
agung dan pengadilan terhadap   

  

ma 

    

Pemimpin Umum : sam AWI 

Pemimpin Red: WONOHITo | 

TELEPON : 
: 3 NO. SL. 

TUGU 49 — snf JOGIAKARTA. 

   

  

  

  

  

Na uan IG SEA peng $ “ 

— KEAMANAN 
| Rupanja wartawan? di Sura-- 

baia telah minta djaminan kea- 
manan  pribadinja, mengingat 
akan peristiwa? jang sudah ter- 
djadi terhadap berbagai surat 
kabar dan kantor berita ! 

ngan djaminan keamanan pri- 
badi itu, tidak djeias. Pun ba- 
gaimana pelaksanaannja, belum 
pula terung. 1 

Tetapi atas permintaan itu 
menteri -penerangan Mononuti 

mendjawab, bahwa djamina 

amanan pribadi bagi W 
wan2 hanja dapat didjalankan 
olah Pemerintah dengan dja- 

la: memberi pendjagaan istiwe- 
wa oleh polisi dikantor surat2 

luruh Indonesia. Hal imi, demi- 
kian mentery Mononutu selan- 
@jutnja, tentu bukan maksud 
wartawan2 di Surabaia itu, 

Achirnja mentery katakan, 
ajaminan jang paling baik bagi 
wartawang chususnja dan bagi 

masjarakat umumnja terhadap 
perbuatan2 ,mdin hakim sen- 
dir?” ialah tindakan jang tjepat 

dan tegas dari pihak kedjaksuan 

siapapun djuga jang mempera 

Wosa dasar2 hukum negara. 

x 
Djawab menteri itu rasanja 

tidak perlu dikomentari: sudah 
tjukup djelas dan dapat diteri- 

ma oleh siapapun djuga, djuga 
oleh wartawan2 sendiri. 
Memang kita sendiri pun he- 

Tan mendengar permintaan jARA 
telah dimadjukan oleh rekan? 

— pemh 

Apa jang ctmaksudk ah de | 

kabar (dan kantor berita) dise- (228i 

ag : h rekan? | bre men 1 
dd Surabdia tu“ Bukankah pe- |(jasan Administrasi dan 

   
     

  

tersembunji 

ta kepada Pemerintah agar 

   

  

   
42 barang pada waktu itu 

itah tidak membiarkan 

pendjualan barang import setja- 
ra bebas dalam arti sebebas2- 
nja, Tapi melalui anisasi da- 
gang importnja, jaitu Algemeen 
Import ( atie, kemudian 
ditentukan harga plafond resmi 
'bagi importir2 jang berkepen- 

   

  

   
   

  

- Sebagian dari pendapatan pen 
djualan barang?2 ini, jaitu hasil 
perbedaan antara harga kalku- 
lasi dan harga plafond tadi di- 

i antara importir AIO ma- 
sing2 54 dan 95”o. Bagian 954 
tersebut achir ini dinamakan 

"meeropbrengst”. 

itakan keringanan 
embajaran hutang 

»Meeropbrengst” merupakan padjak 
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A TAS nama sebagian importir? Indonesia DEIP akan min- 
diberikan keringanan dalam 

r dan tjara pelunasan hutang importir berupa "meerop- - 
brengst” kepada Pemerintah, Hari pembajarannja menurut pe- 
ngumuman resmi ditetapkan 1 Mei, Dalam keterangannja, ke- 
tua DEIP Suchjar Tedjasukmana menerangkan, 

an “meeropbrengst” itu boleh diartikan sebagai pa- 
djak tersembunji jang dibebankan atas pendjualan barang im- 
port jang ada waktu lahirnja peraturan sertifikat devisen ber. 
samaan dengan pengguntingan uang dalam bulan Maret 1950. 

Rt 

bung dengan naiknja | vi 5 

kewadjiban 

  

DARI SIDANG KABINET 
Dewan Menterj dalam sidang 

mingguannja pada hari Selasa 
kemarin, telah membitjarakan 
soal2 routine dan Calam hubu- 
ngan ini antara lain telah di- 
setudjuj suatu Peraturan Peme- 
rintah No. 15 tahun 1953, jaitu 
tentang pemberian istirahat da- 
lam negeri, sshingga istirahat 
besar oleh pegawai jang berke- 

pentingan dapat dipergunakan 
untuk. memenuhi kewadjiban 

agamanja, seperti naik hadji, 
». Demikian menurut pengumu- 
man jang dikeluarkan oleh De- 

wan Menterj setelah selesai si-   Sepandjang pengetahuan orang, 
sebagian besar importir jang | 

bersangkutan, chusus. bangsa | 
asing, telah lunas pembajaran- | 
nja retribusi tersebut tadi. Ha- | 
aja beberapa importir Indonesia 
ditaksir Lk. 50 orang djumlah- 
nja, sampai sekarang belum da- 
pat membajarnja. 
Dalam keterangannja S. Te- 

djasukmara mengatakan pula, | 
bahwa pembajaran butang Jla- | 
ma itu bagi importir jang ber- 
sangkutan . pada waktu seka- 
rang ini berat sekali, berhubung 
dengan kesulitan? jang dialami 
belakangan ini. 
“Atas pertanjaan S. Tedjasuk- 
mana menerangkan, bahwa ma- 
salah  pembajaran “meerop-. 

rengst” mendjadi BUSA, ”Ja- Oak: 

  
  daksanaan “permintaan seperti 

jang dikemukakan oleh rekan2 
di Su ia itu pada hakekatnja 

mengandung inti jang djustru 
bertentangan dengan kemerde- 
kaan vers? : 

Kita harus ingat, apabila ada 
djaminan jang istimewa terha- 
dap surat2 kabar dan kantor 2 
berita - dan pelaksanaan itu, an 
daikata, diinginkan supaja be- 
rupa pendjagaan istimewa di- 
kantor2 pers - djustru kemerde- 
kaan pers pada acChirnja dapat 
berubah sifat mendjadj dic- 
tatuur pers! Dan suatu dic 

tatuur pers, itu bukanlah jang 
dikehendaki: oleh wurtawan jang 

manapun djuga. 
Kemungkiman lain: oleh 'pen- 

djagaan istimewa itu kemerde- 

kcan pers djustru dapat beru- 
bah sifatnja mendjadi pers jang 

dipimpin, bahkan jang dicenswur 
oleh polisi. Itu pun bukan hal 
jang Ginginkan oleh wartawan 
jang menghendaki kemerdekaswa 
pers, kemerdekaan pers dalam 
makna jang sesungguhnja, jaitu 
kemerdekaan melahirkan pen- 
dapat dan pikiran Yuta mem- 
bimbing pikiran serta perasaan 
umum kearah jang menurut pen 
dapat s: wartawan jang terbaik. 

Pendek kata, ajaminan kea- 
manan bagi wartawan bukanlah | 
suatu hal jang dapax diberikan 
terdahulu.  Djaminan itu baru 

terdjadi sesuatu jang bertenta- 
ngan dengan keamanan dun ke- 

tertiban, daiam hal ini dalam 

sangkut-pautnja dengan ke- 
merdekaan tg : 

Memang harus diakui, seka- 
rang ini masih djuga terdjadi 
hal2 jang tidak dapat membe- 
ri keamanan pikiran kepada 

orang2 jang bekerdja dilapak 
ngan pers. Tindakan? main 
.hakim sendiri” masih sadja ter- | 
djadi. Masih sadja ada warta- 
wan atau kantor surat kabar 1g 
dihakimi oleh seseorano jang 
pendek pikiran, dan mengindjak- 
indjak segala nilaian serta uku- 
ran. aa 

Tentu amat terpudji apabila 
'kedjaksaan dan pengadilan le- 
bih tjepar dan tegas dalam tim- 
dakan-tindakamnja. 
adalah masalah “umum, tidak 
chusus mengenai dunia pers, se- 
bab orang2 pers bukanla. 
chluk istimewa, / 

Maa tt 
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Pengumu 
Berhubung dengan terlam 

batnja riman oleh 
“Aneta Djakarta maka hari 

Id ini KR. tidak memuat 
tjeritera bergambar “ ING 

OF THE ROYAL MOUN- 
TED”. Para pembatja di- 
persilahkan sabar ntuk 
sementara waktu. Djika 
tjeritera landjutannja sudah 
sampai dimedja redaksi, ma-   

Tetapi itu 

lah ma- 

| 

sasi”, sebagai landjutan semen- 
tara AIO. jang sedjak penje- 
rahan kedaulatan berada dalam 
keadaan likwidasi. Jajasan ter- 
sebut diketuai kepala djawatan 
perdagangan dan perindustrian, 
Dr. Suroso. — Ant. 

dang kemarin tu. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan, bahwa sidang Dewan Men- 

terj kemarin dipimpin oleh Wa- 
kil Perdana Menteri Prawoto, 
berhubung Perdana Menteri Wi- 
lopo sendiri pada saat inj Se- 

kedaerah Indonesia Timur dan 
Djawa Timur sebagai Menteri 
Pertahanan ad. interim. Da- 
pat ditambahkan, bahwa pa- 
da hari Djum'at jang akan 

datang nanti, Dewan Menteri 

akan mengadakan sidangnja 
kembali, antara lain untuk 

-membitjarakan soal2 perburu- 
han. — -Ant. 

  

(Mp. Wilopo di 
Semarang 

Menteri Pertahanan a.i. Mr. 
Wilopo.tg 23-4 ini ditunggu ke- 
datangannja dilapangan terbang 
Kalibanteng Semarang.     

RESEPSI PERUTUS- 
AN R.I. 

Ketug Perutusan Republik In- 

donesia dalam perundingan ten-. 
tang MMB Can nj. Ruslan Aib- 

dulgani, berhubung dengan ber- 
achirnja perundingan itu, telah 
mengadakan resepsi jang ketju- 

ali dihadirj oleh anggauta2 per- 
utusan kedua pihak, djuga diha 
dirj oleh Menteri Luar Negeri 

Mukarto, attache2 militer per- 
wakilan2 asing di Djakarta, ka- 

  
langan2 militer dan polisi serta | 

Langgauta2 parlemen. — Ant. 

sipil dan militer setempat, di- 
antara Gupernur dan Panglima 
Div, P. Diponegoro bertempat 

dikediaman Panglima Divisi. 
Kemudian pada tg. 24-4 Men- 

teri Pertahanan a.i. kembali ke 
Djakarta. — R. Smg. 

Ia ana 

HARGA MAS DI 
DJAKARTA 

Tanggal 22-4 tertjatat harga   
A Rp.38,— kwaliteit B Rp.37,50 
per gram. — Ant. T 

Gang mengadakan kundjungan, 

Dari lapangan Kalibanteng | 
rombongan terus mengadakan 
pertemuan dengan pembesar2 

mas sebagai berikut: Kwaliteit. 

HARIAN 

Peringatan Hari Kartini dj J 

tidak “kurang darjy 2 Km, itu, 
Adik2 ketjil2 ibtmmadalah se 

dan SR. jang mengikuti peri 

diadakan dihalaman Gedung N 
8 

AN PENERBIT ,,KED/ 

pat sambutan $ang menggembir akan 

masjarakat. Sebagian dari Paw aj obor jang diikuti oleh pela- 

@jar2 sekolah menengaj atas sja murid2 S.R., jang “pandjangnja | 

e 
1 

  

   

o gja tahun ina sungguh menda- 
dari beberapa kalangan 

nampak pada gambar atas. 
bagtan murid2 Taman Kanak2 
ombaan kendaroean berhias jang 
egara tanggal 21-4 djam 17.00, 

(RI 
    

Oktober 1952. Permintaan ini 

gasan sikap Parlemen itu me- 
rupakan ,.keputusan  sementa- 
ra” oleh sidang kabinet minggu 

  
| 

  

ialah karena sikap fraksi2 atau- 
pun sebagian dari fraksi2 
lam - Parlemen, termasuk 
ga fraksi2 Pemerintah sendiri 
mengenai kebidjaksanaan Pe- 
merintah dalam hal penjelesaian 
peristiwa 17 Oktober chususnja 

dan kebidjaksanaan Pemerin- 
tah dilain lapangan umumnja. 

Apakah niat Kabinet Wilopo 

untuk meminta si 

kap Parlemen itu akan djadi 

  

L 
Dalam pemandangan ymum 

kemarin itu kebanjakan pembi- 
tjara tidak mengemukakan pen- 
dapatnja jang meliputi seluruh 
soalnja, melainkan terikat pa- 

da soal2 dalam kompetensinja 
sendiri2, sehingga sukar diam- 
bil kesimpulan, bagaimana dja- 
dinja nanti. 

Sdr. Prodjosuroto  menitik- 
beratkan pendapatnja pada soal 
kepegawaian. Dinjatakan .salah 
satu usaha penghematan dalam 
soal ini ialah memberi kesem- 
patan kepada pegawai2 jang 
muda dan memberi pensiun ke- 
pada mereka jang telah pensi- 
oenrijp. Kalau penjusunan be- 
groting didasarkan kepada ke- 
adaan keuangan, tidak akan da- 
Dat berdjalan lantjar dan nasib 
para pegawai tidak akan men- 
djadi baik. Disamping itu dike- 
mukakan pendapatnja, bahwa 
untuk menambah penghasilan 
daerah perlu soal2 pertanian, 
plan industrialisasi segera di- 
laksanakan sedang soal keama- 
"nan harus pula mendapat perha. 
tian sebesar2-nja. 
' Sdr. Sukotjo menaruh perha- 
tiannja terhadap perbaikan dja- 
lan2 jang menurut pendapatnja 
salah satu faktor jang dapat 
melantjarkan perekonomian ra'- 
jat. Dalam menentukan rentja- 
na kita harus betul2 menindjau 
mana jang perlu mana jg. tidak, 

Menurut sdr. Karkono, plan 
industrialisasi jg dipelopori oleh 
S.P. Sultan aediri it dapat di- 
laksanakan menurut urgentie- 
nja. Oleh karena itu Pemerintah     ka segera akan kita muat. 

Saba ni 
| Daerah diandjurkan supaja min- 
ta ketetapan Pusat berapa be- 

3 Siding DPRD Jogiakarta 
- 

“Kenaikan padjak dan bea 

pasar beratkan rakjat 

| PANITYA ENOUETE DIUSULKAN 
Dpr JOGJAKARTA kemarin melandjutkan pembitjara- 

arnja mengenai anggaran belandja 

umum. 11 Anggota mengadjukan diri untuk berbitjara dan oleh 

Ketua tiap? pembitjara diberi waktu 25 menit. 

dengan pemandangan 

sar begroting jang disediakan 
untuk Daerah Istimewa Jogja- 
karta dari begroting jang dise- 
diakan untuk seluruh Indonesia 
jg besarnja Rp.500.000.000,. itu. 
Dalam usaha menambah peng 

hasilan daerah, menurut penda- 
pat sdr. Noorali, soal pertanian 

| memegang peranan terpenting. 
| Mengingat bahwa Jogjakarta 
terkenal akan kekajaan tanah 
dan betapa luasnja tanah jg da- 
pat dipergunakan untuk perta- 
nian din usaha2 lain,” maka 
tidak mengherankan, bahwa ba- 
njak N.V.2 masuk didaerah ini, 
zonder pengetahuan Pemerintah 
Daerah. Ia 

Sdr. Mansur mengakui, bahwa 
tiap2: pengurangan anggaran 
akan mempersukar pekerdjaan 
"Pemerintah Daerah. Maka oleh 
karena itu ia mengandjurkan 
bahwa dalam usaha penghema- 
tan tenaga pegawai harus be- 
tul2 diusahakan supaja tinda- 
kan2 jang merugikan, seperti 
pemborosan dis. diberantas. 

| Menurut sdr. Purwosudirdjo 
| rentjana begroting jang disadji- 
kan kepada DPRD sekarang ini 
belum menurut planning 1952, 
karena tjara menjusunnja tidak 
menjinggung2 plan 1952 sama 
sekali, Disamping itu ia sangat 
tidak menjetudjui tjara mentja- 
ri penambahan penghasilan de- 
ngan menaikkan bea pasar dan 
padjak2 jang pada hakekatnja 
menambah berat bebannja rak- 
jat. Salah satu djalan dalam 
usaha itu, menurut Purwosu- 
“dirdjo, jalah  mentjari object2 
ekonomi baru jang dapat meru- 
pakan stimulance bagi pereko- 
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nomian rakjat, mitsalnja smem- 

perbanjak dam2, memperbaiki 

djalan,- pengairan2, bendungan2. 

Kesalahan pokok dari Pemerin- 

tah Daerah, jalah tidak memi- 

kirkan object2 ekonomi baru itu. 

dengan reserve-fonds, maka da- 

lam menjelesaikan begroting 

itu, supaja dibentuk Panitya En. 

guete. . 

Sdr. Istiadjid mengemukakan 

5 saran untuk mengatasi keku- 

rangan anggaran sekarang ini, 

pakek ola pembagian cambrics 

harus dilakukan  setjara adil, 

dan mentjegah “ ketjurangan2 

dikalangan mereka jang men- 

djalankannja. Menurut sar. Isti- 

adjid sampai sekarang ini hanja 

60” dari 1.000.000 yaris cam- 

brics sampai di Jogja. Diandjur- 

kan, supaja Pemerintah Daerah 

segera mengambil tindakan ter- 

hadap ketjurangan2 ini. Demi- 

kian pula halnja dengan pemba- 

gian tjengkeh. " 

2. Supaja diusahakan, huisin- 

dustrie dan lain2 untuk menarik 

touristen. 

Tempat2 hiburan untuk para 

peladjar dan djuga para touris- 

ten, karena Jogja memang pada 

waktu ini mendapat perhatian 

besar dari orang2 asing, Karena 

pusat kebudajaan. 

