruhnja | 

adalah sbb.: 
Singie: Ismail bin Marjan — 

Rusdi (Bandung) 15-3 dan | 
15-2. f 
Ong Poh Lim — F. Sonne | | 
vik 15 10, 15 —1, | 

Double: Ismail bin Marjan/ | 
Ong Poh Lim — EHddy/ Son- | 
neville 10-15, 15-6, 15-4. | 
Ismail bin Marjan / Ong Pon 
Lim — Olih/ Lie Tjoe Kong | 
(Bandung) 15-90 dan 15-0. 

Sehabis pertandingan oleh Ko- | 
'lonel Kawilarang disampaikan | 
piala kepada pemain2 dari Si- | 
ngapura itu dan kepada pasang- 
an n Bday Ba 2 Ani, 

  (1, Tata-buku 

KITA TERIMA 
| Telah kita terima kiriman bu- 
ku2 dari : 

Toko Buku GUNUNG AGUNG 

Djakarta, 

1. ,Pedoman Peraturan Im- 

port”, disadur oleh K. Pang- 

| gabean. Tebal buku 91 halam 
an. Buku ini, adalah salah 

satu dari 4 buku ,, SERI EKO 

NOMI” jang diterbitkan oleh 
toko buku tersebut. 

Penerbit Kuo Djakarta, 

1. Sekitar Stalin, oleh  Kwes 

Kek Beng, Rp. 3,— tebal 48 
halaman. Ukuran saku. Buku 
ketjil ini dituturkan setjara 

ringkas mengenai penghidup 

an, hingga wafatnja Stalin, 
jang pernah diketahui oleh 

penulis. 

Penerbit Kebangsaan 

PUSTAKA RAKJAT 
Djakarta, 

1. Perundang Undangan Per- 
buruhan, oleh Mr. J. H. 

Scheers/H.  Surjanatamihar- 

dja. Tebal 363 halaman. Ba- | 
hasanja, Indonesia — Belan- 

da. Buku ini memuat semua 
undang2 dan peraturan? da- 
lam lapangan perburuhan, 
jang diselengarakan oleh Re- 

publik Indonesia sedjak saat 
keitka masih berkedudukan 

di Jogjakarta sampai pada 

dewasa ini. 

Pelbagai hasil perundang2-an 
dalam lapangan perburuhan, 

jang terdapat sebelum tahun 
1942, demikianpun perundang 

undangan antara tahun 1945 
dan 1950 jang diselenggara- 

kan oleh Pemerintah Fede- 

ral, tidak dimuat dalam buku 

ini, oleh karena semua tadi 

telah termuat dlm buku him- 
punnan jg lain, diantaranja 
buku dari Departement van 

" Sociale Zaken. Buku ini diser 
tai Rantjangan Peruni'ang- 

Undangan Perburuhan, tebal 
91 halaman. Djuga buku ini 

berbahasa. Indonesia — - Be- 
landa. Harganja, Rp. 60,— 
(tebal), dan Rp. 55,- (tipis). 

UNITRA N.V. Bg. 

Penerbitan Djakarta. 

1. Pemilihan Umum di INDIA, 

“oleh Nj. Soepeni Poedjoboer- 

toro. Tebal 164 halaman, har- 

ga sengadja dibikin rendan 
Rp. 15,— Perlu diketahui. 
bahwa pemilihan umum di 

India itu telah berlangsung 

dengan tertib dan teratur, se- 
hngga meninggikan deradjat 
India dimata dunia Interna- 

sional. 
Untuk itu, perlulah pula di- 

miliki buku ini, untuk me- 

ngetahui seluk beluk pemilih- 

an umum disana dan dinegeri 
kita. 

Dari JB. Wolters. 
Djakarta — Groningen. 

tunggal setjara 

luas. Oleh Matthiissen. 

2. Mega Tjerah I. Oleh Iskan- 
dar. Harga Rp. 1,50 (batjaan 
kanak-kanak). 

(3. Pohon Bahasa 3, oleh Zainud. 
din. Tebal 304, harga F. 5,75. 
Buku pelantjar bagi SMA - 
SGA dan sebagainja. 
in: baik dipakai untuk penun- 
tun bagi guru2 dan bagi me- 
reka jang hendak memperda- 

lam pengertian/pengetahuan 

bahasa Indonesia. 
Atas kiriman puku2 ini se- 

mua, kami utjapkan banjak 

terima kasih. 

