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Soal beras dan ban 
mahan dibitjarakan 

. Pewan Menteri telah menga- 

sidang mingguannja, jang 
Sato. dari djam 17.00 

sampai 22. : 

p0r"100:00 ton beras dar 

etandputn ja Dewan Menteri 
lah membitjarakan soal dja- 

peraturan baru tentang 
pembajaran bukti indusemen 
untuk barang? import, jang di- 
keluarkan . pada tanggal 23 
Djanuari 1953. 

Mengenai soal ini kepada para 
Menteri telah diberikan kesem- 

. patan untuk  menindjau lebih 
jauh soal ”rechvaardiging” se- 
Gara financieel-economisch de- 
ngan beberapa djenis barang? 
jang dulu dimasukkan kegolo- 

“tetapi kemudian telah 
Rin — chkan kegolongan B I. De- 
1 “Sdjelaskan oleh @juru- 
bi abinet. 

en djuga telah menjetu- 
dju rantjangan Peratu- 
ran tah mengenai pero- 
bahan beberapa pasal dari Reg- 
“lemen Dewan? Perumahan, jang 
tertjantum dalam Stbl, 1948 no. 
33 itelah dirobah 
dan ditambah, jang terachir de- 
ngan Staatsblad 1948 no. 217. 

Achirnja Dewan Menteri te- 

lah membitjarakan pula soal 
keamanan dalam negeri, didalam 
hal mana Menteri Pertahanan 

“ad interim telah memadjukan 
workingpapernja. Dan kini wor- 
kingpaper itu akan dipeladjari 
lebih djauh oleh para Menteri 
lainnja untuk membitjarakan 
kembali soal keamanan ini se- 
bagai suatu atjara chusus dari 
sidang Dewan Menteri j.a.d. Ant, 

PENGANGKATAN PA- 
DA PERGURUAN 

) TINGGI 
H.M.J. Dazert, apotheker pada 

N.V. Pharmacie Handelsvereni- 
ging J. van Gorkom & Co di Se- 
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Disamping itu dibatjakan oleh 
ketua keterangan2 tertulis dari 
saksi2 Mr, Tilenius Kruythoft 
dan Dr. Kirsch, keduanja bekas 
sekretaris Sultan Hamid II dan 

| jang kini ada di Nederland. Oleh 

ketua sidang. dan oleh hakim2 
lainnja ditanjakan kepada ter- 
Gakwa soal2 sekitar surat2 jang 
dikirimkannja dalam permula- 
an tahun 1950 itu kepada Ratu 
Jullana, Wan Mook dan djuga 
kepada isteri terdakwa tentang 
pendirian terdakwa mengenai 

pengakuan “kedaulatan oleh Ne- 
derland terhadap Indonesia. 
| Sidang akan dilandjutkan la- 

' hari Rabu tg. 11 Maret jang 

Kan keterangan2 dari Overste 
Daan Jahja jang diadjukan se- 
bagai saksi dalam perkara Sul- 
-tan Hamid itu. 

Turunan surat jang dikirim 
oleh terdakwa Sultan Hamid ke- 
pada bekas 'letnan gubernur 
djenderal Belanda di Indonesia 
Van Mook jang dikirimkan da- 
lam bulan Djanuari 1950. (pada 

waktu itu Van Mook sudah ada 
di Amerika Serikat), 
pula turunan surat terdakwa 
kepada Ratu Juliana tg. 5 Ma- 
ret 1950 dan turunan surat ter- 
dakwa kepada isterinja tanggal 

2-3-1950. Jg semuanja disusun 
oleh terdakwa dalam bahasa Be- 
landa, dibatjakan oleh ketua si- 

dang dan panitera Mahkamah 
Agung dalam sidang hari Sabr. 
tu itu Terdakwa La te-      

mulai Mabre 1 Pebruari anne 
untuk sementara diangkat seba- 
gai dosen luar biasa istimewa 

untuk memberi peladjaran dlm. 
mata peladjaran Kimia Farmasi | 
organik dan Kimia Farmasi 
anorganik, pada Fakultet Ke-i 
dokteran, Kedokteran Gigi dan 
Pharmsacie di Djakarta: Ir. J.G 
Idema, insinjur pada Laborato- 
rium Technische Hygiene dari 
Kementerian Kesehatan di Ban-. 

dung, terhitung mulai tanggal. 

1-9-1952 s/d 31-7-1953, disamping 
Gjabatannja jang tersebut diatas 

untuk sementara diangkat se- 
bagai dosen luar biasa 
mata peladjaran Ilmu Pertanian 
pada Fakultet Pengetahuan Teh- 
nik di Pandung: Njonja L.C. 

Leeman - La'oh terhitung mulai 
tanggal 1 Djanuari 1953 untuk 
sementara diangkat dosen. luar 
biasa dalam mata peladjaran | 
membuat illustrasi pada Balai 
Pendidikan Universitet untuk 
Guru Seni Rupa dari Fakultet 
Pengetahuan Tehnik di Bandung. 

Ta Ant. 

  

dalam | 

» persodnilijk, kata Ha: 
mid. 

Dalam tanja-djawah kemudi- 
an antara ketua dan para ang- 
gota Mahkamah dengan terdak- 
wa, maka terdakwa Sultan Ha- 
mid menjatakan, . bahwa surat 
jang dikirimkannja kepada Ra- 
tu Juliana dalam bulan Maret 
1950 itu adalah dimaksudkan se- 
bagai surat persoonlyk semata2 

untuk minta bantuan persoon- 
Iyk dari Ratu Juliana. Dengan 

surat itu ia tidak bermaksud 
untuk minta bantuan pemerin- 
tah Belanda. 
Dinjatakan - oleh terdakwa 

Sultan Hamid, bahwa surat mu- 
la-mula jang hendak dikirim- 
kan olehnja kepada Ratu Julia- 
pa itu antara lain memang ber- 

“Isi, supaja kepada pemerintah 
Amerika Serikat dan pemerin- 
4 tah Inggeris diminta dengan sa- 
ngat supaja memberikan | ban- 

- tuan, tapi kemudian bagian su- 

rat kepada Ratu Juliana 
berisi minta pertolongan Kepa 

da pemerintah Amerika dan 
Inggeris itu ditjorek oleh ter-   

  

Mr. Sunario : 
  

Perang bil tidak perang 
Banjak tergantung pula pada sikap 
negara2 Erspah 

R. SUNARJO, wakil ketua 
mengenai penggantian Stali 

Barat dan A-A 
Seksi Luar Negeri Parlemen, 

n oleh Malenkov sebagai Per- 
dana Menteri Sovjet Uni, jang diumumkan hari ini. menerang- 

kan pendapatnja sbb.: 

Menurut Sunarjo, Stalin me-   
ti nganut suatu politik luarnegeri 

(terutama terhadap USA) jang 
tidak dapat memberi kepastian 
mengenai masalah ,,perang atati 

tidak”, tetapi jang telah terbuk- 
ti ialah bahwa sampaj pada me- | 
ninggalnja Stalin, perang dunia 
'ke-III tidak terdjadi, walaupun 
perang dingin telah dilakukan 
bertahun2, dan sekalipun soal 
»tidak terdjadinja perang dunia 
ke-III”, itu banjak pula tergan- 
tung pada sikap negara2 Eropah 
Barat serta negara2 Asia dan 

Arab. 
Dengan digantinja Stalin oleh 

Malenkov, Mr. Sunarjo berpen- | 

dapat, bahwa soal perang atau 
tidak masih tetap merupakan | 
soal jang tidak pasti. Tetapi 
mengingat besarnja kekuasaan 
seorang P.M. 
maka kinipun belum dapat di- 
tentukan apakah politik luar 
negeri Sovjet akan selalu tetap 
sedjalan dengan politik jang 

dianut Stalin, terutama pula 

mengingat akan sifat politik 

Presiden Eisenhower jang lebih 

tegas dari pada politik Truman, , 

demikian Sunarjo 
gaskan pula, bahwa dim meng- 

.hadapi soal perang, atau tidak 

itu, kini sikap n oglra2 Eropah: 

Barat dan neg . l 

Arab akan lebih penting dari 

jang sudah2. — Ant. 

“di Sovjet Uni- 

jang mene- 

Rp. 150.000,— 
Untuk korban bandjir 
Atjeh - Tapanuli. 

Menteri Sosial Anwar Tjokro- 
aminoto telah menjerahkan ke- 

pada utusan2 Panitia Penolong 
Bahaja Bandjir di Atjeh-Tapanu 
li Mr. TM. Hasan, J. Mulia 
Panggabean dan Amelz “uang 
sedjumlah Rp. 150.000,— seba- 

gai sokongan dari Jajasan Dana 
Bantuan untuk menolong para 

penderitaan bentjana bandjir 
di Atjeh dan Tapanuli. — Ant. 