Diambil mitsalnja Parangtri- 

tis jang suda terkenal dalam 

sedjarah, perlu . diperbaiki. 4, 

Djuga soal kehewanan harus di- 

perhatikan, sebab menurut Is- 

tiadjid kambing dan lembu bisa 

tjepat memberi keuntungan. Se 

lain itu pak tani senang, Peme- 

rintah untung dan produksi da- 
pat naik. 5. Menurut Istiadjid 

pemasukan bea pasar sampai di- 

peloksok2 beres, tetapi penjeto- 
rannja kepada Pemerintah Dae- 
rah tidak beres, Oleh karena 

itu, hal ini harus diteliti betul2 

dan Pemerintah Daerah harus 
mengadakan kontrole sendiri. 
Selain itu perlu diadakan pem- 
baharuan peraturan pasar selu- 
ruh daerah. Achirnja ia dapat 

menjetudjui usul sdr. Purwosu- 
dirdjo supaja dalam memetjah- 
kan soal begroting ini dibentuk 
Panitya Enguete: 

Sdr, Wiraningrat - mengusul- 

Lk 

  
  

   

    

   

Kabinet Wilopo akan minta 
ketegasan dari parlemen ? 

TENTANG PENJELESAIAN 17 OKTOBER 

GG UARA kalangan politik Wibu kota jang dapat ditangkap | 

selama beberapa hari terachir ini menjebut-njebut, bah- 

wa kabinet Wilopo akan memirta ketegasan 

terhadap kebidjaksanaan mengenai penjelesaian 

'men Selesai ber-reces. " 3 

Menurut suara? itu, maksud T 
kabinet untuk meminta kete-i gantung pada sikap pimpinan | 

| jang lalu, karena keputusan itu | bahwa permintaan "votum 

diambil sebelum anggauta2 ka- ' pertjajaan” pada—saat2 seperti 

binet mengadakan perundingan | sekarang ini, disatu pihak me- | 

dengan pimpinan partainja ma- | 
sing2. Kabarnja jg. mendorong |net Wilopo, setelah wat. satt | 

kabinet berpendirian demikian, | tahun sedjak. Kabinet menda- | 

| pat kesempatan bekerdja 
Ga- Parlemen, jaitu meminta sikap | 

dju- | jang terus terang, terutama da- | 

ketegasan si- | 

APA IP Khan PAN 
BUAS PARA a42 
MPR Po ARA Naag NN 

(ULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.5.) 

        

    

  

   
     

  

Pengaduan Birma : 

  

  

4 Orang suku 
Iban 
Hari ini diterima 

Presiden. 

Dikota Djakarta sedjak 

Senen jang lalu telah tiba 

dengan menumpang kapal 

"Mendut" 4 orang suku 

Iban dari kampung Sungai 

Elo, ketjamatan Lanak, da- 

erah Pontianak, masing2 

bernama O Djambut, Agung, 

Tapang dan Djan. Menurut 

keterangan orang2 tersebut 

kepada pers maksud keda- 

tangan mereka itu teruta- 

ma sekali untuk bertemu 

muka dengan Presiden Su- 
karno. 
Menurut keterangan mMe- 

reka selandjutnja, suku 
Iban tersebut sampai kini 
belum pernah bertemu mu- 
ka dengan Presiden Sukar- 
no, Mereka hanja mengenal 
wadjah Presiden dari foto2 
jang didatangkan orang ke- 
daerah mereka. 
Dengan pihak istana Pre- 

siden keempat orang suku 
Iban itu telah mengadakan 
hubungan jang dilakukan 
dengan bantuan bahagian 
"public relation” kepolisian 
Djakarta Raya. 

Menurut keterangan ke- 
empat orang itu akan di- 
terima oleh Presiden pada 
siang ini sekira djam 10.30 
diistana Merdeka. Kedata- 
ngan mereka itu bukan Wa- 

ikil resmi dari suku Iban. 
Mereka datang kemari de- 

  
  sikap Parlemen 

peristiwa 17 | 
sesudah Parle- | 

! 
I 

3. RI 3 

Gilaksanakan, adalah jitu ter- | 

partai2 Pemerintah. : 

Dalam pada itu, sementara | 

Ikalangan - politik menganggap. | 
ke- | 

| 
| 

mang ada gunanja bagi Kabi-/ 

dari | 

i 

Iri fraksi2 Pemerintah sendiri ' 
| dalam Parlemen. 

|. Djika kepertjajaan itu dida- | 
Ipatnja, maka Kabinet Wilopo | 
an mendjalankanbeleid se- 
landjutnja mengenai penjelesai- | 

lan peristiwa 17 Oktober itu 
akan mendapat backing. Tetapi 
Isebaliknja, menurut kalangan 
| politik itu, permintaan "votum | 
| kepertjajaan” pada saat2 seka- | 

| rang adalah bagi Kabinet Wilo- 
ja suatu hal jang “berani” (ge- 
waaga). Pendapat ini didasat- | 
Ikan kepada tidak adanja kesa- 
| tuanspendapat dalam kalangan 

|deral Mohamad 

| panitya pusat 

| 2 5 T Sovj alam menjambut 

Bakaz Pemerintah sendiri er |Anggai 3 Mei jang akan 
Achirnja sebagai djuga halnja | ES 5 7 tang. Kabarnja sembojan2 

' : E | peristiwa 17 Oktober, tetapiPun | jehih lunak dari pada tahun2 

ngan ongkos dan kehendak 
mereka sendiri 

Tentang perdjalanan me- 
reka disebutkan-baswa da- 

“ri kampungnja mereka na- 

ik kapal motor selama 7 
hari, Mereka berambut pan- 
djang seperti rambut wani- 
ta. Diterangkannja bhw. su 

ku mereka kekurangan obat- 
obatan, pakaian dan teru- 
tama sekali rumah2 seko- 
lah. Kini hanja ada empat     buah S.R. didaerahnja. Ant. 
  

| PERUNDINGAN MESIR- 
INGGSERIS 

Perdana Menteri Mesir, djen- 
Naguib akan 

memimpin delegasi negerinja 

nanti tanggal 27 April jang 

akan datang dalam perundingan 

dengan Inggeris, mengenai SO- 
al Terusan Suez. 

SEMBOJAN 1 MEI 
Di Moskow. 

Radio Moskow kemarin me- 

“ 

  

Injiarkan tentang sembojan2 ha- 

ri 1 Mei jang dikeluarkan oleh 

partai Komunis 
hari 
daa- 
itu 

(antara lain dalam soal peratu- | jang lalu. 
Iran2 import dan devisea, da-i 

|lam soal pembukaan ambasade | 
| Indonesia di Moskow, dan dalam 

| soal sumber2 minjak Sumatera 
ji Utara, maka menurut kalangan 
-politik tersebut soal2 ini penga- 
|ruhnja tidak akan dapat dile- 
| paskan djika Kabinet Wilopo 
meminta "votum kepertjajaan- 
Inja' kepada Parlemen, walau- 
(pun permintaan votum itu. ha- 
Inja mengenai satu facet sadja, 
| jakni kebidjaksanaan dalam me 
|njelesaikan peristiwa 17 Okto- 

| ber. — Ant. 

  

KELUARGA A.P. BER 
TAMBAH 

Dari pihak jang menge- 

tahui kita mendapat  Ka- 
“bar, bahwa keluarga “ang- 
gota2 Angkatan Perang se- 
djak 1950 sampai achir 
1952 diseluruh Indonesia 
telah bertambah. dengan 

4 120.000 orang. Untuk tun- 
djangan keluarga itu Pe- 

. merintah kini saban bulan- 

nja harus menambah  pe- 

ngeluaran  Rp.9.000.000,—. 
Kepada kita selandjutnja 
.dinjatakan, bahwa djika 
keadaan tidak berubah se- 
tahun lagi diperlukan 
Rp.18.000.000,— sebulannja. 
— Ant.     
  

r 

kan supaja untuk menambah 
penghasilan daerah ini, Peme- 
rintah djangan hanja menaik- 
kan padjak2 jang telah ada, te- 
tapi mengadakan padjak2 baru, 

Sdr. Ruslan tidak dapat me- 
njetudjui pemungutan uang 
alat2 sekolah dan kenaikan bea 
pasar dan padjak2. 
Pembitjaraan hari ini dilan- 

djutkan,   Kp sa adah Udan kbbi" 

         

    

   Tn, 
.. 

   
    

   

Sa 
LhAN, 

ab 

Diantaranja ada jang menje- 

rukan perdamaian antara se- 

mua bangsa. Djuga ada jang 

berbunji : "tidak ada soal seng- 

keta jang tidak dapat diberes- 
kan setjara' damai atas dasar 

saling mengerti antara negara2 

jang bersangkutan”. —- BBC. 

  

Sebulan 
Etjeran 

LANGGANAN : | 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Ae Ou Ras Eh 

». 0.60 os... Xi#wm..yima 
  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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TAHUN IX — NOMOR 93 

tahukan kepada panitya 

Dr. Chang pada ketika itu 
berbitjara dalam perdebatan 
mengenai aduan Burma, bahwa 

gerakan2 pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis di Burma merupakan 
suatu agresi. 

Sebelum itu wakil Amerika 
menerangkan, bahwa atas per- 

mendjadi perantara antara pe- 
merintah Burma dan Tiongkok 
Nasionalis dalam perundingan2 
tentang  menjingkirkan pasu- 
kan2 gerilja dari Burma dan di- 

njatakan, 
telah tertjapai. 

dalam pandangan Amerika Se- 
rikat, Burma berhak menuntut 
penjingkiran pasukan2 itu jang 
merupakan bahaja bagi kedau- 
latannja. Selain dari aduan Bur- 
ma panitya politik djuga mem- 
bitjarakan sebuah naskah reso- 
lusi Mexico jang meminta kepa- 
da Madjelis supaja mengandjur- 
kan kepada pasukan2 asing di 
Burma untuk meletakkan sen- 
djata mereka dan bersedia di- 
tawan atau meninggalkan Bur- 
ma dengan segera. 

mintaan Burma, Amerika telah 

bahwa kemadjuan2 

Dikatakan seterusnja, bahwa 

  

. Pasukan2 Kuomintang 
akan ditarik 

Amerika djadi perantara 

NN anak Tiongkok Nasionalis, Dr. Chang, semalam memberi 

politik PBB, bahwa pemerintahnja 

akan mengadakan kerdja sama sepenuhnja untuk muenjingkir- 

kan pasukan? Tiongkok Nasionalis dari Burma, 

Dalam perdebatan itu wakil 

Indonesia Palar- berkata, 
bahwa wakil Burma telah mem- 

buktikan adanja hubungan an- 
tara pasukan2nja di Burma dan 
pemerintah Formosa dan kare- 
na alasan itulah maka Indonesia 
menjokong aduan Burma kepa- 
da PBB. — BBC. 5 

1/3 Laos di- 
duduki Ho 

Pasukan? Hor Chi Minh kini 

sudah dapat merebut sepertiga 
dari daerah Laos dalam tempo 
10 hari. Mereka seffarang ber- 
gerak madju kegaris? pertaha- 
nan jang diduduki »leh pasu- 
kan? Uni Perantjis di Laos Te- 

ngah, 
Pos terdepan Xien Khouang 

2 hari jang lalu telah ditinggal- 
kan oleh pasukan? Perantjis — 
Vietnam Bao Dai, demikian di- 
umumkan di Saigon hari Selasa, 
Pasukan? tersekut telah me- 

ngundurkan diri ke Plaine des 

Jarres, (lihat hal. 3). 
  

  

Panmuniom: 

Pertukaran t 
  

ERTUKARAN jang ketig 

hoa. 

Untuk pertama kalinja tawa- 
nan2 perang PBB jang dipu- 
langkan Kemarin terdiri semua- 

nja dari bangsa Korea. Para ta- 
wanan bukan bangsa Korea jg. 
dipulangkan kemarin memberi 
keterangan2 lengkap tentang 
keadaan mereka selama dita 

wan Oleh pihak Komunis. 
2 Orang tawanan bangsa Ing- 

geris menerangkan, bahwa per- 
lakuan terhadap mereka tidak 
buruk meskipun penghidupan 
dalam kamp2 agak bersahadja. 

Tetapi beberapa tawanan A- 
merika dan Turki memberi ke- 
terangan tentang perlakuan ka- 
sar jang dialami oleh mereka. 
Mereka diharuskan turut beker- 
dja dan berbaris hingga lebih   

  

dari separo diantara mereka te- 
was karena lJuka2, pajah dan sa- 
kit dengan tidak mendapat pe- | 
rawatan jang semestinja. 
Semalam madjelis perwakilan 

Korea Selatan menjetudjui sua- 
tu resolusi untuk mengadakan 
kampanje gentjatan sendjata di 
Korea. Resolusi tersebut menen- 
tang adanja suatu gentjatan sen 
djata sebelum Korea dipersatu 
kan kembali. — BBC. 

PENGGELEDAHAN DI 
— TEHERAN 

Tentara dan pulisi mengada- 
kan penggledahan rumah demi 

rumah di Teheran dalam usaha- 

nja untuk mentjari kepala pulisi, 

jang telah hilang sedjak 2 hari 

ini. Kabar2 angin menjatakan, 
bahwa kepala pulisi tersebut te- 
lah hilang karena ditjulik. Ia te. 
  

Bahaja meletusnja Merapi 
dan fatalisme 

1930 bajnak menderita karena 

sangat bertentangan tetapi 

Paniek sering bila 

bahaja sudah mulai 

sebaliknja fatalisme tampak dje- 

las dan sulit dihadapi, bila . ba- 

haja itu hanja dapat dilihat dgn. 

perhitungan dan pengetahuan, jg 
tidak bisa diharapkan ada pada 
sebagian besar dari rakjat desa. 

Fatalisme jang ada pada rakjat 
disekitar gunung Merapi diper- 
tebal lagi. dengan gugon - tuhon 
tachajul, jang disamping kebu- 
rukannja, ada djuga sifat2nja jg 
baik. 

terdjadi 

Didaerah ketjamatan Sawa- 
ngan timbul ,,kepertjajaan baru” 
jang diberi nama ..walik grem- 
bjang”, dibawah pimpinan pak 
Parni, Pengikut?nja tidak ba- 
njak, tetapi mereka ini mendapat 
adjaran, bahwa gunung Merapi 
tidak akan mengeluarkan lahar, 

kalau semua orang tidak ber- 

dusta, tidak  mengingini milik 
orang lain, tidak berbuat se- 
rong dsb.nja,   Didaerah  Srumbung banjak 

ARTAWAN kita jang telah menindjau daerah ketjamatan 

Solo Bojolali, Sawangan, Srumbung Magelang jang ditahun 
meletusnja gunung Merapi, men- 

dapat keterangan? dari berbagai instansi, bahwa dua hal jang 

membahajakan dalan menghadapi | 

kesukaran? besar jang bisa timbul pada rakjat ialah, pertama 

paniek, kedua fatalis me. 

orang pertjaja, bahwa daerah 
menimpa, | itu tidak akan ditimpa bahaja 

lahar, karena ,,pusaka gunung 

Merapi” sudah diungsikan  ke- 

desa Srumbung. Tidak diterang- 

kan apa jang dimaksudkan dgn. 

,pusaka gunung Merapi” itu. 
Banjak penduduk Selo per- 

tjaja, bahwa jang ,,mendjaga”' 

gunung Merapi, ialah ,,Kjai Pe- 

truk”. Katanja, ,,Kjai Petruk” 
ini akan memberi tahu, 
Merapi betul2 akan meletus jang 

membahajakan, Djika hanja ke- 

luarkan lahar sedikit, api sedi- 

kit, abu dan asap sadja, katanja, 
itu ,,bukan apa2”. Pengumuman2 

PFDjawatan Gunung Berapi me- 
reka tidak kenal. ,/Kijai Petruk” 

jang akan kasih tahu nanti, 
Ada lainnja lagi jang pertjaja, 

bahwa bila tiba waktunja harus 

menjingkir, nanti akan datang 
silham” dari Tuhan. ' 
Dipahami, bahwa dalam meng.   hadapi hal2 seperti ini terutama 

para “pamongpradja jang ,,pa- 
jah”, — Ant, dan sa 

NB si bh AM 

: sakit dan luka? di Korea berachir kemarin 
Pihak Komunis mengembalikan 109 orang dan pihak PBB mem 
berikan 350 orang tawanan Korea Utara dan 150 orang Tiong- 

djika 

  
| 

yg 

awanan selesai 

a dari tawanan? 
dengan baik. 

Selama diadakan pertukaran tidak terdjadi insiden? meski- 

pun para tawanan Komunis jang sedang 
mentjoba membingungkan pendjaga mereka. 

ditukarkan selalu 

Laga aa LA 
lah memerinta-kan untuk “me- 

nangkap para perwira dan re- 
dacteur2 surat kabar dan bebe- 
rapa orang lainnja setelah ter- 

djadi kerusuhan2 di Teheran tgi. 
28 Pebruari jang lalu... — BBC. 

MENTERI MONONUTU : 
ryio 

Yindakan tegas 
Terhadap 

, main hakim sendi 

Berhubung dengan ada 

maksud wartawan? di Surab 

untuk meminta djaminan keama 

nan pribadinja mengingat peris 

tiwa2 jang sudah terdjadi ter- 

hadap berbagai ssk. dan kantor 

berita, Menteri Penerangan Mo 

(nonutu atas pertanjaan  men- 

djawab, bahwa menurut paham 

nja djaminan pribadi, istimewa 
untuk wartawan? hanja dapat 

didjalankan oleh pemerintah dgn 
memberi pendjagaan istimewa 

oleh polisi dikantor sk, diselu- 

ruh Indonesia. 
Kata Menteri Monenutu setan 

djutnja, saja jakin, bahwa tentu 

bukan maksud wartawan? di 
Surabaja agar pemerintah ber- 

| tindak demikian. Djaminan jang 

perbuatan 

   

  

  

  
paling baik untuk wartawan? 

“chursus dan masjarakat umum- 
| nja thd perbuatan . perbuatan 

main hakim sendiri”, ialah tin 

dakan jang tegas dan  tjepat 
dari pihak Kedjaksaan Agung 
dan Pengadilan-terhadap siapa- 
pun djuga jang mermaperkosa da- 
sar2 hukum negara. Demikian 
Menteri Mononutu, — Ant, 

UN 

BIRO. RAHASIA 
DJEPANG : 

Didirikan lagi ? 

