
  

    

    

     

  

   

      

f gan seorang Barito jang. ga- 

-akan mengadili searang warga 

“kepada Mr. Surjadi, pembela, | 

(ekstraktieve 

dak merasaj djuga gemuruhnja 
»Pekik Monas ra 1945” 
Tidak aneh Beranda mengambil 

gah. perwira akan tetapi 'men- 
derita batin. 
Kemerdekaan olehnja masih” 

disangsikan, karena kejakinan- , 
nja sebagai seorang perwira 
jang hanja berdasarkan perhi- 
tungan, kekuatan sendjata. 
Untuk kedua kali ini (Satu 

kali 8 Djuli affair) Pemerintah 

negara Yang mentjoba NA 
n perebutan kel 1 

“Saja harus djuga buka #ope 

  

jang mau tv mau nama tetap | 
tertjantum djuga dalam se- 
djarah. Yna 
PN Mantoro Tisnosandjojo 

TE ang, 
  

PARTAI BURUH : 
MODAL ASING BOLEH 

MASUK 
Asal menurut sjarat. 

Ketua fraksi Partai Buruh da 

lam Parlemen, Porf, Abidin me 
nerangkan kepada pers, bahwa 

partainja kini sudah sfap me- 
njusun konsepsi tentang sjarat2 

masuknja modal sabig di Indo- 
nesia. 
Menurut Prof. Abidin, modal 

asing hanja boleh berusaha di 1 
Ta dalam dua sektor pro 

duksi. jaitu sektor pengumpulan | 
onderneminugen) 

dan sektor perindustrian. Ini ha- 

nja dalam lapangan jang belum 

njak jang dibunuh. Beliau ti-| 

| daki oleh delegasi tsb. 

Baru baru ind telah 5 

man. 

DITERBITKAN OLEH BADAN P 
  

telah tiba. dengan K.L.M. Detansi Dagang Djerman Barat 

jang diketuai oleh Dr. Daniets Mereka disambut di Kemj joran oleh wakil2 Kemenitt 
ran | Luar Ng PUara Konsul Petak Djerman Dr, Meisuer al anggauta Konsulat Dier- 

2 

s PPHOS) 
  

MR. 'sus ANT O, 

  

& Kn 

  

| Barang2 pertukaran 

  

' Dalam pidato spembukaan run- 

dingan tersebut ketua delegas: 
Indonesia setelah - -menjatakan 
“penghargaan atas kesediaan ke- 
Gatangan delegasi Djerman Ba- 

rat itu menerangkan kegembira- 
annja bahwa pelaksanaan dari- 
pada perdjandjian dagang jang 
lama antara kedua negara telah 
dilakukan. “dengan mempuaskan. 

Mr. Susan menjanggupkan 
kesediaannja untuk mengusaha- 
kan - kontak antara delegasi 
Djerman Barat de “berbagai 
kementerian dan djawatan jang 

bersangkutan . rapabila dikehen- 
Dalam 

hubungan ini ia mengandjurkan 
agar soal pembajaran langsung, 

3 

  

pengangkutan langsung dan pe- | 
masukan dari barang? kapital ke   dapat Pena oleh na 

“ha 

FAO AKAN ADAKAN 
KONPERENSI 
Di Bandung pada Djuli 
jang akan datang. 

Dalam bulan Djuli jad. & | 
Bandung akan diadakan lagi 
konperensi internasional / .jaitu 
konperensi Food and Agricultu- 
ral Organization. Menurut-kabar, 
konperensi itu akan membitjara- 
Kan chusus soal2 mengenai per- 
luasan pertanian, dan akan me- 
makan waktu kurang “lebih 3 
minggu. 

Sebagian besar dari waktu 

konperensi itu akan digunakan 
.djuga untuk menindjau daerah 

pertanian di Djawa, dan teruta- 

ma di Djawa Barat. — saka 

     

Anoman dan batas 

: Tentang ' sektor! Iii Gak 

export . diterangkan hendaknja" 

diketahui dasar politik dari Pe-' 
ta “itu adalah | 

  

    

    

   Mean usaha2 nasional, Indo-, 
dapat. MEMeNapS peranan 

& lapangan na Ienat 

“xediaa delega. Djerman Barat" 
Mr. Kurt Daniel menjatakan 
bahwa pertukaran barang anta- 
ra kedua negara itu telah diatur 
oleh-persetudjuan dagang jang 
dibuat dalam bulan April 1951 
“jang masih berlaku dan jang 
akan habis pada “31 Maret jad. 

  

ini, setelah diperpandjang bebe- | 
.rapa kali. Barang2 jang diper- 

tukarkan seharga Rp. 250 djuta.   TAI, 
  “2 

Warrauw mendapat kaga! 
tjajaan 15. 

ALAM rapatnja 
politik di Makas 

berikan kesempatan seh 
untuk membuka perun     

DIT Ata 

p 
Untuk menghadapi Kahar ! Musakkat 

arin dulu sedjumlah 15 buah partai? 
r telah mengeluarkan sebuah seruan 

dalam mana didesak mejasia pemerintah pusat, 
asgnja kepada let. kolonel 

gan dengan 
disamping mana kepada Jet. kolonel Warrauw dan Kahar Mu- 

   

tai politik 

supaja mem-: 
Warrauw 

pihak Kahar Muzakkar, 

zakkar dikemukakan harapan, agar mengadakan perundingan 
langsung guna membitjarakan soal2 pemulihan keamanan di 
Sulawesi Selatan dalam waktu ' jang Tanah, disertai 
ngan Sg jang sebesar?-nja. . 

Selain itu kepada pemerintah | 
pusat didesak pula, supaja me- 
njetudjui. tindakan pemulihan | 
keamanan dj Sulawesi Selatan 
didjalankan dengan tidak mela- 
lui kekerasan. Seruan bersama | 
ini dikemukakan, sesudah mem- 
perbintjangkan keterangan pen- 
djabat panglima TT- T- jang 
telah diberikan. dalam rapat 
bersama antara Komando TT-7 
dan partai2 politik baru? 

    

  

ngat pernjataan2 Kahar Muzak- 

kar tentang kesediaannja ber- 

i ai ja 
Makassar, demikian .pula. mengi. : 

    

kerdja sama dengan pedjabat | 
panglima TT-7 let. kol. War- 

rauw, oleh partai2 politik dita- 

rik kesimpulan bahwa pernja- | 

taan2 kedua belah pihak masih | 

tjukup mempunjai titik2 p 
temuan, sedangkan untuk m 

pertemukan titik2 pert 

tsb., dianggap perlu ada. 

rundingan langsung antara let. 

kolonel Warrauw dan Kahar 

Muzakkar Rendah —— (R.M. » 

. PROF. DR. G.E. VAN 

GILS $ 
Terima djabatan Maha- 

guru, 
Pada tanggal 

  

mengadakan pidato penerimaan 

  

   
      

  

1 

4 
kaian karet alam pada umum- 

21 Pebruari | 

Prof. Dr. G. BE. van Gils telah | 

djabatan sebagai mahaguru utk 

fakultet ilmu pasti dan ilmu 

alam dan fakultet pengetahuan2 

de- 

  

teka di Bandung. Nama kepa- 
la pidato itu adalah ,,Duapuluh 
tahun”, isinja ialah ichtisar pe- 
njelidikan dilapangan kimia: ko- 
| loid selama 2 abad terachir. 
| Prof. Dr. van Gils, jang djuga 
mendjabat kepala bagian penje- 
Iidikan dari Badan Penjelidikan 
(Karet Indonesia di Bogor (biasa. 

dipendekkan dengan nama 
R0), akan tetap memegang 

djubakannja pada badan tersebut 
diatas dan disampingnja itu 
Sana memberikan kuliah2 kimia 

oloid difakultet ilmu pasti dan 
ilmu. alam, sedang untuk fakul- 
'ted pengetahuan2 teknik akan 
diberikannja, kulih2. tentang su-. 

dut2 teknis 'kimia koloid, teristi- 
g mengenai karet dan plas- 

Dr, yan Tit itu sedjak 
tahun 1938: bekerdja sebagai ah- 

'kan Karet tersebut diatas, jang 
bertudjuan memperbesar pema- 

nja, jang bekerdja sama dengan- 
badan2 jang sama tudjuannja di- 
negeri Belanda, Inggeris, Peran- 
tjis, Malaya dan Indo Tjina, Ba- 
njak sekali penerbitan2 jang 
'penting dari tangan Prof, Dr. 
van Gils, dalam lapangan teore- 
tis dan praktis kimia karet, — 
au   

sutiisan dari EVC 

SIM E 
sjang “Er 

“takan bahwa bangsa,   
P3 

li kimia pada Badan Penjelidi- 

embajaran 3 pennaaka 
“bingpange dirundingkan masak2 

seharga Rp 250 djuta 
R: '(DINGAN perdagangan antara Indonesia dan Djerman: 

Sarat telah dibuka kemarin digedung ..De Javasche Bank”. 

Delegasi Indonesia dipimpin ole: Mr. Susanto Djojosugito dar 
. delegasi Djerman Barat dipimpin oleh Mr, Kurt Daniel 

  

J. WOLF : 

KEMISKINAN INDO- 
NESIA 
Akibat pemerintahan 
kolonial. 

»Kemiskinan Indonesia bu- 
kanlah akibat darj tidak tja- 
kapnja pemerintah Indonesia, 
melainkan akibat pemerintahan 
kolonial”. Demikian J. Wolf ke- 
tua ANJV (Perhimpunan pe- 
muda Belanda) dalam  pidato- 
nja di Amsterdam ' pada “hari 
Djum'at j.l. Koran ,kesan2 
di Indonesia”. 

Sebagai diketahui Wolf telah 
tinggal” di Indonesia selama 3 
bulan setelah mengikuti konpe- 
rensi nasional SOBSI selaku 

. , 1(vaksentral | 
buruh Belanda). FE AA 

: Dikatakannja 5 Mapan Liga : 2 HAN Ii 

esi Gx iiferima - 
"tjara jang mengharu ih Pa 

             

“sehingga tidaklah dapat dibe- 
narkan apa "jang : sering “ditulis 
oleh per$ Belanda jarg ni 

idonesi 
“adalah pembentji2 bangsat Be- 
“Tanda. Wolf telah, | menundjuk- : 

(ikan pula bahwa! $ gemerintahan 
“kolonial itu tidak sadja mem- 
(beratkan kedudukan. perekono- 
mian kaumsi buruh 
kaum pengusaha: Indonesia gar:: 

“'perusahaan2: :.seperti 
“kretek, 
nja Wolf “menegaskan bahwa ia 
tidak menentang pengiriman2 
kaum ahli Belanda keluar, te- 
tapi katanja, djanganlah hen- 

| daknja dikirimkar orang2 jang 
| mempunjai pandangan2 kolo- 

nial. 
Demikian Antara kawatkan 

dari Amsterdam jang menjebut. 

kan djuga bahwa sesudah pida- 

“to Wolf ini kemudian peran 

djukkan 23 »Si. Pintjang”. 
Ant. 

38 TJABANG SARBU-. 
: PRI TARIK DIRI 

R. Djono, komisaris Sarbupri 
“untuk daerah Sukabumi mene- 
“rangkan dalam suatu pertjaKa- 

  

mengambil keputusan dalam su- 
atu konperensi untuk tidak me- 
ngakui lagi” dan memutuskan 
perhubungan dengan pengurus 
besar Sarbupri, karena menurut 
sanggapan mereka pengurus be- 
sar itu ,,sekarang dipengaruhi 
oleh kaum komunis jang mau 
memakaj Sarbupri sebagai alat 

bagi tudjuan politik mereka”. 
Dalam pada itu Djono telah me- 
ngambil pimpinan dari ke-38 
tjabang tersebut. 
Menurut pendapatnja keputu- 

san tersebut sesuai sepenuhnja 
dengan kepentingan2 kaum bu- 
ruh, jang ,,seharusnja djangan 
mendjad, permainan dari kaum 
agitator politik”. : 

' Ke-38 tjabang Sarbupri di 
Sukabumi itu sementara ini ti- 
dak bermaksud menggabung- 

kan diri kedalam sesuatu vak- 
sentral, Mereka ini terlepas dari 
pengurus besar di Djakarta, te- 
tapi ingin tetap tergabung dlm 
Sarbupri, jang sesuai dengan 
keputusan2 jang telah diambil 
dalam kongres di Sukabumi. 
Tjabang2 jang memisahkan 

diri dari pengurus besar Sar- 

orang. 
Oleh tjabang2 itu telah diben- 

tuk suatu dewan sosial ekonomi 
jang berkewadjiban "mewakili 

ke-12.000 orang buruh itu dalam 
perundingan2 dengan fihak ma- 

djikan dan instansi2 pemerin- 
tah. Keputusan2 ini telah di- 
ambil dalam bentuk mosi jang 
disampaikan kepada semua. tja- 
bang2 Sarbupri diseluruh Indo- 
nesia, dan instansi2 pemerin- 
'tah. Mosi tersebut ditandata- 
ngani atas nama konperensi 
oleh tuan? G. T. Maapi, R. 
Natadiredja dan A. Hanafiah. 
— AW),   

  

Ta   
Pn 

k 

stetapipun. |. 

.rokok.| 
gelas Gan kain, Achir- |. 

pan, bahwa ia menjetudjui pe- 
nuh tindakan 38 tjabang Sar- 
bupri jang baru-baru ini. telah 

bupri itu -“beranggota kl. 12.000 

basmi. Demikian Kolonel Gatot. 
Ia djuga dalam Suratnja itu te- 

| DJANGAN SAMPAI TIM: 
BULKAN PROVINSI- 

ALISME 
Surat Gatot kepada 

Let. Kol. Warrauw., 

Kolonel Gatot bekas Panglima 
T.T.-VIE jang kini berada di 
Magelang telah mengirim, surat 
prive kepada (pd. Panglima TT- 
VI Letnan Kolonel Warrauw. 
Antara lain dalam surat itu di- 
andjurkannja kepada Letnan 
Kolonel Warrauw agar di T.T.- 
VU djangan sampai perasaan 
provinsialisme akan timbul se- 
bagai akibat darj peristiwa 16 
Nopember jl. Provinsialisme 
dan perpetjahan dikatakannja 
warisan kolonel jang harus di- 

lah kirim salamnja pada seluruh 
perwira T.T. -YI dan mengan- 
djurkan  supaja mempererat 5 
hubungan satu sama lain. 

Sebagai diketahui, pada tgl. 

16 Nopember tahun jl. telah. 

terdjad, pengambilan Komando 

T.T.-YH oleh pd. Panglima T.T,. 

VI Warrauw - dari, Panglima 

T.T.-VI jang lama Kolonel Ga- 

HA R IA N 
PENERBIT "KEDAU LATAN RAKJAT" LN GAUTA S.P.S.) 

i dutaan 4. 

UMUM 

"3 23 SE : 

TAK ADA PERTENTANG- 
“AN DALAM KABINET 
Atas pertanjaan apakah benar 

ada tumbuh pertentangan? dida- 
lam kabinet sekarang ini dida- 
lam menghadapi persoalan? jg 
timbul sedjak peristiwa 17.Okto- 
ber jang lalu, Perdana Menteri 
Wilopo menerangkan bahwa se- 
pandjang pendapatnja perten- 

tangan? itu tidak terdapat di- 
dalam kabinet sekarang ini. 

Kita dapat bekerdja terus de- 

ngan tak mendapat halangan di- 
antara satu dengan lainja dari 
anggota? kabinet, kata Mr. Wi- 
lopo selandjutnja. Bahwa adanja 

pendapat2 diluar pemerintah. 
tentang adanja pertentangan? 
didalam kabinet, adalah itu hak- 

nja masjarakat. Tetapi bagi ke- 
adaannja jang sebenarnja  dja- 

nganlah dikira seakan? didalam 

kabinet sendiri ada pertenta- 

ngan? jang demikian itu. 

Satu tjontoh jang njata dida- 

lam hal ini, katanja lagi, ialah 

telah dapat diadakannja perse- 

suaian faham didalam kabinet 

terhadap soal amandemen Djas- 
wadi c.s. itw dan terhadap pe- 
ristiwa 17 Oktober, 

Mengenai soal pembukaan ke- 
Moskow itu sampai 

kabinet. belum 'mema- 

a benar2. Pembitjaraan? jg 
Sala ang ini baru diadakan di- 
antara beberapa Menteri sadja, 

seke 

kata Perdana Menteri achirnja, 
aa mengenai soal ini djuga 

Perdana Menteri tampaknja op- 
tinagtis 5. Ant 

KABINET SELASA 
BERSIDANG 

Pada sore Selasa tanggal 24/2 
ini, Dewan Menteri akan menga- 

dakan lagi sidangnja untuk 

membitjarakan 'beberapa soal 

routine. 

Demikian didapat kabar dari 

kalangan kabinet: — Ant. 

— Sedjak. tanggal 22-2 jang la- 
lu sekretaris - umum P.P.S.G. 
Daerah Jogja telah mengundur-   tot Subroto. — — Ant. kan dirj darj organisasi tsb. 

SIDANG PENGADILAN. N NEGERI : 

Pangeran Su 
“kandar:sebagai T

a
n
 

t 

ii 
| 

    

Tail 9-:Maret jad.: Iskandar 
NTUK Ketiga 'kalinja Pen u 

sannja atas gug 
Surjodiringrat. 

itu mendapat perhatian besar sekali, 

penuh sesak. 
Diantaranja para 

mahasiswa dari U.LI. 

rin mengadakan sidangnja 
zat sdr, Iskandar terhadap 

Berlainan dengan jang sudah2, 

gadilan Negeri Jogjakarta kema- 

antuk melandjutkan Fi periksa- 

ajahnja, Pengeran 

sidang Kemarin 

sehingga ruang jg ketjil itu 

hadlirin nampak para peladjar S.G. H.A., 

dan H.E.S.P. Djuga Prof. Dr, Leyser 

jang kini sedang di Jogja nampak hadir. 