  

DUTABESAR INGGERIS 
BARU 

Sir 
. datang tgl. 10 Maret, 

Sir Charles Morland jang oleh 
Pemerintah Inggeris. diangkat 
mendjadi dutabesar Inggeris di 
Djakarta ditunggu kedatangan- 
nja di Tg. Priok tanggal 10 Ma- 
ret jang akan datang ini de- 
ngan menumpang kapal laut 
'KIP.M, ,Jan Van Riebeeck” da- 

ri Singapura. 
Sebagaj diketahui Sir Charles 

Charles Morland 

  
Asia serta $ Morland menggantikan D. Ker- 

mode sebagai dutabesar Ingge- 
'ris di Indonesia. — Ant. . 

demikian | 

Hara Sabtu pagi Mahkamah Agung as pimpinan Mr. 
Wirjono dan dergan susunan anggota "hakim seperti dalams 

sidang? jang lalu, untuk keempat kalinja mengadakan sidang- 
nja untuk mengadakan pemeriksaan terhadap perkara Sultan 
Hamid IL. 'Harj itu didengar keterangan saksi? sekretaris De- 
wan Menteri Mr, Abdul Wahab Surjoadiningrat, 
lalu-lintas Untung Margono dan dua orang agenspolisi lainnja 
sekitar saat achirnja sidang kabinet tg. 24 Djanuari 1950. 

perkembangan2 di Indonesia be- | 
berapa bulan sesudah dilakukan ' 

untuk tidak menjebut soal ter- 
' sebui dalam 
| 

kah datang untuk mendengar- | 

| dapatnja di Indonesia akan tim- 

  

jang 

“dan Van Mook dimintakan ban- 
Apa oleh terdakwa dalam su- 

HARIAN 

  

. minta bantuan 
Ne eerika daa Inggeris 

' Sidang dilandjutkan tgl. 1 Maret 

kepala polisi 

dakwa dan surat jang betul? di- 
kirimkan kepada Ratu Juliana 
itu tidak memuat bagian itu, , 

Terdakwa atas pertanjaan ha- 
kim Tirtawinata (? red.) ham 
Sabtu itu menjatakan, bahwa 
ia bertindak demikian itu, kare- 
na ja berpendapat, bahwa per- 
mintaan pertolongan kepada pe- 
merintah Amerika Serikat dan 
Inggeris itu adalah tindakan 
pengchianatan terhadap peme- 
rintah RIS pada waktu itu. Ka- 
rena itu kepada ' sekretarisnja, 
Ir. Tilenius  Kruythoff, pada 
waktu itu ja memerintahkan 

suratnja kepada 
Ratu Juliana, 

Dalam surat2?nja kepaaa Ra- 
tu Juliana dan bekas letnan gu- 
bernur djenderal Belanda Van 
Mook.itu dinjatakan pula oleh 
terdakwa Sultan Hamid, bahwa 

“pada waktu itu menurut pen- 

bu! perang saudara dan chaos”. 
Dinjatakan dalam surat terse- 
but, bahwa pendapat demikian 
itu didasarkan atas kekatjauan 
diberbagai bagian Indonesia dan 
bahwa pemerintah RIS pada 
waktu itu tidak berkuasa untuk 
mempertahankan dasar2nja. Di- 

njatakan pula dalam surat ter- 
sebut, bahwa Republik Jogja 
dengan tjara2 jang tidak sjah 
berusaha membubarkan nega- 

ra2 lain dan dengan demikian 
Undang2 Dasar RIS tidak di- 

Hanuman 

  

an 3: 

sama2 dengan polisi dai lintas, 
Saksi terangkan, bahwa pendja- 
gaan polisi lalu-lintas itu ia. 
ingat benar diminta oleh P.M, 
Hatta (ketika itu) karena dja- 

lannja kendaraan2 pada waktu 
sidang kabinet berlangsung, me- 
rupakan gangguan. 
Menurut saksi, sidang kabinet 

tgl. 24 Djanuari 1950 itu, ada- 
lah sidang ke-7 dari kabinet 
RIS. Sidang pertama kabinet 
RIS terdjadi dalam bulan Dja- 
auari 1950 itu djuga, dan me- 
nurut ingatan saksi, pada wak- 

Uu itu sidang kabinet dilakukan 
2 kali seminggu. 

Ketua: Menurut tjatatan, pada 
Igl. 2 Pebruari sidang kabinet 
ke-8 berlangsung dari djam 
17.00 sampai djam 18.30, djadi 
kurang daripada biasanja. . Apa 
itu betul ? 

Saksi: Betul, karena pada 
harj itu (tgl. 2-2-1950) Presi- 
den Sukarno akan tiba kembali 
dari India: ketika itu para Men- 
terj dipersilahkan mendjemput- 
nja di Kemajoran. Menurut sak- 

lesai dalam sidang kabinet tgl. 
2-2-1950 itu, dilandjutkan pada 
hari berikutnja. 'jakni tanggal 
3-2, Mulai djam 16.00 sampai 
18.30. 5 

Atas pertanjaan ketua selan- 
djutnja saksi menerangkan, bah. 
wa menurut tjatatan, pada si- 

dang Dewan Menteri tgl. 24 Dja. 
nuari 1950, terdakwa Hamid 
ada, sedangkan Sultan Hameng- 
ku Buwono (Menteri Pertaha- 
nan) tidak hadir. Pada sidang 
Dewan Menteri tgl. 2 Pebruari 
1950, kedua2-nja hadir. (Hamid 
Gan Hamengku Buwono). Pada 

samping atjara2 kabinet, diba- 
tjakan statement Pemerintah 
Pasundan tentang terdjadinja   indahkan. Kepada Ratu Juliana 

3 a memberikan ban-- 
tuannja, supaja Indonesia seba- 
gai jang dikatakan terdakwa 
dalam suratnja itu, tidak akan 
binasa. 

Atas pertanjaan-hakim, me- 
ngapa ia sebagai anggota De- 
wan Menteri RIS pada waktu 

itu minta pertolongan dari luar 
dan tidak mengadjukannja ke- 
pada Presiden Wakil Presiden 
atau kabinet, terdakwa mendja- 
wab, bahwa pada waktu itu ia 
merasa, bahwa dalam usahanja 

untuk -mempertahankan negara 
RIS atas dasar federalisme ia 
berdiri sendiri dan ia berpenda- 
pat, kalau minta perhatian ang- 
gota2 pemerintahan RIS lain- 
nja tentu ia tidak akan berhasil. 

Atas pertanjaan lain sterdak- 
wa mendjawab, bahwa sampai 
sekarang ia masih mendjabat 
sebagai adjudan Ratu Juliana 
dan menurut pendapatnja dja- 
batan adjudan Ratu Juliana itu 
adalah djabatan ' kehormatan 
semata2 dan bukan djabatan 
politis. 

Djalannja sidang. 

Pukul 09.00 saksi mr. Abdul 
Wahab Surjoadiningrat, sekre- 
taris Dewan Menteri Republik 
Indonesia, sesudah disumpah se- 
tjara agama Islam serta sesu- 
Gah menerangkan, bahwa ia ti- 
dak mempunjai hubungan keke- 
luargaan dengan terdakwa, dju- 

ga tidak pernah makan gadji, 
menerangkan atas pertanjaan 
ketua, bahwa menurut tjatatn 
jang dibuatnja, sidang Dewan 
Menteri pada tg, 24 Djanuari 
1950 berlangsung mulai djam 
Yi.20 dan berachir djam 22.00. 

Atas pertanjaan ketua, apa- 

kah kiranja tjatatan jang dibuat 
pada waktu itu tidak keliru, 
saksi menerangkan, bahwa se- 
sudah terhadap dirinja (saksi) 
dilakukan pemeriksaan pendahu. 
luan oleh kepala Reserse Pusat, 
Sosrodanukumo, saksi telah pe- 
riksa lagi arsip  disekretariat 
Dewan Menteri: dalam tjatatan2 

mama tertulis bahwa sidang ha- 
ri itu berlangsung mulai djam 
17.20 — 22.00. Ditambahkan oleh 
saksi, bahwa melihat banjaknja 
soal2 jang mendjadi atjara ra- 
pat hari itu, maka sudah sepan- 
tasnja sidang tersebut memakan 
waktu beberapa djam. 

Ketua: Bagaimana ' aturan 
pendjagaan jang dilakukan oleh 
polisi lalu-lintas pada waktu2 
diadakannja sidang Dewan Men- 
teri ? Dan apakah pendjagaan 
itu dilakukan sampai sidang 
berachir ?. $ 

Saksi: Biasanja pendjagaan 
polisi dilakukan sampai sidang 
berachir, dan tjaranja ialah me- 
njetop kendaraan2 mulai dari 
depan stasion Gambir,  djalan 
jang menudju Pedjambon sam- 

pai keudjung Djl. Pedjambon di- 
dekat Kementerian Luar Negeri. 