Menurut suatu berita jang di 

terima dari Tokyo di Peking, 

| Biro Rahasia Djepang jang di- 
|dirikan “ketika zaman perang 
|itu, kini sedang didirikan kem- 

bali, berdasarkan apa jang di- 

sebut Djawatan  Penjelidikan 

jang sekarang sudah ada. 
Biro ini menurut keterangan 

dari Tokyo tadi didirikan seba- 

gai pusat penghubung bagi or- 

ganisasi2 rahasia, “untuk me- 

njebar2kan propaganda anti- 
Sowjet dan anti - RRT. 

Sebagai kepala biro ini telah 

diangkat Jun Murai, wakil di- 
rektur dari. bagian garnizun 

pada markashesar. kepolisian 
Djepang, Adalah suatu rahasia 

ttmum, kata keterangan jang di 
'terima di Peking, bahwa Murat 
kerap kali mendatangi ,,organi- 
sasi mata2 Amerika”, Hsin Fiua, 

g Yg: Tag apP 

  
| 
t 

! 

    
x Pada peringatan Hari Kartini 
dipendjara Magelang: baru? “ini 
kepala Pendidikan" Masjarakat 
jang sudah berdiri diatas mim- 
bar akan mengutjapkan pidato, 
terpaksa menunda pidato sam- 
butanmja ik, kanena dia 
mun, MIPAGTDAGIKAN, 5 sand memaki 

perang jang 

      

          

      

     

   

       

     

      

ae 

 



   

  

    
ukan berangkat ke Medan u 
.endiidkn memanah tugas | 
hadji Tan, a Ju aa 

' MEDAN —   
250 orang pelamar djururawat 

. rumah satit umum Medan, 
diterima hanja 25 orang. Demi- 2 
kian ' Amiruddin ' Nst..p 

gg Aa” sakit 

     

  

da Maa penggergadjian 
kaju Muara 'Sakai nak. 
Rp. 100.000,—, 4 Buah permin- 

s tau pindjaman lainnja, telah 
| @iselesaikan pula. Ga 

    

       

PALEN — Polisi pa. 
'lembang telah gan. 11 
orang, jang terdakw wa ada sang- 
.kut-pautnja dengan pentjurian 
besar-besaran dikapal Amerika 
»Steelaavocate” d 2 

. BANDJA — Surat 
(dari PWI Djakarta jang diteri- 
- ma oleh PWI Bandjarmasin 
menjatakan, DahkA, seorang 
wartawan dari ntan telah 
mendapat undang: dari peme- 
rintah Inggeris.. Tdk .menin- 
djau London. : 
PONTIANAK - ja. “Wapala “Ti 

speksi Pendidikan Masjarakat | 
Kabupaten Sintang Hadji mene-: 
rangkan, bahwa baru? ini telah 
lulus udjian : 600 orang 
Suku Dayak, Mereka kesemua- 
nja telah pula mendapat idjazah. 

- SINGARADJA — Baru? ini 
Partai” Rakjat Nasional telah 
membentuk tjabangnja di Si- 
ngaradja, Buleleng dengan dike- 
tuai oleh ILG.K. Bagus, dan se- 

“ketarisnja Tjokorde Oka Pema- 
jun, e 
  

74 ORANG MENJERAH 
. Dikabarkan, selama diadakan 

gerakan ,,Tritunggal” terhadap | 
tempat2 j pernah didatangi 
Made bina Jaan didaerah ke- 

| tjamatan Salam Magelang ter- 
tjatat 74 orang jg menjerahkan 

'diri kpd Pamong Pradja. Orang2. 
tsb. telah mengakui memban- 

“ta dan menjokong gerakan ge- 
rombolan bersendjata Setelah 

— Yanji pe kei an    
    
Me Ba HA 
Ata 23 

  

SUARA PERS: 
MEMPELADJARI Hu. 

. KUM BUAT DI- 
“ INDJAK2? 

. »PEDOMAN" di Djakarta me- 
nulis sebagai EMS 

Penjerbuan 

   

  

Pa sekali. Ma 
   

  

s ia ms 

2siswa hukum dapatlah diha- | 
Ps : uran2 jang ter- 
atur untuk Mp dana soa12 

an 

Alasan | penja k De Vrije 
: aa ng Pn mahasiswa fakultet 
hukum Gadjah Mada di Suraba- 
ba ag katanja. Lakadan berhu- 

     

    

“er karena itulah : mereka meng 
hendak, agar redaksi suratka- 

ber    
3g eidscompi 2 

LN kit: | kira aa usah ditimbul- 
an 

  

- laja, 1 PN, 3 

terdapat pada Kabag dang, se- 
lain merupakan Lana bang- sa” Sa beri aa x 
tingkat “pe      

   
   

   

  

Dari “Sedjumlah | en 

Sta diberi pengertian seper | 

   

2 disipline, atau. 

Ikan penjakit 

  

     

bar itw Pn Naa sum- | 

gan Mann F5. 

|jang berpakaian daerah Lam- 

| Ipenuh semangat Bu Karno gim 
a |pidato sambutannja mengingat- 

n kan, bahwa inti-sari Hari Kar- 

Ie |tini b: 
5 | wgnita Indonesia ialah hari utk 

Idan kulihat tentang usaha Wa- 

/ "ia jaan kepadaku bahwa apa jang 

porming) 

  

rechterlijke ma 
5 en. zoutregie), da sh dikatakan 

  

seting -tingginja, sungguhpun 
dang pegawai: belanda, hanja 

Ini “adalah bukti jang se-njata 
nja 

  

   
nja, bahwa mereka memi- 

liki rasa tanggung djawab jang   

Pula 

diketemukan oleh Dr. Soetomo, 
bahwa pemimdjam? bangsa In- 
donesia dari ,, Volkscredietbank 
dulu”, setia membajar, tunggak- 
an boleh dikatakan hampir tidak. 
ada. Jang banjak menunggak 
malah pemindjam2 bangsa asing. | 
Kesimpulan, wa bangsa kita 
"memiliki watak2 jang baik. 

Akan tetapi achir2 ini kami 
selalu mendengar keluh kesah 
pelbagai fihak, bahwa dikalang- 
an masjarakat kita nampak ku- 
rangnja. disiplin, pertanggung- 
an djawab dan ketelitian dalam 
mengertijakan sesuatu  peker- 
djaan. Keluh kesah 'ini kami 
akui kebenarannja, dan keku- 
| rangan2 ini harus segera kita 
hilangkan, sebab kalau sifat? 
jang buruk tadi meradja lela, 
masjarakat tentu akan katjau. 

Mungkin masih ada perlunja 
kami gambarkan disini, apa jg 
kami lihat Gan kami alami ten- 

tang disiplin, pertanggungan 
Gjawab dan ketelitian itu. 

Menurut peraturan Pemerin- 
tah djam bekerdja tiap2 hari 

niulai djam 7-14. Tetapi prak- 
teknja Mmenundjukkan, bahwa 
kerap kali djam 8 pagi kantor2 
masih kosong, belum ada  pe- 
gawai jang datang. Rapat2, jang 
diadakan ' oleh instansi resmi, 
maupun oleh organisasi? masja- 
'rakat, hampir tidak pernah da- 
pat dimulai pada waktu jang | 
ditetapkan, Kebiasaan jang de- 
mikian itu merugikan sekali | 

dan djuga berarti membuang- 
buang waktu, jang berharga, 
sungguhpun tidak untuk men- 

tjari keuntungan. Perkumpulan? 
dikalangan masjarakat kita ter- j 

tikar, oleh karena 
tidak mengenal 
tidak mentaati 

"perahiran2. ! 

“Rasa tanggung djawab keli- 
|hatannja tipis sekali, 'seakan2 

| kekurangan ini sudah merupa- 
dikalangan kita. 

| Banjak orang2 jang tidak meng- 

Salah satu tindakan 
Sche handeling) jang karus. dilaksanakan, ialah 

| melatih anak2 kepada kemaan 

Iakromohgkani soal? toni diatas ani, kami ter ingat 

ertanjaan almarhum Dr. Soetomo pada Kongres pen . 

th, 1937 di Surakarta, bahwa menurut statistik jang 
 dipeladjari oleh beliau, dikalangan pegawai pengadilan negeri 

), pegawai djawatan tjandu - garam 

5 sebesar-besarnja, dan pula ,,ge-. 
| diciplineerd en correct”. p 

  

mendidik ( paedagogi-” 

( An 

(opium 

tidak ada ketjurangan sama se 
|kali, Pegawai2 bangsa Indonesiamenundjukkan kedjudjuran jang 

jihnja djika dibanging han 
it sekali. 

mad tugas atau Hewan 
jang diberikan kepadanja. Dju- 
ga rasa tanggung djawab atas 

diri sendiri belum nampak se- 
tebal-tebalnja. Rasa tanggung 
djawab atas kebahagjaan ma-. 
sjarakat dan negara, jang kita 
bersama-sama dirikan, belum 

bangkit, malahan banjak kaum 
pengatjau. Mungkin ini disebap- 
kan oleh karena revolusi natio- 

nal kita belum selesai, akan te- 
tapi kepintjangan ini tidak bo- 
leh terus menerus, sebab rasa 
tanggung djawab ini penting 
sekali bagi ketegakan kemerde- 
kaan dan kedaulatan negara. 

Rasa tanggung djawab. 
Kebotjoran tentang  udjian 

"penghabisan S.M.P. — S.M.A. 
adalah bukti, jang njata, tidak 
adanja rasa tanggung djawab 
dikalangan masjarakat kita. Ki- 
ta-harus berani mengakui  ke- 
njataan ini, agar kita dapat 

memperbaiki keadaan. Gelom- 
bang korupsi (korupsi uang, 

waktu dil) belum dapat kita 
atasi. Sebabnja ketjurangan ini, 
ialah bahwa orang terlalu me- 
mentingkan diri atau golongan 
sendiri, dan terdorong oleh 'ke- 

inginan dalam waktu jang sing 
kat mendjadi kaja, atau terdo- 
rong oleh hasrat hidup mewah, 
atau ingin menjamai orang lain. 

jang lebih dari padanja. Pendek 

kata kurang ,,zelfbeheersching”, 
tidak dapat menguasai up) sen- 

| diri: 

Ketelitian dalam  mendjalan- 
“kan pekerdjaan masih kurang 
sekali. Kesunguhan hati atau 
“toewijding” harus masih dilatih, 
tetapi ini djuga adas hubungan 
nja dengan rasa tanggung dja- 

wab. Ketelitian dalam pekerdja 
'an adalah akibat dari rasa tjin- 
.ta kepada pekerdjaan, ketjakap. 
"an dan latihan pula. Banjak pe-' 
ngalaman kami tentang hal ini. 

sanakan setjara  serampangan 

atau setjara dangkal dan ku- 

rang lengkap. 

i Harus turut mendidik. 
Mengingat kenjataan2 terse-   but, kita tidak dapat/boleh 

  

(Es J. M, Presiden dan 

p: 

Panitya " Peringatan 

sar ketjil. 

Mendjadi pusat bkgu pa- 

ra hadirin, selain Presiden Su- 
karno sendiri, ialah Ibu Sukarno 

pung. Dengan Suara njaring dan 

agi seluruh kaum ibu dan 

“beramal dan berbuat kearah ke- 
sempurnaan. ,,Apa jg kudengar 

ita Indonesia kearah kesem-     Tap perajaan penjambut an Harj Kartini diibu-kota Dja- 
karta malam Rebo bertempat di Istana Negara, dimana 

“Hari Kartini mengachiri peringatan hari 
tersebut untuk tahun 1953 ini dengan perdemuan besar. jang 
dihadiri oleh Ik. 500 ibu, pekerdja 

(kepada kewadjiban mulia jang 

Sia dalam waktu 

  purnaan itu, memberi kepertja- 

: Pentol Ir, Sutoto, Serajen Kem, Perhubungan dengan Nn. 
. Erna Diajamingrat. baru ini me ndanat djuga kundjungan dari 

Non, — (IPPHOS). 

  

Hai Kartini 2 Tia Kota 
KAUM WANITA HARUS AMBIL BAGIAN 

: DALAM PEMILIHAN UMUM. 

Wanita dan  Badis-gadis be- 

'kita namakan  tjita2 tugas 
akan tertjapai" Demikian an- 
tara lain Bu Karno. Achirnja 
Bu Karno mengingatkan pula | 

menunggu kaum wanita Indone- 
jang dekat, 

jaitu mengambil bagian jang 
aktip dalam ' pemilihan umum, 
tetapi dalam pada itu mendjaga 
dan mendjundjung tinggi dasar 
persatuan jang “erat dan tak 
terpetjah:belah, Demikian anta- 
ra lain pesan Bu Karno. 

Diantara para penjambut Ia- 

. |djiban mendidik masjarakat Tas) 
“Ita, dan anak2 kita diseko 

| kolah, agar mereka Kelak Feng 

Imendjadi orang, jang bertang- 

teliti, Ini semua dapat ditja Ji, 
asal pendidikan dan pengad 
AN didjalankan dengan kesas F 
an dan sistimatis. Ge tadig 
Sama An holt den steen”, kata 

: pepatah Belanda. sea 
Kesedaran dan pengertian ma 

“bernegara, berpemerintah ' 

5 Sa 'tjeramah2 jang 

Banjak pekerdjaan jang dilak- | 

Penta Mereka diri dari kewas 

iki rasa wadjib jang penuh dan 
“mengenal disipI'n agar mereka 

aa al atas AA ce pes 
| diri sendiri,dan masjarakat: ' “dan 
agar mereka dapat bekerdja jg s 

      

   

   
   

  

sjarakat tentang bermasj 1 | 

diri, memiliki kemerdeka: 1 

kedaulatan, kepentingan b 
ma, kesetiaan dan ketaata 
pat dibangkitkan oleh Djaw 

lih lakon jang tepat (di Di AW), 
Depan 

(mudah) oleh Djawatan P 
didikan Masiarakat ber 
dengan Pamong Pradja, 

| usaha2 dalam lapangan eko- 
nomi oleh Djawatan Pertanian 
dan Perekonomian. 

Pendidikan car pengadiar "1 
Ji Sekolah2 karus mengutama- 

kan pendidikan watak (karak- 
tervorming) dan perkembangan 

kepribadian (persoonlijkkheid- 

  

    

    
     

4 dekat pabrik diadakan pertun- 
|djukan "ketoprak!'. 

'stemantenan” 

gerobak menudju kepenggiling- 
(an, jang disaksikan oleh para 

Jlamatan dan 

,'ngan  pertundjukan2 

  

Pp. 6. " asikmadu” akan 
sedikitnja 1. 

  

siling 

ABRIK- GULA ,,/Yasikmadu” Surakar ta pada hari Djum'at 
24-4 besok pagi akan mengadakan perajaan dan selamatan | 

sebelum | giling (tjembeng), 
penggilingan dimulai. 

sebagai 

“Atjara per AN Kkah malai gi- 
ling adalah sebagai berikut : : 

Hari Kemis malam diadakan | 
.tirakatan” dengan ,,dalilan” di. 

dalam pabrik: dan dilapangan 

“Hari Djunat: djam 07.30 
tebu masuk ke- 

dalam pabrik, dimulai dari ke- 
bun Ngidjo, diangkut dengan ' 

undangan. Sehabis upatjara se- 
upatjara lainnja 

diadakan sambuatan? dan “uja- 
muan2. 

Perajaan giling diteruskan 
pada hari Djunrat rnulam de- 

bioskup / 
dan wajang kulit semalam sun- 
tuk, Kk s 

Penggilingan tg. 20 Mei. 
Direntjanakan — penggilingan 

akan dimulai tg. 20 Mei jang 
akan datang Menurut ketera- 
ngan pada tahun ini P.G. ,,Ta- 
sikmadu” paling “sedikit akan | 
menggiling 1.800 ha, tanaman | 
tebu dan diharapkan mengha- | 
silkan sedikitnja 240.000 kwin- | 

    (Bersambung hg. 4 h tal gula S.H.S. 
  

dj jaan 
Proroxor tentang Hee 

djuan 'pengachiran peker- 
djaan MMB jang sudah diparap 
dan kita muatkan dalam "K.R.” 

kemarin itu, lengkapnja sbb : 
Delegasi2 Republik Indonesia | 

dan Keradjaan Nederland, | 
Berapat di Djakarta pada | 

tanggal 21 April 1953, | 
f 
| 

t 
| 
i 

| 
| 

| 
l 

'Memperhatikan persetudjuan | 
mengenai Misi Militer Neder- | 
land, jang ditanda-tangani di | 
's-Gravenhage pada tanggal 29 | 
Nopember 1950, jang berdasar- | 
kan keputusan Pemerintah2 Re- 
publik Indonesia dan Keradja- 
an Nederland, akan berachir 
pada tanggal 21 Desember 1953 
-dan tidak 'akan -diperpandjang, 

Menimbang bahwa berdasar- 
kan putusan2 kedua Pemerin- 
tah tersebut harus diadakan pe- 
raturan2 mengenai penjelesaian 
Misi Militer Nederland, 

Telah menjetudjui, sambil 
menunggu pengesahan kedua 
Pemerintah, jang berikut : 

Pasal 1 
Pekerdjaan2 Misi Militer Ne-| 

Gerland akan dihentikan ber- | 
angsur2 dan berachir.selambat- 
Jambatnja pada gal 31 De- 
sember 19538 “. « 

Pasal ? 

bersama. 

MMB 
ditundjuk  olehnja, sesuai 

“dengan daftar2 inventaris jg 

ada dari barang2 tersebut: 
diatas, 

Mengadakan persiapan? he 
hubung dengan mempertje- 

patnja pemulangan kembali 
dan memberikan fasilitet2 
untuk pengangkutan ketem- 
pat2 dari mana mereka akan 
naik kapal. 