Sebelum sidang dimulai, pi- 

hak hakim menerima surat da- 

ri penggugat sdr. Iskandar, jg. 

diterimanja ” dari ajahnja ter- 

tanggal 7 Pebruari 1953 jang 

lalu dan pokok isinja pengaku- 

an - Pengeran Surjodiningrat 

bahwa Iskandar memang pute- 

“ranja.. 

Surat pengakuan. jang- tidak 

diduga2 itu, menimbulkan  ke- 

heranan pada sidang kemarin 

itu, karena diduga, bahwa Pe- 

ngeran Surjodiningrat akan te- 

tap teguh mempertahankan Si- 

kapnja jang sudah dinjatakan 

dulu itu, jaitu tidak mau meng- 

akui Iskandar sebagai putera- 

nja. Dengan perkembangan ba- 

ru maka kemarin itu sidang 

terpaksa merobah atjaranja se- 

mula. 
Sebagaimana diketahui me- 

nurut rentjana semula sidang 

kemarin itu akan mendengar- 

ikan keterangan Pengulu atau 

wakilnja, karena dalam sidang 

pada tanggal 2 Pebruari jang 

jalu itu, soal agama disinggung2. 

Tetapi dengan perkembangan 

kemarin itu, maka kedatangan 

wakil Pengulu tidak ada guna- 

nja. 2 

Setengah orang akan mengi- 

ra bahwa soal gugat Iskandar 

itu kini telah beres. Tetapi ke- 

adaan belum begitu. Sebab atas 

pertanjaan hakim, pihak peng- 
gugat, jaitu sdr. Iskandar, de- 

ngan pengakuan Pengeran Sur- 
jodiningrat tersebut diatas itu, 

bersedia untuk menarik kem- 

bali perkaranja. Tetapi disam- 

ping itu sdr. Iskandar menga- 
djukan sjarat, jaitu djikalau Pe- 

ngadilan Negeri bersedia mem- 

perkuat . pernjataan Pengeran 

Surjodiningrat itu dan Tepas 
Darah Dhalem sungguh2 akan 

| memberikan surat kekantjingan 
kepadanja. 

Surjodiningrat menjokong. 

Pendapat sdr. Iskandar terse- 
but disokong oleh pihak Surjo- 
diningrat, karena ia (Pengeran 

Surjodiningrat masih menjang- 
sikan pertanjaan Tepas, apakah 
betul2 akan memberi surat 
kekantjingan djikalau telah ada 
pengakuan, Jang dichawatir- 
kan, jalah djangan2 nanti Tepas 
masih menghendaki saksi2 lagi 
untuk menentukan apakah pe-   ngakuannja itu sungguh2 betul. 

Kedua pihak minta 
ditunda. 1 . 

Terhadap pernjataan kedua pi- 

hak itu,maka hakim tidak da- 
pat mengambil keputusan, . ka- 
rena soal itu diluar kompetensi- 

nja. Selain itu menurut ketera- 

ngan Kepala “Tepas Darah 

Dhalem sendiri waktu didengar, 

pada tanggal 2 Pebruari jang 

lalu, memang sjaratnja hanja 

pengakuan “Pengeran Surjodi- 

ningrat, bahwa Iskandar itu be- 

tul2 puteranja. Ditegaskan ke- 

pada kedua pihak, bahwa ha- 

kim dalam hal ini hanja dapat 

memutuskan, kalau penggugat 

tidak bersedia menarik kembali 

gugatannja. 
Atas keterangan ini, kedua 

pihak, jaitu Pengeran Surjodi- 

ningrat dan sdr. Iskandar minta 
supaja  peperiksaan ditunda, 
sampai Tepas memberikan Su- 

rat kekantjingan kepada Iskan- 

dar. Kemudian hakim memu- 
tuskan untuk menunda perkara 
itu sampai tg. 9 Maret jad. de- 
ngan atjara mendengarkan la- 
poran dari penggugat, sdr. Is- 
kandar, 

Tidak ada djalan lain. 

Dalam keterangannja kepada 

"KR. Pengeran Surjodiningrat 

atas pertanjaan mengenai Si- 

kapnja jang berobah itu, me- 

njatakan, bahwa setelah sampai 

sekarang ia tidak dapat mene- 

mukan barang sesuatu, jang 

dapat membuktikan perkawinan 

antara.R.W. Notowirono de- 

ngan ibunja Iskandar, maka ti- 

-dak ada alasan lagi baginja un- 

tuk Iebih Jama memungkirinja 

gai puteranja. 5 
Atas pertanjaan apa sebab- 

nja ia dulu tidak mau mengakui 
Iskandar sebagai puteranja, di- 
njatakan, bahwa menurut ke- 
pertjajaannja dan djuga menu- 
rut kebiasaannja dalam djaman 
feodal dulu, seorang lelaki, apa 
lagi paman dari Seorang kaum 

ningrat, jang sudah diterimani 
seorang perempuan, pasti men- 
djalankan perkawinannja itu. 
Tetapi. ternjata tidak begitu 
halnja dengan R.W. Notowirono, 
sedang orang2 jang .pantas di- 
djadikan saksi sekarang ini su- 
dah meninggal s a. Tegas- 
nja, bahwa sesuda ternjata 
perkawinan antara R. Isbandi- 
jah dengan R.W. Notowirono itu   
  

  

Lembaga 
Kon. 
yan Kunstan 

Kebudajann Indonnsia 

Sesi haaki Genaotschap 

an Wetanschapben   
  

    

  
  

dan tidak @da djalan lain ke- 
tjuali mengakui Iskandar seba- : 

| Pandu tersebut. 

     

  

    

  

  

  

  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ........« Rp. 11.— 
Etjeran sc... 

ADPERTENSI : 

0.60 ”, 
  

0.80 

  

TAHUN IX — Ta 45. 

ARI sumber? jang berkuasa di Tokio didapat kabar bahwa 
bekas menteri keuangan Djepang dalam kabinet Yoshida, 

Hayato Ikeda, menurut rentjana akan bertolak ke Amerika Se- 
rikat Maret atau Djuni jang akan datang untuk menemuj pem- 
besar2 Amerika, termasuk direktur bagian perbelandjaan A- 
merika Joseph Dodge. 

  

BANTUAN PASUKAN 
SUKARELA TIONG- 

HOA 
Kepada rakjat Korea. 

Pasukan2 sukarela Tionghoa 
telah memberi. banjak bantuan 
kepada rakjat Korea dalam pe- 
kerdjaan pertanian. “Dalam ta- 
hun jang lalu mereka telah me- 

luku tanah2 seluas 8733 Hektar. 
Dalam politik membantu rak- 

jat Korea mengalahkan ' kaum 
agresor Amerika, pasukan2 su- 
karela Tionghoa senantiasa 

memperhatikan kebutuhan2 
rakjat Korea. 
Pasukan2 sukarela Tionghoa 

di front Kaesong dalam tahun 
jang lalu telah membuat 800 
buah rumah utk. rakjat Kored'. 
— NCNA. 

PEMBENTUKAN IPINDO 
MAGELANG 

Pada tanggal 22 - 2 jang la- 
lu, dj Magelang telah terbentuk 
organisasi IPINDO kommissa- 

riat Magelang dengan pertama 
kalinja ini mempunjaj anggota 
6 organisasi  kepanduan. jang 

terdapat didaerah Magelang. 
Sebagai pengurus IPINDO du- 
duk wakil Pandu Rakjat Indo- 
nesia selaku ketua, wakil H W. 
penulis dan wakil Pandu Islam 

bendahara. 
Peresmian pembentukan itu 

terdjadi dihalaman Taman Kar- 
tini Magelang, waktu pada 

harj terssbut para organisasi 

kepanduan didaerah tersebut 
atas initiatief Pandu Rakjat me- 
ngadakan peringatan hari la- 
hirnja Bapak Pandu Baden 
Powel, dimana diadakan djuga 

uraian mengena: riwajat bapak 
— (Kor). 

ingrat akui Is- 
'puteranja 

beri laporan 
tidak terdapat dalam register, 
maka baginja tidak ada guna- 
nja lagi untuk mempertahankan 
niatnja jang sudah? itu dan ter- 
paksa harus mengakuinja. De- 

mikian Pengeran Surjodiningrat. 

DELEGASI 

Kekonperensi 

di Manila. 

Dengan menumpang pesawat 
terbang ,,Philipines Airline” dari 
Hongkong telah tiba di Manila 

delegasi Indonesia ke Konperen- 

si Ecafe jang akan dibuka hari 
Senen tanggal 23 Pebruari ini. 

Delegasi Indonesia . ini dike- 
tuai oleh Taher Ibrahim Komi- 
saris Perdagangan Indonesia di 
Singapore, dan anggota2nja ia- 
lah Anwar Sonda dari D.E.I.P., 
Mr. Kosasih Purwanegara dari 

Gapindo, Mr. Eggink dari. Oveip 
dan Ronodipuro, kepala bagian 

perekonomian pada Kementeri- 
an Luar Negeri. Indonesia. 

Beserta delegasi Indonesia ini 

tiba pula P. Lokanathan, Sekre- 
taris Djenderal Ecafo. 

  

INDONESIA 

Ecafe tiba 

  
| 

  

x 
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Sekalipun | kalangan2 resmi 
Djepang tidak mau memberi ke- 
terangan tentang maksud kun- 

djungan itu namun terdapat du- 
guan, bahwa pembitjaraan2 nan- 
ti terutama akan bertalian de- 
ngan masalah  persendjataan 
kembali Djepang. Selandjutnja 
terdapat dugaan pula bahwa 
Ikeda akan bertolak ke Wa- 

shington atas permintaan peme- 
rintah Yoshida jang kabarnja 
telah disetudjui oleh menteri lu- 
ar negeri Amerika ag in Fuster 

Dulles. 
Menurut dugaan Yoshida akan 

berusaha mendapatkan bantuan 
uang dari Amerika Serikat un- 
tuk memberi perlengkapan? jg. 
lebih baik guna "pasukan? ke- 
amaran” jang sekarang ' telah 

didirikan di Djepang. — AFP. 

| Pengakdjataan kembali Dieng) 

  

ULANG TAHUN KE-35 

TENTARA SOVJET 

Harian pemerintah  Sovjet 

.Iavestia”, berkenaan dengan 

ulang tahun ke-35 pembentuk- 

an tentara Sovjet, menulis bah- 

wa setiap serangan terhadap 

perbatasan Sovjet Uni, akan Y 
hantjurkan oleh tentara Sovjet 

jang mempunjaiai persendjata- 

an lengkap. 5 
Menurut harian tersebut, ke- 

kuatan moral tentara Sovjet ti- 
dak dipunjai oleh tentara ne- 
geri2 kapitalis. — UP. 

NEHRU BUKA BENDU- 
NGAN ILAYA 

-P M. India Nehru, telah mem 
buka dengan resmi bendungan 

Ilaya dan stasiun ' pembangkit 
tenaga listrik Bokaro, jaitu ha- 

agunan? pertama jang telah ses 
lesai dalam projek ihydro-elek- 

tris lembah Damodar. 
Stasiun tenaga listrik di Bo- 

karo itu jalah termasuk jang 
terbesar di Asia dengan kepasi- 

tet 200.000 kilowatt. AKP. 
  

Miniak Iran: 
  

Amerika mau beli besar2an 
Kalau Iran setudjul usul Inggeris 

ENTERI LN. Iran, Husein Fatemi, 
ran kemarin, bahwa Iran mungkin akan mendjawab 

menerangkan di Tehe- 
usul 

Inggeris mengenai perselisihan minjak dalam 3 hari jang akan 

datang, Perbedaan besar antara Inggeris 
“ ngenaji soal pembajaran kerugian kongsi 

Usul2 baru Inggeris menghendaki supaja 
pembajaran kerugian kepada kongsi minjak dipetjahkan 
Iran (AIOC). 

dan Jran ialah me- 
minjak Inggeris — 

soal 

oleh 

mahkamah internasional di Den Haag. 

  

SIDANG PEMERIKSAAN 
SULTAN HAMDD II 

Tgl. 25-2 djam 09.00. 

Kedjaksaan Agung pada Mah- 
kamah Agung Indonesia meng- 

umumkan bahwa, berhubung de 

ngan akan diadakannja peme- 
riksaan Sultan Hamid II nanti 
pada tgl 25 Pebruari 1953, ber- 
tempat digedung Mahkamah 
Aigung Indonesia di Djalan La- 
pangan' Banteng Timur No. 1 

Djakarta dan akan dimulaj pada 
djam 9 pagi: 
a. Sidang bersifat umum 
b. Dengan: tidak - mengurangi 

' “sifafnja sidang 'sebagai ter- 
tjantum dalam sub a diatas, 
perlu diperhatikan tata - ter- 
tib dan. untuk  kelantjaran 

djalannja: sidang mengingat 
temipatnja jang terbatas, 
Banjaknja. permintaan2 utk. 

mendengar, atau mengikuti 
pemeriksaan perkara Sultan 
Hamid HI, baik dari fihak 

resmi, maupun dari umum. 
“sehingga setiap hari ruangan 

sidang hanja memberikan 
tempat jang sangat terbatas, 
maka dengan ini diberitahu- 

kan Kepada chalajak ramai, 
hahwa: 

Kesempatan untuk mendengar 
atau mengiukti djalannja peme- 
riksaan perkara Sultan Hamid 

IT tsb. tidak dapat dipenuhi 

segala. permintaan “ selurul nja, 

akan tetapi dengan djulan 
undian. — Ant. 

  

PERDJANDJIAN KEBU 
DAJAAN MESIR - PA- 

KISTAN 
Radio Kairo mengumumkan, 

bahwa suatu perdjandjian ke- 

budajaan segera akan diadakan 
antara Mesir dan Pakistan. 

Radio Kairo sebelum membe- 
rikan pengumuman inj telah me 
ngatakan, Minggu jl. di Kairo 

telah diadakan pertemuan anta- 
ra menteri luar negeri Pakistan, 
Zafrullah Khan, dan menteri 
pendidikan Mesir. AFP. 

  

Westerling dan Sultan Hamid 
EORANG anggauta kabinet, ketika ditanja sampai dimana 
duduk soal tuntutan pemerintah Indonesia pada pemerin- 

tah Belanda untuk menjerahkan Westerling, berhubung dengan 
akan diperiksanja perkara Sultan: 
agung pada tanggal 25 Pebruari ini, mendjawab, 

Hamid oleh mahkamah 
bahwa ia 

tidak tahu sampai dimana Deen tuntutan pemerintah 

Indonesia itu. 

Anggauta kabinet itu hanja 
mengemukakan, bahwa menu- 
rut pendengarannja  pemerin- 

tah dan bangsa Belanda seka- 
rang menghadapi suatu perso- 
alan jang sama seperti terha- 
dap masalah penjerahan Wes- 
terling itu, ialah setelah bebe- 
rapa pendjahat perang bangsa 
Belanda jang mendjadi orang 
Djerman, karena masuk tenta. 
ra Djerman dalam perang du- 
nia ke-II, melarikan diri ke- 
Djerman Barat. 

Pemerintah Belanda rupanja 
telah meminta pada pemerin- 
tah Djerman Barat uitlevering 
dari pada mereka jang melari- 
kan diri itu atas dasar kedja- 
hatan mereka terhadap bangsa 
Belanda pada peperangan du- 
nia ke-II. Djika pemerintah Be- 
landa konsekwen dalam hubu- 
ngan ini, maka ia wadjib me- 
menuhj pula permintaan Indo- 
nesia terhadap Westerling jang 
dianggap pendjahat terhadap 
puluhan ribu bangsa Indonesia 
dimasa lampau. 

Djika keterangan jang saja   
GI ALAN Tee hh "DEH ia BINA SUS 

dapat ini benar, demikian ang- 
gauta kabinet itu selandjutnja, 

    

aspek tsb. tadi sebaiknja diseli- 
dikj kegunaannja untuk men- 
desak pemerintah Belanda lagi 
supaja . menjerahkan Wester- 
ling. — (WJ). 

SOAL MMB 
Telah ada pokok2 
pemetjahan. 

Pokok? pemetjahan soal MMB 
oleh kabinet kini telah diper- 
dapat persetudjuannja didalam 
2 kali sidangnja jang itelah di- 
adakan mengenai soal M.M.B, 
itu. 5 

Dan pokok2 ini akan dipergu- 
nakan sebagai pendirian peme- | 
rintah Indonesia didalam AN 
dingan mengenai soal M.M.B 
jg akan diadakan didalami bulan 
Maret j.a.d. diantara Indonesia 
dengan Belanda itu. 

Demikian ' diterangkan oleh 
kalangan kabinet, 
Ditambahkannja, bahwa un- 

tuk kepentingan pemerintah dgn 
sendirinja belum dapat di- 
umumkan bagaimana pokok? 
pemetjahan ' soal M,M.B. jang   

SE Pa BAG AM 

telah 'ditetapkan oleh kabinet 
itu, — Ant. 

SI Mi TA MEA HB BEA RA s5 meK arak LO 
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Fatemi mengumumkan, bah- 
wa Amerika telah menawarkan 

akan. membeli minjak Iran 
tjara besar-besaran dengan pem 
bajaran sekali gus sebanjak ki- 

ra2 100 djuta dollar, djika Iran 
menjetudjui usul2 Inggeris itu. 