Tg 

    

MENGINGAT: 

  

 SAJEMBARA DHARMA BAKTI 
Pengumuman No : 56/JDB/53 

Sambutan luar dugaan Hain waktu Singkat terhadap 

Dharma Bakti memutuskan ! 

tingan mendjadi tahu adanja. 

t 

Sajembara jang diselenggarakan oleh Jajasan Dharma 

Bakti untuk memperoleh sjarat2 dalam melaksanakan 

rentjana2 sosial jang telah dimulai sedjak 17 Agustus 

1952. 
2. Membandjirnja tebakan 2, permintaan2 formulir 

postwissel2 pembelian b' ngkisan dan djuga kundjungan 

berdjedjal2 dikantor Jajasan, Djl. 

no. 6 — Jogjakarta. f 
3. Masih mengalirnja pengiriman 1 

dari luar Djawa (Sumatera, Kalimantan, 

jang perlu diberi penghargaan istimewa. 
Maka Pengurus Jajasan 

|-1. Penutupan dan penarikan 
1953, ditunda satu bulan lamanja. 

2. Hasil Sajembara akan dibuka dan diumumkan 

pada tanggal : 21 Mei 1953, djam 10 pagi. 
Harap jang berkepen 

233-4 
NAN NENPAST 

baru, 

Djajengprawiran 

surat2 . dan kostwissel 
Sulawesi), 

Sajembara pada tgl. 21 April 

tepat 

Jogjakarta, 21 April 1953. 

Hormat kami, 
a/n Pengurus.     

Buku 

' 

| 

Sualu sambutan atas 
tulis. n Prof Dr. Pr'jono 

(Sambungan hal, 2) 

Apakah djumlah dan matjam 
peladjaran itu sungguh2 tak bo- 

leh atau dapat disinggung dan 
telah selaras dengan kebutuhan 
masjarakat Indonesia ? 

Alasan jang membenar- 
kan. 

Suara lain terdengar dari se- 
orang “dosen Gadjah - Mada" 
jang menurut pendapaija sen- 
diri, djumlah mata-peladjaran 

jang agak besar untuk udjian 
doktoral lengkap djurusan hu- 

kum itu (13 mata-peladjaran jg 
harus diselesaikan dalam waktu 
1 tahun untuk dua dan 6 bulan 
untuk 10 mata peladjaran), da- 

pat dipertanggung djawabkan 
dengan alasan, bahwa djuris 
Inaonesia dibutuhkan dalam se- 

gala lapangan, tidak hanja di- 
lapangan kehakiman sadja. 

Kenjataan? jang mem- 

bantah. 
Terhadap alasam itu diantara- 

nja dapat dikemukakan perta- 
ma-tama kenjataan, bahwa sam 

pai kini (setelah hampir tiga 
tahun kuliah2 untuk 
doktoral diadakan) masjarakat 
Indonesia jang membutuhkan 
djuris disegala lapangan itu, sa- 
jang sekali baru dapat memper- 
gunakan» tenaga seorang djuris 

: murni ,,Gadjah - Mada” (lulusan 
lainnja sudah mempunjai dasar, 
idjazah C I atau C II di Rechts 
Hogeschool Djakarta), padahal 
Universitit ,,Gadjah - Mada” ber. 

tjita2 selekas2nja menghatsil- 
kan kaum akademikus jang di 
Indonesia masih terlampau se- 
dikit djumlahnja. 

| beliau hendak memberi tekanan 
pada arti 

bagian |! 

jang ,asing” baginja itu, dgn 
tjara jang memuaskan bagi mu- 
ridanja. 

Seorang mahaguru pernah 

mengutarakan, bahwa: ,,5e- 
orang Gjuris harus dapat segala 
sesuatu”. Dengan utjapan itu 

pendidikan akademi 
(academische-vorming)  diper- 
guruan tinggi, jang memung- 
kinkan seorang  akademikus 
sanggup mengolah soal2 jang 
ada sangkut -pautnja dengan: 
pendidikannja, sekalipun ia be- 
lum pernah mendapat kuliah 
tersendiri dalam soal tersebut. 
Sedjarahbun telah membukti- 

academische-vorming itu bukan- 
lah kwantiteit mata-peladjaran 
(dan timbunan buku jang harus 

#dipeladjarinja) jang pernah di- 
terimanja  diruangan2 kuliah 
dax telat ditempuh udjiannja, 
althans hal jang demikian itu 
Gapat kita lihat dikalangan do- 
sen2 kita sendiri, (ketjuali ka- 
lau kita mengingkari pendapat 
diatas), 
Demikianlah satu suara dari 

seorang mahasiswa tentang dju- 
mlah mata-peladjaran dalam 
sistem udjian doktoral lengkap 
Gjurusan hukum Fak. H.E.S.P., 
jang sampai kini berlaku di 
U.N. Gadjah - Mada”. 