Pasal 5. 
/Merhadap militer2 dari Misi 

Militer Nederland, jang -daiam 
tahun 1953 dipekerdjakan di 
Indonesia berdasarkan "persetu- 
djuan mengenai Misi Militer Ne. 
derland di Indonesia”, terhitung 
mulai 1 Pebruari 1953 akan ber- 
laku peraturan2-tersebut dalam 
lampiran A, B, dan € jang me- 
ngatur ketetapan2 mengenai ke- 
uangan dan peralatan dan pera- 

turan penggantian kerugian | 
(schaderegeling), setelah disu- 
sun oleh delegasi2 kedua Peme- | 
rintah . dengan permufakatan | 

  
Pasal 6. i 

Militer2 jang berhubung de- ' 
ngan pekerdjaan2 mereka, ' ti- | 
dak adanja pengangkutan atau | 

“s6bap2 lain diluar kuasa mereka | 
sesudah. berachirnja persetudju- |   Pelaksanaan tehnis mengenai 

land diserahkan kepada suatu 

Panitya-Likwidasi. 

Pasal 3. 
Panitya-Likwidasi tersebut | 

dalam pasal 2 akan terdiri atas 
Menteri Pertahanan Republik: 
Indonesia dan Kepala Misi Mili- 
ter Nederland dan/atau wakil | 

(waki2) mereka. 
Pasal 4. 

Panitya-Likwidasi dalam. me- 
laksanakan tugasnja, akan : 

Membuat suatu  rentjana 

penghentikan  pekerdjaan2 

dan rentjana- pemulangan 

$ kembali anggota2 Misi Mili- 
| ter Nederland, bersama de- j 

ngan anggota2 keluarga me- 
reka jang sah, 
Mengatur supaja pegawai 
sipil jang oleh Pemerintah 

| Repubiik Indonesia dengan | 
surat” keputusan ' Menteri 

Pertahanan 

kepada Misi Militer . Neder- 
land, 
kembali berdjalan, dengan 
usaha Kepala Misi Militer | 

Nederland diperbantukan | 
kembali kepada Menteri Per- | 
tahanan Republik Indonesia | 
atau pembesar2 Indonesia jg. 
ditundjuk oleh Menteri ter- 
sebut, menurut daftar2 pega- | 
wai jang ada, 
Mengatur supaja kampemen- 
kampemen, rumah2 dan ru- 
angan kantor jang oleh Ke- 
menterian Pertahanan Re- 

publik Indonesia atau atas 
nama Kementerian tersebut 
diserahkan kepada Misi Mi- 

liter Nederland, dan djuga 
alat2 perlengkapan, asrama2, 

alat2 pengangkutan, sendja- 
ta2 dan sebagainja, sementa- 
ra pemulangan kembali ber- 
dislan. - atas-usaha Kepala 
Misi Militer Nederland dise- 
rahkan kepada Menteri Per- 

tahanan Republik Indonesia 
atau pembesar2 Indonesia jg   diperbantukan | 

selama pemulangan | 

an-Misi, artinja sebelum atau 

penjelesaian Misi Militer Neder- | pada tanggal 31 Desember 1953 | 
belum dipulangkan kembali, 
akan mempunjai hak2 jang sa- 

.ma mengenai kedudukan mere- 
“ka, djaminan2 keuangan “ dan 
| peralatan atas tanggungan Re- 

publik Indonesia, seperti: jang 
tertulis dalam persetudjuan-Mi- 
Si, tersebut dan Lampiran A, B, 

|dan Ck 
Militer2 tersebut sesudah 31 

| Desember 1953 tetap berada di- 

bawah pimpinan tunggal dan 
mutlak dari Kepala "Misi Mili- 
ag Nederland dalam Jikwidasi”. 

Pasal 7, 
Terhadap militer2, jang tidak 

berdasarkan salah satu dari 
lalasan tersebut dalam pasal 6 
berada di Indonesia sesudah ber 

|achirnja waktu tersebut daiam 
| pasal tadi, djaminan2 keuangan 
| dan peralatan tidak menajadi 

(tanggung djawab ' Pemerintah 
| Indonesia. 1 

2 Pasal 8. 

Sambil menunggu rentjana 
| jang dibuat oleh Panitya-Likwi- 

dasi, termaksud dalam pasal 4 
ajat a tentang penghentian pe- 

| kerdjaan2," maka pembiajaan uri 
| tuk Misi mulzi tanggal 1 Pebru- « 
ari 1953 akan diatur berdasar- 
| kan anggaran belandja 1953 jg. 
|dimadjukan'kepada Menteri Per. 
tahanan, 

(Oleh Kepala Misi Militer Ne- 

derland akan dibuat anggaran 

belandja untuk th. 1953 dengan 
| memperhatikan rentjana tsb. di 

| atas Misi Militer Nederland da- 

butuhan jg diperlakukannja ti- 
ap triwulan, uang mana akan 
dibajarkan paling lambat pada 
bulan terachir, sebelum triwu- 
lan itu mulai berdjalan. 

Pasal 9. 
Biaja untuk mengangkut mi- 

liter2 jang dimaksud dalam pa- 
sal dan 6 dan anggota2 keluar- | 

(ga mereka jang sah, dari tem- 

| pat kedudukan mereka masing2 

  
Kesra era emo       

agatan Hari Kartini Nj. Suwir- | 
Oo, 
aa Mr. Maria Ulfah Santo- | 

so dan sekretaris panitya Nj. 
Tambunan. 

Hari Kartini sana-sini 
diibu kota, 

Dalam. keteranganaja menge- 

nsi usaha Panitya Hari Kartini, 
Nj. Tambunan menjatakan bah- 
wa meskipun sangat pendeknja 
waktu persiapan, jaitu hanja 3 
minggu, seruan panitya kepada 
golongan penduduk wanita di- 
ibu-kota telah mendapat sam- 
butan jang njata sekali. Ber kat 
'usaha giat dari 31 organisasi 
wanita dan 16 serikat sekerdja 

kementerian, djawatan dan kan- 
'tor2, serta sekolah2,” “upatjara 
penghormatan Hari Kartini th. 
1953 telah diselenggarakan di- 
mana2 dalam. suasana penuh 
gembira dan chidmat. Organi- 
sasi2 wanita, ditempatnja ma- 
sing2 menjelehggarakan rupa2 
perlombaan, a.l, perlombaan ma 
sak2, mendjahit, pemberantasan     innja ialah metuA Panitya Peri- buta huruf, gerakan pembersih: ' 

an rumah dan halaman dsb. Di- 

marin dimulai dengan uvstjars | 
| penghormatan Kartini. Pendju- | 
alan bunga Kartini dilangsung- | 
kan dengan giat dimana-mana. | 

dan hasilnja “dimaksudkan utk 
mendirikan ,,Jajasan Pendidikan 
Wanita”, jang telah begitu lama 

diidam-idamkan “oleh Kongres ' 

Wanita. Patut ditjatat, bahwa 
untuk maksud tersebut Presiden 

Sukarno telah menjumbangkan 
Rp. 1000.— sebagai ,,stoot-kapi- 
taat?” 

Gelanggang Dagang Wanita" 
kemarin menjambut Hari Kar- 

tini dengan atjara istimewa, a.l. 
dengan mengadakan pameran 
keradjinan tangan dan perlom- 
baan menjusun karangan bunga, 
jang mendapat kundjurgan be- 

sar dari semua lapisan Wanita, 
Perajaan Hari Kartini di Is- 

tana Negara jang diselingi dgn 
pertundjukan seni suara oleh 

murid2 Jajasan Sekolah Musik, 
ditutup dengan pemberian. hadi- 
ah kepada para pemenang ber- 
bagai perlombaan oleh Bu Kar- 

  

pat meminta uang Menurut ke- | 

jazimnja diadakan 

-Perlu ditambahkan bahwa 

penggilingan diharapkan sele- 
sai pada pertengahan bulan A- 
gustus jang akan datang, se- 
dangkan kapasiteit penggiling- 
an sehari 22.000 kwintal tebu. 

Didapat kabar lebih landjut 

bahwa dalam masa giling tahun 
ini pihak P.G. "Tasikmadu” me- 

ngalami beberapa Kesulitan ten- 
tang perdjandjian  kerdja de- 
ngan buruh2-nja, tetapi achirnja 

dapat djuga diadakan persetu- 
djuan, meskipun sifatnja se- 
mentara. hasil dari saling ,,me- 
nerima dan memberi” antara 
fihak pabrik dan kaum buruh 
gula, demikian keterangan dari 
fihak jang berdekatan dengan 
P.P,R.I. Surakarta. — (Kor). 

  

LANGKAH2 PERSIAP- 
AN PEMILIHAN 

UMUM 
Rombongan petugas ke 
Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi dan Sunda 
Ketjil 

Pada hari Senin jang akan da 
tang ini, akan berangkat rombo- 

(ngan pertama petugas2 dari Ke 
| menterian Dalam Negeri dan Ks 

Protokol mengenai persetu- | 
djuan pengachiran peker- | 

menterian Penerangan kedae- 
rah2 Sumatera, Kalimantan, Su- 
lawesi dan Sunda Ketjil, jang 
diberikan tugas mengadakan per 
siapan2 langkah pertama dalam 
menghadapr pelaksanaan pemi- 

lihan umum jang akan datang. 
Disalah suatu ruangan RRI 

Djakarta, kepada para betugas 

itu diberikan beberapa pendje- 
lasan2 tentang tugas2 mereka 
jang diberikan oleh Mr. Sahar- 
djo dari Kementerian Kehaki- 

man dan dihadiri oleh Menteri 
Dalam Negeri Mr. Roem beser- 
ta Menteri Kehakiman Lukman 
Wiriadinata. 

Petugas2 tersebut akan mem 

berikan pula penerangan2 kepa- 
da rakjat' di daerah2 dalam 

menghadapi pemilihan umum jg 
akan datang nanti Pendjeia- 
san2 kepada petugas2 tersebut 
akan dilandjitkan lagi pada 
hari Rabu kemarin oleh Mr. 

Kuntjoro darj Kementerian Da- 
lam Negeri. — Ant. 

| 

8500 ha tebu "| 

    

  

BAMBANG SINDHU 
KE LONDON 

Atas undangan Pemerintah 
Inggeris 4 orang wartawan In- 
donesia mendapat keputusan ke- 
sempatan untuk menindjau di- 
negara itu, Jang mendapat ke- 
sempatan berangkat menurut | 
keputusan P.W.I. Pusat jalah 2 | 
orang dari Djakarta 1 dari Jo- 
gja dan 4 lagi dari Bandjarma- 

sin, 
Kesempatan seorang dari 

Jogja dalam undiannja  di- 
antara “K.R., Nasional dan 
Minggu Pagi 'ajatuh pada K.R. 
Dan jang akan berangkat ialah 
rekan Bambang Sindhu sebagai 
utusan KR. & M.P, 
Keberangkatannja direntjana- 

kan pada tanggal 11 Djunj dan 
tinggal dj Inggeris selama 1 
bulan, 

WANITA U.N. GADJAH 
MADA MENDERMA 

|. Bertepatan dengan Har: Kar- 
| tini, Walikota Jogjakarta telah 

  
menerima darj Persatuan Wani- | 
ta keluarga U. N Gadjah Ma- 

da dengan perantaraan Ibu Sar- 
dijito uang sebanjak Rp. 1.367,50 
guna menjokong korban bentja- 

na alam 
“ Selandjutnja uang tersebut 
oleh Walikota diteruskan kepa- 

da “Panitya Penolong Korban 
Bentjana dan kesengsaraan 
Umum Jogjakarta. 

PANITYA ANGKET 

AKAN TEMUI 
Overste Suharto. 

Dari kalangan Panityg Engue 
te didapat keterangan, bahwa 
sebagai langkah pertama dalam 
usaha pengusutan reserve-fonds 
Panityafakan menemuj para be- 
kas anggota Staf Militer dalam 
Pemerintahan Gubernur Militer 
dulu, diantaranja jalah Overste 
Suharto bekas Kepala Staf Mili- 
ter dan kini berada di Solo. Per- 
temuannja dengan Oversie Su- 
harto itu akan . dilangsung- 

kan hari Achad tanggal 26 April 
jang akan datang ini. 

Selain itu perlu diketahui, 
bahwa susunan Panitya Angket 
Reserve fonds mendapat pero- 
bahan,  jaitu Ketua Istiadjid 

Wk. Ketua Hammam Hasjim, 
pelapor H. J Sumarto dan se- 
kretaris Hertog.   

  

Apa dan bagaimana desa itu? 

SUATU NOTA TENTANG PERLUNJA ADA 
» DESA ON DERZOEK. 

NGGAUTA Dewan Pemer A 

| jang sesungguhnja. 

Ino mengatakan, 4 
rang ini baik pemimpin2 mau- 
pun orang2 pemerintah sama 
sekali tidak mempunjai pegang- 
an apa desa itu, apa kebutuh- 
annja, apa ,,lasten” jang dipikul 
oleh desa, bagaimana desa da- 
pat hidup, bagaimana kekajaan- 
nja, bagaimana Kena dsb.- 
nja ? 

Keadaan desa setjara exaet 

sekarang tidak diketahuj orang, 
bahkan pemerintah pun tidak 
memipunjai bahan2nja. 

Penjelidikan oleh ahli. 
Mengenai .,.desa  'onderzoek"” 

itu Sumarno berpendapat, bah- 
wa ia dalam notanja telah me- 
madjukan saran membentuk ge- 

buah panitia, jang terdiri atas 
lahl darj b#gian2 dan djawatan2 

ikanan, Koperasi, Gerakan Tani, 
Perindustrian dan Perdagangaa 

Panitia itu “akan mendapat 
tugas untuk menjelidiki 3 buah 

  
desa dalam beberapa katjama- | 

    Y 

ketempat2 di Indonesia dari ma- 
na mereka akan naik kapal, 

lakan dibebankan kepada angga- 
|ran belandja tersebut dalam pa- 
sal 10, sedang biaja pengang- 

|Kutan dari tempat2 ini ke Ne- 
|derland akan dibajar oleh Kan- 
'tor Urusan Perdjalanan. 

Pasal 10. 
Protokol ini, bersama dengan 

Lampiran A, B dan C tersebut 
dalamnja dibuat dalam bahasa ! 

| Indonesia dan bahasa Belanda: 

| kedua.teks mempunjai kekuatan | 
jang sama. 

Pasal 11. 
Mendahului pengesahan dari 

kedua Pemerintah, protokol ini 
mulai berlaku pada hari penan- 
da-tanganannja. — Ant, 

g 
Leena 

  

no sendiri, jang berlangsung da- 
ketua Sekretariat Kongres | banjak kantor hari kerdja ke- | lam suasana serba meriah. 

Perajaan Hari. Kartini 

oleh mahasiswa wanita, 

Mahasiswa wanita Djakarta 
pun. tidak ketinggalan dalam 
merajakan. Hari Kartini sema- 
lam. Pimpinan Gerakan Maha- 
siswa Djakarta bagian Wanita 
selama . dua minggu achir ini 
telah mengerahkan tenaga se- 
mua anggautanja untuk meng- 
ambil bagian sewadjarnja. da- 
lam usaha penjambutan hari 
peringatan almarhum Ibu Kar- 
tini. Bertempat digedung Fakul- 
tet Kedokteran telah diseleng- 

garakan malam perajaan seder- 
hana tetapi sangat menarik. 
Nampak hadir pada pertemuan 
tersebut para isteri guru-besar 

Dalam keterangannja, Sumar- . 
bahwa seka-, 

seperti dari Agraria, Pemerir- 
tahan Umum (bagian desa), 
Pertanian, Kechewanan, Per- 

aa aaaaaaaaa 

  

intah Daerah Propinsi Djawa 
Barat, Sumarno, telah memadjukan sebuah nota kepada 

Gubernur Djawa Barat mengenai ,,desa onderzoek” jg sangat 
perlu diadakan sekarang ini untuk mengetahui keadaan desa 

tan, 
sudah madju, 
mis sedang dan desa jang: € 
nomis buruk keadaannja. 

Setelah ditetapkan procedure - 
nja, maka tiap anggauta pani- 

jaitu desa jang ekonomis 
desa jang ekono- 

E&ko- 

dalam sektor2nja masing2. 

Bahan exact 
usaha? perbaikan. 

Sebagai tjuntoh Sumarno me- 
ngambil sektor pertanian.  Bu- 
kan sadja luasnja tanah pertani- 
an, tapi djuga tjara orang ber- 

standur” (tanam 
memakai tjara2 , 
pada Dewi Sri” 

padi) masih 

Langkah apa 

dah fase ,,menjuguh kepada De- 
iwi Sri” 
kepada meehanisasi pertanian 
dengan. menggunakar traktor? 

tanja Sumarno. 

Sumarno mengharapkan, 'su- 

paja dari laporan2 jang dibuat 
Oleh 'ahli2 itu dalam sektornja 
masing2 bisa diperoleh gambar- 
an exact atas dasar Mana peme- 
rintah bisa mendjalankan usakha- 
nja kearah perbaikan, baik dlm. 
Japangan pemerintahan misalnja 
untuk menetapkan apakah desa 
itu bisa didjadikan daerah oto- 
nomi tingkat ketiga atau tidak, 
maupun dalam lapangan ekono- 
mi. Demikian Sumarno. — Ant. 

  
  

1. KONGRES KERDJA 
| Partai Sosialis Indonesia. 

Didapat kabar bahwa pada tg. 
| 21-4 j.a.d., Partai Sosialis Indo- 
| nesia akan mengadakan kongres 
kerdja dikota Solo, jang akan 

| dihadliri oleh Dewan Pimpinan- 
nja. 

|. Antara lain akan dirunding- 
Ikan tentang masalah Program | 
Nasional, — (Kor). 

  

(rahan dari hampir semua suku2 | 

(bangsa Indonesia oleh 20 orang 
mahasiswa selain sangat mena- 
rik, sedikit banjak merupakan 
lambang hasrat besar wanita2 

Indonesia dari segala pelosok 
kepulauan untuk memasuki du- 
nia ilmu pengetahuan jang ha- | 
si2nja kelak akan disumbang- 
kan kepada masjarakat Indone- 
sia seluruhnya. 