Ketua: Apa saudara selalu 
lihat sendiri dan memperhatikan 
Peng eaan polisi lalu-lintas 
tu ? 
Saksi : Pada hari itu saja ti- 

dak ingat lagi, tetapi biasanja 
saja jang pulang paling achir,   

“Giperbintjangkan oleh MAAN Abe 

penjerbuan oleh Apra terhadap 
Bandung tgl. 23 Djanuari 1950: LS 
Mr. Husin : .Apa stat 

Saksi: Hanja dibatjakan sa- 
dja. 

Djaksa. Agung: Apa selain 

Juliana : 

"kan. 

sidang kabinet tgl. 24-1-1950 di- k- 

Nie perhatikan wadjah Mente- 

UMUM 

ever DR. BAHDER 
8... DJOHAN 

Membuka perpustaka- 
an India. 

: Dengan mendapat perhatian 
besar dari wakil2 perwakilan 

Iasing di Djakarta, orang2 ter- 
'kemuka dan wakil2 masjara- 
kat India di Djakarta malam 
/Achad dikantor Djawatan Pe- 

'nerangan Kedutaan Besar In- 
| dia di Djl. Merdeka Utara di- 

(adakan upatjara pembukaan 
'perpustakaan- Djawatan Pene 
rangan India Peresmian pem- 
bukaan perpustakaan India itu 
dilakukan oleh Menteri PPK 

Dr. Bahder Djohan dengan 
“Menggunting pita dipintu rua- 
ngan perpustakaan. 
Sebelum itu atas perminta- 

an Duta Besar India, Bhagwat 
Dayal, hadirin mengheningkan 
tjipta sebentar untuk menghor 
mat arwah Dr. Darmasetiawan, 
Sekretanis  Djenderal Kemen- 
terian Luar Negeri, jang telah 
meninggal dunia dirumah sa- 
Ikit umum pusat. — Ant. 

'3 NJONJA INDONESIA 
, Tersangkut dalam so- 

al selundupan. 

  

sia, jakni njonja? : B. S., L. H. 
dan P., kini sedang berada da- 
lam urusan polisi dan terhadap 
mereka kini sedang dibuat pro- 
Ses-verbal karena dituduh ter- 
sangkut dalam pertjobaan pe- 
ngiriman barang2 setjara tiada 
izin keluar negeri. 

Mneurut djuru bitjara kantor 
besar polisi Djakarta Raya, njo- 

si, pembitjaraan jang belum se- Knja2 itu dituduh pada tgl. 11-2 
jang lalu telah mentjoba menje- 
lundupkan dengan kapal ,,Van 
Riemsdijk” jang akan berang- 
kat ke Singapura Rp. 19.669,— 
ulang logam, 507 potong kain 
batik dan 43 pasang ,,klom geu- 
lis”. Pada waktu pembeslahan 
barang2 jang ditjoba diselun- 
dupkan itu dilakukan, pihak 
berwadjib belum mengetahui si- 

pa pemilik2-nja, dan baru da- 
(pat diketahui kemarin sebagai 
hasil penjelidikan jang dilaku- 

Pemeriksaan masih dilan- 
djutkan. — Ant. 

z   

ri2 jang hadir dalam sidang ka- 
“binet. 

Atas pertanjaan hakim Husin, 

si Mr. Abdul Wahab selan- 
tnja . menerangkan, . bahwa-: 

otulen sidang Dewan Menteri 
disiapkan oleh 5 orang penulis 
tjepat, kemudian sesudah ia pe- 
riksa ia sjahkan dan tanda-ta- 

Sa   pendjagaan polisi lalu-lintas ada 
pendjagaan keamanan lainnja ? ! 

Saksi : Saja sering lihat- ada 
pendjagaan keamanan disam- 
ping pendjagaan lalu-lintas. 

'Djaksa Agung : Apa saudara 
lihat dan perhatikan wadjah 
terdakwa pada waktu sidang 
tgl. 24 Djanuari 1950 ? 

»gani. Djangka waktu notulen2 
itu diberikan kepadanja sesudah 
dibuat bersama oleh 5 penulis 

tjepat ialah biasanja 3 hari se- 
sudah sidang. 

Mr. Husin: Apa saudara ma- 
sih ingat terdakwa - hadiri ra- 
pat tg. 24-1-1950 sampai sele- 
sai ?   Saksi:  Biasanja saja tidak (Bersambung hal 4). 

  

Dr. Darmasetia 

Darmasetiawan, 

didalam usia 42 tahun. 

Setelah mengalami sedjak be- 
berapa waktu ini sakit gegin- 
djel (nierziekte) dan hati (le- 
ver), ia pada tanggal 27/2 jl. 
telah dirawat lagi dirumah sa- 
kit karena mendapat serangan 
usus-buntu (blindedarm). Ke- 
mudian timbul pula sesuatu 
komplikasi, sehingga achirnja 
walaupun tjukup mendapatkan 
rawatan dan bantuan dari dok- 
ter2 jang terkemuka, pada sore 
tgl. 7/3 jl., Dr. Darmasetiawan 
telah meninggal dunia. 

Riwajat hidupnja 
Dr. Darmasetiawan. 

Dr. Darmasetiawan dilahir- 
kan di Manggabesar, Djakarta, 
pada tanggal 3 September 1911. 
Ia adalah putera jang kedua 
dari keluarga Notohatmodjo. 

Ia meninggalkan isteri dgn 
2 orang anak jang masih ketjil, 
jaitu seorang laki2 dan seorang 
perempuan. 
Dimasa Republik, Dr. Darma- 

setiawan telah duduk sebagai 
Menteri Kesehatan dalam 'keti- 
ga kabinet Sjahrir. 

Didalam tahun 1948 ia mela- 
kukan tugas untuk R.I. di Dja- 
karta selaku wakil dari Hatta, 
jang diwaktu itu disamping 

Wakil Presiden berkedudukan 
pula sebagai Perdana Menteri. 

Dr.  Darmasetiawan 
menjertai 
K.M.B. di 
1949. : 

Setelah R.I.S. berdiri, mula2 
Dr. Darmasetiawan bekerdja 

sebagai penasehat pada Kemen- 
terian Luar Negeri dan kemudi- 

an ia diangkat mendjadi Sekre- 
taris . Djenderal - kementerian 
itu, menggantikan Mr. Ichsan. 
Djabatan ini dipegangnja sam- 
pai sa'atnja meinggal dunia ke- 
marin sore itu. 
Dalam djabatannja sebagai 

Sekretaris - Djenderal Kemente. 
rian Luar Negeri ia telah bebe- 
rapa kali diutus keluar negeri 
untuk mewakili Legian In- 
donesia, 

djuga perundingan2 
Den Haag ditahur     biasanja pulang saja itu ber- Djenazahnja Ba ke- 

Lambaga K ebudaiaan 3 K an bataviaasch Ge 

ji: 

telah | 

yan Cuntian en Watanschap 

wan meninggal 
dunia 

Dikubur tg 8/3 di Karet Djakarta 
ADA djam 15.40 sore Sabtu tanggal 
ninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta, Dr. 

Sekretaris-Djendral Kementerian Luar Negeri 

7/3 -1953 telah me- 

kubur pada djam 12.00 Achad 
kemarin di-taman perkuburan 
Karet Djakarta. 

Sedjak kemarin malam di- 
tempat kediamannja di Djalan 
Geredja Theresia telah datang 
ta'ziah keluarga, kawan? dan 
kenalannja, diantaranja Mente- 
ri2, bekas2 Menteri dan dari 
kalangan Korps Diplomatik. 

Adalah tadinja direntjanakan, 
bahwa djika Dr. Darmasetia- 
wan: telah keluar dengan sela- 
mat dari rawatan pada RSUP 
itu, ia akan berangkat ke New 
York untuk menghadliri sidang 
umum PBB selaku - wakil Men- 
teri Luar Negerj Mukarto. 
Ant. 

  

LN. PALAR : 

USA DAN SOVJET SU 
PAJA BERUNDING 

Wakil tetap Indonesia di PBB 
L.N. Palar jang bitjara dalam 
Panitia Politik PBB pada hari 

Djunat jang lalu, telah menje- 

rukan supaja diadakan pertemu- 

an diantara Amerika Serikat 

dan Sovjet Uni sebagai dua ne- 
gara besar jang memegang pim- 
pinan dunia sekarang ini, seba- 
gai suatu usaha untuk mengu- 

rangkan ketegangan internasi- 
onal, Palar mengusulkan, supaja 

pertemuan diantara kedua ne- 

gara tersebut diandjurkan dgn. 
resmi oleh sidang umum PBP. 
Demikian AFP dari New York, 

RASPUTIN ABAD 20   Seorang pegawai tinggi di 
Atjeh jang diberi gelar oleh 
penduduk ,,Faruk” Kutaradja 

atau Rasputin abad 20 kini 
menggemparkan masjarakat A- 
tjeh. Ia telah tjemarkan sekira 
336 orang gadis sutji, Orang2 
dibawahannja, ia seorang pe- 
gawai tinggi, dan siapa sadja 

jang berhubungan, mendjadi 
korban. 