Pendapat ini diketengahkan 

dengan harapan agar dapat di- 
tengok pula oleh mereka jang 
mempunjai hubungan dengan 
pembuatan Undang2 Dasar Per- 
guruan Tinggi, bilamana sekira- 
nja perihal tersebut belum atau 
tidak dimasukkan perhatian me. 
reka, setidak2nja guna peme- 
cuhan tulisan Prof. Dr. Prijone 
untuk menarik perhatian masja- 
rakat dalam mendjelang pempbi- 

kan, bahwa jang menentukan |: 

  

' Maba 

Mereka jang terdampar guba- 
tentang sandiwara 

han Jussac MR oleh “saudara 
8. Soedarso didalam Iharian KR 
langgal  15-4-1958 jang lalu 
ternjata belum lengkap, 
Penjelenggara sandiwara itu 

ialah , Tunas. Muda” jakui: Ke- 

luarga Kesenian ' jang ang- 
gautanja teridiri darj Mahasis- 
wa-nvahasiswa Gadjah Mada 

dan peladjar2 SMA Sastra, 

. Memang ada baiknja saudara 
S8. Soedarso ' memperkenalkan 

pribadi pengarang lebih dahulu 
sebelum membitjarakan #tjerita 

| itu, supaja publik mendapat ba- 
han jang lengkap untuk menim- 

bang tjerita itu. Sajang S8. Soe- 

darso terlalu terikat oleh pes 
ngetahuannja tentang  penga- 
rang, sehingga ia mentjampur 

adukkan perihal pengarang de- 
ngan karangannja. 

8, Soedarso memang diketa- 
hui menjetudjui dan menjokong 

teori Jussac jang berbunji : 
sTanpa “djazah orang djuga 

bisa pandai, berdjasa dan berba 
hagia”. Dalam hati ketjilnja 

(blm sampai pala perbuatan!) 
S8. Soedarso mengharap supaja 
perdjuangan Jussac untuk mem 

buktikan kebenaran  teorinja 
itu berhasil. 
Harapan  sematjam itu me- 

mang baik bagi Jussac sebagai 
mausia. Tetapi kalau harapan 
tu hendak dipaksakan pula 'ke- 
pada Jussac sebagai Pengarang     Kenjataan lain ialah, bahwa   

' 

|, Islam, Ekonomi, 

| 
| 
Ingolah ilmu tersebut, 

banjak djuris2 lama jang tidak | 
pernah diudji dalam ilmu penge- 

tahuan | tertentu (mitsalnja : 

Sociologie, 

I. Politik), tetapi ada niat untuk 
mempeladjarinja sendiri, - ter- 
bukti tjukup tjakap untuk me- 

bahkan 
lada jang kemudian memberi pe- 

| ladjaran dalam mata-peladjaran 

  

  .(WAC HID SOEPOMO HS.). 
ia 

  

  

  

| Panitya Pertundjukan W 
tjana alam di Indonesia jang 

a. Pengeluaran ua 
bh... Pendapatan su 

“Berhubung dengan penda 
pada pengeluaran uang, maka 
kepada Korban Bentjana Al 

Surat2 bukti pendapatan   
    

PENGUMUMAN 

Wajang kulit di Gedung Negara tgl. 2 malam 3 April 1953 

menjatakan bersama ini, bahwa : 

Kekurangan 

ajang kulit untuk amal ben- 

melangsungkan pertundjukan 

ng - Rp. 183436 
mbangan Rp. 1550,00 

8 Rp. 284,36 
patan Panitya itu kurang dari 
tidak dapat mengamalkan 

am di Indonesia. 

dan pengeluaran dapat dili- 

  

  

   

  

  
   

      

RAY MILLAND — HEDY LAMARR — MACDONALD CAREY, 

.Copper 
Color by Technicolor 

Bintang? besar dalam segulung film kembali memberi kesempatan malbabah kpd, saudara?, 

Canyon" 

dul 170. “hat di Djl. Mahameru 11 Jog'akarta. 

Magelang : Djl. Tidar 2, Patji- | 2. PANITYA PERTUNDJUKAN 

nan 96, 13, “Duh 231-4, Ki an WAJANG KULIT. 

R E Xx Lan AA aras TUKU the rip-roarung Alan LADD 

BRA R A | N D 2 D Western Drama Technicolor, | 
segera Sa  236-4. | 

RAHAJU. Sabah MALAM INI : 

    

   
     

    

      

   
    

  

mentara Undang2 tersebut. 