Didaerah-daerah. 
Hari Kartini ini djuga diraja- 

kan didaerah2 luar Djakarta de- 
ngan berbagai usaha diantara- 
aja di Makassar diadakan pa- 
meran hasil kerdja tangan ga- 
dis2 Makassar, di Indramaju di- 
adakan peresmian balai pem- 
bimbing pradjurit, di  Palem- 
bang diadakan perlombaan anak   dan rombongan lengkap WHO 

jang kini berkundjung di Indo- | 
nesia, 
Pidato peringatan diutjapkan 

oleh Nn, Paramita Abdurrah- 
man. jang menguraikan kedu- 
dukan wanita pada AAU ini 
sebaga Ih dn dat 
Pertundjukan pakaian Jeng | 

1 bogil us 

anak sekolah, bazaar, arak?an 
pertundjukan kesenian dan di 
Surabaja diadakan ,,lomba rapi 
bersepeda” oleh pemudi2, hibur- 
an kepada para wanita jg ber- 
salin dan jang ada dalam pen- 

  

tia itu melakukan penjelidikan | 

untuk | 

tahi harus mendapat perhatian. j 
Sekarang ini orang jang akar | 

menjuguh Ke- | 

jang harus diambil kelak sesu- | 

itu? Apakah langsung |: 

  

HALAMAN 2, 
& sh. 

BAJI DIKETEMUKAN 
DI W.C. 

Kemarin petang sekira djam 

17.30 telah diketemukan « se- 
orang baji jang baru berumur 
Lk, 7 bulan dalam kandungan 
ibunja didalam lubang W.C, da- 
lam rumah didjalan Djetis 12, 
Jogja, Baji tadi diketemukan 
ketika salah seorang penghuni 
kompleks rumah itu akan bu- 
ang air, 

Lebih Jandjut menurut kete- 

rangan sdr. Prawirokusumo jg. 
.djuga bertempat tinggal dalam 
kompleks rumah Djetis 12) ke- 

tika dia mengambil baji . dari 
lubang W.C. dengan susah pa- 
jah, "karena sempitnja lubang. 
Baji tadi ketika-telah dikeluar- 
kan terdapat luka2 pada bagian 
kepala dan tubuhnja (lempeng). 
Baji.laki2 ini masih terdapat 
ari-arinja. 

Dari beberapa kalangan di- 
peroleh keterangan, bahwa se- 
orang babu bernama K. umur 
40 tahun dari Nanggulan, Kulon 

Progo, jang bekerdja pada nj. 
Bambang Walujo 3 hari sebelum 
ada kedjadian itu menjatakan, 
bahwa dia menderita sakit da- 
Ham perutnja, dan kemarin pa- 

gi 05.00 dia pulang kerumahnja. 
Menurut kalangan ada dugaan 
mbok. K. itulah jang melahirkan 
baji. Sampai dimana kebenaran 
dugaan itu, kini oleh pihak jang 
berwadjib sedang diadakan pe- 
ngusutannja. 

Perlu dikabarkan, bahwa baji 
tersebut setelah dimandikan te- 
rus dibawa kerumah sakit Be- 
thesda, 

| LEMBAGA MAKANAN 
RAKJAT KIRIM ORANG 

NJA KE MALAYA 
Sdr. Saranaditjokro bagian 

Hygiene kab. Gunungkidul me- 
nerangkan, 'bahwa untuk me- 
ngatasi penjakit hongeroedeem, 

harus Ciperbanjak pemakaian 
bahan makanan jg banjak me- 

ngandung zat gamping (kalk- 
vitamine) putih telur, sedang 
zat2 itu banjak terdapat dalam 
kedele, katjang, tahu, bungkil, 
dil. 

Untuk mendapat tenaga ahli 
dalam soal bahan “makanan, 
maka baru2 inj telah dikirim 
Orang ke Malaya jang ditugas- 
kan untuk mempeladjarinja, 
Lebih landjut- dapat “dikabar- 
kan, bahwa daerah Gunung- 

kidul dewasa ini banjak meng- 

| hasilkan kedele, katjang, “hasil 
tanaman itu lebih banjak dari 
pada tahun jang lalu. 

| PABRIK OBAT DI JOGJA 
Dari kalangan Pemerintah 

|erah Istimewa Jogjakarta diper- 
loleh keterangan, bahwa dalam 
waktu jang tidak lama lagi 

kemungkinan besar di Jogja 

akar didirikan sebuah paberik 

obat2an oleh Na Sea obat 
dari Djermanescs » 

Penjelidikan Le ea tempat 
dan tumbuh-tumbuhan pelbagai 

djenis jg memungkinkan "untuk 
bahan obat2an sedang didjalan- 
kan, tetapi biia  dibukanja pa- 

berik itu kalangan pemerintah 

daerah belum dapat menerang- 
kan. 

u HARI SANTO JORIS" 
DIPERINGATI 

|. Berhubung dengan ,,Harj San: 
|.to Joris” (St. George's day), tg. 
| 23 April, harj rayg Santo Pe- 
| indung - Kepanduan Katholik, 
| oleh Pandu Katholik: distrik Jo- 

  
| gjakarta diadakan peringatan2. 
|. Kemarin malam bertempat di 
| geredja St. Fransiscus Xaverius 
Setjodiningratan telah diadakan 
»Malam Samadhi” bagi para Pe. 

| mimpin dan Penuntun. 
|. Petang nanti dilapangan Sa- 
sono Mudo akan dialakan ,,Api 
Unggun” untuk kelompok2 Pan 

du Katholik seluruh Distrik To- 
gjakarta. 

Selama . satu hari, segen p 
warga Pandu Katholik diwadj 

kan berpakaian seragam dan se 
lama satu - harj pula Kn 
Kwartir Distrik Pandu Katho 
lik di. Setjodiningratan 20 diki- 

barkan djuga ,,/Pandji St, Joris”, 

| GRAFIEK PENJAKIT DA- 
ERAH JOGJA TURUN 
Rentjana keuangan 'Djawatan 

Kesehatan daerah Istimewa Jo- 
gjakarta tahun 1953 besarnja 
Rp. 987.000,—, karena terbatas- 
nja . keuangan daerah pada 
umumnja, Demikian diterangkan 
oleh pihak jang berwadjib. 

Dari djumlah itu R».900.000,— 
akan digunakan untuk pem- 
bangunan rumah2 sakit, polikli- 
niek2 dan Balai Nasehat Kese- 

|hatan dikabupaten?2 dan kapa- 
| newon, sedangkan Rp. 75:000,— 
| untuk pemberian subsidi kepada 

5 buah rumah sakit di Jogja- 
karta dan lebihnja Rp..12.000,— 
untuk pembelian obat-obatan, 

Dalam hubungan ini anggauta 
DPD seksi Kesehatan dokter 
Sahir menerangkan, bahwa me- 
nurut grafiek . pada umumnia 
penjakit ra'jat didaerah Jogja- 
naga Bb menurun. 

  

  

fonlola malam ini 
INDRA: ,ffrl Ni Ching. 
REX : "Branded", Alan Ladd, 

Mona Freeman, 
RAHAJU: ,,Pursued”, Teruin 

Wright, Robert Mitehum 
SOBOHARSONO: ,/Tarzan's Sa. 

vage Fury", Lex Barker, 
Doroth Hart, 

SENI SONO: ,/Tarzan's Savage 
Fury”, Lex Barker, Dorothy 
Hart, 

LUXOR : ,Djali - Djali”/ Kar- 
tini Hamzah, A. Usman, 

MURBA: The Capture”, Lew 
Ayres, Teresa Wright, 

WETAN BETENG: . The Desert 
Hawk”, Yvonne De :Carlo,   Iya, pameran Pan pers 

pertandingan senikguara, Takan 

Rie” TN (apn 
Ie Nia laa TOMO: 

Djoko Doiog”, 

 



     

   

  

    
    

  

   

    

  

   
   

   

      
   
   

    

   

   

  

   
   

  

   

   
   

    

   

   

    

ea Gania jang akan dilakukan olen 
dohipah 

3 Surakarta akan mengadakan per 
“lombaan pakaian kanak2 chusus 
untuk berumur 4. 

|... sampai 6 thn. Pendaftaran ditu 
BA "tag te tg1. 30 | bulan Pa 

1 
ta
n 

um wanif 

: sa Wa Int. 15 dan 

'Tjondro (no.1 dan 2), no. 2 Nj. 

" (no. 13 15 16). 

|“ rahkan kepada Mr. nga Ke- 
| tua Hn na ae Sema- 

“hun  peladjaran 

  

lama Ta hari ana Alah Fa 
ditutup dengan KN umum di 

. gedung wajang : cari ' ae ah 
ngan dihadliri Sen Lk 

an 

muda Rakjat. 

: Mana Piitri Narpo 
Menahan TNO ah Tudoni. 
ngrat, b Nnt Sudarmi, anggau- 
a2 P.LP. Wanita. 

Denga 
Nn. Aminah Tn nak no. 2! 
Nn. Sumarlijah (SGB N). 
Makan: "mo Ng. 

    

  

Margohutomo, no. 2 nj, Suharjo. 
| Kinder-mode show : no. 1 Nj. 

Suwardjiman (.Persit”) untuk 
nomer 18, no. 3 Nj. Satelangi 

Tag penghibur : 1. Nj. 
Suharjo, 2..Nj. Salamun, 3. Na 
Kartono, 4. Wanita Islam. 
Peringatan disudahi dengan 

pertundjukan2 anak2 dan 1goro2 
Sriwedari, 3 in ne, “Be 

1 

  

Di Semarang telah dilangsung 
kan konperensi para hakim se- 
yuruh Djawa Tengan. 
Konperensi jang dihaderi oleh 

Lk, 24 Na memutuskan . me- 

  

mag Ing 

    

Fi Menwa pakaian 
|. kanak?2. 

| Untuk meramaikan peringat- | 
an hari tgl. 8 Mei 33 jaitu hari 
— Iahirnja bapak palang merah se 

PMI, maka PMI tjab. 

  

   

    

Sehabis upatjara " resmi, aa bantua 

"(ngadakan sidang Pleno 

  

“DPRDS karena dianggapnja ti- 

“| terdjadi pada tahun jang lalu 

ja 

PN daerah 
GP Kdaepah 

    

      

    

       
Mx UN Reid diteri- 

di- 

  
Pa 3, Sewa dan 

        
   an Mr. Rela akan be- 

ng dengai pedjabai2 “di 

n n kepada Ban Be- 

   

jang dapat 
Gaga , — 

  

, Sa as ketua Abu 
bak Pa tatanan DPRDS 
Kotabesar Semarang telah me- 

tetapi 

"setelah baru beberapa djam ber 
ajalan, 'dischors dan achirnja di- 
tunda : “sebagai akibat tindakan | 
ketua jang memandang sidang 
terlalu ,,panas”. 

| Panasnja sidang itu disehab 
kan adanja suatu. keterangan 
ketua kepada pers baru2 ini (me 
ngenai soal korupsi. Red). jang 
oleh 3 orang anggota tidak dise 
tuajui, Perdebatan mendjadi ha- 
.ngat: Ketua menggunakan Kebdi- 
djaksanaannja untuk menscnors 
sidang tsb. 
Sebelum sidang dimulai am 

oleh 5 orang anggota diadjukan 
surat most: belum  diketahut 

idnia. Ketika sidang dimu 
lai lagi, bukan soal jang sudah 
dibitjarakan tadinja dilandjut- 
.kan, tetap! soal lain jang dibitja 
rakan sehingga suasana sidang 
mendjadi ,,gaduh”, Achirnja ke- 
tua menjatakan sidang ditunda. 

| Lebih djauh didapat kabar, 
bahwa mosi jang diadjukan ts» 
menuntut agar ketua meletak- 
kan djabatannja sebagai ketua 

dak tjakap memimpin sidang. 
“ Ini adalah ,,kegaduhan” kedua 
kalinja dari sidang DPRDS Kota 
'besar Semarang. Jang- pertama 

ketika seorang anggota DPRj 

DP Giusir keluar oleh ketua 

karena diangap menjalahi tata- 

tertib persidangan. — Ant. 

Bojolali 
LAGI SEBUAH DJEMBA- 

5 TAN SELESAI : 
Baru? ini, oleh penduduk KI. 

Gombang, Mandjung dan Tegal- 
redjo, Ketjamatan Sawit Bojola- 

sebuah djembatan kali Gandul, 

jang pandjangnja KA. 24m gan. 
2 ta lebar. 

“ Beaja penata bagnia” sebesar   Semar 
35 Yo MURID s. R. h 

Masuk S. M. | 
“untuk ta- 

1952— 1953 
djumlah murid? S.R. jang me-: 
nempuh udjian ke S.M. Seluruh 
Djawa Tengah, tidak termasuk | 
dari Jogja “dan Solo, sebanjak 
49.609 orang. Dari djumlah itu 
“jang lulus 35 presen. 

Adapun waktu tahun 

Menurut tjatatan, 

1952 
“adalah 34.605 orang murid jang 
menempuh udjian ke S.M., dan 
jang lulus ada 26 presen. - 
Ketika tahun 1951 ada 29.829 

erang murid2 S.R. jang udjian | 
| ke S.M. dan jang lulus ada 18 | 

“anak2 kita jang masuk ke S.M. | 

presen. 
Dari tjatatan itu terlihat, bah 

wa setiap tahun makin banjak 

R. sm. 

— SETENGAH: DJUTA UTK 

  

“wa Tengah: 

MERAPI. 
“en Untuk keperluan Gunung Me- 
rapi -oleh Pemerintah Dja- 

telah disediakan 
uang sebesar Rp.500.000.—. Dari 

— “Gjumlah itu telah diberikan ke- 

Bau membans 

Lang Lag Am Bojolali untuk ke- 
perlu jagaan Gunung Me- 

ks sebesar Rp.142-000,— 
Me) urut keterangan jang me. 
eka dikatakan, bahwa un- 

can Merapi eberapa ' tempat 

  

5 | akan ditambah lagi biaja dari 
Peme    

   
   

  

sebanjak Rp.150.000 
A n pula bahwa pos 
dja : aan di Ngepos akan di- 

u dengan “biaja Rp.20.000. 

  

yura 

  

— Telah Bangga 'usaha? | 
5 di Djawa Thonigab. 

. Wakil: tetap Perserikatan 
Bangsa2 di Indonesia, Mr. John 
Reid achir pekan telah kem- | 
bali di Djakarta dari kundjung- 
an resminja jang”pertama | ke 
Bi (Tanoe demikian Tan 
arkan oleh kantor Missi - 

tuan Ha Mendanan - 
Dengan ditemani oleh Nji 

Reid dan Sutjipto, Kepala Kan- 

   

    

  

tor Penghubung, ia telah meme- | 
riksa De Na dari Per | 

Bangsa2 | XL, 5 Sa aa 

Hogaity dari Org 
hatan Sed Ke 
grama kesehatan ibu Ian anak. 
darj vementerian - 
dan Mr, Ernest Gergely dan |1 
memberi nasehat tentang Ao 
duksi kulit, 
Sewaktu di Semarang, Mr/ Re 

id telah bertemu dengan wakil 
gubernur jang menggantikan Bu 
diono selama sakit, dan sudah ' 
itu dengan “walikota dan bebe- 
rapa pedjahat pamongpradja, Di 
Topiakanty Mp Pa tel: ah har. 

batjara an pap portit pada nan jang ingin mendi- (Kassar, « 

| njanjikan lagu 

n pos pendjaga- | 

“untuk daerah Keau te- magis 

     

   

     

  

   

  

sekira. Rp. 5000,— dan dipikul 
serta Gikerdjakan oleh mereka 
| sendiri setjara gotong-rojong. 

Upatjara pembukaan djemba- 

tan tersebut, oleh penduduk di- 

|rentjanakan dalam bulan mi 

djuga. —, (KB) 

Mae gelang 
“HARI KARTINI DI 

MAGELANG 
Diantara peringatan2 (Hari 

Kartini di Magelang jang me- 
narik perhatian jala peringa- 
tan jang diadakan dirumah pen- 
djara Magelang jang dihadliri 
oleh 50 orang wanita hukuman / 
tahanan dan disaksikan oleh | 
beberapa pembesar daerah. 

Setelah bersama-sama  di- 
Indonesia Raya 

sdr. Subroto dan lagu Kartini, 
Direktur  Pendjara Magelang 
sebagai pimpinan peringatan 
tersebut sesudah menguraikan 
sedikit tentang perdjuangan Ibu 
Kartini, - memberi pendjelasan 

tentang tudjuan pendjara dalam ' 
alam kemerdekaan sekarang. ' 
"Dikatakan, bahwa lain dan. 

dulu, maka selaras dign politik 

E 3 gi New York tentang | 

Sijstelah selesai dibuat dari .besi.| D rgngkan. 

| TENGAH 
Ku Na 
memberi keinsjafan kepada pa- 
ra pelanggar hukum, agar me- 
reka kelak dapat kembali ke- 
tengah - tengah masjarakat se- 
bagai orang jang berguna. Di- 

andjurkan, agar masjarakat di 
Mom hari suka menerima 
mereka kembali ditengah2-nja, 
sebab djika tidak demikian ma- 
ka pekerdjaan pihak kependja- 
raan akan: 
laka. 

Wali Kota RiMukahar dalam 

mengharapkan, agar kaum w. 
nita jang sedang dalam huk 
an, kelak sekembalinja kema- 
sjarakat: ramai benar2 dapa: 
mendjadi 
baik, karena pada“ kaum ibu 
sebagai tenaga pendidik 

donesia. 

Kemudian berbitjara wakil2 
dari Inspeksi pendidikan ma- 
sjarakat, Djapen, Gabungan Or- 

berguna bagi mereka jang. kini 

rena akibat perbuatan2nja jang 
salah dimasa jg lampau. (KR) 

KURSUS PEMIMPIN 
TRANSMIGRASI 

Mulai 1 Mei jang akan 'da- 
tang untuk Djawa Tengah Buro' 
Rekonstruksi " Nasional (BRN) 
daerah Kedu 
kursus pendidikan - pemimpin 
transmigrasi bagi bekas pedju- 
ang. Kursus tersebut diadakan 
selama 3 bulan dengan diikuti 
oleh 40 orang bekas pedjuang 
seluruh Propinsi Djawa Tengah. 