— BBC. 

$se- 

3 Nota. 

3 Nota disampaikan dutabesar 
Amerika Loy Henderson achir 
minggu jl, kepada perdana men- 
teri Mossadegh mengenai per- 

sengketaan minjak. 
Nota pertama memuat usul2 

Inggeris tentang 'penjelesaian 
persengketaan, sedangkan nota 
ke-2 jang agak -berbeda ad 
use -dari pemerintah Arnerika. 
Nota. ke-3 djuga berasal dari 
Amerika, dan mengemukakan 
soal pendjualan minjak Ir 
djika kiranja soal kompen 

  

   

  

Kepada” AIOC (Anglo Iran 
Oil Company) dapat. diselesai- 

kan. — AFP. 
  

3 PANITIA KETJIL. JANG 
BARU, DARI SENAT 

A.S. 
Senator Alexander Wiley, ke- 

tua seksi senat A.S. urusan per- 
hubunga luar negeri mengumum 
kan, bahwa telah dibentuk 2 
buah panitia ketjil, jang dipim- 
pin oleh senator'Robert Taft, 
dan jang berkewadjiban menje- 
lidiki semua perdjandjian2 dan 
perSetudjuan2, dan ,,Anti Semi- 

tisme dalam sistim Sovjet”. 
Suatu panitia ketjil ke-3, jg 

dipimpin oleh senator  Bourke 
Hickenlooper akan menjelidiki 

dinas2 penerangan A. $. diluar 

negeri. £ 2 AHP. 
  

SIARAN LEGASI SOVJET 
Disita perbesar? 
Mesir, 

Pembesar2 Mesir telah mensi- 
ta Siaran dalam bahasa Arab, 
jang dikeluarkan oleh Legasi 
Sovjet di Kairo, demikian dida- 

pat kabar di Kairo. 
Tindakan ini ialah pensitaan 

jang ke-3 kali dalam waktu 8 
bulan dari siaran Soviet tsb. 

AFP 

WEYLAND KE PHILIPINA 
Komandan angkatan udara 

Amerika di Timur Djauh, djen- 

deral O.P, Weyland, kemarin ti- 
ba di Philipina dalam perdjalan- 
an menindjau bangunan2 angka. 

tan udara. Amerika. 
Menurut  rentjana, ia akan 

menemui menteri luar negeri 
Philipina, Elizalde, dan presiden 
@uirino. — AFP. 

KEMBAR TIGA 
Tanggal 20-2 mjonja Burs- 

man, isterj seorang guru sekolah 
rakjat Pamotan, Rembang, telah 
melahirkan 3 orang anak haji 
kembar perempuan. Ibu dan 
anak dalam perawatan dirumah 

Sakit Rembang dengan keadaan 
sehat. “3 Ant, 

  

Lan an Emma 

  

x Seorang mahaguru U.N. 
Gadjah Mada jang aktip mem- 
bentuk istilah28 baru, king mu 
lai memperhatikan djuga na- 
m2 para pegawai Sopir WP 
sitit tersebut, jang dibelakang 
mama aselt sopir itu ditambuh- 
kan nama, paraban? dari una 
binatang. Diamtaraniia jang  te- 
lah diberikan oleh mahaguru 
tadi Inah... crew MOM, ASN 
seorang sopir dikumbah 4 D wa 
nusaputro (& anak     
  

banteng, bahasa. Djawa).. 

(5 salak di yi     Ke Kisa pekik ae ea Dad



      

      
     

   

      

   
   Tit Boost |itelah dibentuk 

Panitya Penolong tjana 

Alam Sumatera Utara Kc ia 
(Rtsimen.« Da en DEA Timur) 

  

  

    “gedung Balai: Me 

   
katan Darat di Bali, telah. 

20 invaliden atas dji 
bagai pedjuang untuk menegak- 

masa jang lalu. Semua invaliden | 
kini mendapat pemeliharaan da- |. 
ri Jajasan Kebantidh Teen: 

   ga 25 di-Amb 1, dilan 
kan Kana, Ke camanan dgn. | 
Jatjara: keamnan, stabilisasi ag 
merintah sipil, perhubungan laut 

“didaerah T.T. VII, dl. 

SUARA PERS : 

MERLE COCHRAN 
BUKAN SAHABAT 

S8 @ Nu. ie 

  

   

  

kdi | Gjuta... Untuk tahun 1953 da-| 

  

|. nesia, H. Morie Coe 2 jang 
mulai tanggal nanti 

djabat tg ma 

  

      

ninggalkan tannja bikini 
«angkat sebagai wakil Sirektur 4 1 Aang S1 Ka | 

».. fonds keuangan internasional | 4 BE 1g an & 
$ ak pemerintahnja. ta). Kesulitan Rea aslam 

». SPEMANDANG: -. menjelenggarak urusan ' 5 

s3 AN” mengas | ie Mewasa Ini Ialah bahwa Sela) |   
aa bahwa tidak aspat open 

dapat dengan orang2 jang me- 
ak, Merle Cochran  sebas 

| sahabat Indonesia. jg. .beker ja | 
| “dengan (kepentingan 

    

,ABADP”  misnjatakan: da (k 
“lam pada itu bahwa aja 
Cochran telah gagal dalam me 
narik Indonesia kedalam. 
Amerika Serikat dan 

Himummja rakjat Indonesia .me- 
2 “Jahan lebih djauh dari pada ai 
2 kat kepada Amerika Serikat. 

5 gann 
enjatakan deng t 

en terhadap Marten 

    

  

$ 2 pu- 

ochran | 

  

4 Pembentukan Panitia2 Adat | 

| Tentang Angga 

        

Egg ed Ktm Ana | ! 

  

|si pertanian besar : 

tinja, atau jang ' diduduki oleh 
| rakjat, membiajai penghapusan. 

.fjil jang dulu chusus diperun-: 

|kurang mampu dan jang terus 

tidak lagi dibenarkan, 

1 INtopertuar jang pertama Rp. 44 
djuta dan kedua Rp. 66 djuta. 

lalu hanja disetudjui biaja ma- 

Ima belum ada peruhd: 
: (pokok, segala sesuatu an, 

| harus didasarkan pada peratu- 

      

MEDAN — Di Balai Peban ta? 

n. Mah "kene 
. 3 dalam batas ke- | 

n untuk: tahun 1953. 

jang telan diberikan selama 
 deetini g lalu serta pem- 
| berian pedoman baru dalam 

. pergunakan perundang2. | 

Lan agraria sekarang dan pe- 

    

NN jang dihadapi 
wasa ini. » 

Gidaerah2 jang akan diberi 
| tugas utk menjelidiki hak2 
atas tanah menurut adat se- 

4 

ran Be- 

Ni 1953. Th 5 

Ia ea mengembalikan aa | dna 
nah2 partikelir mendjadi tanah n 5 
Negara. 

b). Untuk membiajai pengha- 
pusan hak2 erfpacht dan konse- 

jang tidak 
diusahakan sebagaimana mes- 

tanah? erfpacht pertanian ke- 

|tukkan golongan Eropah jang 

berlangsungnja sekarang ini 

Biaja jang “Giperlukan diren- 

tjanakan setiap tahunnja unt 

Berhubung dengan keadaan ke- 
uangan Negara untuk tahun jg 

sing2 Rp. 22,5 djuta dan Rp. 13 |. 

Sage 

am anggaran belandja ' baru | 
(disediakan 'biaja “untuk tanah2 | San 

partikelir Rp:11 djuts dam untuk | ran tid 

b JOHN D. ROCKE 
  -hak2 erfpacht Rp:-13 Ma 

biaja “jang dise- (1 

“tentang pedoman | Sudarmo, 

doman untuk mengatasi ke- | 
de- 

   

    

    

  

“ memilik dua aliran 
agama jang berla- 
wanan, : 

Dari Putusibau “dikabar- 
ikan, baru2 ini seorang suku 
Dayak Ka Pap. Sungai Men- 

| dalam lah  menjatakan 
t Nana" agama Islam ber- 
IE sama semua anaknja. Mak- 

sud untuk memeluk agama 
  

      

    

Menpan, penghargaan) 
Woerjo Hata Sastradipradja | 
Tan penghargaan). 8 
udarmo, dan lulus dalam udji- | 

“an Doctoraal I Soeratno (dgn | 
penghargaan), R. Soemardi Sas- j 
tra Koesoemah “(dengan penghar 

aan), M. S Ngmiton dan 

teran 'Hoyate 3: Ci 
'akultet NeraEteran 5 

  

“ka2 jang 
anggota 
umum S.B.L.G.I. Kobarsih, me- 
ngenai nasionalisasi perusaha- 
an2 vital, Handelsblad menja- 
takan berbedanja - 
dengan rupiah. 
- Berdasarkan 
dari OGEM 

    

   

   

  

   
   

   

  

   

    

. Djoko 

1 INDONESIA 
“Ke Trade Promotion 
Conference di Manila. 

   

  

Kakparsaran KH 2 

30 DJUTA Be. UTK. | 
OSEM LAJAK 

Dalam membitjarakan ang- 

. Dari pihak Kementerian Per- 
ekonomian didapat keterangan, 
bahwa wakil Indonesia didalam 
'Trade Promotion Conference 
ane Tong Ing Saran di Ma- 
(nila dalam minggu henna bu- 
tan mi akan terdiri a Taher 

$ Tbrahin trade commissioner 
pore dan An- | 

Ne 
ikut dalam perwakilan tersebut 
Pa Me Pn Mula, 

telah dikemukakan 
Parlemen dan ketua 

'angka2 ini 

angka2 balans 
(perusahaan gas 

dan listrik) P haran d0 mem- 

      

  

pahwa 30. gjuta 

- Djoko | 

- busi Kedu, jg achir tahun 1950 

| ini lebih Pan telah.dimu- | 
fakatk “dengan isterinja, 
tapi aa dengan 

| mendadak isteri menjatakan 
menolak dan tetap. ta'at 

“Akan agama jang telah di- 
anut semula, jaitu Kristen. 
Karena pertentangan inilah 
maka terdjadi pertjeraian. 

Perlu diketahui, seorang 
anak perempuan: Aminud- 

din (demikian nama orang 
“suku Dayak Kajan tadi) jg 
telah “bersuami  bertjerai 
-pula dan memihak kepada 

Ek ajahnja. 

: Menantu Aminuddin me- 
| mihak sebelah mertua pe- 

rempuannja dan hingga ki- 
ni tetap - memeluk agama 
Kristen. 

Anak laki2 Aminuddin 
| jang kini sedang berseko- 
olah guru di Sintang telah 
lebih dahulu memeluk aga- 

| ma Islam, 

Pertjeraian karena aliran. 

agama jang berlainan ini 
mendjadi perbitjaraan ra- 
mai “dikalangan' masjarakat 
Hulu Kapuas. Te Ant. 

  

a
a
 

e
a
 

ss
i   

ng       
  

OPERASI 

tengah masjarakat daerah 

Ss 
R.I 

Kopersi Iandjutan dari 
: “jang dulu. 

Menurut fihak Pimpinan Ko- 
perasi tersebut di Magelang, 
Koperasi Sumber Madu adalah 

 Sarekan dari pada ' Koperasi 
Sarekat Buruh Djawatan Distri- 

"busi 'itu, telah diadakan ikatan 

: dengan nona perserikatan” pega- 

'wai bekas Djawatan Distri- 

(KPT di Purworedjo, 

  

   

  

e HL 
Ta ap P3 titik “Indonesia. | 

Tnjonja telah berangkat dari 

Let eral   yan2 jang lama, jang dalam: ba- 

.njak hal itidak- sesuai: Jagi: 
keadaaan sekarang: Berh 

3 eh: Aa 
     

  

       

        

| dan achirnja menjatakan pula | 8 2 san 
bahwa ja telah memberikan 
sumbangan jang uno. da- 
“lam perdjuangan Indonesia un- 
tuk Maan Mae 

  

  
| selesaikan 

a- || dapat diterima oleh segala pi- 
II hak, Untuk itu kini Kementeri- 

  

   

| bun, asing ngai 
5 an masalah na “aa 
| nah perkebunan oleh ..Se- 
bagaimana diketahui, erin- | 

| tah, baik dalam Manifes Poli- 
:E tiknja cunun 145 naupun da- 

lam Persetudjuan. Ekonomi dan 
Keuangan KMB, mengakui afa- 

« |nja dan. tetap berlangsungnya 
#hak2 jang telah diberikan Te 

“oleh Pemerintah HB, at 
djuga hak2 erfpacht d dan Kons 

—| pertanian besar. 
|I- Pada azasnja para: na 

| Ha itu akan dipulihkan kembali 
| pada Kedudukannja semula. Tapi 2 
dalam pada itu ditentukan dju 

Jan kedaulatan sama men uduki 
'tanah2 perkebunan itu harus 

dapat perlindungan dan ti- 
|dak akan dikeluarkan atau di- | 
pindahkan begitu sadja. Dalam | 
penjelenggaraan2 pengembalian 
(kebun2 itu ditentukan, bahwa | 

soal pendudukan | 5 terlebih dulu 
tanah oleh rakjat itu harus di- 

setjara damai jang 

an Dalam Negeri telah' selesai 
dengan 2 rentjana undang2: 
satu untuk daerah Sumatera Ti- 

ur-dan kedua untuk daerah2 

(Bersambung hal. 4 pt 

  

(| 200 FLACON PIKISILIN 
DISEDOR 

Dari gudang Kemente- 
ri: Kesehatan 5 Pe 
djahatnja - dan 2: 
kang tadah Gina lis 

3 AN gudan. .obat2an 
Te ri nrerian Kesehatan 

Djakarta jang dituduh te- 

  

    
ve been data. 

|| red 

mietafeukan Te Gittin Pa: : 
eri kan hi angnja 2 

pinisilin seharga Rp. 6000. 

  

   

  

rara, beserta 2 oran 
nja jang diludun menajudi 

tang 'Cadahi dari barang2 asal 

Hobo '. polisi, penjara 
| obat2an tersebut ter an 
tara ta .10 sampai 16-85 jg 

ng dituduh mendjadi 
tukang tadahnja, jalah seorang 
Inaonesia dan seorang Tionghoa, 

. 

   

itu dibeslah se-' 
Pen sebagai La Ka 

cagn. |: 

en Papankkia ia. akan 'tnegal di, 

CIK. (Jum berangkat 
va, aa dan . negeri2 “Timur 

  

   

  

   
   
   
   

  

   

  

   
   

          

   

  

    
   
   
   

  

   

  

   

   
   
   
   

  

   

        

   

  

   

  

   

  

   
   

  

   

  

I| ga, bahwa kepentingan pendu- | 
aduk jang pada waktu penjerah- 

: Mang | 

ih ditangkap oleh polisi seksi i 

| keduaznja pedagang obatZan di | 
| Paritjoran, Djakarta Kota: dari 

aa 

: Manila menudju Inidonesia. sesu- 

minggu, “Kund Ijungannja ke In- 
:donesia. ini. adalah sebagian dari 
programa kundjungannja ke Ti- 
mur Djauh . - 
Sebagai ketua | Rockefeller 

      

  

, seminggu. sebe- 
Iagi ke India, , 

t dari Mani. 

social-ekonomis dari negeri2 per 
tanian disini. Tetapi ia tidak 

mpunjai rantjangan tertentu 
| apa jang hendak dia- 

|-djadi induk organisasi, 

1 ia menaruh   kukannja terhadap masalah tsb. 

Ant. 

x Moh. Divm sti: 

  

. 

Perlu bimbingan. jang 
sempurna. 

“Dalam kundjungannja 'ke be- 
“berapa tempat dimana ia mem- 
peroleh sambutan jang . besar, 
“baik dari pihak penduduk dan 
pamong pradja dengan demon- 
strasi pentjak dipertemuan2. ia 
menarik kesan, bah pentjak 
di Kalimantan sudah lama ada, 
tetapi nampak kuringnja bim- 
bingan jang sempurna. 

Asalnja pentjak pada umum- 

nja datang dari Sumatera dan 
Djawa jang dibawa oleh orang2 
“diwaktu dulu, sedangkan kuntau 
dari Singapura dan Tiongkok. 

Kurang sempurnanja pentjak 

dak- ada organisasi pentjak chu- 
'sus. Orang hanja beladjar pen- 
tjak kepada seorang guru dan 
kemudian tidak dikembangkan 
hanja diperlukan untuk kepen- 

“'tingan diri sendiri. 
Tetapi sekarang im dengan 

adanja penerangan bahwa Pe- 
“Lmerintah berusaha memperkem- 

asal | bangkan kebudajaan nasional de 
(ngan antara lain mempertinggi 
-pent ik dimana Pemerintah me- 
   
   
njediakan subsidi untuk perkum 

Tan pentjak, di Baridjarmasin 
"baru sadja dibentuk IPSI . tja- 

bang, 
Matiku akan ditindjan. 

Lebih landjut Moh.  Djumali 
menerangkan, bahwa setelah ia 

undfungi Kalimantan, ia 
at agan mengundju gi ke- 

luku, karena disana 
/ 

men 
be 
    terutama. disebabkan karena ti- ie 

“1 terpaksa ditiadakan berhubung 
Iikwidasi Djawatan Distribusi 
R.I. Bersamaan dengan pendjel- 
maan Koperasi: 
itu, maka atas inisiatip para pe- 
gawai ne pa atan Din 
busi itu, telah dia 

| dengan. nama : Bete ikatan ve 
Djawatan distri- | gawai bekas 

busi didaerah Kedu sebagai on- 

Gerbouw (sectie) dari pad ko- 
perasi tersebut. 