  

Panggilan tjuma? 
memotret rombongan Guru 
dan anak? Sekolah. 

Seni Foto “one” | 
Tugu Kidul 45 — Jogja.   
  

  

  

| MALAM PERTAMA 

  

   

      

   ii Tn TT 
PATIG KROWL ES - CHAT 
Sen TOMMI GAALTON 

| Prodoced dy SOL LESSER - Oireetod 2y CTRIL ENDFIELO 
Semensiny 2x CYRIL KUME ang HANS JACOBY 3 SHIRLEY WHITE 

  

Seni Sono 

Soboharsono 

  

7 EDGAR RICE BURROUGHS" 5 

  

Fa | 

Teks INDONESIA 

SEGALA 

UMUR 

More action, more 
excitement, more: 

wild-animal thrills 

than ever... 
dares fang, claw and 

white killers over taboo 

as Tarzan 

-diamonds! Dengan 

Voorfilm 

KENANG - 

" KENANGAN. 

Tahun 1915 

| 
| 

Tiap hari matines sore 5-7. 9. 

en Ba sore 4- 6. 8. 

    

  

Waktu udjian : tgl. Il dan 

SJARAT.SJARAT: 
1, Keterangan Kepala 

tammat S.R. VI tah 

2. Wang Udjian Rp. 5, 
Kantor 

kusum 
Tiap h 

Tempat pendaftaran : 

Waktu pendaftaran : 

Pendaftaran ditutup : 

232-4 
PER 

Udjian Masuk S.M.P./5.G.B. Bopkri 
Jogiakarta. 

tg. 8 Mei 1953 djam 12.00. 
PENGURUS BOPKRI PUSAT. 
  

12 Mei 1953. 

Sekolah, bahwa anak akan 
un 1953. 
— (lima rupiah). 
Bopkri Pusat Gondo- 

an 29. 
ari kerdja djam 8.09 — 12,90. 

  

Pesanan harus ditambah ogk.   
Baru datang: 
x Sekitar Stalin — Kwee Kek Beng .. Rp. 3,— 

xx Home Industry/Industri $ 

Rumah Tangga — Abubakar ....... » 10,— 
Xx Beladjar Costuum sa PING Ae MORAN Dn m3 

x 200 Tanja-Djawab ten- 
tang Sastera Indonesia — Usman Effendi ' n T— 

» Pendidikan Bangsa Es As Ahinad . AG 
x Imu Hewan Ternak 

di Indonesia — R. Achmad Soedjai ,, 17,50 
x Kekuasaan dan Individa — Bertrand Russell . » 15y— 

SUDAH BERSEDIA LAGI: 

x Madilog Pan Malaka, M.... » 39,— 
x Pandangan Hidup SAN RAP Oa na aa Tt — 
x Everyday Ind./Eng. 

Dictionary — A Samah |... » 19,— 

x Everyday Eng.fInd. 
Dictionary — LAM La Ob, — 

x Everyday Eng.jInd., 
Ind. Eng. Dict.—idem Lo. 3 d5, — 

x. Belenggu — Armijn Pane... » G— 

MASIH SEDIA: 

x Pen, Idjazah Sopir'| 
Rijbewijs — FE, Knoy Ls 3— 

k Pen, utk, mendapat ke- 
terangan Mengemudi- 
kan Kendaraan Motor — Gapura... ». 2,60 

»x Pedoman Pemeliharaan 
Kendaraan Bermotor — Jajasan Motor . ....» 2— 

K Surat Menjurat — Abdoel Moeis , ..... 1» 20,— 
sk Almanak. Nasional sa EPUTA $. 830 

Toko Buku ,,K.R." 

kirim 1/4 sedikitnja Rp.1.50. 

tjaraan tentang Rantjangan se- | 

| 
untuk $ 

: 

tjerita Mereka jang terdam- 
par”. itu, artinja: S. Soedarso 

menuntut  supaja pengarang 
| membuat penjelesaian #jeritera 
| menurut keinginamnja, terang 

sekali S8. Soedarso sudah ter- 
laki: melampaui batas. 