Selama kursus setiap orang 
menerima uang saku Rp.200,— 
sebulan. Peladjaran hal2  me- 

liputi pengetahuan pemerintah- 
an dan administrasi desa, per- 
tanian mengenai penebangan 
hutan, pembukaan tanah, ber- 
tjotjok tanam, peternakan dan 
perikanan, pembuatan djalan 
desa, saluran air ketjil dan ru- 
mah. koperasi, perindustrian. 
ketjil meliputi pembikinan gen- 
teng, batu merah dan pengger- 

gadjian. — Ant, SN #- 

# Kebumen 
PEMBUKAAN TAMAN 

KANAK - KANAK 
Bertempat dj gedung ' S.M. 

Kebumen telah diadakan perte- 
muan utk tneresmikan berdiri- 

nja Taman. Kanak2  "Aisjiah | 
Tjab. Kebumen jang dihadiri 

rid. Datang djuga utusan Pim- | 

al, bahwa.jang dapat ' 
Giterima. mendjadi murid jalah | 
anak2 jang berumur 6—4 tahun | 

Peladjaran diberikan pada 
“waktu sore antara djam 3.30 —- 
5:30 oleh Sar, guru Ot. Kadari- |ruadin al. katakan, bahwa ke-j 
'jah dari SGT.K. Dalam P3 a (banjakan diantara mereka itu | 

itu dipertundjukan « djuga 

-njanjian2, 

butan “baik ja para hadirin. 
| 0 "Kor). 

T jilatjap 
PENTJULIKAN DIRI 

NURSAHMAN 
Dari  Tjilatjap “dikabarkan 

bahwa Nursahman pegawai Dja 
watan Penerangan Ketjamatan 
Kesugihan, jang baru2 ini dika- 

sudah pulang kembali. - 
1. Menurut kabar itu, Nursah- 
man ,mengh'lang” setelah di- 
ketahuinja bahwa toko ,,Bing 
Koei” . dimana- ia mengungsi, 
akan diserbu gerombolan. Usaha 
mentjuliknja dari pihak gerom- 

bolan ini adalah jang kedma se- 
lama 2 minggu tni. 

Karena tidak terdapat ditoko 
tersebut gerombolan jang ter- 

Giri dari 50 orang bersendjata 
menjerdbu rumah Nursahman te-     kependjaraan. sbg bagian .dari 

politik kriminil pemerintah, tu- 
djuan pendjara pada masa Se-: 
karang “adalah untuk  mem- 

tapi hanja keluarganja jang di 
dapati dan achirnja merampas 
hatta ' miliknja “seharga “Rp. 
4.000, —- Ant, 

  

PERISI Tw 

ngan anak buah Kapten Andi 

kembal ketempatnja. 

Sementara itu kabar2 tidak 

resmi jang terdengar di Maka- 
sar menggambarkan keadaan 
jang” makin buruk. Banjak 
or jang meninggalkan tem- 

annja masing2, sekolah2 ditutup 
dan perdagangan tidak berdja- 

Ian sebagai biasanja sehingga 
tempat itu kini mendjadi sunji 
'Sekali. Kegelisahan . di kalangan 
enduduk tidak nampak berku- 

“Selai : telah dikabarkan pa- 

  

: da achir bulan jang lalu didae- 
Iran Toradja telah terdjadi per- 

$ | selisihan paham antara dua go- 4 
a Hong an jang “berachir dengan 

diri komandan kompi 
|II Frans Karangan dari indnk 
|pasukannja (bataljon 720) jang | 
“dipimpin oleh. Kapten “Andi 
Sosse. Kemudian - terdjadilah 
tembak menembak jang mem- 
bawa korban pula dikedua belah 
pihak jang belum” diketahui 
@jumlahnja. 

NP Kas   th HA Lb ha - 

pat Kena hanja dan pekedja- | 

A MAKALE 

- BELUM/ADA PENGUMUMAN RESMI 

YENTANG peristiwa tembak misa didaerah 'Peradja 
“antara anak buah komandan kompi HH Frans Karangan de- 

Sose komandan bataljon 720, 
Ge 1 kini belum didapat pengumuman dari pihak resmi, Koe- 

rier? jang dikirim oleh pihak TT VIL untuk mengadakan penje- 
Jidikan mengenai peristiwa ini sampai berita ini Te belum 

rikan Salah mesdjid diatas ko- 

lam jang indah dikota Makale. 
Kalangan? lain sangat berkebe- 
ratan “akan did'rikannja. mes- 

djid diatas kolam jang sedjak 
dulu mendjadi perhiasan kota 
Makale. Kalangan? lain . itu 
berpendapat, kalau diatas ko- 
lom itu toch harus didirikan se- 
buah bangunan, tempat beriba- 
dat, maka seharusnjalah bangu- 

nan itu sebuah geredja 'atau bi- 
ara, karena, demikian pertim- 
bangan mereka, kota Makale bo. 
Iehlah dikatakan kota Keristen. 

| Perlu diberitakan, bahwa pa- 
nitia untuk mendirikan mesdjid 
tersebut beberapa waktu jang 
|lalu telah dapat mengumpulkan 
uang sebanjak Rp, 15 ribu, an- 
taranja Rp. 25 ribu adalah $0o- 
kongan pribadi Kapten Andi 
Sosse dari. bataljon 720 jang 
bertugas mendjaga keamanan di 
daerah Makale dan Rantepao. 

Demikian berita2 dari daerah 
an itu jang sangat me- 
Pa Haa antara ati Mae 

: Ant, 

  

Keajatan dengan T 

mend yee sia-sia be: 

kata  sambutannja jang pendek 

orang jang beradab 

tar 
gantunglah nasib putera2 Ine 

ganisasi Wanita dll jang semua- | 
nja memberikan nasehat jang | 

sedang mendjalanj hukuman kas 

akan membuka 

ngenai kepamongpradjaan  me-' 

: satu aspek 

| ma dan Politik tidak dapat di-! 
oleh beberapa instans: Pemerin- | pisahkan. 
tah, org.2 wanita dan wali? mu- | menggambarkan kebesaran Ia-) 

pinan Pusay 'Aisjijah Jogjakar- | fikir Islam. 
ta, Oleh pengurus sek. tsb dite- 4 

tjakapan2 para murid Hop | menjelidiki apa jang mendjadi 
tarian?  pekerdjaan | |dasar dan inti-sari dari Islam, 

tangan Gl, dan mendapat sam- | dan apa jang merupakan sebab 
dan permulaan dari pengetahuan 

| modern”. 

|dan hubungan 

barkan ditjulik gerombolan kini | 

1 bentukan sifat.manusia. 

Uangkara PIA jang hanjak. s€ 

Baru2 :ini bertempat di Balaiwa 

- sungkan penjerahan hadiah2 ke 
aa Penggemar Photo jang di 

Gambar atas : Direktur Iophos 

menang pertama dari ILF 
FORD dan satu foto tustel 

“Gambar Bawah : Direktur Ipph 
kan hadiah pada waki Dr. 
“Pemenang pertama umum, 
yang. kontan 13 1000,—. 

HARI 
Di Hotel des Indes Djakarta ! 

oleh Lembaga Kebudajaan Indo- | 
nesia Pakistan telah diadakan 
peringatan hari wafat pudjang- 
'ga dan ahli filsafah Tgbal, jang 
dihadiri terutama oleh para ter- 
kemuka Islam,  demikianpun 
tampak Wakil2 diplomatik. Ber- 
bitjara a.l Mr: Sjafruddin Pra- 

Kwiranegara sebagai Presiden | 
Lembaga Kebudajaan Indonesia. 

(Pakistan, Duta Besar Pakistan 
di Indonesia Mudabbir Husain 
Choudhury dan Ketua Masjumi 
Moh. Natsir, jang a.l. mengupas 
perbedasn . funksi politik dan | 
agama, dengan menjatakan, bah 
wa. politik. “hanjalah meliputi,| 

hubungan. antara ' 
| manusia Gengan manusia, .se- 
|dangkan' funksi “agama ialah 
| memelihara hubungan itu antara | 

| manusia dengan manusia didas | 
Itarm seluruh aspek kehidupan”. 
Natsir berpendapat, bahwa Aga. | 

  
   

Ketig:  pembitjara | 

hal sebagai pudjangga dan aa | 
| 

Sjafraddin Mpoyrirdnjer 1 
gara. FN 

Mengenai kaum fjerdik-panda: | 

jang berasal dari umat Islam 

# jang ,,kegila-gilaan Barat” Sja- | 

tidak sempat dan tidak mampu 

.Kebanjakan diantara 
orang tjerdik-pandai jang kegi- 
la-gilaan Barat tidak melihat 
.hubungan bathin jang erat an- 
tara agama “dan pengetahuan, ' 

sedjarah- jang 
Ferat pula antara Islam dan pe- 
ngetahuan Barat”. ,.Oleh Karena | 

itu, maka sering kita djumpai, | 
bahwa sardjana2 dan pudjang- | 

|i'ga2 Barat jang mengenal hu- | 
bungan itu debin pandai meng- 
hargai Islam dari pada mereka 
jang berasal dari Islam”, Dalam | 
pada “itu ia katakan, bahwa | 
.Islam tidak membeda-bedakan | 
antara Timur dan Barat untuk | 
memisahkan jang safu daripada | 
jang lain, tetapi semata-mata | 
untuk memperkenalkan mereka | 
jang satu kepada jang lain, hing 
ga dari perkenalan itu timbul 
I-keinsjafan tentang . persatuan 
umat manusia”. 1 

Mudabbir Husam | 
Choudhury, 

Duta-besar Pakistan mengu- 
raikan beberapa pokok jang di- 
tundjukkan oleh Ighal bagi pem. 

. Jang pertama jang dianggap- | 
nja penting ialah memperkem- 
bang pribadi sendiri atau kea- 
kuan. Dari pengertian jang bia- 
Sa mengenai pertjaja peda diri 
sendiri, keteguhan hati dan te- 
kad jang bulat, dikagakannja | 
bahwa “Igbal melangkah lebih | 
djauih lagi 
bahwa manusia seharusnja mem 
perkembang  prihadinja dengan 
demikian hebatnja, sehingga ke- 
mauannja mendjadi serentak 

dan bersamaan 
Tuhan. 

Jang kedua ialah, angin se- 
harusnja keberanian ditimbul- 
kan sebagai suatu attribute dari 
watak. Sifat dan sikap takut 
ialah salah satu emosi watak 
manusia jang amat merendah- 
kan. Ahli2 ilmu djiwa modern 
djuga telah menerangkan, bah- 
wa semua perbuatan jang pada 
lahirnja nampaknja mendjadi 
sumber kekuatan, seperti per- 
tundjukkan tenaga ' kekuatan 
militer, dan perlombaan persen- 

djelmaan kompleks takut. 
Jang ketiga dalam pembinaan 

watak jalah toleransi, Ketiadaan 
toleransi dalam masj arakat akan 
mengakibatkan kompleks dan 
pertikaian jang terus menerus. 
Asas pribadi jalah penghormat- 
an kepada keakuan jang ada da- 
lam diri sendiri dan jang ada 
pula pada orang lain. | 

. Jang keempat jalah Fagr atau | 
MNNOKA, Janu pefisai Na | 
aa Tea     

Sa 

|dan penuntup 

of America” 

dan “menegaskan, : 

'djataan dsb.-nja, pada hakikat- | 
nja tidaklah lain melainkan pen- | 

| Suami-isteri 
| tadi untuk 

Hidiki perkara, suanu-isteri 

    

   

   
   

    
          

   

  

   

   

  

    

             

        
    
     

  

    
       

rtawan Djakarta telah dilang- ' 

pada para pemenang Perlom- 
seleng. Dean oleh Ipphos Coy. 

Coy, Ltd (Tn, N. F. Umbas keti- 
ka menjerahkan hadiah ke pada kapten L. Natakusuma Pe 

ORD berupa satu medaile IL- | 
Super Ikonta. 

os Coy. Ltd: ketika menjerah- 
Koo Kian Giap dari Bandung 

Jaitu 1 Bekker (IPPHOS) dan 

(AN: 

TOBAL 
kali didunia ini 
tungan2 bendanja. 

dengan keun- 

Moh. Natsir | 

Dalam pidatonja ia katakan, 
menurut Igbal, baik kapitalisme 
Barat dan Sosialisme Marx pa- 

da asasnja “berdasarkan nilai2 
kebendaan dari kesidupan dan 

| kosong dlm wari:an rochaninja. 

| Demikian djuga dilihatnja Ka- 
pitalisme, Imperialisme, Kolori- | 
alisme dan Rasialisme sebagai | 

kegemukan djasad. 

Dengan mensitir suatu sadjak 

Iabal maka Natsir. menjatakan 
pendapat, bahwa konsepsi bahwa 
Agama dan Politik beroleh ling | 
|kungan jang terpisah sebenar- 
nia lahir dari suatu kegagalan | 
lenangkap arti jang penuh dari 

ma oleh pengaruh kebenda- 
jang kuat jang meliputi ke- 

hidupan setiap hari. Agama se- 
harusnja -  mendjadi pemimpin | 

kepada orang2 

untuk mentjapai perkembangan 

    

    
  
1   

setinggi2 mungkin dalam kemam | 
puan2 rochaniah, achlak, intelek | 
dan fisik. Selandjutnja adalah | 

| tunksi Agama: menetapkan, me 
melikara dan  melaraskan hu- 
bungan antara Tuhan dan insan 

|dan djuga antara manusia dgn. 
manusia, jang tersebut terachir 
dalam seluruh aspek kehidupan. 6 
Natsir katakan, bahwa Islam | 
memberikan beberapi asas jang | 
ajata, seperti: demokrasi, Ke- | 

kmerdekaan, kemerdekaan fikir- | 
an dan menjatakan - pendapat, 
kemerdekaan agama dshnja., ke. | 
samaan, toleransi, 

sial dsbnja, dan bersamaan de- 
(ngan hak2 manusia jang asasi 

ini, Islam djuga menetapkan be 
berapa tugas kewadjiban manu- 

isia jang asasi untuk mentjapai 

| kesedjahteraan 
'maah bagi seluruh ummat ma- | 

hidup berdje- 

nusia. — Ant 

'RADIO FREE ASIA" 
DITUTUP 

Radio .Free Asia”, jaitu se- 
buah organisasi partikelir jang 
dibiajai oleh warga-negara2 
Amerika untuk melawan komu- 

nis dj ASia, serupa dengan Ra- 
dio ,,Free Huropa” akan me- 

nutup stasiun2 pemantjarnja di 
San Francisco, Tokio dan Ma- 

Nila pada aChir bulan April, de- 
mikian didapat kabar di Manila. 

« Putusan untuk penutupan ini 
ialah guna mentjegah adanja | 
“duplikasi”  pekerdjaan ,, Voice 

jang sekarang 
sedang memperluas dinas2 sia- 
Panu di Timur ta APP. 

| 

keadilan so- | 

PEPERANGAN INDO 
AN maa | maan 

  

  
   

     

  

KMBESAR?2 Perantjis hari P 

sung 7 tahun itu. 

Beberapa opsir di markas besar 

Uni Perantjis di Saigon menga- 
itakan, bahwa lebih banjak pa- 
sukan jang mundur dari Sam 
Neua telah tiba di tanah da- 
taran Jarres, dimana pasukan2 
Perantjis mempertahankan diri 
dalam. lobang2 menantikan se- 
tangan, pasukan2 Ho Chi Minh. 

Kemenangan Ho — Laos. 
Siaran radio Vietnam Ho be- 

ritakan, bahwa pasukan2. Ho 

Chi Minh bersama2 pasukan 
| Laos telah memperoleh  keme- 

nangan besar di Sam Neua atas 
|pasukan2  Perantjis, demikian 

|asumumkan di Saigon hari Se- 
|lasa. 

Berhubung dengan siaran Ho 
pitu, kalangan Perantjis di Sa- 

kigon menjatakan, bahwa  ada- 
lah tidak benar pasukan Laos 
“ bertempur bersama2  pa- 
|sukan Ho Chi Minh. 
|. Selandjutnja dikatakan oleh 

  
(kalangan Perantjis tadi  bah- 
| wa Ho Chi Minh menjebut- 
ILnjebut tentang ikut serta- 

| rangannja dewasa ini, dengan 
| maksud memperkuat pernjata- 
lannja, bahwa serangan itu tlh. 
| ditakukan oleh pemerintah dan 

| tentara pembebasan Nasional 

|nja pasukan Laos dalam se- | 

CHINA: 

Selasa telah mengadakan 
sensur atas warta-berita mengenai keadaan di Laos Tengah, 

dimana mungkin akan dilakukan pertempuran? 
menentukan (dalam perang di Indo China jang sudah beriang- 

jang paling 

Ta 

Sekretaris: exekutif ECAFE, 
S.P! sLokanathan, memberikan 

tindjauan, bahwa pengetahuan 

mengenai reserve2 bahan mine- 
ral didaerah ECAFE itu sangat 
terbatas. Lbiterangkannja bahwa 
sumber2 mineral didaerah ECA- 
FE terlalu sedikit dikerdjakan 
untuk ,,proces'ing industries”. 
Diperkembangkannja sumber2 

mineral, sekarang tidak lagi 

mendjadi kepentingan sesuatu 

negara sadja, tetapi mendjadi 

kepentingan internasional, kala 
Lokanathan. - 

Beberapa angka. 

Lokanathan 'seterusnja mere- 

rangkan, bahwa dalam tahun 
1952, Amerika Serikat telah me- 
ngexport batubara sebanjak 3 

djuta ton kedaerah ECAFE. 

renbov mengatakan bahwa Ren- 

tjana 5 Tahun Sovjet jang per- 

tama sesudah achir Perang Du- 
nia II, menghasilkan kenaikan 
produksi sebanjak 7072. Dalam 

Rentjana 5 Tahun jang ke-2 se- 

sudah perang, Sovjet bermak- 
sud memperbesar produksi bi- 
diih besi dengan 3 kali lipat, 
dalam, tahun 1955. Dalam pada 

itu ia tidak menjebut-njebut da- 
ri berapa mendjadi berapa pro- 
duksi2 tadi: — UP.   : Laos. 

bebas-merdeka”, 
Sementara itu, kalangan di- | 

plomatik di Bargkok (Muang | 
Thai) hari Selasa mengemuka- 

kan ' pendapat, bahwa 
Pemerintah Laos jang  bebas- | 

merdeka” dalam wilajah Laos 
|jang Kini dikuasai. pasukan2 Ho 
| Chi Minh, sewaktu2 diharapkan 
akan diproklamirkan. 
Menurut kalangan itu, peme- 

Meat tersebut mungkin se- 
"kali akan dipimpin oleh pange- 
ran Suphanuwong, saudara per- 

| dana menteri pemerintah Laos 
| jakni pangeran Suwanaphuma. 