Berita lengkapnja kita muat 
besok, 

  
Indonesia 
"ootachap 

pen” 
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Tiga njonja bangsa Indone-' 

   
       

memegang eng 

  

gal dunia tanggal 5 

arkan sesudah rapat tersebut, 

dikatakan pula pengangkatan2 
Molotov, Bulganin dan Kagano- 
vich mendjadi wakil2 perdana 
menteri. Disamping djabatan ini, 
Molotov mendjadi Menteri LN 

GEORGE MALENKOV 

menggantikan Andrei Vishinsky 
jang kini djadi wakil tetap Sov- 

jet Uni dalam PBB, Bulgannin 
Gjadi menteri pertahanan, 
kil menteri djenderal Zhukov. 
Kementerian Keamanan Ne- 

gara dan Kementerian Dalam 
Negeri dilebur mendjadi satu, 

| dinamakan Kementerian Dalam 

| Negeri dan menterinja diangkat 

marsekal Beria. 
Pengangkatan? lainnja. 

Dalam Presidium Dewan Men. 
teri selandjutnja akan duduk 
Presiden Dewan Menteri dan 
wakil presiden2 pertama. Presi- 

den dari Presidium Sovjet Ter- 
tinggi Sovjet Uni jalah K.H: Vo- 
roshilov untuk menggantikan 
N.M, Svernik, 2 
Dalam komunike-jang dikutip 

oleh Tass selandjutnja dikata- 

kan, bahwa adalah perlu un- 
tuk melebur Presidium dan Bi- 
ro 'Presidium ' Dewan Menteri 
mendjadi satu organisasi jang 
akan dinamakan Presidium da- 
ri Dewan Menteri2 Sovjet Uni. 

Anggota? Sentral Komite. 
Presidium dari Sentral Komi- 

te Sovjet Uni akan terdiri dari 

10 anggota dan 4 tjalon anggo- 

ta. Anggota2nja adalah Malen- 
kov, Beria, Molotov, Voroshilov, 
Krushev, Bulganin, 
vitch, Mikoyan, Sabourev dan 
Pervukhin — tjalon2 anggota 
jalah, Shvernik, Ponomarenko, 
Melnikov dan Baguirov. 

Nikolai Sverrik, bekas presi- 
den Presidium Sovjet Tertinggi, 
jang digantikan Voroshilov, di- 

angkat djadi ketua Dewan Pu- 
sat Serekat2 Sekerdja Sovjet, 
menggantikan Kutnetzov. 

Reaksi? terhadap susnan 
pemerintah baru, 

Kalangan2  dimarkasbesar 
PBB hari Sabtu jl. mengatakan 
bahwa “pengangkatan Vyache- 
slay Molotov mendjadi menteri 
luar negeri baru Sovjet Uni itu 
membenarkan kesan2, . bahwa 
Andrei Vyshinsky selama wak- 

tu2 jang lampau ini "hanja men. 
Ajadi kepala nominal sadja” da- 

ri kementerian luar megeri 

Sovjet. 
Oleh sebab itu, kata kalangan 

tadi, dalam bulan? jang ebi 

  

  

DIADILINJA “SULTAN 
HAMID 

Adalah kesalahan 
Belanda. 

,Bahwa Sultan Hamid seka- 

rang diadili itu, adalah kesala- 
han kita. Kita sudah mendjadi- 

kannja sultan dan membuat dia, 
pertjaja akan maksud2 kita utk. 
mendjadikan.. Hindia Belanda 
dahulu mendjadi Statenbond”. 
Demikian tadjuk rentjana 
»Haagse Post" mengenai pro- 
ses Sultan Hamid, 

Harian tersebut seianajutnja 

mengatakan : ,/Sesudah kita di- 

tengah djalan berputar haluan 
dan tiba2 menerima pemerinta- 
han terhadap mana kita telah 
bersumpah untuk tidak menga- 
kuinja, kita terlantarkan Ha- 
mid”, 

Harian itu iebih landjut me- 
ngakui, bahwa ada tanda2 
orang hendak mengadilinja de- 
ngan tjara jang adil artinja de- 
ngan memperhatikan pula kea- 

daan2 jang menggambarkan ke 
njataan2, Kini. masih terlalu tje 

pat untuk mengemukakan pu- 
tusan mengenai hal ini, tapi 
sampai kini dapat ditarik ke- 
simpulan bahwa pemerintah In- 
donesia menundjukkan pengli- 
hatannja Pa 
Demikian ,Haagse Post” jang 

mengachiri tulisannja itu de- 
ngan harapan hendaknja proses 
Hamid itu “akan berachir baik 
guna pengertian dan hubungan 
antara Nederland dan Indones 
sia dimasa jang akan datang,   “   

wa- | 
| katan perang 

| 
| 

   

  

       
   
   

Dalam komunike jang dikelu- ' 

  

  Kagano- | 

        

  

    

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ......... Rp. ll.— 

Etjdran ......... 0.60 1 
mama 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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jang terachir. 

datang ini tidak diharapkan 
akan terdjadinja perobahan2 
besar dalam politik luar negeri 

Sovjet Uni. 
Kalangan2 PBB seterusnja 

menjatakan bahwa mereka ti- 
dak heran Georgy Malenkov di- 
angkat mendjadi perdana men- 
teri. Mereka sebaliknja sangat 
tertarik perhatiannja, bahwa 
Marsekal Voroshilov menggan- 
tikan Nikolai Shvernik, sebagai 

presiden, 
London : Politik Sovjet 

tak : akan mendadak 
berganti. 

Berbagai anggota parlemen 

Inggris dan bekas menteri2 da- 
lam kabinet Buruh menjatakan, 

bahwa penggantian Stalin itu 
tampaknja sudah beberapa la- 
manja dipersiapkan dengan tili- 

ti dan bahwa pengganti2nja su- 
dah beberapa waktu lamanja 
menduduki tempat2 penting. De- 

ngan demikian maka diduga 
bahwa dalam politik Sovjet tak , 
akan terdjadi perobahan2 jang 
mendadak. 

Kata kalangan di London tadi 
seterusnja, untuk sementara ini | 
pemimpin Komunisme dunia ia- 
lah Mao Tse Tung. 
Kalangan2 Perantjis jang ber 

kuasa mengemukakan, bahwa 
diberikannja kekuasaan2 jang 
lebih besar kepada menteri ang- 

jang baru, ialah 
Marsekal Nikolai Bulganin, me- 
rupakan Suatu tanda bahwa 

  

MOLOTOV 

Menteri L.N, Sovjet. 

tampaknja perang dingin tidak : 
akan berkurang. 
Akan tetapi pengangkatan 

Marsekal Grigory Shukov men- 

djadi wakil 
perang itu mungkin dapat mem- 
punjai akibat baik terhadap hu- 
bungan antara negara2 Barat 

| dan Timur, 

  

menteri angkatan | 

  
1 

| 
| 

| 

  

  

MALENKOV PENGGANTI STALIN 
MOLOTOV MENDJADI MENTERI L.N. 

M, MALENKOV telah diangkat mendjadi Perdana Menteri 
Sovjet Uni untuk menggantikan Juset Stalin jang mening- 

5 Maret janglalu, Pengangkatan Malenkov ini 
diputuskan dalam rapat Sentral Komute Partai Komunis dan 
Dewan Menteri? serta Presidium Sovjet Tertinggi Sovjet Uni 20 
djam setelah Stalin menghembuskan nafasnja 
(Riwajat hidup & perdjuangan Malenkov lihat halaman 3 - red). 

  

DIKUBUR HARI INI 
Upatjara pemakaman dje. 

nazah Stalin akar dilang- 

sungkan hari ini djam 12 
siang waktu Moskou. PM 
RRT Chou En Lai telah ter- 
bang kemarin sore ke Mos- 
kou untuk turut serta meng 
hadirinja. Kira? 5 djuta 
manusia berbaris berderet? 

melihat djenazah Stalin jg. 
dibaringkan digedung Seri- 
kat Sekerdja dekat Kremlin 
untuk memberi hormat jang 

terachir.     
  

Mereka ' kemukakan, bahwa 
Bulganin jang selalu dianggap 
sebagai “ tokoh penting dalam 
regime “Sovjet itu kini tetap 

mendjadi salah seorang dari ke- 
empat wakil perdana menteri, 

jang tadinja berdjumlah 15 
orang itu. Hal ini di Paris di- 
pandang sebagai petundjuk bah- 
wa kekuasaan Bulganin diper- 

besar. — AFP. 