Sedjak tahun 1952 jang Hari 
diadakan perobahan organisa- 
'torich, ja'ni Perserikatan tersse- 
but tidak lagi merupakan on- 
derbouw, tetapi sebaliknja men- 

“sedang 
aa sebagai seksi. t 

Mendiac3 korban 

gerombolan. 
| Menurut laporan tahunan jg 
telah disusun dengan tebal, ma- 
ka “wachtgelders “dari bekas 
Djawatan . Distribusi di Kedu 
ada 167 orang, sedang dalam 
tahun 1952 masih ada tambahan 

. 

Di Bandiarmasin kusta berkom- 

»| ang, tetapi dilain tempat di 
— Kalimantan pentjak madju 

| OH. DJUMALI Kepala. Seksi Pentjak Djawatan Ketudaja- 
han PP dan K di “Jogjakarta jang baru sadja kembali 

- Kalhoussitose untuk mengadakan kundjungan penindjauan sekitar 

P perkembangan pentjak dan silat, menerangkan, 
umimnja di Bandjarmasin kuntau nampak berkembangnja, se- 

dangkan di Amuntai, Barabai, Kandangan dan Martapura, pen- 

tjak dan | silat mentindjikkan harapan jg baik dikemudian hari. 

dari 

bahwa pada 

pentjak djuga telah “ mendjadi 

kegemaran - penduduk. Tetapi 

karena ia banjak sekali peker- 
djaannja di Jogjakarta, tentang 
waktu keberangkatannja masih 
akan ditentukan lebih iandjut. 

Menurut keterangannja, pada 
umumnja pentjak2 di Sumatera, 
Bali, Sunda Ketjil, Sulawesi dan 

rapan2 jang baik dikemudian 
hari dan ia. mengharapkan bah- 
wa organisasi2 pentjak.akan da- 
pat memperkembangkannja, ka- 
rena pentjak selain .menundjuk- 

“kan ketinggian kebudajaan. diu- 
ga- dapat menjehatkan watak 

bangsa. , 

Seksi. pentjak di Djawa 
tan Pendidikan Manahan 

| rakat dilebtr. 
Dalam pada itu1a menjatakan, 

bahwa “waktu akan pergi 

“timbang terima peleburan seksi 
Pentjak pada Djawatan Pendidi. 
:dikan Masjarakat Kementerian : 

PP dan K di Djakarta. Dengan. 
demikian, maka sekarang Urus- 
an Pentjak dilingkungan Kemen 
terian PP dan K hanja . pada 
Seksi Pentjak Djawatan Kebu- 
dajaan Kementerian PP dan K 
di Jogjakarta jarig menurut fern- 
tjana akan didjadikan bagian da 
ripada Djawatan itu, karena ter. 
njata seperti sekarang ini, soal 
pentjak tidak pada tempatnja 
untuk langsung diurus oleh Ba- 
gian Kesenian Djawatan Kebu-   dajaan, 

Sumber Madu 

  

   

  

| seharga 

ke- 
Kalimantan ia telah mengadakan | 

    

1 604 Diya penduduk Kedu di- 
pindahkan keluar Djawa 
Dari 4025 baru 1044 orang dapat 

pekerdjaan 
(Oleh war tawan ,K.R.” sendiri) 

pa EMBERANTASAN "pengangguran bukenlah tugas chusus 
dari Kantor Penempatan Tenaga, melainkan tugas dari 

pemerintah dan masjarakat seluruhnja. Didalam tahun 1952 pe- 
nempatan tenaga kaum penganggur didaerah Kedu, bila diban- 
dingkan dengan tahun? sebelum itu, lebih madju 
Jang mendjadi faktor kemadjuan itu, hubungan jang 

lantjar. 

sangat 
erat dan baik antara Kantor Penempatan Tenaga dengan instan. 
si? pemerintah lamnja maupun badan? partikelir. Demikian ke- 

terangan Sukono Atmohardjono kepala Kantor Penempatan Te- 
naga Kedu, dalam suatu pertjakapan dengan wartawan 

di Magelang. 

Djumlah penganggur jang 
mendaftarkan diri pada kantorz 

Kebumen, 
Wonosobo, “Temanggung dan 

Magelang sampai achir 1952 
ada 4025 orang, terdiri dari 3376 

lelaki dan 649 wanita. Dalam ta- 
hun itu telah dapat ditempatkan 

| sebanjak 1044 orang, terdiri 651 
lelaki dan 393 wanita. 

3714 Orang menerima 
sokongan Rp. 35.282,20. 

“Pemberian sokongan atau tun- 
| djangan kepada kaum pengang- 
gur didjalankan menurut Pera: 
turan Menteri. Perburuhan. No. 

7/90 dan No. 84/52 didalam ta- 
hun 1952, jang dinamakan so- 
kongan biasa terdiri 78 orang se- 
besar Rp. 1.887,50, Mereka jang 
mendjalankan pekerdjaan diper- 
bantukan kepada djawatan dan 

badan partikelir selama 3 bulan 
ada 98 (orang Rp. 9.177,50. Men- 

Uaaha-useha koperasi 
sumber. madu 

“Tahun 1952 lebih madju daripada 1951 
» SUMBER M ADU” jg mendjelma ditengah- 

Kedu sedjak tanggal 1-2-1951 
, atas usahanja Perserikatan Pegawai Bekas Djawatan Distribusi 
daerah Kedu ternjata telah mendapat kemadjuan, meskipun be- 
lum pesat seperti jang diharapkan semula, tetapi merupakan 

r penghidupan bagi pegawai? bekas Djawatan Distripusi 

lagi 2 orang, sehingga semuanja 
ada 169 orang. Diantara djum- 
lah tersebut maka jang sudah 

dapat ditempatkan / diangkat 
kembali dalam djabatan negeri 
ada 6L.orang, diantaranja jang 
15. tidak mengalami uang. tung- 
gu, 1 orang dapat pensiun, se- 
orang berhenti karena dienst- 

e 1 r3 
ii weigering) seorang pergi'zonder 
alamat terang, sedang 3 orang 
meningg al diantaranja. jang dua 
orang masako bernama Hardjo- 
martono dari Bandongan dan 
Wirdj dari Pakis mati karena di 

Htembak oleh fihak' gerombolan. 

oran Be 

rb. 1952 lebih magju. 

Dalam menindjau laporan itu 
Iebih landjut, maka Koperasi ter' 
“Sebut dalam usahanja mengada- 

kani pendjualan/levering matjam 
matjam bahan seperti beras, 
gula, kopi, teh,-arang, 
textiel dsb. memperoleh keun- 
tungan lebih pesar dalami tahun 

Ilans menundjukkan, dalam tahun 

1952 telah didapat laba -bersih 
Rp. 7.600.995 sedang dalam ta- 
hun 1951 hanja Rp. 52.725,—. 

Ditindjau dari sudut laba kotor, 
djumlah tersebut imbangannja 
adalah, dalam: tahun 1952 Rp. 
23.880.055 sedang tahun 1951 
Rp. 23.056,975. Laba bersih 1952 
jang didapatkan lebih besar, ter 
utama terletak karena penghe- 

matan2 beaja. 
Turut dalam pembelian 
padi/ gabah, 

Dalam usaha Pemerintah me- 
ngadakan pembelian padi/gabah 
jang dilakukan melalui organi- 
sasi2, maka Koperasi . Sumber 
Madu ikut serta membantu di- 
samping organisasi2 lainnja di- 
daerah Kedu dan Magelang. Me- 
ngingat pelbagai kesulitan.jang 

telah dialaminja dalam pembe- 
lian-ini, maka diantara 2.207.132 
ton gabah jang telah dilakukan 
dalam pembelian 'itu seharga 
Rp. 2.383.702.56, maka Koperasi 
Sumber Madu hanja menghasil- 

-kan pembelian 90.980 ton gabah 
Rp. 98.258.40. - Lain2 

organisasi jang turut serta dlm 
pembelian itu, adalah P.P.D.L., 
N.V, Kedu, SIELI./S/D.LI., N.V. 
Nirwana, U.PI. dan S.E.D.U. 

Usaha2 Koperasi 'ter- 
sebut setsrusrja. 

Menurut program, maka Ko- 
perasi tersebut, jang menurut 
tjatatan telah ” mengeluarkan 
saham sedjumlah Ik. 2.722 helai 

  
Kalimantan menundjukkan ha-| seharga Rp. 27.220, dalam tahun 

| 1953 ini, akan memperluas usa- 
| hanja, antaranja mendirikan se- 
suatu usaha jang dapat mena- 
pung tenaga, mengingat nasib 
pegawai2 bekas Djawatan Distri 
Hn jang” ketjil kemungkinin- 

ja dapat diangkat kembali se- 
bagai pegawai Negeri, mendiri- 
kan suatu Bank Koperasi dan 

.Tain?nja, Djuga pintu tetap ter- 

buka 
baru. 

Tetapi jang segera dalam ta- 
hun 1953 akan didjalankan, 

sus2 dalam peladjaras Tata 
Buku. Hitung Dagang, Pengeta- 
huan Hukum Dagang, Ekonomi 
perusahaan dll. jang dianggap 
perlu, diperuntukkan buat ang- 
gota2 organisasi/koperasi tsb. 
.Periu diketahui, . Pengurus 
Perserikatan ' Pegawai Bekas 
Djawatan Distribusi Kedu ter- 
sebut, terdiri atas Ketua Sdr. 
Basuki, Penulis S. Royo dan bag. 
penjelenggaraan K.  Mangun- 
prawiro serta Hasan Tobari, se- 
dang pengurus Koperasinja ter- 
dirj atas Sdr2..  Sontodarmoko, 
Hardjosusastro, Ngadiman, Ab- 
dullah dan Basuki, Sebagai pe- 
masehat Sdr, Taruharsono,   

2 Bon aa tahun 1952 djum- 
wacht. gelders na at 102 : 

sabun, : 

1952 dari pada tahun 1951. Ba- 

untuk anggota/ saham2 | 

id 
lah mengadakan/membuka kur- | 

kita 

djalankan pekerdjaan sematjam 
diatas menurut Peraturan Men- 
teri Perburuhan No. 34/52 ada 
164 orang Rp. 3.448,80 dan soko- 
ngan darurat istimewa kepada 
mereka jang turut: serta mela- 

kukan pekerdjaan pembangunan 
| ada 3374 orang sebesar Rp, 20. 
768,40. .Djumiah besar, 3714 
orang dengan menerima soko- 
ngan sebanjak Rp. 35.282,20. Ba- 

njaknja penganggur jang sudah 
dilatih atau kursus vak, selama 

1 tahun ada 6 orang jang dise- 

lenggarakan oleh KPT sendiri 
dan 206 orang oleh Djawatan 
PP dan KP 

71.604 Djiwa pindah ke- 
Juar Djawa. 

Ketjuali dalam 'tahun jang 

lalu dapat menempatkan tenaga 
1044 orang, dengan systeem an- 
tar kerdja, KPT telah dapat 

melaksanakan pemindalian tena: 
ga kerdja ke Sumatera Timur 

sebanjak 4498 djiwa, diantara- 

nja 2923 asal dari daerah kabu- 
paten Purworedjo dan 1551 da- 
ri Kebumen. Diterangkan selan- 
djutnja, bahwa menurut angka? 
jang didapat KPT dari Kantor 
Transmigrasi Rayon Kedu, ba- 

njaknja penduduk jang dipin- 
dahkan ke Lampong ada 3106 
djiwa terdiri dari 681 kepala ke- 

luarga. 

Usana pengeluasan ker- 
dja (Arbeidsverruiming) 

Pindjaman modal kepada per- 

usahaan2 - untuk pengeluasan 
kerdja, sampai achir tahun 1952 
ada 7 buah perusahaan, djumlah 

uang jang sudah diberikan ada 

Rp. 31.000,—, menurut rentja- 
na dapat menempatkan 526 pe- 
nganggur, tetapi ternjata baru, 
dapat- ditempatkan -64.-0rang. 
Kesukaran jang dihadapi oleh 

kaum, pengusaha ituj selain adar 

nja gangguan keamanan, djuga 
kesulitan tentang pasar pendju- 

alannja dan, kurang kuatnja sa- 
ingan' dengar niodal besar. Achir: 

| nja diterangkan, bahwa didaerah 
Kedu ada,244.perusahaan, terdi- 

  
(buruh sebanjak H890 orang, 
Hupah: bularan Rp. 100 
Rp. :300,— dari harian diantara- 

1 nja Rp.:3—, Rn dengan Rp. 

|Dengan angka tersebut, maka | ri “39 djeris dengan mempunjai: 

sampai: 

      

NV UTI BELI MESIN Gl- 

LINGAN TEBU 
Dengan perantaraan Djawatan 

Pertanian Ra'jat daerah Jogja- 
karta, NV Uti (Usaha Tani In- 

donesia) telah memesan kepada, 

Kementerian Pertanian sebuah, 
mesin (penggilingan Tebu, can 
harga Rp: 17.500. 

Jogjakarta dan ' 'hanja menung- 
gu untuk dipasang: 

Menurut. keterangan, kekuat- 

an mesin itu tiap djamnja 5 

Kwintal tebu jang dapat meng- 

hasilkan kira2 300 KG gua 

NV Tani sekarang ini meng- 

gunakan penggilingan tebu de- 
ngan kekuatan sampaj jang ke- 

kuatannja djika dibandingkan 

dengan perhitungan2 perusaha- 

an tidak terialu memperoleh 
untung 

PENGIKUT PONDOK 
KRAPJAK BENTUK 
ORGANISASI 

Para pengikut perguruan 
Islam'pondok Krapjak Jogja ki- 
ni telah membentuk organisasi 
keluarga tsb jang diketahui oleh 
sdr. Moh. Djamhari, wakil ke- 

tua sdr. Kusairi, Penulis I me- 

rangkap urusan Kesehatan. sdr. 
Zamroni dan penulis. II sdr. 
Nursidi. i 

Organisasi tsb. selain mem- 

perhatikan keadaan asrama 
Krapjak sebanjak 450 orang, 
djuga mengusahakan pendidikan 

mereka, Diantara 450 orang itu 
jang 150 memasuki S.M.P. dan 
45 orang di S M.A. 

PERKARA2 KRIMINIL 
DI JOGJA 

Menurut daftar laporan dari, 
Kantor Besar Kepolisian — Ne- 
gara Jogja perkara2 kriminil jg 
telah ditjatjat pada tanggal 
19: 2 ada 5 pentjurian ke- 

tjil2an, di Mantridjeron 2 dan 

di Pakuningratan- 1, di. Ke- 
metiran 1, diloket bioskop Rex 

seorang bernama Hener -Arl. 

ketjopetan arlodji mas seharga 

Rp. 600,—, sdr. Sukar dari No- 
tojudan 35 dialoon2 Utara Ke- 

hilangan ' dompet berisi uang 

dan rijbewijs betjak, P telah di- 

tangkap, karena mentjurj 1 di- 

namo sepeda seharga Rp. 22,50 

milik sdr. Sutratno Kemetiran 

Ino Bat 
Menurut laporan tanggal 20-2 

dikantor 1 PIPB.I.. Jogja sdr. 
Moch. Dawami Mangkujudan te- 

lah kehilangan sepeda seharga 
Rp.'625,—-' ditjuri' orang, sdr. 
Suprapto Bintaran Wetan 19 
didepan Rex telah ketjurian 
postwesselnja no : 19 afz. Kadi- 

mo :Surabaja seharga Rp. 50,—, 
sepeda pereripuan. Fongres Rp. 

1 
an Dn 5/285i:telah: digelapkan 

oleh- B: dirumah: saudara Ba-   
  

ta | DEIP:: 

rn di Djakarta, 
dalam perundingan? 

perundingan ini. 

Ditegaskan, bahwa DEIP me- 
njediakan 8 penasihat untuk 
keperluan delegasi. pemeriniah 
Indonesia terdiri dari orang2 
kalangan import, export, indus- 
tri, keuangan dan pelajaran. 
Pemakaian penasihat2 ini ter- 
gantung kepada pemerintah, 

DEIP mengemukakan ' bebe- 
rapa pendapat jang penana 
sbb.: 
Memang Djerman - Barat me. 

rijakan negara jang menarik 
bagi Indonesia untuk mengada- 
kan perdagangan setjara luas, 

punjai ,,koloniaal-verleden”? di 
Indonesia dan mempunjai nama 
tinggi dalam hal kwaliteit ba- 
rang?nja dan keachlian tenaga- 
tenaganja. : 
Begitupun pihak Djerman Barat 

sendiri ingin menjelenggarakan 
perhubungan jang luas dengan 
Indonesia jang mertipakan dae- 
rah jang membutuhkan banjak 
barang2 industri Djerman dan 
dapat mendjual banjak hasil bu- 

mi, begitu pula tenaga2 tehnis 

  

Rapat tahunan Sumber 

Madu. 
Pada hari Minggu tanggal 22 

-2 jang lalu  digedong Pantja 
Warsa Iagelang telah diada- 

kan pertemuan tahunan. oleh 
Koperasi Sumber Madu Mage- 
lang, jang dikundjungi oleh | 
anggota2nja. Dalam pertemuan 
tersebut, ketua Koperasi Sum- 
ber Madu Sdr, Basuki mendje- | 

"askan tentang “laporan tahun- 
an 
Pentemuan jang dibuka  mu- 

    
| Tai sekira dj. 10 pagi itu, baru 
| dapat selesai pada sekira djam 
| 4.30 petang. 