Suphanuwong adalah pe- 
i Mmimpin revolusi nasional anti 
| Perantjis di Laos dalam tahun 

| 1945. Setelah pemberontakan ini 
| dapat “ditindas,  Suphanuwong 
| kemudian telah menggabungkan 
|diri kepada gerakan Ho Chi 
| Minh. 

Suphanuwong jang ' memper- 
oleh pendidikan di Perantjis 
adalah seorang insinjur sipil. 

f 

- 
Jarres diserang. | 

Berita A.F.P. dari Hanoi me- ! 
|njatakan, bahwa kontak jang | 
pertama antara pasukan Peran- | 
tjis ditanah dataran Jarres dan   pasukan Ho Chi Minh - telah 

terdjadi sedjak Senin, — UP, 
— AFP. | 

Konperensi | 
mineral FKCAFE 

di Tokio . 
Konperensi regional EGAFE 

| (Dewan Ekonomi untuk Asia & 
| Timur Djauh) mengenai sum- 

| ber2 mineral hari Selasa ini te- 

lah mengadakan sidangnja di 
Tokio, dalam mana diadjukan 

laporan2 oleh ketudjuh negara 

anggota mengenai perkembang- 

an2 mineral dinegeri mereka 

masing2. 
Sidang ini dihadiri oleh kira2 

100 orang utusan dari 20 negara. 
Pembentukan panitya? 
ketjil. 5 

Hari Selasa telah terhentuk 
sub-panitya2 dan suatu panitya 

penjusun laporan. Sebagai ang- 
| gota “panitya penjusun lapo- 

ran telah dipilih wakil2 Dje- 
| pang, Inggeris, Amerika Serikat 
Burma, India, dan Filipina. 

sb 

Krisis achlak dikalangan 
Muslimin Malaya 

| DI PERAK: | ANTARA TIAP-TIAP PERKAWINAN 
BUBAR 

NGKA pertjeraian 

Alim Ulama Seluruh Malaya 
ry Society”) mendjadi gelisah. 

ni hukum | 
Menurut keterangan djurubi- 

tjara perhimpunan tadi, pertje- 

raian dikesultanan Perak menu- 
rut perkiraan sekarang sangat 

meningkat  djumlahnja, hingga 

dari 2 perkawinan jang ' saru 

| berachir dengan pertjeraian. 
Dalam konperensi perhimpu- 

nan tadi, jang diselenggarakan 

dibentangkan ' rentjana2 untuk 
inengperakkari kampanje korek. 

tif diseluruh Malaya. 

. Tindakan? jang akan di- 
lakukan. 

| Konperensi tersebut tadi me- 
mutuskan untuk mengandjurkan 
supaja para kadi (— pengulu 
atau panghulu di Djawa) dja- 
ngan segera memberikan surat 
tjerai apabila diadjukan permin 
taan, melainkan milita kepada 

jang bersangkutan 
kembali kepadanja 

sesudah tempo 2 minggu. Dalam 
tempo 2 minggu tadi para arbi- 
trator, pengentara, akan menje- 

tadi 

  
di Ipoh. (Perak), hari Selasa jl. 

dikalangan kaum Muslimin negara ba- 
bagian Perak chususnja dan diseluruh Malaya pada umum- 

nja kini mentjapai tingkat jang demikian, hingga Perhimpunan 
(AH Maiaya Muslimin Missiona- 

| dan berusaha mendamaikan me- 
reka. 

Setenusnja  konperensi me- 

ngandjurkan supaja dibentuk 

suatu dewan pengentara jang 

terdiri dari kaum, tua2, “untuk 
memberi nasehat kepada suami- 

isteri jang mempunjai maksud 
hertjerai, 

Diandjurkan supaja didalam 

djangka waktu 100 hari sebe- 
lum pertjeraian mulai berlaku, 

Si-isteri harus tinggal serumah 

dengan si-suami, jang harus me- 
meliharanja. Menurut pertim- 
bangan  konperensi, pertemuan 

antara suami-siteri' ini akan 
memberi kesempatan kepada 
mereka untuk berdamai. 6 

Tentang soal perkawinan. 
. Tentang soal perkawinan, kon- 
perensi berpendapat bahwa 
orang2 jang bermaksud akan 
kawin, 14 hari sebelumnja ha- 
rus memberitahukannja kepada 
kadi: dalam tempo tersebut tadi 
kadi akan mengumumkannja di- 

Pemerintah Laos jg. | 

suatu ki: 

|menjatakan.. pendapatnja, akan 

  

Pertempuran ditanah da- 
tar Jarres 

broseslembuitaik Laos merdeka dibentuk 

20.000 PEMADAT DI 
"SINGAPURA 

Penjelundupan subur. 

Wartawan ' UP memperoleh 
keterangan di Singapura, bah- 
wa penjelundupan dan pendjua- 
lan madat telah mendjalar hing 
ga merupakan perdagangan ge- 
lap jang meliputi berdjuta dol- 
lar Straits ' dan menggunakan 
tenaga ribuan orang. 

Menurut keterangan dari pe- 

merintah Singapura ketika ha- 
ri Senin jang lalu, perdagangan 
madat ini tiap2 tahun mengha- 
silkan berpuluh djuta dollar 
Straits. Dalam laporan tahunan 
untuk tahun 1952 jang dikeluar- 
kan oleh Departemen Kesedjah- 
teraan Sosial tadi seterusnja di- 
katakan bahwa di Singapura 
sadja terdapat hampir 20.000 pe. 

(madat. Di Semenandjung (Fede- 
Ketua delegasi Sovjet M. Va- | rasi Malaya) djumlah lebih be- 

sar lagi: 

Djumlah pemadat jang demi- 
kian besarnja ini sudah barang 
tentu menjuburkan perdagang- 

an gelap madat. Diterangkan 
seterusnja, bahwa salah satu 
hal jang sangat menjinggung 
perasaan dalam kegiatan2 ge- 
lap ini ialah bahwa dirumah2- 
pemadatan dipakai tenaga ga- 
dis2, mereka dipakai untuk me-   
mantjing pemuda2 supaja men- 
djadi pemadat. 

  

Diawatan Perkebunan Negara: 

Upah minimum sekarang tidak 
tinggi, tetapi tjakup lajak 

DJAWATAN PERKEBUNAN NEGARA TENTANG 
TUNTUTAN SARBUPRI 

ALAM keterangannja D kepada 
Perkebunan Negara IL. J. Kasimo dan wakil kepala djawatan 

— 

pers kepala Djawatan 

tersebut Amin 'Tjokrosuseno menjatakan, bahwa oleh Pusat 

Perkebunan Negara telah diterima djuga tuntutan umum Sar- 

bupri tentang kenaikan upah 

nan, Perundingan antara PPN 
tersebut akan dimulai tanggal 

Tentang tuntutan umum Sar- 
bupri itu, pihak Djawatan Per- 
kebunan Negara belum bersedia 

tetapi diakui bahwa tingkatan | 
hidup kaum buruh memang ma- 

sih rendah dan diusahakan un- 

tuk menaikkannja. Dalam pada 
litu Djawatan Perkebunan Ne- 

gara berpendirian, bahwa untuk 

mempertinggi tingkat hidup 

buruh, bukanlah semata2 meng- 

usahakan menaikkan upah bu 

ruh akan tetapi memperbaiki 

'djaminan2 sosial pada umum 
nja. Atas dasar2 ini, maka Dja 

watan Perkebunan Negara akan 
berusaha untuk menjempurna- 

eh kontrak2 jang sudah ada 
antara PPN dan perusahaan2 

perkebunan, kontrak2 mana sam 

pai sekarang ini hanja menetap- 

kan soal upah. Buat mendapat 
Kan djaminan2 sosial jang le- 
bih tinggi, kontrak2 tersebut 
harus dirobah sedemikian rupa, 

sehingga didalamnja terdapat 
ketentuan2 mengenai harj tua, 

perawatan, sekolah untuk anak2 
buruh, kader staf dalam 'peru- 
sahaan2 dan lain-lain. 

Usaha? terus didjalankan 

Seterusnja diterangkan, bhw 
usaha untuk menaikkan tingkat 
penghidupan buruh “itu harus 
melalui djalan2 jang mungkin 
ditempuh, jaitu “dengan “tidak 

melepaskan fakor rentabiliteit 
dan kostpriijs, sehingga perusa- 
haan2 tidak mengalami kerugi- 
an. Apabila upah: dinaikkan, 

akan tetapi perusahaan menga- 

lami kerugian, maka kenaikan 
upah itu tidak mempunjai arti 

jang baik. Pihak Djawatan Per- 
kebunan Negara merasa cha- 
watir, kalau akibat ditutupnja 
berbagai perusahaan akan 

timbul penganguran jang “lebih 
besar dan kegelisahan jang bisa 
menimbulkan kekatjauan keama 

nan. Perkebunan2 jang sekarang 

sudah ditutup akibat gangguan 
keamanan antara lain di Djawa 
Barat ialah perkebunan2 Kari- 
wati, Kalidua, Samudra, Tjitem 

bong, Tjikembang dll. 
Pihak Djawatan Perkebunan 

Negara selandjutnja menjatakan 
bahwa harga karet sekarang tu 
rut dan upah minimum di Dja- 
wa Rp. 3,— ditambah tjatu be- 
ras dan di Sumatera Rp. 3.50 
Rp. 3,25 ditambah tjatu gratis 
memang tidak tinggi, akan teta- 

pi dianggap tjukup lajak. — Ant 
  

Dunia sana sini 
x Perhimpunan Ketimuran Be- 

landa jang diketuai Prof. J. 
Duivendak Selasa malam adakan 
peringatan untuk ahli filsafah 
Pakistan, m. Igbal alm. di Den 
Haag.— 

xx 12 Rombongan ahli kulit 
bumi Tionghoa & Rusia kini se- 
dang mengadakan  penjelidikan 
sumber minjak di Sinkiang (Ti- 
ongkok Barat).— 

x Emanuel Safranko, duta 
besar Hongaria di Peking, kini 
sedang berada di. Kanton untuk 
suatu pameran Hongaria disana. 

x Satu missi militer Mesir 
pada waktu ini sedang mempe-   masdjid dega tempat kediaraan 

tjalon mempelai laki2, — UP,   ladjari perkembangan? haru da- 
Ham industri persendjataan SWis, 

minimum bagi buruh perkebu- 

dan  Sarbupri mengenai soal 

25 April jang akan datang. 

Ai Tea     AI 
PSSI MENANG LAGI 

Dalam pertandingan ter- 
achir melawan Bond Inter- 
port Manila kemarin kese- 
belasan PSSI telah menda- 

patikemenangan lagi dengan 
angka 5 — 0. Angka ini di- 
hasilkan oleh Sugijono satu, 
Wimpie satu Djamiat satu, 

dan Ing Hien dua. Keadaan 
permain sampai waktu ber- 
istirahat adalah 4 — 0. Da- 
lam pertandingan melawan 
Bond interpot Manila itu di- 
gunakan semua pemain tja- 
dangan, dengan maksud utk. 
memberi istirahat kepada 
pemain2 inti. Kemarin rom- 
bongan PSSI itu menerus- 
kan pelawatannja ke Hong- 
kong. 

   
  

  
    
GAMA DAN PON-3 
Untuk memilih pemain? jang 

akan dikirim ke PON nanti ma- 
ka tanggal 1 Mei di Kridosono 
Jogja, dimulai djam 07,30 akan 
diadakan pertandingan2 (facul- 
taire - meeting) berupa bulu - 
tangkis, hocky dan basc bali. 

BERITA PERSIS 
Dibalai Mohammadjjah Pasar 

pleno Persis jang dihadliri oleh 
perkumpulan2 sepak bola jang 
tergabung didalamnja. Dalam 
rapat pleno tersebut diputuskan 

a.l. 7 orang pengurus jang te- 
lah dibentuk tetap dalam dja- 
batannja competisi Persis di- 

mulai pada tanggal 2 Mei jang 
akan datang "untuk Klas 1, 2 
dan 8. Pertandingan untuk klas 
1 diadakan pada “hari Djum'at, 

ngan untuk kias 2 dan 3 diada- 
kan pada hari2. Senin, Selasa 
dan. Rabo membentuk commi- 
si kesebelasan. Komisi2 lainnja, 
diserahkan kepada pengurus Per 
sis untuk memilih sendiri dan 
Tenaga kepada usul? dari 

s 

  

TENNIS : j 

F. AMPON DAN R. DEY- 
RO AKAN BERTAN- 
DING DI INGGERIS 

»Bintang2 tennis Pilipina F. 
Ampon dan Ramudo Deyro pada 
hari ini akan bermain di Bour- 
nemouth Inggris, dalam tourna- 

- 

Tournament tsb. adalah untuk 
pertama kalinja bagi kedua pe- 
main tennis Pilipina sebagai pa- 
sangan double. 

dari tournament tersebut, kedua 

pemain tennis tersebut akan 
melawat pula ke Perantjis an 
Belgia,     Demikian — UP, Ant, 

Saptu dan Achad dan pertandi: 

ment “tennis. “pre Davis . Cup. 

Dikabarkan pila sekembalinja 

    

1 

     



    

   

   

  

  

PSSI, sudah tiga ia ber- 
turut - turut menang terus di | 
Manilla: delapan - nol, tudjuh 
— Ima, liang — nol, 

Mudah - mudahan sadja terus 
nja men ng lagi, Tapi tentu ja 
mesti kalau pes 

maind disana kena sema- 
ngat coca Cun rumba'dan Sam- 
ba, dari 
djatuh 0 — 8. Malah kalau po 
tangnja surem betul, bisa d 
apaan nol Tema, buat 

mBah Ho dn oil baja Pi 
tidak “keberatan pemaing kita 
main coca cola, rumba dan sam- 
Da, Astinais bal duku jang ba 

Ha ad 
erabe tidak berani “kut tang- 

gung djanvab, Lho Iho : 

Beberapa ma" Eno “ak 
Djapendi bilang sama Berabe 
mereka sungguh bingung batja 
laporan kemarin tentang gadis 

jang dipotret dj Gua Slarong, 
bekas markas. besar Pange- 
ran Diponegoro, Berabe de- 
ngan ini kasih tahu :  ga- 
dis itu betul2 tidak pakai jurk, 
tidak pakas kain: tjuma berpa- 

« kaitan sepatu r kaos kaki, 
pakai anting2, dan tentunja pa- 

dan kneper rambut. 
js im n 

#3 ... 
. 

Djapendi ikut prihatin, memriha 
tinkan anak2 muda laimnja, dja 
ngan sampai ketularan potret 
soko pikat. Kata achlak- 
nja masuk angin, Lantas bagui- 
mana bolehnja ngeriki.. ,... ? 

   
  

i - . . 

Soal pendidikan 
(Sambungan hal, 2) : 

svorming), dan djangan semafa- 
mata ditudjukan kapada mentja 
ri pengetahuan  (intellectueele- 
kennis). Tjaranja dapat kami 
gambarkan sebagai berikut : 

'-. Dilingkungan keluarga. 
3 Mulaj ketjil anak dibiasakan 

kepada tindakan pada waktu 
jang telah ditetapkan. 
-1. Diberi air susu pada waktu 

jang tertentu, (umpama tiap2 
4 djam sekali). 
“2. Diberi makan pada waktu 

jang telah ditetapkan. 
4 3. Dibersihkan atau member- 
sihkan badan nun. waktu jang 

pasti. 
4. Disuruh tidur pada waktu 

jang telah dipastikan. 
5. Dibiasakan mentaati perin- 

tah dan peraturan ajah dan ibu. 

  

mengatur perajaan2 

delapan — mol, bisa | 

  

tertib dalam klas, kebersihan 
klas dan alat2nja dan memeli | 
|hara tumbuh2an  dipetamanan, 

national, 
mengatur kooperatie, jang diben 

tuk oleh mereka sendiri untuk 
keperluan bersama. 

6. Murid2 dibiasakan saling 
memberi, pertolongan, kalau ada: 
jang sakit, kalau ada jang nidng 
derita. 

7. Murid2 dibiasakan Inebak 
“mati dan mentaati gurunja. 

| 8 Pengadjaran itu tidak -ha- 
5 ja berarti memberi pengetahu- 

(kennisoverdracht), tetapi 

tiap2 mata peladjaran, jang di- 

“berikan kepada murid, bersifat 
mendidik. Umpama berhitung 
mendidik ketelitian dan "keulet- 
an. Tjeritera memberi dorongan 

kearah budi-pekerti jang luhur, 
jang baik. Seni suara, seni meng 
gambar, senj gamelan - mem- 
bangkitkan rasa keindahan, da- 

sar pendidikan kesusilaan, Jang 
harus diperhatikan benar2 ,ia!a 
bahwa murid2 harus dibiasakan 

menjelesaikan pekerdjaannja, jg 
sebaik-baiknja (Het werk moet 
goed ,,af” zijn). Murid2 harus 
bertanggung djawab tentang se- 
lesainja tugas, jang diberikan 
kepadanja. 

9. Diluar djam sekolah-kalau 
tidak mungkin djuga dalam wak 

kepanduan. 
10. Usaha pendidikan seperti 

jang kami bentangkan diatas 
harus dilandjutkan di S.L., de- 

ngan bentuk jang (tentu.sadja) 
berlainan dari di S.R. 

Muria2 SL, telah tjukup 
umurnja dan kesanggupannja, 
"untuk menerima : ,,opdracht2” 

dari gurunja, guna menjelidiki 
barang sesuatu, dan penjelesai- 
an ,Opdracht” tadi. harus se- 

baik-baiknja. Penjeliikan tadi 
mengenai peladjaran sedjarah, 
ilmu hajat dan pula ilmu bumi. 