KERUSUHAN2 DI 
TABRIZ 

  

Kalangan pemerintah di Te- 
heran menjatakan, bahwa se- 
djak harj Senen jang lalu di 
Tabriz terdjadi kerusuhan2 se- 
bagai akibat pertentangan jang 
hebat antara pengikut2 Partai 
Tudeh dan golongan2 jang me- 
njokong Shah. Kerusuhan? ini 
sampai pada sa'at berita ini di- 
buat belum djuga berachir. 

Selandjutnja dikabarkan, balw 
wa pihak polisi kini : sedang 
tjari-tjari Dawud Munshi Zader, 
pemimpin suatu gerakan jang 
menjerupai - gerakan. Nazyj di 
Iran, atas tuduhan telah me- 
ngambil bagian dalam kerusuh: 
an2 jang terdjadi baru2 ini. 

Bekas kolonel Hussein Ya- 
mani, pemimpin umum surat 
kabar ,,Aram”, telah ditangkap 

dalam hubungan ini. — AFP. 

KORBAN KERUSUHAN2 
DI LAHORE 

Menurut. tjatatan .esmi,.10 

orang telah tewas dan 14 -0orang 
mendapat luka2 ketika terdjadi 
kerusuhan2 di Lahore padahari 
Rabu jang lalu, Polisj telah ter- 

paksa melepaskan tembakan2 
kepada gerombolan2 kaum de- 
demonstran jang sedang beraksi 
menentang Ahmadiah” Gadian 

dan menuntut berhentinja men- 
terj LN. Zafrullah Khan. Da- 
lam keributan inj sebuah truk 

polisi dibakar. 
Karna perlawanan dari pihak 

kaum demonstran mendjadj ma- 

kin hebat, maka pasukan2 ten- 
tera terpaksa dikerahkan untuk 

mengembalikan keamanan dan 
ketertiban. — AFP, 

  

  

Sengketa Suez: 
  

Tuntutan Mesir dipenuhi 
ALANGAN diplomatik jang lajak dipertjaja di Washington 
mengatakan bahwa menteri luar negeri Inggeris Anthony 

Kden dan menteri luar negeri Amerika John Foster Dulles telah 
mentjapai kata sepakat mengenai tjara bagaimana harus me- 
njelesaikan soal Terusan Suez dengan Mesir. 

Dikatakan, bahwa hal itu ada. 
lah sesuai dengan kehendak Ei- 
senhower untuk memperlakukan 
negara2 Arab dengan adil agar 
selekasnja dapat membentuk 
persekutuan pertahanan Timur 

Tengah. 
Kabarnja sebagian besar tun- 

tutan Mesir untuk menguasai 
daerah Terusan Suez akan di- 

penuhi, 
Disamping itu, Dulles dan 

Eden mentjapai pula kata se- 
pakat, bahwa, usul2 jang telah 

diserahkan oleh duta besar A- 
merika Loy Henderson kepada 
perdana menteri Iran, Moham- 
mad Mossadegh untuk menjele- 

saikan soal sengketa minjak 
adalah pantas dan karena itu 
Inggeris tidak akan diminta su- 

paja memberi konsesi lagi ke- 
pada Iran, 
diplomatik tadi. — UP, 

  

PERAMPOK Mr. KUS- 
TOMO DIADILI 

Dibawah pimpinan hakim R. 
M. Surijanandika, pengadilan 
negeri Bogor telah memeriksa 
perkara Mr. Kustomo bekas pe- 
mimpin umum PRP (Partay Rak 

jat Pasundan), jg. dituduh .ber- 
sama kawan2nja ialah bekas'tja- 
mat PRP Supradja, Suratman, 
Mochtar, Otong, A. Rachim dan 
lain2, telah melakukan peram- 
pokan beberapa waktu jg. lam- 
pau pada perkebunan2 Gununig'- 
putri, Tjitajam dan sebuah ru- 
mah Tionghoa di Djalan Sawo- 
djadjar (kota Bogor) atas ba- 
rang2 intan, berlian, barang 
emas dan radio, 

Mr, Kustomo telah dengan te 
rus terang mengakui perbuatan 
nja, tapi oleh karena masih ada 
beberapa saksi jang harus di- 
dengar ialah bekas Major Sa- | 
chrio, Sudarja “(bekas tjamat 
PRP), jang tak hadir, pemerik- 
saan perkara Mr, Kustomo max 

1 

demikian kalangan | 

  

  

sih akan dilandjutkan pada tang 
gal 11 Maret jang akan da- 
tang. — Ant. 

  

MR. TJOKROADISU- 
MARTO KE MANILA 
Mr. Tjokroadisumarto, wakil! 

kepala Dinas Urusan Luar Ne- 
gerj pada. Kementerian Luar 
Negeri, kira2 achir bulan ini 

akan berangkat ke Manila un- 

tuk berkedudukan dikota itu se- 
bagai counsolor untuk  sec- 

mentara waktu menggantikan 
duta besar Mr. Maramis . jang 
dalam bulan depan akan men- 
djadi duta besar di Bonn, . Ant. 

  

AMBON DAPAT SE- 
KOLAH TEHNIK 

Dalam bulan Djuli nanti, 
akan dibuka di Ambon sebuah 
Sekolah Tehnik Landjutan jg 

akan diperlengkapi dengan 
alat2 tehnik modern. Demikian 
lah keterangan jang diberikan 
oleh rombongan P.P.K 'jang ba 
ru ini menindjau Ambon uns 
tuk menindjau kesulitan2 per- 

sekolahan ca witajalh. propinsi 
Maluku, Ant, 
  

  

' 
x Kalau ada orang dinyakan 
manusia, itu biasa. Sekardng 

in telah berkali-kali terdjadi 
harimau dimakan oleh munu- 
sia, jaitu di Kaliurang, Jogja, 
dimana penduduk membiagi-ba- 
gikan daging harimau, Tap? ka 
li ada harimau tertangkap di- 
hutan dekat “tu. Kepertialjaan 
penduduk ? agar mendapat ke- 
kwatan seperty harimau, 

     

» 

 



        

  

  

   
   

  
  | MEDA: 

jang diselenggarakan Jah 
satuan Pegawai Polisi 

UR Ga ini, se 

“1 yaningr 

  

   sama | dengan Mo- 

ru2 ini terhadap. sampan. sam 
jang lalu lintas di Boo Sungai 
Lais telah dapat 7 Kap 
2 Kg. tjandu gelap. 
PONTIANAK — Atas inist- | 

atip beberapa orang L a, Ma- 
ka baru? ini di Pontianak 'telah 
dapat dibentuk ,,Panitya. Pem- 

“bela Kesutjian Islam", dengan 
Pangeran Negara sebagai ketug. 
nja. 
BALIKPAPAN — Sidang Pe- 

ngadilan Negeri Balikpapan, da- 

  

   
  

    

  

pimpinan Hakim. Abdulgaffar 
Wahab, telah mendjatuhkan hu- 
kuman seorang bernama S.I. bin 

“SA. 6 bulan dipotong dalam 
waktu tahanan, dipersalahkan 
memalsu surat id dan tanda 
tangan untuk mendjual minum- 
an keras. : 5 

SSABR — 2 Maret jl 
Gubernur Sudiro selaku wakil 
Menteri Dalam Negeri telah me- 
lantik DPRDS. Bonthaian. 

HARIAN EKONOMI" 
Akan terbit di Djakarta. 

Djika tak ada kesulitan tech 
nis maka pada perten | ibu | 
lan ini akan terbit diibu ta 
Djakarta sebuah harian baru, 
jaitu »Ekonomi”, demikian pim 
pinan umum harian tersebut 
Darma Trisno ngeogann Kan 

- 

  

AN — : Agbin an Sa 1 

an E tak 

: $ Il 5 S5: 

: 

atu mas'alah jang sampai kini 

8 2 “Djepang, 
Jam sidangnja | aru2 ini dibawah | 

“pendudukan Djepang, 

“itu. Hidupnja miskin 

ngan   Png “Ps 

Suara Pers: Pers: 5 

| 2 

  

   
    

    

ULUH #ahan nampaknj & 
Ng 

  

3 satu hari sebe- 

Ke terbentuk, wafatlah 
- Tjipto Mangoenkoesoemo, 

papah 9 pergeranan jg bersama2 
aa an ba 

S (betyabuany Soewardi r- | 
(Ki Hadjar. Dewanto- 

menghadapi satu 
| kewarga-negaraan. Su 

  

yani 

ih menghadapi banjak liku2. 

nja. '(Pendapatnja ialah: satu 

arga-negara Indonesia. Suatu 

alah jang dulu dianggap 

sebagai impian diwaktu siang, 

  

“3 |tapi jang 40 tahun Kena 
| mendjadi Ikenjataan.. 
Yg, 

3 

Karena wafatnja djustru te- 

pat satu hari sebelum Djepang 
membentuk Putera, ada orang 
jang menafsirkan: ,,Memang 