Perlu diketahui, bahwa Sum- 
ber Madu itu adalah suatu ba- 
dan koperasi atas usahanja pa- 
ra pegawai bekas Djawatan 
Distribusi R.I. jang tergabung 
dalam organisasi Perserikatan 
Pegawai bekas Djw Distribusi 
R.I, jang dibentuk sesudah Dja- 
wa'tan tersebut dilikwideer pada. 
achir tahun 1950 jang lalu, 

Mengenai hasil2 usaha Kope- 

rasi tersebut, lebih landjut pem- 
batja dapat . mengikuti tulisan 
wartawan KR, dilain bagian, 

— (Bo),   

Pemerintah dan: p 
kelir supaja - tukar-menukar pikiran 

Barang2 Djerman dulu tingoi kwalitetnja 
ERHUBUNG dengan diadakannja perundingan dagang an- 
tara Indonesia dan Djerman Barat mulai harj Senin kema- 

DEIP menjatakan harapan, hendaknja di- 
ini segala sesuatu dipikirkan jang dalam 

dan zakelfjk dan hendaknja: pemerintah Indonesia 
pengusaha partikelir Indonesia 
pengalaman untuk dapat memperoleh hasil 

  

  

karena negara ini tidak mem-. 

sir Lempujangan. 

X4 

dan kaum 
tukar-menukar pikiran dan 

sebaik2-nja dari 

jang berkelebihan di Djerman 
Barat mungkin dikerdjakan di 

Indonesia. 
Djerman - Barat 
belum bebas. 

imenurut DBIP perlu dipertim- 
bangkan. 5 

Dilihat dari sudut. politis, 

sekali didalam ikatan perhubu- 
ngannja antara negara2 Eropa- 
Barat, sehingga: mungkin me- 
rasa kaku, djikalau dalam per- 
hubungannja. dengan Indonesia 
harus merugikan negara2 Ero- 
pa-Barat lainnja, teristimewa 
bilamana terhadap negara2. E- 

ropa bekas Sekutu. 
Disamping itu, Djerman - Ba- 

rat belum mempunjaj kekuatan 
modal untuk dapat memberi- 
kan service-keuangan dalam 
perdagangan dengan Indonesia. 

— Ant. 

SINAR ADJAIB 
Pada malam Minggu jang la- 

lu sekira djam 24.30 dengan 'di- 

saksikan Oleh banjak orang jg 

sama pendapatnja, telah terli- 
hat suatu gumpulan tjahaja jg. 

sangat terangnja berwarna pu- 
tih kebiru2-an dan menurut pe- 
nglihatan mata, meluntjur de- 

ngan tjepatnja diatas Kebumen 

dari djurusan utara kearah 'se- 

latan dan , jatuh” kedalam La- 

ut Hindia disertai letusan jang 

| keras menjerupai suara temba- 

kan meriam, sehingga mente- 

| djutkan banjak orang. Hingga 

liksrita ini ditulis belum ada be- 
| rita lebih landjuti mengenai si- 

: tersebut. 

  
nar jang: adjaib 
(Kor). : 

MUDA - MUDI: UDI DIISTANA 
DJAKARTA 

Atas permintaan Presiden Su- 

karno maka kemarin telah be- 
rangkat dari Solo ke Djakarta 
4 orang kader penari muda-mudi 
untuk memberikan pertundjuk- 
an diistana pada Selasa ini. Me- 

reka itu diantar sendiri oleh 
Pangeran Prabuwinoto, pentjip- 
ta ctarian tsb. Tarian itu akan 
dirinoi gamelan dan musik. 

Ant, 
  

ogjetasto. 

  

   
Barangnja kini'telah datang, di | 

679pem milik Kusnitkempujang- 

engusaha? parti: 

Sebaliknja ada faktor2 jang 

Djerman-barat bim. bebas sama, 

  

HALAMAN 3. 

  

  

MENUNTUT GANA- 
GINI SEPARO 

Seorang isteri terpaksa | 
| melakukan penggelapan, ka. 
rena kekurangan ekonomi 

rumah tangga. Isteri ini te- 

lah mendapat hukuman se- 
timpal dari jang berwadjib 

dan kini telah dimerdekakan 
kembali. 

| Sekeluarnja dari tahanan 

sang suami tidak mau me- 

nerimanja lagi, dan surat 

tjerai diberikannja. Oleh 

karena itu sang isteri me- 

nuntut separo dari gana-gini 
(harta kekajaan jang ter- 

dapat dalam perkawinan). 
Menurut perhitungan gana- 
gini itu besarnja Rp. 88. 
600.—. Kabarnja djanda ta- 
di hanja diberi 4 & 5 ribu 
rupiah oleh karena tuntu- 
tannja itu tidak . dipenuhi 
oleh bekas suaminja, maka 
kini ada maksud dari djan- 
da tadi untuk mengadjukan 

. Soal itu kepada hakim.     
  

SIDANG STAF uk" 
DAERAH 

Kemarin Staf ,,K” daerah de- 
ngan dihadlirj oleh Wakil Ke- 
pala Daerah Paku Alam dan 
'Overste Sambinj . Gjuga., wakil? 
militer dan sipil daerah Kedu 
mengadakan sidangnja di Ge- 
dung Negara Jogjakarta, 

Menurut. kalangan jang me- 
ngetahui, sidang membitjarakan 
sekitar keadaan dewasa ini, ter- 
utama mengenai MM Kompleks. 

SIDANG DPRD ISTIMEWA 
| SOGJAKARTA HARI 

AINI 
Iiatar ini nga djamr 10.00 pa- 

gi, DPRD Istimewa Jogjakarta 
mengadakan sidangnja lagi se- 
bagai kelandjutan daripada si- 
dang minggu jang lalu. Sidang 

bersifat terbuka. 

Karena dalam minggu jang la 
lu banjak. atjara2 jang belum 
selesai, maka dalam sidang hari 
ini akan melandjutkan soal re- 
solusi pembrantasan  penjakit 
pes Gunungkidul jang diadjukan 
oleh anggauta Istiadjid,:dan dji- 
ka ada waktu kemungkinan be- 
sar membitjarakan sekolah Ti- 
onghoa Jogjakanta jang. kini di- 
tutup oleh Kementerian, PP dan 
K. 

Besok sidang bersifat tertutup 
dan hari Kemisnja terbuka lagi 
dan melandjutkan atjara2 jang 
seharusnja dibitjarakan, ' 

KETJ ELAKAAN2 K. A . 
Dari Djaw. Kereta Api Jogja 

diterima kabar, bahwa Ketjela- 
kaan2 didalam 'Hjnkereta: api jg. 

itelak ditjakat adalai? Shbis pada 
tg. 17-2 di Gundih seorang pe- 
rempuan' bernama mabok: Har- 
djosemito: 40 tahun dari Lawe- 
han, Purwosari, Solo, telah ter- 
gelintjir dari kereta-api ketika 
dia akan turun, $ ng kereta- 
api tsb. hendak.berangkat. Aki- 
bat dari. ketjelakaan itu dia ke- 
hitangan, kedua 'pahanja, sedang 
si korban masih dalam keadaan 
hidup. dan. peristiwanja” masih 
dalam penjelidikan. 

Antara Ngabean —- Winongo 
pada tg 19-2 seorang Jaki2 ber 
nama Sumardjo umur 20:th. dari 

kap. Sewon, Bantul, telah.senga- 

dja akan bunuh diri dengan dja- 
lan berdiri ditengah2 djalan rel 
k.a. Dia mendapat luka2. berat 
dan Kini diraWat dirumah sakit 

Bethesda. 
Pada tgl. 21-2 di Sumberla- 

wang. — Salem seorang majat 
laki2 sekira 25 tahun diketemu- 

kan diatas rel ka., tapi tidak 
dikenal nama dan asalnya, begi- 
tu pula tidak diketahui k.a. jg. 
.melanggarnja. Hal itu kini ma- 
sih dalam penjeli dikan lens Der- 
Wadjib, « 

BANDJIR SUMATERA 
v1 MOTARA rin 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di-Suma- 

tera Utara dari: 
Saudara2 dari Har-' 
vard "University dja 

Universitit. Gadjah 
Mada Jogja... Rp. 100— 
S.R/VI Bopkri Ming- 

  

gir, Sleman, Jogja. . , “. 42,— 
Asrama Bintaran Te. 
ngak: 19 Jopjan sentana C20P— 
IPPHOS. Sajidan 1" 

TON an en Nan s3 100,— 
Seorang pembitjara $ 
Radio Jogjakarta ...., 38,80 

Sukarno Hardjohan- 
tono. Sagan ARI 116 
Sopan an ena is 5, — 

Rp. 310,80 
Djumlah kemarin .. ,, 1778,05 

Djumlah hingga hari 23 
em aka 1022088185 

Berupa pakaian dari sdr. Tien 

d/a IPPHOS Sajidan T Jogja, 
1 potong. 

  

Is SN bh na Tontoman malam ini 
INDRA : ',Rodrigo. de” Vilia”, 

R. Mochtar, Netty. Hera- 
.waty. 

WETAN BRTENG : 

hawk", 5 
SOBOHARSONO $ The Raging 

Tide”, Shelley Winters, Ri- 
chardaConte, 

SENI SONO: 
Veil”, 
Toda, 

LUXOR : ,Elephant Stampede”, 
Johnny Sheffield, 

REX : »With A Song In My 
" Heart”, Susan  Haywara, 
Rory Calhoun, 

RA TE TOMAnA ML War 
lulsie Janis, Wendy Barrie. 

«,Toma- 

The  Seventh 
James Mason, Ann    
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Lsbeta. —$ HANEEAA 

  

    

  

    

Ha: Usaha per 

an uang jang didapat dari sum- 
bangan dan sokongan penduduk, | 

“"penjelenggaraan : pertundjukkan | : 
“di Selandjutnja 

  

  

Pa ragaan djuga te dilang 
kan mengenai “iteni sepakbo-. 

| PENDAPATAN PEME- Ki 
— RINTAH DAERAH 

Untuk 1952 bertani: 
kn “Dalam th. 1952 pendapatan pe. | 
imerintah sWatantra Kabupaten 
“Tenianggung telah “bertambah 

. 7Rp. ga ,65 dari pada th. 1951. 

  

ae. z Lap Sem 76362,91 

    

      

| sotlanygari. Boko: 7808,34 dan d 

54 Banjumas) tidak Ta keting- | 
6 pa utie | 

andi- 

Se DAA 5109,— Ma 
ih bank pasar 29939,43 pa- 

dj Na untuk 'keramai 
Lan 1d ag ap 50 ken 

ES 704.00 Fecla: 
And ana "penerangan ajak 

     

   

   

  

   

    

137,12 kuburan 146,30 le-: : 
igesi 481, 44: rooi 1 

    

-pep dana kendara 
1 Ka en 00 atau djumian seluruh- 

  

  

“ |rambolan ini 
. pasukan TNI: Banteng-Ridders 

  

Nas f HBukat 
La kepada 

Kusnadi luka 
parah, kantor ketjama- 

   

1 
"g
a 4 dua Tan Tn. 

Tap aan dan Utara. Dju- 
jang menje-. 

taksir Pe kurang da 
5 Ying Zoo orang Nana jeng- 

kap 
na ketika geromboian ma 

L Luk terdjadj tembak-menembak 
dengan $ orang poksi jang men- 
| djaga ketjamatan. Dakar 'per- 
| temp tsb, BODM Kusnadi 
jang turut dalam rombongan po. 
Iisi itu mendapat luka? parah. 

merasa tidak tjukup Ke Karena 
| kuatan untuk meng an per- 

: Laga terus Las, mengundur 
gerombolan 

pn. Nenen aan” leluasa 
Maen perampasan). 

An terhadap penduduk. 

    

   
Th Sesudah mereka membakar kan 
torketjamatan dan rumah tja- 
mati mereka mengundurkan diri | 

  (kearah Selatan. 
1 ..Kira2 aa Gi.. 07. 00 pagi ge- 

bertemu dengan | 

jang : berada di 'Tiparkidul Per- 
tempuran terdjadi. dengan he-' 
batnja. Semen 
tentara di Purwokerto. dikirim 

. balabantuar untuk -menyegat pa | 
sukan Dil. itu. Kerugian darj ke 

  

. KEH DITANAM. 
PE. | -Dalam pertjakapan dengan 

  

    

      

   

                

   

“galan mengalam, 2 arus revok: 

| nam: 

pa Djawatan Pertanian 

at Kabupaten 
sad | Gidapat- “keterangan, 

kawal bulan Pebru- | m 
Le "Ketjamatan Ka-| 

    
"penanaman '| 

hon2 tjengkeh. Menurut ren- 
ana akan ditanam sebanj we 

n | Ia “batang pohon untuk : 
/ kaah seluas: 100 “HAL: Pa 4 

: sMendjawab pertanjaan Su- 
wandi menerangkan, bahwa ta- | 

an tjengkeh di Karangredja 
ut.akan dapat subur, buah 

gi | kerdja: sama dan bantuan pen- | 
   

          

   

  

   
  

akibat kekeliruan, pa intah 
njumas an suden 
waktu itu. L : 

      

     

   

              

   

    

   

      

   

        

   

    

   

  

An 
aa gak : 

ti Aa atetona 
Na teta- |     

ahli2 waris 1 sk 
pi pula sudi 
AA ema De an 
Sywutyo | pen aan 16 

: itu. 2 

  

an | para petani mendjadi 
vw | Siaf tentang perlunja Mt 

amnagara 

Ik. Ia sendiri selalu optimis- 
amen | atas segala usaha Djawatan- 

KATA dalam. soal pena- 

i yang £ termasuk daneen ta- 
- 1952 hingga kini telah da- 

aikan 86 HA. Tanah2: 
Ra itu telah ditanami La 

Jatbasia, « 

    

   

  

    

  

   

  

an an Sir Delima. 

    

| dapat erdjalan lantiar. Semen- 
ra itu diterangkan bahwa dae- 

rah Karangredja akan didjadi- 
dg kar complex pertjobaan pena- 

| naman. 
  

  “Bela 

tahun. 1953, bahwa daerah Kab. 
linggo akan dapat meng- 

hasilkan padi dari kurang lebih 
19000 HA. tanah sawah, “sedang 

An 

    

  

3: setiap 'HA -nja ditaksir dapat 
snghasilkan rata2 20 kwintal. 

9000 HA itu diterangkan 
hwa baru sebagian sadja jg | 

   
penanamannja menurut - tjara 

ber- -angsur2 
lebih in- 

tetapi 

adi. Man tjara larikan. 

R1 - ae 

ba SAKIT : 
ina Djawatan Kesehatan Ka- 

upaten Purbolinggo pada tang ”- 
18 Pebruari jang baru | 

ah dilangsungkan ala Na 
terhadap murid2 Sekolah Rak 
IM desa Penambongan, Ke- | 
matan dan Kabupaten turbo- 

  

iannja ialah bahwa dari djum- 
|lah 50 anak murid laki-perem- 

k derita penjakit malaria, tra- | 
choom, penjakit kulit dan cem, 
Sebab2-nja: menderita Tue   

« (karen: 

tara itu dari pihak |“ 

(kotamu mean langjut. —Raa. Ghe 

10.000 POHON TJENG- | 

|akan Pp as Batak ga 

jitu 
$ pn 

   

  

| (voedingstoestand . — Mel,   

Negeri, R'C., Rumal 
Baji2 ' terlantar, Perusahaan 
Batik Wongsohartono, daerah- 

| daerah 

  

Huruf,   Sosial Pamardi 
. Joga Tn berkesempatan djuga | 

melihat Wajangorang Sriwedari. 

| ea Sabtu pagi ia kembati | 
ke Panjang, TEE AA 

MR. TALBOT DARI Lo 
er ng Ora 

“Pada hari Djum'at. 
3 di Solo, Mr. sang 

      

  

ari Tt 
     

Oo, 
Keraja aa Pusa 
Kera da PD Kemente- 
rian Perburuhan € 

Dikota Solo ia telah mengun: 

djungi tempat2 latihan kerdja 
dan R.C. Setandjutnja ia me- 
neruskan perdjalannja- ke Sema- 
rang, untuk mempeladjari lati- 
han2 kerdja jang kini diadakan | 
oleh Kementerian Perburuhan 

dikota tsb., Sebagai diketahui,. 

ia kelak akan diserahi memim- 
pin Latihan Kerdja bagi Instruk- 
tors dari Latihan2 kerdja jang 
akan diadakan ai Bandung. 

-g “an ba 

   

  

H3   

Dasa i 

  

35. #Nbahwa yentjana 
djata di Korea, jang # 
-Korea Utara itu, harus tetap 

  

Pearson meramalkan, bahwa 
Sidang Umum PBB jang akan | 
-bersidang .- lagi hari Selasa ini   

Purbolinggo |“ 

on? jang lebih berguna | 

heran Pa ia aa | 
dir . musim penanam  dida- 

|lam bulan Pebruari dan Maret | 

nggo. .Adapun hatsil pemerik- | 

puan terdapat 6074 jang .men- 

   
"loleh Pemeriksa Sdr. Dullah Ma- | 
“ayoutomo di terangkan bahwa 

| sonjakit Itn tidate, disebabkan 
karena kurang: makanan, tetapi 
23 ra p 

  

Pt butusa Haa TE Ita perti- 
kaian di Timur Djauh itu, 

in akan berpegang. teguh 

terachir, jaitu perumusan In- 

dia mengenai penjelesaian, an 
salah tawanan perang di ea.. 
Pearson jang mendjabat men- 

teri L. N. Canada dan mendja- 
di tjalon terpenting untuk: dja- 
batan sekretaris ajenderal PBB, 
'selandjutnja mengemukakan 
bahwa rentjana India itu tidak 

“berhasil mentjapai tudjuannja 
untuk mengachiri peperangan, 
ketika diadjuKan kepada Sidang 
Umum sebelum recess Hari 

Akan tetapi, perumusan India 

mulaan “untuk tiap - 

lebih landjut mengenai Korea, 

karena usul2 ini 

menjetudjuinja. — — UP.,   KAP BERMUSUH 
“Terhadap Birma. 