In menjebabkan, tindjauannja 
| djadi katjau dan timbanyannja 
djadi subjektief. S. Soedarso 

| (djika ditarik  kesimpulannja) 
sampai2 berani menjarankan : 
Tjeritera sandiwara itu tjerita 
pengarangnja sendiri, 
Hampr tai pernah ada ro: 

man “jang sepenuhnja memuat 
kisah - pengarangnja — sendiri. 
(Atau. kalau ada djuga, “itu 

bukan roman, melainkan otobio. 
grafi). Dan .Mereka jang ter- 
dampar” itupun bukan suatu 
otobiografi: 

Perlu dikemukakan pula satu 
keberatan lain terhadap  nema- 
kaian kalimat jang keliru oleh 
S8. Soedarso, supaja kekeliruan 
itu Ijangan merugikan pihak 
jang tersangkut. Kata S. Soe- 
darso (kolom 2, ibaris 17 dst.- 
nja) (si Jussac ini) untuk 
membenarkan  teorinja dirinja 

sendri didjadikan korban)", 
Mestinia S. Soedarso harus bi. 

lang begini : Isi Jussac ini) 
untuk membuktikan. 
teorinja, dirinja sendiri didja- 
dikannia proefkonijn”. 

S. Soedarso mengatakan tje- 
rita Mereka jang terdampar” 
itu kurang memuaskan". 

Dia bilang : ..Penonton diba- 

wa kealam kosong melompong 

dalam adegan terachir”. Achir- 

nja dia menggugat : ,Sajang- 
nia klimaks dari tjerita terse- 

but kurang”. 
Djadi mula2 dia bilang .Ku- 

rang puas". Kemudian : ',Tje- 

rita itw kosong”, Dan paling 
achir : ,Klimaks kurang”. 
Alangkah katjaunja timbang- 

an itu. Kemudian dibagian lain 
| S. Soedarso bilang : ,Penon- 
| ton jang mengharapkan sesuatu 
| dari Hadi jang mempunjai pen- 
dirian »:Tanpa “idjazah orang 
bisa (djuga ! tambahan Penu- 

| Is) hidup bahagia” dilepaskan 
benitu sadja oleh pentjipta?” 
Gampangnja 8. Soedarso 

|inyin melihat Hadi tidak gua 
| pada  achir tjerita. Djadi, pe- 

njelesaian jana hammu jang di 
| tunitart oleh S, Soedarso. 4 

“Menulis 
' pakai logika, supaja penjelesai- ' 
| amnja Iogis. Dalam Mereka 
jang teraampar” Ini Hadi di- 

rumuskan sebagai, seorang anak 

muda jang  terpentjil didalam 
kehidupan. 
Karena terpentiil ini ia meng: 

anggap segala orang memusuhi. 
nja, Achirnja ia kehilangan. ke- 
pertjaan kepada diri sendir, ke- 
pada manarsa  sekitarnja dan 
kepada kebahagiaan (hal mi 
dirumuskan didalam adegan? 
Ajah-Guru-Bachtiar dan Hadi 

— Jusuf dan Hadi — Ibu), 
Itulah sebabnia maka dan. 

sekuat-kuatnja Fa mentjaba me- 

madakan. tiinta antara dia dgn. 
Tati. Hadi betul? sudah runtuh, 
Demikian runtuh sudah djiwa 
dan kepertjajaamnja, hingga ke- 

| tika achirnja kebahagiaan  da- 
tang djuga  (bukunja diterbit- 
kan) “a sudah terlandjur tidak 
pertiaja. 
»Karanganku bagus?” (Ajah. 

nja biasa terlalu meremehkan 
nilai-mutu karangannja). ..Dan 
penerbit ini menganggapnja 
pantas diterbitkan?” (penerbit 
lain selalu menolak karangan 
nia). ,Dan Tati, Tati jang 
mengusahakannja?” (Tati jang 
dianggannja mengchianati diri- 
nja ? Ingar adegan : Hadi hen- 
dak. membanting foto Tati), 

Ketika itu  Sebenarnja Tuti 
telah mendekati titik gilanja 
Titik itu, acmirnja — ditjapainja 

djuga " dalam adegan achir de- 
ngan menolong : (sambil me- 
mandang keudara dengan pan- 

dangan jang tak hadtir) : 
sni bukyku? Karanganku ba, 

gus ? Tati kembali ? Dan aku 
tidak. gila ?. Bohong 1? 

(terus tertawa gta. the end). 
Begitulah achir kisah ,,Me- 

reka dang terdampar" $. Soe- 
darso mestinja tahu djuga bah- 
wa tjuma orang gila sadja jang 
tak mau pentjaja lagi pada ma- 

tanja sendiri. Seperti Hadi ini 
setelah mengalami tekanan @ji- 
da berat, ia djadi gia, Memang 
'menjettihkam, »Mereka jang ter- 

dampar” itu memang bukam tje- 
rita hiburan belaka. 
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tjerita harus djuga 
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