Pak " jip keturutan maksudnja 

ji. tidak suka kerdja sama dgn 
dengan bentuk apa- 

pun!” eliau lama  mendjadi 

penderita penjakit asthma. Na- 

pasnja sesak2 dan pendek2. Ma- 

sih teringat saja, ketika dimasa 
datang 

dengan seorang kawan di Suka- 

bumi ketika itu beliau masih 

djuga menghadap pelita dan 

lintingan rokok klobot. Dengan 

pipinja jang kempot menjedot? 

dan sebentar2 tangannja meng- 
'husap2 mulut dan bibirnja, se- 

telah mana matanja melotot 

| memandang kami berdua. Me- 
pendek2 
sebagai 

biasanja tiap pemimpin perge-. 

rakan dimasa dulu. Berbeda de- 

sekarang! 
Sering orang bertjerita bah- 

wa Pak Tjip tak pernah tedeng 

aling2, terus terang dan dju- 

narik napasnja jang 

djur. Tak kuatir akan ditang: 

kap polisi. Hindia Belanda. Satu 
Seorang kedjadian begini: te- 

Hitlerisme. kandas    
Kembali: pada p p 
'YANTARA harian? jang terbit 

sadia. Jang "nersbori. Komen ta”. 

dalam tadjuk rentjananja, walaupun 
itu dengan huruf? besar pada halaman 

Harian SIN PO menulis anta- 3 
"ra lain dalam tadjuk rentjana-- 
nja sebagai berikut : 

— 'Wishful thinking, bahwa me- 
ninggalnja Stalin itu akan me- 
nimbulkan perebutan kekuasaan | 
diantara pemimpin2 Sovjet ada- 
Jah suatu pandangan jg memang 

lumrah dalam systeem demokra. 
si kapitalis, jang memang dida- 
sarkan atas kepentingan ma- 

sing2. 

Pasti mereka Na mentjoba 
membuktikan “ harapannja itu 
dengan rupa2 jalan. “Tetapi 
konsolidasi dari pada rakjat | 
Sovjet Uni sudah jauh dari 
pada tingkatan ketika Lenin ter 
paksa meninggalkan tugasnja. 
Keinsjafan dan persatuan rak- | 
jat Sovjet Uni telah diudji de-'| 
ngan baik selama menghadapi 
serangan2 buas dari Hitler dan 
laskar2-nja jang telah menjer- 
bu setjara mendadak ditahun 
1941, dalam pada itu hendak 
menggunakan ketidak waspada- 
an rakjat Sovjet. 

Tetapi Hitlerisme, berdasar- 
kan nasionalisme dan rasialisme 
jang buruk, telah kandas-han- 
tjur menghadapi ideologie Sov- 
jet jang didasarkan atas kesa- 
maan semua bangsa2 dan nega- 
ra2 dan petsahabatan antara 
semua. bangsa didunia, 

Harian SUMBER mengenai 
soal ini antara lain menulis : 
Dgn. tindakannja ini, maka ru- 

panja Stalin sendiri tidak dapat” 
memilih gantinja, melainkan dia 

' terpaksa kembali pada "peme- 
rintahan kollektip” sebagai di- 
masa Lenin, ” 

Dan atas dasar perhitungan 
ini, maka barang siapa jang me- 

ngira, bahwa setelah: .mening:- | 
galnja Stalin, akan meletus pe- 
rebutan kekuasaan di Soviet, 
kiranja adalah - suatu perhitu- 
ngan jang keliru, karena Stalin | 
sudah tentu ambil tindakan2 se- 
perlunja selaku djaminan untuk 
mentjegah kemungkinan pere- 
butan kekuasaan 

dak itu, sekalipun djamin. 
ak n Hem Jap 
enea Sta tetapi p 

      
    

   

  

    

“Stalin meninggal” Setelah mem 
berikan gambaran tentang ke. 

  

    
besaran Pe menulis Tentara 

| lain sbb: 
"Keradjaam” jang telah: dibens 

Ka $ i 
Momokeet dan La 2K 
sebai se Maton 
akpati 
pen hg hebag 

   
   

kolektip 
'di-ibukota baru beberapa 
tentang meninggalnja Stalin 

semuanja memuat berita 

pertamanja. 5 

Tenaga2 desintegrasi dan se- 
paratisme. besar sekali didalam 
tubuh raksasa itu, sehingga sa- 
ngat boleh disangsikan, apakah 
seorang jang ng berkapasitet ku- 
rang dari Stalin dapat memper- 
'tahankan keutuhannja. 

- Menurut pemandangan kita, 
wafatnja Stalin itu, biar bagai- 
manapun akan membawa satu 
periode pergulatan merebut ke- 
kuasaan kedalam. Golongan jg. 
menang, masih membutuhkan 
tempo bertahun2 untuk meng- 
konsolidir kedudukannja. 

xx 

INDONESIA RAYA menge- 
nai soal tersebut menulis anta- 
ra lain sebagai berikut. 
Bermatjam-matjam spekulasi 

telah timbul tentang kekatjau- 
an2 jang Mungkin timbul di Ru- 
sia, karena pemimpin2 kominis 
lain akan berebut-rebut penga- 
ruh. 
Apa. jang Ela terdjadi, 

tulah dalam tingkat NN sea 
ini hanja akan bersifat spekula- 
tif semata-mata. e 
Baik suara2 jang optimistis 

mengatakan, bahwa ini mung- 
kin berarti memperlemah Kkedu- 
dukan kaum kominis (karena 
mereka akan  berebut-rebutan 
kekuasaan. sesama mereka), 
maupun jang mengatakan mung 

kKin timbul bahaja besar, kare- 
Ina selama Stalin memang pro: 
damai, tetap bersifat spekulatif, 
dan orang tidak perlu sama me- 
rasa gundah ataupun berbesar 
hati, Demikian Indonesia Raya. 

x 
Harian , MERDEKA” menga- 

takan, bahwa tidaklah mungkin 
kematian Stalin akan dipergu- 
inakan oleh pemimpin2 jg ting- 
gal untuk merebut kekuasaan 
'dan memperiemah kedudukan 
mereka. . 

Spekulasi sebagai jang ter- 
dapat dalam berbagai negara 
Barat pada waktu ini mengenai 
penjakit Stalin, merupakan sa- 
tu ,,wishful thinking” belaka 
dan. sangat  membahajakan, 
Kana harian tsb. 
' Pemimpin2 Russia jang di- 
tinggalkan  Stalin mempunjai 
keinsjafan penuh tentang ba- 
haja jang dihadapi negara me- 
Ang en menurut penda- 

ita, mereka tidak akan 
BN waktu jang pertju- 
'ma untuk berselisih satu sama 

n- “lain dan melupakan pertentang- 
   

    

   

ereka dengan negara2 Bar 
kata ,,Merdeka”. : 

xx 
“ SBERITA INDONESIA”, ber- 

"3 kata Russia sebagai negara jg 

1 Djepang 1 tahun te pat mentje 

“Indonesia dimakamkan di Sa Djustru j an 1 Dje- 
memperingati. un Mane La dengan 

di satu gerakan PUTRA (Pusat Tenaga Rakjat), suatu 

mega untuk menjimpangkan tjita nasional Indonesia. R3 

|da marhum, 

     
     

a- sudah lama. Pak Tjip wafat 

h di. 

man pergerakan pada suatu pe- 
tang datang kerumah Pak Tjip 
sebelum dibuang ke Banda Nei- 

ra, bersama seorang reserse. 
Lebih. dulu kawan itu masuk ke. 
rumah dan membisikkan kepa- 

- supaja berhati2. 
sebab jang datang bersama ta- 
mu itu ialah reserse Hindia Be- 
landa. (Dulu dinamakan tjoro 
atau tjutjunguk). Ketika mar- 
hum telah keluar, dengan kon- 
tan beliau setjara  menjindir: 
»Saja kok ingin ketemu tjoro 
sekarang ini. “Saja tahu, mau 
diapakan saja ini?” Kawan 
marhum itu dalam hatinja su- 
dah berdebar2, djustru sudah 
dipesan untuk berhati2, namun 
reserse tadj dihantam dengan 
tantangan jang terang2an. Se- 
baliknja reserse tadi dalam ke- 
takutan. . 