Anak2 ini sudah mengindjak 

dan mulai menjelidiki diri sen- 
| diri, dan merenungkan tentang 
nilai2 hidup, dan-nilai2 kemasia.. 
rakatan dan nilai2 kebudajaan 
lainnja. Pada waktu inilah da- 

tang saatnja, anak2 tadi diadjak 
bermusjawaratan oleh gurunja, 

untuk memperdalam pengertian 
tentang nila:2 tersebut diatas. 

Mereka seharusnja djuga dibe 

ri pengertian tentang kehidupan 
pribadi dan kehidupan masara- 
kat. Dalam hal ini guru harus 
mendjadi pendukung nilai-nilai 

kebudajaan, untuk dapat mem- 
pengaruhi murid-muridnja. 

Achirnja para mahasiswa, jg 
mulai kemasa adolescentie (pe- 
muda dewasa), harus dapat men 
didik diri sendiri, untuk men- 
tjapai ,,zedelijke -zelfbepaling, 
dengan bantuan para maha-guru 

5.5 # R3   Bek 
1 

Ini mengenai soal disipline. Ha- 
rus didjaga. 

“ anak dimandja2-kan, atau seba- 

liknja ditekan djiwanja. Kesalah 
an dua matjam ini harus dihin- 
Gari, sebab itu menimbulkan 
»meerwaardigheids — dan min- 
Gerwaardigheidscomplex, jang 

menentang atau kurang ketaat- 
an. 
Rasa tanggung djawab dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan 
sebagai berikut : 

1. Diberi kewadjiban menjim- 
pan pakaiannja sendiri, jang ter 
atur. 
2. Disuruh menjimpan alat? 

permaiannja sendiri, dan mem- 
bersihkan pakaiannja dan seve- 
danja sendiri. : 

3. Disuruh menolong 

  

Ui 

  

orang 
Ps tuanja dalam menjelengarakan 

rumah tangga (menjapu, mem- 
bersihkan perkakas rumah, men 
djalankan suruhan dari ajah dan 
ibu). 

4. Bertingkah laku,jang baik 
terhadap pelnank: dan ae -nja 

   
da anggauta keluarga jg 3 Rabi 

6. Memberi bimbingan 
(among) kepada adik-adiknja. 

et 7. Memelihara tanam-tanam- 
an dihalaman dan memelihara 

3 chewan2 dikebun... 
Es $ Dilingki Sekolah. 

ts Murid2 klas.I dan Is SR 
harus dibiasakan. .memelihara ke 

- .sehatan 'badannja, dan pakaian 
- nja harus selalu bersih, Meme- 
lihara alat2 sekolahnja jang 
baik. 

      

waktunja datang disekolah. 
3. Mereka harus masuk dan ke 

luar klas dengan teratur. 
4. Murid2 klas III keatas di- 

beri tugas memelihara kebersih 
an klas dan alat2-nja. Mengatur 
taman batjaannja sendiri. Me- 
ngatur buah 4 Peang pati tangan 

mengakibatkan timbulnja watak. 

2. Murid2 harus tepat pada | 

BEA 
Te djangan sampai 4 

  

RADIO 
KEMIS 23 APRIL 1953 

Gmlob: 42,25 59,2 dan 122,4 m 
10.00 Ujon2 dari Puro Paku- 

Alaman. 
Beberapa langgam Kron- 

tjong. : 
Musik makan siang - 
Orkes Tionghoa modern. 
Gelanggang Podomoro 
“RRI Jogjakarta dbp. Pak 
Lik. 
Mendjelang PON III sieh 
Panitya PON IFHI Jogja. 
Seni Suara Djawa 
Krontjong langgam oleh 
O.K. Penghibur Hati. 

Gema malam. oleh Empat 
Sedjoli. 
Motjopat. 

AA KASOEM 
| Alamat setiap resep atas 

mata. 240-4. 

Kursus RADIO 
Menerima Peladjar baru: 

Pendaftaran: « KURATEK" 

Djl. Kauman 12 Jogja. 
247-4, 

12.15 

113.15 
14.00 
17.00 

18.15 

18.30 
20.30 

21.30 

san 

  

  

   
    
     

|. 5. Murid2 klas V dan VI di- | 
beri kewadjiban mem8lihara tata | 

| mi atas nama teman2, sebagai 

tu sekolah-murid2 diberi latihan v 

masa akil balig atau puberteit, 

  

  

  

Berhubung dengan Pengumu- Buktikanlah sendiri, 

man Walikota Jogjakarta no. 7 

tahun '58 tertanggal 15-4-38 ! 
tentang Tempat Titipan Sepeda 
dalam | sekitar pasar Beringhar 
ajo jang termuat dalam hartan 
,K.R” tertanggal 16-4-53, ka- 

  

penduduk (rakjat) akan turut 
serta mengadjukan permohonan 
untuk melelang Tempat Titipan 
Sepeda jang telah diumumkan 
dalam harian . SKR” tersebut 

| diatas. Tetapi dengan  ada- 
nja peraturan jang tersebut 

dalam momer (fatsa) 8, kami 
mendapat | kesan bahwa orang 
oran ng akan tu serta me 
Man Titi Sepeda 
tersebut hanje akan di" 
pergunakan sebagai 
ukuran pengwaran 

Kar (£ ngngilren” 
dahnja) pelelangan 

tersebut jang tidak 

ada artimjt sama se 

kali bagi mereka. 

Karema aChirnja tor 
909 kema (dapat) ke 

pada penjewa seka- 

ran 9. $ 

Menuruz hemat kami peratu- 

ran ini bertentangan dengan dji- 

wafisi dari pada pelelangan j@g 

sebenarnja. Sebab dalam hal pe 

lelangan tidak ada hak (priori- 

teit) bagi orang jang akan 
melelang. Dalam Soal ini mes- 

kipun Kotapradja berhak djuga 

mengadakan peraturan dalam, 
hal pelelangan jang ta seleng- 

garakan. Namun demikian tidak 
boleh bertentangan dengan dji- K hil 

wafisi dari pada pelelangan. | erni angan 

Apabila hisa#orisrecht ini jang | 

dibuat Jasar, sehingga dengan | Pada tgl. 22 April 1953 

demikian menimbulkan adanja | 

fatsar 8 dalam peraturan tsb, 

  

sekarang: 

BRANDED 
x Alan LADD 

x Mona FREEMAN 
xx Charles BICKFORD 

Teks INDONESIA 
BERWARNA 

13 Th. 

252-4. 
  

RE UN 
Dengan ini kami utjapkan 

banjak? terima kasih kepa- 
da: Bapak2/Ibu2 / Sdr.2 jang 

telah memberikan sumbang. 
an apapun djuga, pada wak. 
tu meninggalnja suami/ajah 

kami: 

PUSPODIHARDJO. 
pada tg. 18/4-'53 di Menowo. 

Kel. PUSPODIHARDJO 
Menowo, Magelang. 

(Mitra). 245-4. 
an AA 

  
      

L djam 

8 pagi di djalan antara “Di xjeng- 
prawir an dan: Lempuji: angan 

  

apakah dalam hal “ini Panitya ti ACTENTAS 
dak mengingat pengw'aman? Pe berisi : surat? penting dengan 

uang sebanjak Rp 507,50. 

| Jang menemukan diharap dgn 
merintah Daerah mengenai Pe- 

lelangan Bioscoop Luxor? Jang   mana hingga sampai kini sodl- | sangat mengembalikan surat? 

nja masih mendjadi kesulitan. | tsb. kepada : 

Ka'au memang ada maksud 

demikian maka hendaklah iterle- Sdr. SOEWANDI 

bih dahulu ditawarkan. kepada Djagalan Bedji No. 70/PA 2 

sipenjewa sekarang sampai be- 

rapa ia berani menaikkan sewa- 

nja, kemudian barulah diadakan 

pelelangan Lengan setjara jang 

djudjur dan seadilznja. Dengan 

tjatatan. 
A Pembukaan pelelangan ha: 

kmu: dihadapan. (muka). orang2 

jang melelang, | 

dan akan mendupasy HADIAH, 

241-4. 
  

  

Baru terima 
Rupa? radio jang ditunggu? 

  

. jalak: 

(Bara TONIK —— 

an 
Makan 2 tablet tiap 3 hari se- | 
kali, dengan iantas djadi sehat, 
kuat dan gagah perkasa. 

Terdjual disemua toko Obat. 
239-4. 

Betul-betul grondig. 
Masih sedia sedikit lagi : 
Bromfiets (Speda kumbang) 

MAGNEET. : 

Mesin djahit LINDA, 

Af 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

  

  

  

  

SEGALA UMUR 

  

  

s NP. Bopkri 
Gondokusuman 29 Jogjakarta. 

Telah mulai menerima pendaftaran murid baru. 
Pendaftaran dikantor S. K. P. Bopkri 

djam 8.— sampai 12. — 

Uang pendaftaran Rp. 5.— 

248-4. Kepala S. K. P. BOPKRI. 
PAN PEP RR 

  

Afdruk 1 hari selesai. 
Vergroot 2 hari selesai. 
Tjutji film V, hari selesai. 
“Baru trima 1 partij Kertas?, 
obat?an untuk foto, HARGA 
MELAWAN. 

“Toko NAN YANG 
Petjinan 117 Jogja.   Inn. baik. 

2 

  

    

Mulai tanggal 24 Hi 1953 
rima langganan baru. 

  

engan begit 
VK. R. "dilakukan dengan per 

soenena na Ueannan erna kananana nan 

  

- 
“ 

langganan MN 2 

N Aan 
& 

Alamat: 

Er 

  

4 

gunting disini 

Mulai tanggal 24 am 1953 harap saja ditjatat mendjadi 

se sena kan enanan aan na ena apakan 

nerennananag ne sanayen kan ka naa ha ken asa nana pevenennaanan 

LANGGANAN BARU 
Dihati Rakjat” mene- 

Ibajaran diperhitungkan mulai 1 Mei 1953. 
Uu sampai tanggal 30 April 1953 ini pengiriman 

tjuma. 

senenennenasenanannn 

"Pikakaa mendjadi langganan 
Kepada 

Jth.: Adm. Harian ,,K.R.” 
Tugu 42 — Jogja, 

TN 

sesnanasnanna S
M
E
 
M
m
a
 

aa
 

s....... 

- Tunda tangan » "| 

Meeekonatan angker gkonaenaean nan punaa 

  

ACHLI ILMU YALAK (Occultist) 

. Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain2. Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan 
berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 perta- 
njaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu enyeiop dgn 
poswesel Rp. 10,— kepada : 

160-4 MA.G. RAWAL       Kotakpos 170 — Bandung. 

  

Atas permintaan kebanjakan pembatja, tjeritera bergambar 
DJOKOTINGKIR jang dimuat dalam Madjalah ,,MINGGU 
PAGP” berturut- turut, sedang ditjetak mendjadi BUKU. 

   
   

    
   
    

     
   

      

      
        

         

      
      
        

           

  

     

Selesai ditjetak dan mulai didjual hari Saptu tgl 25 April'53. 

Rp. 2,— Harga diatur semurah- 

murahnja, jaitu : 

Pembelian: 11 sjd '25 ex. potongan 10 
2b sid S0 5 1 15 £ 

2g baja 003 ep 209 
5 101 keatas ,, ” 2579 

Ongkos kirim : untuk 4 sja 10 ex. 154 (tidak tertjatat), 
k untuk 11 ex. keatas AR 

Ditjetak sangat terbatas. 
: Lekaslah memesan, 

il «ID $ pg 181 si 

s3 : "3 

Pi SAT PENDJUAL 

Toko Buku ,,K.R.” 
TUGU 42 — TELP. 900 . 901 
um JOGJAKARTA |   

Wnata 

BAHAJUN 8 Sekarang. 
- |. Teresa "nata — Robert MIrOHUM 

eh Mali 2 BR alam DI Landak md 

uPURSUED" PELELANGAN TEMPAT | 
TITIPAN SEPEDA | Bagaimana tjeritera dan keadaan dalam Film ini tak perlu kamj  pudji-pudji? 

1 TENTU MEMUASKAN ! 
Tiap hari 4 Pertundjukkan, —— 

B. Tidak seorangpun jang ber penggemarnja. 5 

hak mendapat prioriteit baik | | NORA EGMONT 53 
sipenjewa sekarang maupun | pe RA 

jang akan datang. Tetapi 2 aa dengan basnja 38 

bila masih memakaj peraturan | 2 £ RaR 

“jang telah diumumkan, lebih | Na SA 

baik tidak usih diadakan Pe- | Ketjil mungi 2 
| Pee sadia! | H AGA type 2037 B si 

A. HALIM - Jogja. | Dengan warna baru dan 
| perbaikan suara 
|# GARUDA LOFOTON KE! 

BADAN RONGSOK | Tjepat dalam penerimanja. 

'Misih muda tapi ke-| 4 RADIO BIN Philips — 
lihatan sudah tua, | Erres — N.S.X. 
laju dan lemah. | Si tjabe rawit. 

Obat jang terbaik| | GRUNDIG   
244-4. 

| 

  

  

17 Th. Djam 10.00: 5.00: 7.005 9.00 

  

MALAM PENGHABISAN : 
»LUXOR« Film INDONESIA : 

»DJALI- DJALI" 
  

  
  

Kartini Hamzah al. 13 Th. 

BESOK MALAM — Film MALAYA 

.Ramlee-Ramlah" 
Terdjalin 9 lagu-lagu MERDU - MERAJU, 

246-4. 

nenen   

  

Menghaturkan terima kasih kepada saudara?, teman? dan 
instansi? jang telah memberi bantuan jang berupa tenaga, 

fikiran dan benda pada hari meninggalnja istri saja pada 

tgl. 15/16 April 1953: 

Sutomodirdjosangkojo 
Solo. Purwotomo 98 

21 KENA ain "58. 242-4. 
    

  

      

   

    

    

  
ana - Anggur KOLESOM 

(TJAP PORTRET 'DAN 5 KOLESOM) 

1. ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin Gari Tjampuran 

Obat-obat Tionghoa jang 

berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dll. Obat 
jang sangat penting untuk UNTUK 
tambah “kekuatan ' tubuh 

k SAKIT ENTJOK 
dan darah. Ini Anggur pun HONG SIEP 

tjampur dengan sarinja TULANG MASUK 
Buah Anggur jang terpilih. ANGIN DLL 
Amat baik bagi lelaki/pe- 
rempuan jang berbadan 

lemah. Kurang darah, mu- SA 
ka putjet, air muka ke- REN AYs CO 
lihatan tua dan lesu tidak Sa apa 
bersemangat, kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 
tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, semangat laki? | 

kurang. Paras perempuan kelihatan tua, dil. Penjakit | 
kelemahan. Minum ini Anggur dlm sedikit tempo sudah ! 
tentu lekas kelihatan faedahnja, Baik untuk lelaki dan | 
perempuan, tua atau muda. | 

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

kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak | 

dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu. diminum | 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji | 
dalam kandungan tinggal Waras. | 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA, Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnia darah dim 

badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 
menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg | 
sudah. banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIKE. Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

turun- menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur Obat melulu urtuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

nanti kelihatan anu dan 6 botol SEMBUH sama 
sekali. : 

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

“baik dalam hal tahan lama maupun ketjepas 
itan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 

| vDe Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang 1 

liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji. demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

hannja dan dapat dipertjajainja. 

V(Cebih) vanisk orang berkendaraan de. 

ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

  

  R:ov- 521 

Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 

sPERDANA" v/h RIS TRADING CO., TOKO A.B.C, 
“N.V, KILAT dan N.V,. PRAWIRA MULJA - Malioboro 43 

di JOGJA, TOKO ONG di SOLO dan semua IMPORTIR2 
AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja AGEN-AGEN diseluruh Indonesia. 238-4       
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  53 PA- INC - 1 

"Ah: Nj. Kusno. sudah- 

Njonja melihat 

PALMBEOOM 

jang baru dan. mena: 

kuweh' 

| jang kita makan di- 
rumah tadi pagi dibu- 

at dengan PALMBOOM 

dari kaleng baru ini!” 

  

ng lebi. lebih sk 

.& kwalitet sama: 

"Tolong berikan saja 

: sekaleng PALMBOOM. 

Is 

— - 

h, 

? 
N 

“Sudah. kemarin ku- 
beli sekaleng dan 
kwalitet PALMBOOM 
tetap tinggi!” 

  

  

      

"Ooo — | Sungguh' 
sedap bau kuweh' itu!” 

  

"Kaum Ibu, selalu" 
dapat . mempertjajai 

PALMBOOM. Kwalitet- 

nja selalu unggul! dan 
sekarang ini ia diper- 
dagangkan dalam ka- 
leng jang baru. dan 

menarik!” 
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Pen umuman 
KOPERASI BATIK ,,P.P.B.I" — JOGJAKARTA 

Mengharap kedatangan segenap pengusaha? batik di - Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta, baik “anggauta maupun bukan 
anggauta P.P. B.I, untuk mengundjungi 

kami adakan : 
Waktujhari: Kemi s' tgl. 23 April .1953 

djam 9.00 (7 malam) 

Tempat: Rumah sdr, 
No. 110 — Jogjakarta. 

Atjara: 
gian cambrics. 

2. Tanja - 

Karena pentingnja pertemuan tersebut, makaratas kedatang- 
djawab. 

an para pengusaha sangat Kami harapkan. 

Ketua, 
A. Z. DJOJOAMINOTO. 

N, B. 
Diharap para pengundjung Me mbawa benda id2in perusa: 

haan 4 kartu langganam, 

  

Jogjakarta, 28 April 1953 
a.n, Pengurus. 

pertemuan jang 

A.Z. Djojoaminoto, Tirtodipuran 

1. Pendjelasan / penerangan disekitar pemba- 

KOPERASI BATIK ,P.P.B.L.” 
Penulisy: 
WIN GA TR, 

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

Jajasan” TRI-HUSODO” Bg. POLIKLINIK 
dibuka tiap2 hari untuk umum : 
PASI : djam 9 —12 dibawah pimpinan Dr, Rm, SRIJONO 

SORE : djam 5 — t Ta pimpinan Dr, R. SOEKONTO 

Jogjakarta, tgl. 30” III - 1953, 
128-4, DIREKSI,    

 