Harian Birma Nation” menu- 

Iis, bahwa 
merobati Sikapnja dan Kini me- 

Pa 

1 

dap pemerintah Birma. 
Dikatakan, /sedianja pasukan 

Kuomintang “ berusaha 
mendjauhkan diri dari pada pa- 
sukan2 Birma dan dalam propa- 

.gandanja “menjatakan, 

Kuomintang adalah Sekutu Bir- 

ma karena Taiwan dan Birma 
melawan Komunisme. . 

gi Kuomintang telah mengeluar 
Ikan instruksi kepada pasukan2 | 
nja di Birma, supaja melakukan 

serangan terhadap desa2 jang 
tidak dipertahankar dengan ku- 
'at.dan hantam Pe ae Birma 
demikian harian, al . AFP 3 

— BAKHTIARY RY TENANG 
KEMBALI 

Keadaan tenang telah pulih 

kembali di, daerah Bakhtiary di 

Iran Selatan, dimana baru2 ini 
telah terdjadi pertempuran an- 

     
| tara pasukan2 pemerintah Iran 
dan anggota2 suku bangsa Bakh 
tiary, demikian menurut be- 
|rita2, jang diterima di Teheran 
Minggu jang lalu. 

Menurut berita2 tersebut ma- 
ka Godar Lander kota terachir 
jang djatuh dalam tangan suku 
bangsa Bakhtiary kini sudah da- 
lam pengawasan tentara Iran. 
Walaupun demikian sampai kini 

“Ibelum Jagi ada perundingan an- 
tara  wakil2 pemerintah Iran 
dengan Abdul Ghassem, djuru.   Fs AFP, 

harapkan, ea mendjaga | 
i Mn desa2 mem $ $ 

L aa 2 juga untuk me- : 
.ngetahui dan menentukan . gisi |. 

   

    

1 rah bandjir dibagian Selatan 
kota Solo, Pembrantasan Buta 

Asrama 

Hasi : 

  
  : | papar : 25 PERUMAHAN. 

'RAKJAT LAGI 
v Dida 
lam tahun 1953 ini daerah Ka- 
bupaten Bojolalj akan mendapat 
tambahan. 26 perumahan rakjat 
Rumah2 itu akan didirikan di- 
tiap Kawedanan 5 buah, sedang 
di Kawedanan-kota 6 buah. Ti- 
dak diterangkan berapa beaaj2 
jang akan dikelurkan untuk se- 
djumlah perumahan Tan Ira 

. (Kor). 3 

SANDIWARA PENERA- 
. NGAN KEAMANAN 
— Berkat Kerdja sama jang erat 

f Kepolisian - dan | antara 
Djapen, pada tg. 17-2 oleh Dja- | 
.penkab, Bojolali telah diper- 

n | tundjukan sandiwara penerang- 
an didesa Kembang, Lk. 4 km. 
sebelah Barat-laut Ampel 

Sebagai diketahui daerah Kem 
bang tsb. adalah daerah dimana 
gerombolan MMC sering mendja 
lankan pengatjauannja, 

Tjerita jang dipertundjukkan | 

mengundung hal2 jang bersang- 
kutan dengan keamanan. Seba- 
gai selingan dipertundjukkan 
djuga petilan gara2 Semar, Ga- 

.reng, Petruk dan Tjakil. Per- 
'tundjukkan tsb. mendapat sam- 

| bitan jang memuaskan dari   
BE aa ah India. harus" 

djadi. permulaa
n 2 

9 “langkah baru mengenai Korem : 
Io METUA Siaang Umum PBB Lester ' Pearson ' mer pntakkan 

telah Maan oleh pemerintah R 
didjadikan . pokok batotukaaa” 

untuk tiap langkah baru Pen Oa 1 

   
   

   

gan || 
ada tsalg perdamaiannja jang 

Natal pada bulan Desember. jl.. 

ritu tentu harus didjadikan per- | 
tindakan |. 

merupakan . ke- 

hendak dan keinginan para utu- |. 

san dari 54 Kan jang telah 

.KUOMINTANG AMBIL SI- | 

Kuomintang telah. | 

ngambil sikap bermusuh terha- 

untuk 

bahwa 

Tetapi kini. “komando terting- zh, 

bitjara sihan bangga Balkhtary, | 

He: Bar). £ Anya 
3 

| 

  

Keak sidang umum PBB. Lester Pesiar Pi Ta 

  

kan Pon j: 

  

MESADECH SUN 
| DINGDSNPENA- 

. SEHATZNJA 

'ding lagi dengan penasehat2nja, 
sebelum ia menjampaikan dja- 

adjukan oleh dutabesar ' Ame- 
rika Loy Henderson mengenai 

njak pada hari Djum'at Jl. 
I Menurut sumber2 resmi di Te- 
heran soaf jang merupakan ma- 
salah paling sulit ialah soal men 
dapatkan suatu perumusan ten- 
tang pembelian minjak dan kom 
pensasi jang harus dibajar ke- 
pada kongsi minjak AIOC jang 
telah dinasionalisir itu. AFP. 

pat keterangan, bahwa eta 

    

    

     
    Tg 

Tata Iran Mohammad Mossa- | 
Gegh kemarin dulu telah berun-: 

wabannja terhadap usui2 yang” 

penjelesaian- persengketaan mi- 

Atas i0tatip Cutturete Samenwerking” Djakarta, maka . baru - baru 
1 ( Naa an tersebut telah diadakan peringatan 

William. Worthy: . 

Bangsa Negro 

  

Bangsa Negro tak 
rakan 

aa jang menudju perbaikan 

Timur 17, Djakarta, 

William  Worthy adalah se- 

orang mahasiswa Amerika su- 
"ku Negro, jang baru2 ini me- 
ngundjungi Konperensi Sosialis 

'di Rangoon, sebagai utusan dari 
“International Union of Socialist 
Youth. Ia telah seminggu di In- 

donesia sebagai tamu dari Pe- 
ngurus Besar Himpunan Maha- 

siswa Islam. 

"Meskipun bangsa Negro sen- 

diri ingin memperbaiki nasibnja 
dengan-satu pergerakan jang be. 
sar, kata William Worthy lagi, 
tetapi sajangnja mereka tidak 
mempunjai seorang pemimpin 
besar seperti Gandhi di India jg. 

dapat “ mempersatukan bangsa 
Negro. Djika pergerakan -besar 

ini-ada tentulah masaiah Negro 
ini akan dianggap penting dan 

  

perti ia mementingkan masalah 
| Korea, tetapi sekarang masalah 
I Negro, itu dibuang. sadja kebe- 

| lakang, sebagai 

jang 

NA rendah,   soak «Negro dianggap -soal tuk 
-mrah, mereka tidak begitu meng 
hiraukan perbedaan kulit: teta- 
pi sebagai satu organisasi  Mme- 
iyeka bersikap sangat keras ter- 
hadap orang2 Negro 'jang ' di- 

pandangnja. lebih rendah, ma- 

misalnja.undang2 mengenai pe- 
rumahan umum. ,jang disahkan 
tiga tahun jang lalu. Bangsa pu- 

tih, malahan djuga jang liberal, 
“tidak menjetudjui bangsa Negro 
diam sekampung dengan bang- 
sa putih. Mereka menghendaki 
perkampungan “jang terpisah 
bagi Negro. Kaum buruh Ame- 
'rika jang tergabung dalam A- 
merican Federation of Labour 
dan Congress of Indusirial Or- 
ganisation “djuga tidak mau 
menjokong amandemen jang me- 
ngusulkan supaja bangsa Negro 
diam tidak terpisah dari bang- 
Sa. putih”.   

  

: Yuka bawahan 
/ANGLIMA tertinggi pas 

“Dalam ' suratnja, 
Clarl: 

'gota2 organisasi ini 

lan Desember tahun jang lalu 
dalam mang diserukan 

rang jang sakit dan luka2. 

supaja 

kedua pihak, menghormati se- 
ruan2 peri- -kEmanusiaan dalam 

| konvensi Djenewa jang menge- 
inai pengembalian tawanan2 pe- 

Clark minta Utara 
jang sakit & luka2 . 
ukan? PBB @jenderal Mark Olark 

telah mengadjukan permintaan kepada pihak Utara, supaja 
memberi bantuan agar segera dapat diadakan "pertukaran ta- 
wanan? perang jang sakit dah Tuka2 di. Korea, 
djenderal Clark itu diadjukan dalan. surat jang disampaikan 

panglima tertinggi Korea Utara djend. Kim. U Sung 
dan panglima pasukan? Tionghoa djenderal 
dengan melalui opsir?2 penghubung Utara di Panmunjom. 

djenderal 

mengemukakan kepada 
resolusi Djenewa jang telah di- « 

. terima oleh Panitya Palang Me- 
rah Internasional, sesudah ang- 

mengun- 
'djungi.kamp2 tawanan perang 
“kedua pihak di Korea pada bu- 

Permintaan 

Peng Teh Huai, 

Bukan politik baru. 

Dikatakan oleh - pembesar2 
Kementerian Pertahanan Ame- 
rika, bahwa permintaan djende. 

dral Clark “kali ini bukanlah 
. merupakan sesuatu politik baru 
dari Komando PBB. Menurut 
pembesar2 tersebut, pihak PBB 
telah minta pertukaran tawa- 
nan2 perang jang sakitsdan lu- 
ka2 itu semendjak perundingan2 
sendjata di Korea dimulai pada 
aa tahun 1 LA — na 

, 

  

g 2 ? 6 5 : 

bm sana sini 

pertama buat Vatikan. 

di Stodkholm dan Menteri 

itu, 

nja hidup satu djam. 

Lk Harry S. Truman, 

London bulan Djuni jad. 

jang dituduh melakukan   an, 
k Dr. Anwar Hatim telah di- 

angkat mendjadi duta Syria jang 

-k Shiroji Xuki,, duta Djepang 
LN: 

Swedia, Oesten Unden.. menan- 
datangani persetudjuan lalu-lin- 
tas udara antara kedua: negeri 

x  Permaisuri Radja Sanussi | | 
dari Libya hari Minggu jl me- 

lahirkan seorang putera, tapi ha. 

bekas 

presiden USA akan menghadiri 
Ipenobatan ratu Elizabeth II di 

Kk 40 Orang Mahasiswa Mesir 
ikom- 

plotan melawan djendral Naguih 
ikelnarkan Kemarin dari talian- | 

kat menghadapi diz! 

ANGSA Negro di Amerika Serikat 

dikatakan kehilangan akal dan belum melihat djalan te- 

.berbahaja oleh Presiden (Eisen-. 
1 hower.dan pemerintahannja, se- | 

satu masalah: : 

tidak perlu dipusingkan”. ' 

Orang Negro Pai, 

“Bagi besi salin di Mantra 

“hlahan sukar sekali bagi mereka : 
untuk mengadakan undang2 jg: 
akan memperbaiki nasib Negro, - 

  

    

ini. ber- 

genap 66 tahun 

(IPPHOS) 

di Amerika ank 
a buntu 

mempunjai perge- 

nasional 

  

pada masa ini boleh 

nasibnja dibelakang hari, karena 

banjak dan besarnja rintangan?jang melingkunginja”, demikian 

kata William Worthy, didalam satu tjeramahnja tentang ”Ma- 

salah Negro di Amerika Serikat”, jang diselenggarakan malam | 
tadi oleh Himpunan Mahasiswa Islam 

Selandjutnja William, Worthy 
mengatakan bahwa. pemerintah- 
an Truman-Eisenhower hampir 
tidak berbeda dengan , pemerin- 
tahan Malan di Afrika Selatan, 
mengenai sikap bangsa putih 
terhadap bangsa hitam. Biarpun 
Bisenhower sendiri ingin menga- 
dakan perbaikan, tetapi ia tidak 
berkuasa apa2. Bedanja Negro 

| Amerika Serikat, dengan bangsa 
| Afrika ialah disana rakjat mem- | 
punjai pergerakan nasional he-. 

bat, jang tidak dipunjai oleh 
bangsa Negro di Amerika: 

William Worthy menjatakan 

pula, bahwa keadaan bangsa 
Negro jang sebenarnja djauh 
berbeda dengan jang dipropa- 
gandakan oleh Amerika keluar 
(negeri, dan penghidupan bangsa 

diasrama Penang | 

da Tjisaat dan Madjalaja 
dapat induk industri 

 EBAGAI pelaksanaan rentjana untuk mendirikan induk?2- 

industri ditempat? jang su dah mengenal per industri ian rak- 

jat, maka sekarang . Djawatan Perindustrian propinsi  Djawa- 

Barat sedang menjelenggarakan penitirian sebuah ,,Pabrik-induk 

Pentjelupan” ditempat jang ter “kenal dengan perindustrian te- 

nunnja, jaitu di Madjalaja. Upatjara perletakan batu pertama 

Hang suyaaan dengan sangat sederhana 2 Tai jang lalu. 

Pabrik-induk lainja ialah pa- 
brik-induk untuk prosede  pem- 

bikinan barang2 dari besi, jang 

telah dimulai dengan pendirian- 

nja 2 bulan jang lalu di Tjisaat 

(Sukabumi), jaitu sebuah tem- 

pat jang terkenal karena pem- 

bikinan2 barang dari besi oleh 
rakjat. Pabrik-induk keramik 

sebagaimana diketahui telah 

berdjalan dan ditempatkan . di 

Plered, dekat Purwakarta. 

Mengenai pabrik-induk pentje- 
lupan didapat keterangan, bah- 

wa menurut rentjana, pembiki- 

nan pabrik itu akan memakan 

waktu 8 bulan. Tapi bisa dina- 

rapkan, bahwa dalam waktu 7 

bulan djuga pabrik itu sudah 

bisa selesai. Ongkos pembikinan 
pabrik itu adalah Rp. 202.000.—. 

Pabrik-induk pentjelupan di 

Madjalaja itu akan mempunjai 

kapasiteit mentjelup kira2 2009 
kg. benang satu hari. 

Menurut keterangan pihak Ja. 
jasan Textiel Nasional, pabrik 
itu nantinja oleh Djawatan Per- 

industrian akan diserahkan ke- 
pada Jajasan  Textiel Nasional, 

jang kemudian akan menjeran- 

kannja kepada suatu badan jang 
bertjorak,, kooperasi. Pengurus 
dan para angauta,badan itu akan 
terdiri atas. orang2 jang berke- 
pentingan dalam hal Ka tenunan, 
— Ant, : 

VOLUME PERDAGANG- 
AN INDONESIA — 

PERANTJIS 
Relatif kalah? | 

Heyas kh — Ant Sekretaris-djend. dari 
dicat di'€tudos pour PExtromo 
Oriont” (Perkumpulan untuk 
mempeladjari masalah Timur 
Djauh di Paris), mendjawab 
pertanjaan di Paris, mengapa 
perhubungan dagang Indonesia-     Negro tidak sebagus jang di- 

GongengKkan oleh badan2 ' pene- 
| rangan Amerika Serikat. " Ant. | 

epiingg tidak lama Tapi akan men 

rah tersebut, 

Dikatakan dleh: Linen pan 

“Wa “keinginan! Djepang untuk 
membantu riemper 'kembangkan 

sumber? -kekajaan alam di Asia 

Tenggara'itu Mudah Salah ditaf- 

sirkan sebagai agressi ekonomi 

Djepang. Sebagai satu djalan 

untuk mentjegah salah paham 
demikian itu Okazaki mengha- 
rap bahwa Djepang akan me- 
ngambil bagian dalam salah sa- 

tu komisi ekonomi untuk Asia 

dan Timur Djauh. 
Okazaki selandjutnja mene- 

gaskan, bahwa  pemerintahnja 
sekarang sedang “ mengadakan 

segala daja upaja untuk mem- 
'pererat perlubungan2 persaha- 

batan dengan negara2 Asia 

Tenggara. Dalam hubungan ini 
Okazaki mengatakan bahwa Dje 

pang bermaksud mengadakan 

perobahan jang .,irastis dalam 
politik perdagangannja terhadap 
daerah2 Sterling, dengan djalan 
mengimport sebanjak2nja dari 
daerah2 tersebut - dan sebagai 
hasilnja 1 gexport lebih ba- 

njak erah2 tadi: . UP. 

"CE SOIR" BERHENTI 
Mulai Maret. 

Harian petang dari Partai 
Komunis Perantjis ,,Ce Soir” 
mengumumkan, bahwa mulai 
bulan Maret jang akan datang 
harian tersebut akan menghen- 
tikan penerbitannja. ,,Ce Soir” 
telah terbit sedjak 16 tahun, 

Dalam tadjuk rentjananja pa- 
da hari Saptu, ,,Ce Soir” menge- 
mukakan sebagai alasan2, naik- 
nja harga kertas koran serta 
menjatakan, bahwa pemerintah 
Perantjis telah memperlibatkan 

»Ci2 Soir” dalam sedjumlah per- 
kara? jang dituntut oleh penga- 

    tagi k 

  

  

“ Asia Tenggara, untuk mempela 
“dalam usaha ena Sumber? kekajaan alam didae- 

Beranfjis, sangat sedikit diper- 
bandingkan dengan perhubung- 
an dagang Indonesia-- Djerman, 

Missi parlemen Djepang 
a #Peladjari perkembangan sumber2 kekajaan 

alam di ALT.” 
ENTERI LN Djepang Katsuo Okazaki : dalam Bau 
pers menjatakan, bahwa dua orang | anggota parlemen Dje- 

SNN perdjalanan ke negara? 

jari soal Sumbangan ' Djepang 

  

“PEMILIHAN UMUM DI” 
-AUSTRIA DIMULAI 

“Pemilihan umum utuk mem 

perbarui suSunan anggota Dex 
wan “Perwakilan ' Austria hari 

tenang 
Prseiden - Republik Austria 

djenderal Theodor Koerner, jg. 

berumur 80 tahun dan anggota 
partai sosialis, ialah jang per- 
tama memasukkan kartu suara- 
nja. Pendjualan minuman2 ke- 

ras telah dilarang mulai malam 
Minggu sampaj hari Minggu pe- 
tang bertalian dengan pemili- 
han umum tsb. 