Kalau ditjeritakan tentang 
anekdoet2 mengenai beliau, ba- 
njaklah "untuk disebutkan satu 
persatu. Peristiwa tsb. hanja 
untuk melukiskan sepintas ba- 
gaimana tokoh dan pribadi Pak 

Tito. 
Pak Tjip jang dimas Dje- 

pang masih tetap djauh dari 
kuku tjengkamannja, selalu di- 
selidiki: apa jang . dikerdjakan 
Gan apa pula jang dibisik2-kan 
kepada pemuda2.  Sebetulnja 

tjara Djepang mendekati di- 
sertai dengan rasa takut2 dan 
segan2. Karena mendapat peng- 
hormatan dari pemimpin? besar 
kita. Sampaipun orang Djepang 
ahli propaganda dari Zendenbu, 
bernama Shimizu, terpaksa ber- 
hati2 sekali menghadapinja. Bi- 
tjayanja pelan2, diatur betul2. 
Lain dengan Sikapnja kepada 
lain2 pemimpin jg” kena tjeng- 
kamannja. Berulang Pak Tjip 

dibudjuk, Tapi gagal selalu. 
Ketika trio ,/Tjipto-Soewardi- 

Douwes Dekker” dibuang ke- 
negeri Belanda, ketiga?nja, ti- 
dak bertekuk lutut menunggu 
nasibnja. Tapi malahan mem- 
'perluas pengetahuan dan pe- 
ngalaman  bersama2 studen2 

| kita ditanah dingin itu. Sekem- 
balinja ketanah air, ketiga2 itu 
berpisah lapangan perdjoangan- 
nja: Soewardi masuk kepergu- 
ruan dengan Taman Siswanja 

| sampai sekarang: Douwes Dek- 
'ker djuga dalam ' perguruan, 
Ksatrian Instituut di Bandung: 
Dr. Tjipto dalam theoretische 
politik dengan menulis2 buku 
dan“dalam madjalah2. Ketika 
pemberontakan komunis mele- 
laen ada beberapa provokatur ' 

Walhasil dia terdjebak 
pembuangannja ” ke 

7 $ 

serta. 
dengan 
Neira. | 

Sr 

/Biasanja. orang muda ber- 
tjakap2 dengan orang tua, se- 
ring mendengar nasehat supaja 
berhati2 dalam bertindak. Apa 
lagi dimasa Djepang. Ketika 
bertemu dg. Pak Tjipto di Suka- 
bumi bebrapa bulan sebelum 
wafat, seolah2 saja mendengar- 
kan letusan petir, jang bukan 

malahan seolah2 memberi tjam- 
buk jang keras: berdjoang te- 
rus! Barangsiapa berhadapan 
dengan dia, tegas sekali merasa. 
kan sifat ' kesatriaannja. Apa 

memantjing2 marhum "utk ikut 

melunakkan hati orang muda, 

seadanja dituturkan. Maka 
teringatlah saja, ketika Pak 

.Tjip mendapat bintang dari 
Hindia Belanda karena djasanja 
membanteras 

| daerah Malang. Bukan dipa - 
sangnja didadanja. Tapi dit 

lakang tempat duduk. Tak Da: 
Ju baginja bintang jg seinda 
nja, sekalipun telah melakukan 

pekerdjaan mentjegah mautnja 
“beribu2 umat manusia.” Marhum 
'D.D. sendiri kalau di Kaliurang 

| mengenang2kan kawan “an 
| djoangnja sering bilang: ,,Tjip- 

| to memang orang djantan!” Ki 
Hadjar pun bilang: ,,Saudaraku 
“Tjipto itu orang luar biasa”! 
“ “Bung Karno ketika wafatnja 
marhum tgl. 8 Maret 1943 di 
Djakarta, . menulis kenang?2an 
singkat: ,,Beliau adalah ,,my 
chief”! Kata2 mana saja utjap- 
'kan dgn tulus dan sedjudjur2-. 
nja!” Bung Hatta mengatakan: 
“Seorang pemimpin rakjat jang 
sukar ditjarj bandingannja!”. 

  

100 RUMAH DI 
LL KAMPUNG 

yibakar habis oleh 
gerombolan - didaerah 

Singadjaja. 
Lebih kurang 100 buah rumah 

di 11 kampung dim desa Tjihurip 
katjamatan- Singadjaja (kabu- 
paten Garut) telah dibakar ha- 
bis suatu gerombolan bersen- 
djata, sesudah isi rumah itu di- 
garong sampai kosong. 
Menurut berita terlambat itu, 

penggarongan dan: pembakaran 
rumah setjara besar2an itu ter- 
djadi diwaktu siang jaitu mu- 
lai kira2 pukul 15.00. Gerombo- 
an bersendjata jang datang me- 
njerang itu berpakaian seragam 
banjaknja Ik. 100 orang. Pasu- 
kan Pagar Desa mula2 melaku- 
kan perlawanan, tapi setelah 
ternjata .kekuatannja tidak se- 
imbang dengan gerombolan, ma- 
ka pihak Pagar Desa mundur. 
Salah seorang dari pada mereka 
itu mendapat luka. — Ant. 

  

' 23 PEMANTJAR 
Akan didatangkan. 

Maladi, dari R.R.I. Rusat ba 

ru2 ini tiba di Bandjarmasin 

dan hari Minggu kemarin kem 
bali ke Djakarta. Ia menerang 
kan, bahwa jang mendjadi per 
hatiannja ialah membikin 

akan memperlengkapi 

karang. $ 

Untuk Kalimantan Barat stu 
dio 'Pontianak akan segera 
mendapat pemantjar baru dan 
untuk. Kalimantan Timur be- 
lum ada. Pemantjar akan se- 
gera diadakan di Samarinda. 
Menurut - Maladi RRI mer 

mang banjak kekurangan, ka- 
rena itu dipergunakan djang- 

ka 5 tahun. Tahun ini Indone- 
sia akan mendatangkan 23 pe 
mantjar dan tahun depan 13 
pemantjar. Djumlah seluruh 
pegawai RRI 1.200 orang. " 
Malam Minggu Maladi me- 

ngadakan pertemuan perpisa- 

Gjukan kesenian. — Ant. 

penjakit pes di- | 

pelkannja .ditjelana bagian be- LA 

dung R:R.I. Bandjarmasin Sr 
studio- 

nja tiga kali dari jang yen “ 

dipertundjukkan 
malam, 

dimalam 

Salah satu tari2an dari dae rah 

    

    

   
   

    

     
    
      

   
    
    

            

  

  

  

          

  

            

  

  

    

Atjeh tersebut diatas 
kesenian di Jogja kemarin 

Gerak lenggangnjas dapat djuga dikawinkan de- 
ngams tari Muda Mudi, — (Gambar K.R.). 
  

S 

Negeri di Pedjambon. 

Pernjataan2 belasungkawa da. 
ri pihak Pemerintah Indonesia 
kepada Pemerintah Sovjet Rus- 

sia jang segera dikirimkan sbb : 
Paduka Jang Mulia Presiden 

Sovjet Russia, Rakjat Indonesia 
sangat terkedjut mendengar be- 
rita jang menjedihkan, bahwa 
Paduka Jang Mulia Perdana 
Menteri J. V. Stalin telah me- 
ninggal dunia, 

Paduka Jang Mulia terima- 
lah pernjataan belasungkawa 
jang ichlas keluar dari kalbu 
kami dan perasaan simpati dari 

Rakjat Indonesia dan dari saja 
sendiri, 2 

Kami turut berdukatjita dan 
berkabung dengan kehilangan 

jang tidak dapat diganti jang di. 
derita oleh negeri Paduka Jang 
Mulia. 

. Pemikian kawat Presiden. 

Paduka 

Perdana Menteri Sovjet Rusia, 

“ISovjet Russia pada waktu men- 

- dengarkan berita jang menje- 
“dihkan, | tentang: /meninggalaja 

Menterj J. V. Stalin. 

Demikian kawat P.M. 

x 
Paduka . Jang Mulia Menteri 

Luar Negeri Sovjet Russia, An- 
drei Vishinsky, 

Atas nama Pemerintah Repu- 

Mulia pada ketika mendengar- 
kan berita jang menjedihkan 
tentang meninggalnja Paduka 
Jang Mulia Perdana Menteri   han dimana diadakan pertun- : J.NV. Stalin. Demikian kawat 

i Menteri L.N. — Ant. 
  

  

dunia. 

| nja jang DE eRAlA. 
djalan Stalin” sbb.: 

Stalin disebut ,,perwira 
tak pernah berdebar tjemas” 

seorang manusia besar. 
Stalin untuk 
“sosialisme dalam 

pitalis, bolei: dikatakan 

pimpinan Stalin, 

penilaian atas 
lum bisa diberikan sekarang 

sebutkan antara lain, 
ada satu hal jang pasti, 

besar dia. 
“lah dalam. tangan sedjarah, 

sedjarah, kekerasan 
wendig, 

soonlijk: kekuasaannja 
'kekuasaan sedjarah pula, untuk 
kepentingan proletariat”. Demi- 
kian tadjuk rentjana tsb.. 