5 Djam setelah tempat2 pe- 

ngumpulan suara, dibuka hanja 
20Y dari mereka, jang berhak 

memberikan suara, telah mema- 
sukkan kartunja. AFP. 

250 EKOR SERANGGA 
BERKUMAN 
Dalam tiap? meter per. 

7 segi. 

Kantor berita Sovjet ,,Tass” 

mengutip berita, dari Pyongyang 
jang menuduh lagi, bahwa ang- 
katan udara Amerika Serikat 
dalam serangan2nja di: Korea 
telah mengobarkan pula 'pe- 
rang kuman. 

Menurut berita itu, setelah 
serangan2 udara dimulai pada 
pertengahan bulan Hebruari jg 
lalu, ditiap2 meter persegi dari 
daerah jang diserang itu bisa 
diketemukan  sedjumlah 250 

ekor serangga jang mengan- 
dung kuman. 

Selandjutnja dikatakan, bhw 

penduduk didaerah tersebut me- 
ngadakan gerakan setjara be- 
sar . besaran untuk membunuh 

  

  TaLAR, — AFP. 
«     

pet serangga itu: — TE 

  

KIITH THAT NITRO" 
CARGO! THIS 3   SO MEONES TAKING P7 

OFEINMY PLANE Z) 

  
by NG kta Sitaingak   

  

  

  

— Taikwind, kaw Tidak boleh 

Pesawaticu ! 

  

terbang lek 
bih dari 20 mil dengan muatan mitro oper! 

itu, Udara jang buruk in akan mele- — Minta ampun, 

dakkannja ! Winters ! 
— Djuga demikian PIKUANKA......het 

— Ada orang jang mengambil 

Minggu 41? berlangsung dengan 

  

  

ia menerangkan, bahwa sebab jg 

pertama ialah karena pasar2 di 
Indonesia telah lama mengenal 
barang2 bikinan Djerman.: 

Barang? bikinan Perantjis 

baru dalam beberapa tahun be- 

lakangan ini dikenal oleh rak- 

jat Indonesia. 

Sekretaris-djendral itu  me- 

ngaku, bahwa setengah barang2 

Perantjis memang mahal harga- 
nja, tetapi katanja, barang2 lain 

seperti rel kereta api, mesin2 
hydro-elektris dan lain2 boleh 

hersaingan dengan jang dibikin 

oleh negeri lain. 

Tetapi kini, katanja lagi, per- 
hubungan dagang Indonesia - 
Perantjis mulai berkembang ser 
baik2-nja. — Ant. 

Rp. 5 DJUTA 
Untuk Kredit di Suma- 
tera Utara. 

Dari kalangan Jajasan Kre.- 

dit Sumatera Utara “ diperoleh 

keterangan, bahwa achir bulan 
ini telah dapat diberikan pin- 

djaman2 kepada . pengusaha2 

keradjinan rumah-tangga (huis- 
nijverheid)- serta kepada peru- 

sahaan2. industri Ket bangsa 

Indonesia. 
Seperti diketahui, untuk mem- 

baritu peftisahaan2 'ketjil Tr 
san Kredit #elah sediakan Rp. 5 
djuta' buat tiap daerah. 
Menurut kalangan itu, dalam 

pemberian kredit bagi pengusa- 

ha2 ketjil di Sumatera Utara 

ditetapkan 4076 akan dipergu- 

nakan buat pengusaha2 di Su- 

matera Timur, 3075 untuk Ta- 

panuli dan 3005 untuk Atjeh. 

KAPITAL ASING 
Djangan sampai me- 
nguasai kita. 

Bertalian dengan rentjana 

undang2 penanaman Kapital 

asing, jang katanja telah sex 

lesai dikerdjakan dan mungkin 

dalam minggu depan akan di- 
bitjarakan dalam kabinet, ha- 

riainMerdieka mengandjur 

kan kembali kepada pemerintah 
supaja mengadakan penibatas- 

an2 jg. njata dan'sjarat2 jg. te- 

gas terhadap peranan jang di- 

miankan oleh kapital asing di- 
negeri ini, hingga tidak dapat 

dimaksudkan djarum2 politik jg 

“dapat memperketjil-kemerdeka- 

an kita. 
Setiap orang setudju, kata 

Merdeka, bahwa dalam perkem- 

bangannja dari negara agraria 
mendjadj negara industri, In- 
donesia. memerlukan kapital 

asing. “Kapital asing itu akan 
dapat. ' memenuhy: kebutuhan 
tertentu dilapangan perekono- 
mian kita, tetapi kita harus ber 

sikap waspada senantiasa ter- 

hadap. kemungkinan, pada ka- 
Lpital itu untuk menguasai kita. 

Tjontohnja ialah di Iran, di- 
mana ,,Anglo-Iranian Oil Com 
pany” tidak lain dari ,verleng- 

stuk” darj Downing Street. 

Satu soal jang berhubungan 

rapat dengan kapital asing di- 
negeri ini adalah keamanan dan 
iklim politik, kata Merdeka se- , 
landjutnja. Disamping  pem- 
batasan dan sjarat jang harus 

diadakan terhadap kapital 
asing, kita harus dapat men- 

tjiptakan satu keadaan jang 
dalamnja kapital itu dapat 'her- 
gerak dengan ' normal , dan 
memberikan “buah jang  ber- 
harga berbentuk ,,full employ- 
ment” dan pendidikan tenaga 
ahh jang dibutuhkan untuk me- 
madjukan negeri. 

AHLI KEUANGAN P.B.B. 
Ditempatkan di Kemen- 
terian Keuangan. 

Dr. W. Karakachoff ahli ke- 
uangan jang dikirimkan oleh 
Biro Bantuan, Technis dari PBB 
ke Indonesia. dan hari Ahad 
jang lalu tiba di Djakarta, kini 
ditempatkan sebagai penasehat 
pada Kementerian Keuangan. 

Sebelum datang di Indonesia 
Dr. W. Karakachoff ditempat- 
kan pada Biro Bantuan Technis 
PBB jg berkedudukan di New 
York dan ia bekerdja pada biro 
tersebut sedjak 1946, 

Sebelum perang ia bekerdja 
sebagai ahli keuangan pada 
Volkenbond 16 tahun lamanja. 
— Ant. 
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   Kp 2. Titin, Ine #7 

ATA, Bova7 TAS TIME LTTTLE TO) 
MAS REALLY OUTKITTED VOLI? 

NRY 70 CAPTURE MENOW : 

   
— Ho. 

Jo Winters telah dapat menipu 
Tjobatah, itu dia si Jo 

Sekarang 
kamu ! 

kedjar saja sekarang ! 

SA saudara?! 

 



      

  

    

     

                  

    

  

      

  

    

      

     
    

   
     

   

  

—" lekas beralihnja 

bung 
“Lho apa ini i luar biasa ? 

. Memang 
“baru sekali ini terdjadi. 

Djadinja mungkin : 

  

Boleh sadia, AN uang Pl 
S0. magih T. Nan baret 

  

  

JOGIAKARTA : 2 Ta 

| SOUDOEVER , AKAN 

    

— BERI TJEP 
Lao kkedatangannja Gea. | 
oever di Jo gia amaka' mulai 
tanggal 24-2 ini akan diadakan 
tjeramah dimuka para mahasis- 
wa djurusan Publisitit djam 
10.00 — 12.00 dan pada tang- 
gal 25-2 mulai 07.00 — 09.00. 

. HASIL UDJIAN KETANG- 
KASAN ATLETIEK S.M.P. 

SENTOLO-— 
3 “Telah diselenggarakan Udjian 
Ketangkasan Atletik Sekolah 
bagi S.M.P. Bersubsidi Sentolo. 

“di Jogjakarta dengan pengikut 

  

153 orang putera dan puteri 

        

   

Aa seperti berikut. 
ulus bagian A. Putera 33 orang, 

atu 2. agiahi A. Pa 5 orang 

  

  

al Bae perbuat 
n"S.R,. Pionghoa Darurat. - 
“Tampak hadiir. diantara Lk. 

40 orang tamu Indonesia dan 
Tionghoa. 'wakil2 instansi Peme- 
rintah Daerah, Pemerintah Ko- 

ta-Pratija Kepolisian, Kedjaksa- | 
an, Pen adjaran, badan2 .dan | 

organisasi 
se didalam ruangan keli- f 
hatin 'beberapa karangan bu- 

    

KRT 'Notojudo selaku Ketua 
Panitya “Penjelenggara dalam 
pidato pembukaannja mengurai- 
kan dengan singkat riwajat ter- 
djadinja S.R. Tionghoa Darurat 
itu, ialah bertalian dengan pe- | 
nutupan S.R. Tionghoa No. 2 
Notojudan, jang mengakibatkan: 
terlantarnja peladjaran dari mu. 
rid.Lk. 1000 orang. Diharapkan 

sifat darurat 

itu mendjadi sifat biasa dan te- 
tap. Terima kasih disampaikan | 
kepada badan2 atau perseorangs 
an serta instansi2 jang telah 
memberikan bantuan berupa te- 
naga, fikiran ataupun he 
bendai - : ar G3esh 
Kesempatam memberikan sam. 

butan: Dipekpuna kanan sdr. | 
Moh. Maw an 4 : 
selaku » ng i me 
Daerah dan ' Sar. 'unadji” aan | 
Inspeksi S.R. Daerah VI. 

  

La 

   

Setelah. kepala guru mengu- | 
tjapkan sambutannja atas pe- 
njerahan pimpinan sekolah dari 
Ketua Panitya, 

ngan penindjavan, 

dung sekolah, diin & para mu- 
rid telah siap abset 
sing2. 

wa pada sekolah » darurat itu | 
waktu ini baru ada 11 orang 
guru, sedang untuk 900 orang | 
murid diperlukan Lk. 20 orang | 
guru. Dari 11 orang guru itu 
« orang aan Indonesia. 5 

    

  

  

Ta biasa banget, Lari 

(di Jogja 

TA ngan 

- “Tionghoa setempat, 

“maka diachiri | 
“keliling | ge 

asnja mas 

Dapat diberitakan disini, bah | 20.30 

TN aan Ae 
. . aan dari badal Sjech, 

sap tidak perlu 

  
    

  

4 Sidang al ain 'atau pesuruh2- 
jaan dari badal Sjech, 
maah2 disini. » $ 

Y mpin Perserikatan Sjech 

| : itu dapat 2 memadjukan keingi- 
$ j . menerima sekian 
banjak @jemaah untuk tiap2 

| Sjech di Hedjaz kepada peme- 
Irintah Indonesia baik melalui 

  

   

"| Kedutaan Republik Indonesia di 
Djeddah n maupun dengan peran- 

aan Kedutaan Saudi Arabia 

  

  
Tai Djakarta. 

Dengan djalan demikian nanti 
a Kementerian. Agama dalam hal 
(ini dibantu oleh Panitia Hadji 
| Indonesia, dapat memberi peran- 
taraan utk memberi dan menun- 

| djuk djemaah2 jang akan dima- 
sukkan pada Siech jang .ber- 

" | angkutan. 
Panitia Hadji Indonesia ber- 

Sama-sama dengan instansi jang. 
- | bersangkutan " dapat mengatur 

agar para Sjech menurut kebia- 
saan dapat menerima djemaah2 

| dari daerah2 jang lazim mendja- 
di langganannja. 

|. Oleh karena. itu' pemerintah: 
Indonesia, dalam hal ini Kemen- 
terian Agama tidak dapat mem- 
perkenankan para (badal) Sjech 
melakukan aktivitet di Indone- 
Sia, karena kita sudah mempu- 
njai Panitia -Hadji Indonesia 
jang disini (di Indonesia) antara 
lain2 ditugaskan mengurus hal2 
jang biasa dikerdjakan oleh pa- 
ra badal-Sjech, — Ant. : 

GS.5.P-D.LJ. MENGHAR- 
SAI SIKAP ' PEM. 

DAERAH 
Gabungan Serikat Sekerdja 

Pemerintah Daerah Istimewa: 
Jogja GSSPDIJ, dalam rapat 
anggauta pleno. tanggal 20-2 jl. 

telah- memutuskan : 
menjatakan penghargaannja ter. 

  

“Istimewa Jogja dalam memper- 
tahankan kepentingan. buruh 
chususnja “dan... masjarakat 

| umumnj ja, dan mendesak kepada 
Pemer intah Pusat, agar Peratu- 

2 mteri- Perburuhan No. 50 
| tahun 1952 segera ditjabut kem- 
| bali, karena bertentangan  de- 

administratieve indeling 
| menurut - Undang2 R.I, No. 8 
tahun 1950. 
1 Belamajutnja diputuskan pula 

- mendesak kepada Pemerintah 
Pusat segera diserahkannja, Uru- 
san perburuhan jang meliputi 

| KPP dan KPT Kepada Dewan | 
Pemerintah “Daerah Istimewa 
Jogja sesuai dengan UU No. 3 
tahun-1950 j.c. UU. No. 19/1950 
dan peraturan Pemerintah - No- 
31 tahun 1950, dan memasuki 
anggaran belandja : jang disedia- 
kan untuk Instansi Perburuhan 
di Jogja dalam anggaran belan-. 
dja Djawatan Perburuhan Dae- | 
rah Istimewa Jogja, 1 3. 

PEMBETULAN 
Perkataan ,,guru 'desa” jang 

termuat dalam berita Ant. 
Wilajah Djawa-Tengah (Pur- 

wokerto) kemarin, mestinja: 
G3 S. R, 
Dengan ini dibetulkan. 

Badi 

     
   

Yan 

  

  

$ pen | Aa 24 PEBRUARI 1955: 
Gelm. 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

12.15 Ujon2 Madyo oleh Ga- 
.  melan studio Jogjakarta. 

17. 00 Taman Pemuda oleh 
Ke. IPPI Jogjakarta. 

119.15 Mimbar Kebudajaan oleh 
5, Djawatan Kebudajaan ' 
Kem. P.P. |. 

Ke oran oleh Keluarga 
atma, - 

Hidangan Seni Suara 
Djawa oleh Tjipto Budojo. 
Obrolan Pak Besut. 
Konsert malam oleh 

... ORJ Suwandi. . 
i 22.15 Aneka lagu2 Indonesia 

£ Aa Ork. Segar Djelita. 

1940   
  
  

$ agar KEDAULATAN RAKJAT 
. dimulai tg. 5. Maret 

  

Kn" an BA gi 
Den gan begitu sampaj 

riman al Ro 

  

erakga Arogan 

  

Mulai tg. 25 Pebruari 1953 hatap saja. ditjatat mendjadi 

5 2 KR, 

Nama. 

tel. 
     

  

   

  

1 Tn Maret 1953 

sarah Rn 

42 Jogja.   

  

aan hadji untuk Ft int Tansitasimi at 
2 ana (ep aan Daan ng Sa 

     

hadap sikap Pemerintah Daerah | 

3 Pebxuari 1953 ini “pengi- | 

o
a
 

c 

  

aah PERTANDINGAN2 
AMAL BPM 

Taka Sisa Per sidja telah ke- 
(luar sebagai djuara dari per- 
tandingan2 amal sepakbola jang 
diselenggarakan oleh perkum- 

0 pulan olah-raga PBM sedjak 

  

e “tempat dinolidiki 
( Sambungan hal. 2). 

@): Soal laimnja jang berhu- 
bungan dengan - erfpacht 
ialah soal . "pembaharuan hak2 | 
erfpacht jang ' kini telah bera-- 
Chir atau habis waktunja. Hak2 

  

lagi waktunja, Kalau pengusaha 
menghendakinja, bagi perusaha- 
an2 kebun jang mempunjai arti 
sosial ekonomis jang penting, | 
Pemerintah . bersedia berikan 
pembaharuan, tapi dengan sja- 
rat2 baru jang mendjamin ke- 
pentingan rakjat. 

d). Tentang pemberian hak? 
|kebendaan barat baru sebagai 
eigendom, opstal dan lain seba- 
gainja, mula? Pemerintah ber- 
pendapat, bahwa sambil me- 
nunggu bersusunnja perundang- 
undangan agraria baru, hak2 se- 
matjam itu tidak akan diperiu- 
as. Hak2 kebendaan barat harus 
dibatasi sampai pada jang sung- 
guh perlu sadja dan sedjak achir 
tahun 1950 Pemerintah membe- 
rikan kemungkinan pemberian 
'hak2 opstal dam stedelijkerf- 
pacht dalam kota2 besar untuk 
keperluan pembangunan dan dju | 
ga didaerah luar kota akan di- 
berikan djuga kemungkinan de- 
mikian. Hak cigendom hanja 
terbatas pada hal2 jang luar 
biasa sadja, jaitu untuk keper- 
luan pembangunan perusahaan2 

vitaal dan jang memerlukan in- 
Vestasi modal besar. Semua hak 
'itu diberikan dengan tidak me- 
rugikan kepentingan penduduk. 
dan Negara, 

e). Didalam konperensi djuga 
perhatian Undang2 Darurat No. 
1/1952 mengenai “pengawasan 

terhadap pemindahan dan pe- 
makaian tanah2 dan barang2 te- 
tap jang mempunjai titek, me- 
nurut hukum Eropah. Sedjak 
2-1-1952 setiap serah-pakai buat. 
(lebih satu tahun dan perbuatan? 
jang berwudjud pemindahan hak 
atas tanah jang mempunjai ti- 
tel menurut hukum Eropah ha- 
rus mendapat izin dari : kepala 
kedjaksaan setempat, ketjuali 
jang dimiliki dengan hak adat. 

  
ngan hari 

erfpacht itu tidak diperpandjang $ 

  "Tentang ' tanah-tanah jang 
datutu diambil oleh pemerintah 
pendudukan 'Djepang ternjata, 
bahwa pada waktu ' pendudu: 
kan itu 'banjak tanah jang 
diambil dgn “pemberian peng- 
ganti kerugian jang djauh 
kurang daripada harga tamah' 
umumnja. ' Oleh Kementerian 
Dalam Negeri sedjak pertengah- 
an tahun 1950 telah diusahakan, 
Supaja dalam 'soal tanah jang 
demikian itu tidak mungkin di- 
“berikan kembali kepada pemi- 
lknja semula, kepada mereka 
itu diberikan tambahan kerugi- 
an. ' Tambahan “ kerugian itu 
hingga kini dihitung memakai 
dasar ketentuan dalam Ordon- 
nantie Herstel Rechtsverkeer | 
1947, tapi dasar. itu tidak da- 

.pat dipakai lagi berhubung de- 
ngan berubahnja nilai uang. Da- 
sar2 baru jang lebih memuas- 
Kan penjelesaian diberikan dju- 
ga dalam konperensi. 

Tentang panitia adat. 
. Panitia adat itu bertugas un- 

(tuk menjelidiki hak2 atas ta- 
hah menurut adat setempat. 
Pusat-pimpimannja akan diusul- 
'kan untuk diserahkam. kepada 
Panitia Agraria jang telah di-' 
bentuk beberapa waktu jang 
lalu dan jang tugas pokoknja 
ialah menjiapkan dan meletak- 
kan dasar2 untik pembentukan 
hukum agraria jang baru. Kete- 
rangam2 jang ada sekarang be- 
lum lengkap dan banjak jang 
tidak menggambarkan keadaan 
jang sesungguhnja, karena di- 
tjatat. pada waktu sebelum pe- 
rang, Maka sudah dapat dipas- 
tikan, bahwa hukum adat chu- 

mengalami 

Djepang dan masa revolusi, dju- 
ga mengalami perubahan2, Ant. 

  

£ KALAU 
eigen roem stinkt diartikan 
Sesat kearah merendahkan 

diri dan mengabaikan usaha 
nasional, sungguh menim- 
bulkan' bandjir "air mata. 
Sang Ibu Pertiwi. 

Foto “BROTHO" 
Menduran 19 Dk. 

   
         RUMAH TANGGA.   

susnja mengenai tanah, setelah | 
zaman pendudukan 

Djum'at sore dilapangan Ikada: 
untuk mengumpulkan fonds gu- | 

na korban2 bandiir Atjeh/Tapa 
“| nuli dan Solo. 

Dalam pertandingan? amal 
itu kes. Sisa Persidja mengar- 
lihkan kes. Hercules dengan 

| 41— 0, dan bermain seri 1 — 1 
melawan kes BPM. Pertandi- 

ngan hari pertama antara kes: 
pertama | antara 

kesebelasan B.P.M. melawan 
“Hercules berachir 3 — 0 untuk 
kes. BPM. 

Minggu sore. jang lalu 
ngan mendapat 
hatian ' penonton 
pertandingan terachir 

d- 
tjukup per- 

antara 
'kes. Sisa Persidja melawan kes. 
BPM jang berachir 1 — 1, de- 

ngan demikian kes. Sisa Persi- 
dja kalena mendapat ,,doel- 
voer - doeltegen lebih baik dari 

kes BPM, keluar sebagai djua-- 
ra. Pertandingan tersebut - an- 

“tara lain lisaksikan oleh Wa- 

kil Perdana ' Menteri Prawoto, 
“dan Walikota Sjamsuridjal. 

Sehabis pertandingan oleh 
Walikota Sjamsuridjal dilaku- 
kan penjerahan piala hadiah 
NV. Olislaoger kepada | captain 

kes. Sisa Persidja, disertai se- 
buah karangan bunga dari per- 
kumpulan-olah raga BPM 

Perlu djuga dikabarkan, bhw 
tendangan pertama dilakukan 
oleh Wakil Perdana Manteri 
Prawoto, sedang selama tiga 

har: pertandingan2 diramaikan 
dengan musik dari AURI. 
Ant. 

DISDUALIFICATIE REGU 
VOLLEY BALL SSPD 

. DITJABUT 
Menjambung berita jang 

tentang keputusan Panitya Pe- 

njelenggaraan Competitie Volley 

Ball Jogjakarta untuk mendis- 
gualificeerd regu S.G.P.D.: 

menganggap tidak sjah segala 

pertandingan jang pernah dima- 

inkannja, maka setelah mende- II 

ngar pembelaan jang telah dike- 

mukakan oleh regu tersebut, dan 

mengadakan penjelidfkan lebih, 
landjut, Panitya! memutuskan 
mentjabut.kembali keputusannja 

Sisgualificatie atas regu S.G.P:D. 

(dan regu tersebut tetap “berhak 

'antuk . “meneruskan sPertandipg 
an dinale, 2 & 
  

   

  

ana 

Wah A Song in ' My : NG 
Technicolor —. 18 Th. 
  

PENGUMUMAN. 2 

wa mulaj pada tgg. 23 Feb. '53 
S.M.A. ',VISHNU” Bag. ,,C” 
pindah dari ' Gowongan Kidul 
“Kgedung SMEA. & S.T. 

II) ke Djl. Seraju No. 4 — (ge- 
dung S.M. IV). 
Harap jang 
maklum adanja. 
a/n Pengurus S.MLA. ,,VISHNU” 
Bag. , Ne 

: 3 Wk. Direktur 
(SIGID SUWANDHI). 
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SOBOHARSONO | 
Gua AS 
ANN BU 

  

  

Shelley WINTERS 
Richard CONTE 

Stephen MNALLY 
Charles BICKForD 

. Mex NICOL 
with L   

PE NGANT) 7N BARU JANG PENUH. 
| DENGAN TJITA2 KEBAHAGIAAN 

  

  

oryu PIADE : 

berlangsung : 

dan 

Dengan ini diberitahukan bah- | 

berkepentingan | 

  

  

    

menurut berita 
kedua wakil Australia dalam 

| komite itu tidak memeberikan 
kementar, — Ant, 

| OLYMPIADE TH. 1956 TI 
DAK DJADI DI AUS- 

 TRALIA? Si Terang 
Menurut berita AFP dari | TENNIS : 

Sydney, ketua Komite Olympi- | KEDUDUKAN  PERTAN- 
" ade Internasional, Avery Brun- 

dage telah menasehatkan kepa- 
da wakil2 Australia dalam ko- 

mite tersebut supaja menarik 

kembali permintaan untuk .me- 

DINGAN RENTETAN 
KRAMER — SEDG- 
MAN 15 — 15. 

dana Menteri Negara Bagian 
| Victoria telah ngenjampaikan 
undangan kepada Avery Brun- 
“dage untuk datang di Melbaur- 
ne. 
Brundage dalam suratnja ke- 

pada wakil2 Australia dalam 
Komite Olympiade Internasio- 

| nal, Hugh Weir dan Lewis Lux- 

lia, Frank Sedgman dengan 
2-6, 6-3, 6-4 dalam pertandi- 

oleh lebih kurang 3700 penonton. 
Dengan kemenangan Kramer se- 
medlam itu kedudukan idari ren-   
pemain baji aran 

15-15. |ton, mengatakan, bahwa bila : , Ta BINA 
undangan itu diterima maka | . Tea an na 
itu hanja untiik sekedar mem- | Jan Cari Ausirana 

Gregor telah menangan pert. 
beritahukan orang2 disana bhw 

Yakan lebih dihargaj bila penje- 
lenggaraan- pertemuan Olym- 
piade diserahkan sadja kepada 

lain negara. 
Oleh Brundage ditamhahkan- 

nja bahwa lain2 negara belaka- 
ngan ini menjatakan tidak ke- 

puasannja bila pertemuan Olym- 
piade 1956 tetap diadakan di 
Melbourne 

Mengenaj andjuran Brundage, 

melawan pemain. bajaran Egua- 
dor, Pancho Sigura dengan ang- 
ka 3-6, 6-4, 7-5. Kedudukan 
antara kedua pemain itu kini 
mendjadi 24-7 untuk kemena- 
ngan Segura. 

Dalam per tandingan double, 
pasangan Australia memperoleh 

kemenangan 7-5, dengan demi- 

kian kedudukan mendjadi 15 - 15. 
Ant. .   

“ 

rusa Ou NGESTI-PANDAWA" 
MAIN UNTUK AMAL. 

  

SELASA tanggal 24 Pebruari 1953 menghidangkan tjeritera 

, MUSTAKA WENI" 
Jang menjelenggarakan PANITIA PON III DAERAH. 

- 285-2 : 
SEN 

“MASIH SELALU ADA KESEMPATAN 
untuk melajani segala keperluan tjetak -mentjetak, mit- 

salnja : 

Blanco2 — Etiket2 
Staat2 — Bungkus? 

Kartjis2 — Kwitansi / bong 
Dli. keperluan tsb. diatas. ' - 

Pun pula menerima pekerdjaan memotong kertas menurut 
segala ukuran. 
Pekerdjaan tjepat dan ongkosnja-pun ringan. Untuk ke- 
perluan tersebut diatas guna kepentingan Djawatan/Kan- 
tor2 maupun Perusahaan/para peta, disediakan ker tas/ 

| tinta dari Luar Negeri. . , 

    

  

  
M enpnegu pesanan. 

| PERTJETAKAN “NEGCERP 
Kepatih an Tilp. 349 Jogjakarta. 5 

IE 2, PENGURUS. 

am... 

      
    
   

  

       

  

Perhatian 
Segala Umur. 

» TANAH - AIRKU NAN BEBAS" 
“Film RRT. jang terbesar — Berwarna " 1 
Berhubung waktu belum mengizinkan, maka, Ketidak 1 
untuk petang hari baru dapat diadakan mulai BESOK. 3 
284-2 |. HARI .INI HANJA MAIN 1 KALI,.DJ. 3 SIANG. $ 

  

AHLI N NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST $ 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 20 tahun ber: $ 
yraktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 
HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari hati sanubari 

Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 
pergian, promosi, pengadilan, Pe ag pertjintaan dan 

sebagainja. Consul Rp.10,—. Djuga ada sedia sepesial 
obatnja kurang tenaga en linu . Perempuan datang bulan 
tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). 
Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). 

Dj: itjara 8—1, 4—7. 3 jam bi jara , Hotel , GARUDA" 

Kamar No. 18 — Jogja. 
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Untuk Tuan dan 

anak Tuan 

Berlangganan Harian "Kedaulatan Rajat”, 

berarti Tuan memberi batjaan jang berharga 

pula bagi anak Tuan. Karena, para langga- 

nan Harian "Kedaulatan Ra'jat” Pn 

tiap Saptu madjalah “Kawanku” dengan 

pertjuma. 

Madjalah "Kawanku” adalah madjalah isti- 
mewa buat anak2. Redaksinja dipimpin oleh 
seorang guru jang berpengalaman: 

sadja Rp. 3,— 

  

P
a
 

S
A
 

Berlangganan ”Kawanku” 
| sekwartal (3 bulan). 

| | 
| 

i   
Tana UE TA Tata Usaha "K.R.” 

Tugu 42 — Jogja.     

    

   

ARP tersebut 

njelenggarakan pertemuan O- UP mengabarkan dari New 
iIympiade tahun 1956 di Mel-' York: bahwa pemain  bajaran 

Ne Amerika Jack Kramer telah: 
Sebagaimana diketahui, Per- | menggulingkan pemain Austra- 

ngan semalam jang disaksikan: 

tetan pertandingan antara kedua : 
itu mendjadi | 

    

    

@ 

kn “LUXOR 1 
BESOK MALAM: 

    

MALAM PENGHABISAN : 

BOMBA Dalam Film DOKUMENTER dari 

“ELEPHANT 
STAMPEDE" 

Teks INDONESIA — Bk. 

Perang Dunia Ke IL. 

“Fight 
For 
Peace" 

282-2 | Ag Al aa 

u 

Fa "KANG- GURU" 

    

  

MALIOBORO 19 — TLP. 103 
NE NA 

ak —— 

Maan aa Buku2 DALAM & LUAR NEGERI, 
Alat2 kantor & sekolah. 
Mesin2 tulis, hitung dan stencil (dapat me- 
njetensil 4 warna). 

a
n
 

a
n
n
a
 

g
a
n
 

    $ Balai terdjemahan: Bahasa  INGGERIS 
: Z DJERMAN 

si PERANTJIS 
5 BELANDA. 

: 217 c 2, #.scc.am.u ...... .. 

Bani didi MINI 

  

ACHLI ILMU FALAK (Occultist). 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan 
dan lain2. Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok 
dan berbukti, Rahasia tanggung dipegang .teguh. Kirim 4 
pertanjaan berikut NAMA dan UMUR. dalam satu envelop 
dengan poswesel Rp.10,— kepada: M. A,G.,, RAW AL. 
209 - 2. Kotakpos 170 — Bandung. 
  

  

TERIMA KASIH. 
Kami utjapkan kepada semua pembesar, sangk. keluarga, 

handai-taulan dan lain2, untuk “segala” "perhatian, sumba- 
ngan tenaga, fikiran dan sebagainja, - ada wak 1 mening- 
galnja suamijajah kami : 5 

R. PRINGGODIREDIO 
pensiunan Ass.- Wedono Butuh di Kutoardjo pada tanggal 

19 Pebruari 1953. 

Keluarga : 

    

Jang berduka tjita : 

Mr. Soemarsono 

  

      

    

  

    
               

  

Soetrisno R.A. PRINGGODIREDJO 
Soedarjono 

Siti Hartati. 2795-2. 8 

Ca 

LELANG KAJU. 
| Kepala Daerah Hutan Ngawi, pada hari 

| Djum'at tanggal '27-2-1953 mengadakan 

| lelangukaju 

| | ' 1197 M3 KAJU PERKAKAS 

640 SM KAJU BAKAR. 

bertempat di Gedung C.H.T.H. Jogjakarta. | 

Fs , ” $ 5 | 

Lelang dimulai djam 9.. 

216-2 

  

  

       

    
NN IA AN Bapan pasa ea TIDA   AN Sa8eLumnya minum INI ANGGUR 

    

TAMBAH DARAH 
SAKIT PINGGANG LI 

4 PENJAKIT KELEMAHAN” AI 
: 1 BIKIN KUAT GEGINDJEL . IL 

BISA BELI DIMANA2. 

SEBAGAI PEDANG BAGI SEORANG SAMURAI! 
Kaum djantan jang gemar dengan plesiran lambat-laun 
tenaganja djadi banjak berkurang. Makin ada umur, makin 

lemah dan djompo. 
Rupanja sudah mendjadi Kodrad Alam, bahwa sesuatu itu 
ada penolongnja. Berkat akal budinja seorang achli dapat- 
lah .dibuatnja sematjam obat minum jalah.: 2 

ANGGUR OBAT KUAT SOM-YONG 
ujap ,MATAHARI” , 

Dengan meminum Anggur SOM YONG ini, jang chasiat- 
nja sebagai HEKMAT jang mandjur dapat menolongnja 
seorang djantan lemah dan djompo mendjadi bertenaga la- 
gi. Mata jang sudah lamur djadi bertjahaja lagi dan 
urat2 jang sudah kendor djadi kembali kekar, Bagai orang 
biasa jang minum Anggur Som Yong ini, bolehlah bang- 
gakan dirinja sebagai seorang Kesatria jang gagah perka- 
sa! Tak perlu lagi kiranja dengan segala matjam ,,tang- 
kur” jang tak berguna! ' 

Perhatikanlah: Anggur SOM YON & 
tjap SINAR MATAHARI”. 

     

    

  

Pusat Pendjual: 
Rumah Obat YEN AY — Petjinan 130 — Malang.  273-2 
    

  

    

  

  
      

LT 
  

SAKANNYA. 

NANI BELUM BERPENGALAMAN, KINI #16 
IA SEDIH DAN KETJEWA MELIHAT SUA" #Nit-& 
MINJA TA" BERNAFSU MAKAN MA- 

  
  

  
          

     
     
     

  

     
     

1BUNJA MENGERTI DUDUKNJA 
PERKARA, MENASEHAT KAN NANI 
MEMASAK DENGAN DELFIA.      

  

"SUNGGUH DJEMPOL MASAKAN: 
MU, NAN! SEDAP BENAR AKU 
MAKAN SEKALI INI!” 

ig Mae Sabat 53 
KAS SA IS 

#5 Buatan Unilaver 

  
    

         

               

  

SATA 
.. Yyp ,KEDAWPATAN KAKJAT" 1522528014, 

BA De Seda ka edi kaan Ia BG BAAK EA NIAS NE      