! sk 
»ALGEMEEN INDISHDAG- 

'BLAD” De Preangerbode jang 

an, bilamana Stalin meninggal 

TE aK Aa 1 
»PIKIRAN RAKJAT” di Ban- : 

dung menulis tadjuk rentjana- 
»Selamat 

Dalam tadjuk rentjananja itu 

jang 

dan atas meninggalnja disam- 
“paikan hormat terachir sebagai- 
mana lajaknja diberikan kepada : 

Usaha 
membangunkan 

satu negeri 
ditengah dunia jang masih ka- 

berhasil 
dan ketika“perang dunia mele- 
tus bumi dan langit bisa me- 
njaks:zan bagaimana kuatnja 
Rusia dan “rakjatnja dibawah 

Setelah mengatakan, bahwa 
pribadinja be- 

dalam tadjuk rentjana itu di- 
bahwa 

jaitu 

bahwa moral biasa tidak bisa 
dikenakan pada orang jang se- 

,Bagi kami ia ada- 

kekerasannja adalah kekerasan 
jang not- 

jang harus dilakukan 
'bukan untuk kepentingan per- 

adalah 

EBERAPA hari jang lalu 

bersangkutan. 

Pada pokoknja NV Intraport 
akan menutup Luxor, karena 
menurut perhitungan2 kurang- 
nia penghasilan setiap harinja 
jang akan memungkinkan bang- 
kroetnja perusahaan. Sebab2- 
nja kurang penghasilan bukan 
tidak lakunja bioskoop itu, te- 
tapi karena banjak potongan2 
antara lain padjak keramaian, 
sewa film dan sewa gedung sen- 
diri, jang menurut perhitungan 

' Itiap malamnja pendapatan ko- 
tor sebagai penghasilan hanja 
ada 20”c. Pendapatan sebanjak 

|itu digunakan untuk gadji bu- 
ruh, pemeliharaan perusahaan 
dll. jang tentu tidak akan men- 
tjukupi. 

NV Intraport meminta kepa- 

da Pemerintah Daerah, agar se- 
wa gedung Luxor jang kini men- 
djadi milik Pemerintah Daerah 
diturunkan dari 254 mendjadi 

Dalam hubungan ini "KR” memperoleh keterangan 
Kantor Perburuhan Daerah, bahwa sifat pertemuan itu hanja 
untuk mengatasi kemungkinan? 
Luxor jang diusahakan oleh NV Intraport dan akan mengaki- 
batkan terlantarnja buruh bioskoop tersebut, 

kira2 1075 Dalam hal ini Peme- 
'rintah belum bersedia memberi- 
kan kepastiannja, tetapi djika 
tidak ada kemurahan menurun- 
kan sewa gedung, NV Intraport 
pasti akan menutup perusaha-   menempatkan berita-berita sa- 

kit dan meninggalnja Stalin di- 
bawah kepala ,.De Rode Tsaar ' 

dan Dictator: Stalin”, dalam ta- 

djuk rentjananja setelah mem-   dahulu kurang tinggi kelasnja, 
'kihi mentjapai kelas satu/ Di- 

| bawah: pimpinan Stalin kini So- 
vjet Russia mentjapai kebesar- 
annja, dan dibawah pimpinannja 
kaum .proletar Russia dapat 
melepaskan dirj dari “belenggu 
feodalisme dan kapitalisme. 
Mengingat peladjaran kaum. 

komunis kepentingan partai di- 
P3, atas perseorangan, kata ,,Berita: 

Indonesia”, maka perkembang- 
an politik internasional Russia.   4 | tidak akan mengalami perubah- 

beri komentar atas usaha Stalin 

disa'at. terachir untuk memper- 

“kuat Partai Komunis Sovjet: 
"Uni antara lain2 menjatakan, 
bahwa tulisan jang tepat di- 
tulis diatas  kuburannja ialah: 
» Disinilah dikubur seseorang jg 
tidak. pernah. menjia-njiakan 
“kesalahan pihak lawannja”. 

Dikatakannja,  djika ada 
pengganti2 Stalin. dah bersedia 
melaksanakan dalil2-nja, -apa- 
kah mereka akan  mempunjai 
kekuasaan dan sampai kapan?   annja. 

Sementara itu atas kebidjak- 
sanaan Pemerintah Daerah, se- 
belum diperoleh keputusan ten- 
tang turunnja sewa gedung dan 

mendjaga kemungkinan ditutup 
nja perusahaan Luxor oleh NV 
Intraport, Pemerintah Daerah 
sedjak. beberapa hari ini ikut 
memberi bantuan moril dan ma- 
teriil, sekedar untuk mendjaga 
djangan sampai Luxor ditutup 
jang akan mengakibatkan ter- 
lantarnja buruhnja. 

Jang. ditundjuk ikut tjampur 

tangan dalam mengurus sehari2. 
nja tentang kelangsungan pemu. 
taran film di Luxor ditundjuk   sdr Darjono Kepala Djapendi, 

  

Luxor akan ditutup 
Pemerintah Daerah ikut tjampur tangan 

bertempat di Kepatihan dan di- 
pimpin oleh Mr. Kasmat selaku anggauta DPD seksi Keu- 

angan telah diadakan pertemuan antara 
buruh bioskoop Luxor dan Djawatan?2 Pemerintah Daerah, jg. 

wakil2 NV Intraport, 

dari 

akan tertutupnja  bioskoop 

  

nRAKJAT BERDJUANG" 
BERHENTI TERBIT 

Herian ,Rasiat Bercjuang” 
terhitung mulai 

lalu tidak dapat melandjutkan 
penerbitannja lagi berhubung 
dingan tidak didapaftnja perse- 
Suaian antara harian itu dengan 
pihak pertjetakan “mengenai 
pembajarin ongkos tjetak. Pe- 

nerbitan kemibalj akan diusaha- 

kan sesudah berputar pertjetak- 
an yani jang sudah :disediakan. 
Haa ni : » 

  

tgl. 15-2 jang” 

  x 
Jang Mulia Wakil | 

Atas nama Pemerintah Izdo- | 

nesia,. saja menjatakan turut | 
berdukatjita kepada Paduka | 
Jang Mulia dan Pemerintah 

Paduka Jang Mulia Perdana | 

Pemerintah kibarkan ben- 
dera setengah tiang 

Pernjataan belasungkawa dari 
Pemerintah Indonesia 

ESUDAH tersiar berita pers jang pertama tentang me- 
ninggalnja Stalin, maka tampak mengibarkan bendera se- 

tengah tiang Istana Merdeka, tempat kediaman Wakil Presiden 
Hatta, kantor Perdana Menteri dan Kantor Kementeriar Luar 

  

REDAKTUR ,,PERDA- 
MAIAN'' DIA- 

DUKAN 
Hari Senin ini diminta da- 

tang jang berwadjib di, Sura- 
baja pemimpin redaksi harian 
»Perdamaian”, Tjia Tik Sing 

Ia diadukan oleh Yap Lip 
Keng, Hsieh Kuo Chen dan Lin 
Chi Ming. Ketiga orang itu me 
rasa telah dihina atau ditjemar 
kan namanja oleh tulisan2 jg 
dimuat dalam Perdamaian” 

tanggal 14, 21 dan 28 Djanu- 
ari 1953 jang berkepala ,,Da- 
saran Babi” ,,Ajatjiko-A” dan 

,”Oooho9k . . .. ” — Ant, 

MATI DISAMBAR 
HALILINTAR 

Apas bin Siming, mandor 
kampung Petjandaran, Keba- 
joran, 'baru2 ini djam 17.30 te- 

lah menemuj adjalnja disebab- 
kan tersambar halilintar. 

Pada waktu hudjan mulai tu 

run, .sikorban . sedang 'bersan- 
dar dipohon baru dan. malang 

| baginja ketika itu djuga halilin 

blik Indonesia saja menjatakan | 
turut berdukatjita kepada Jang | 

| sedia, mengundurkan 

tar bergemuruh dan terkena 
badannja. Dada Kiri dari sikor- 

pan hangus, sehingga men'je- 
babkan kemat tiannja pada ke- 
tika itu djuga. -- Ant, 

  

PERKARA BANK GE- 
LAP DIMUKA 

HAKIM 
Hari Sabtu pagj jang lalu te- 

lah dihadapkan ke Pengadilan 
Negeri Surabaja, Ong Kie Tjay 
dan Tong - Jok Ho, masing2 
kuasa dan pegawai toko Hng 

Tjiang di Sur&baja. 
Tuduhan terhadap mereka 

adalah, bahwa antara: Nopem- 
ber 1948 sampai Pebruari 1953 
mereka telah mengirimkan 

uang “ke. Tiongkok kira2 Rp. 
595.144,—, dengan  mendjual 
uang “rupiah dan menerima 
pembajaran - dollar Hongkong 

diluar negeri. : 
Terdakwa telah ditahan Se- 

djak 10 Pebruari jang lalu dan 
uang “sebanjak Rp. 7.531,75 

dan siirat penting telah disita 
untuk bukti. 

Afas permintaan pembela 
mM esmuin jang menjata- 

kan, bahwa. ia menerima ke- 

terangan2. sekitar perkara ini 
sangat mendadak dan karena- 
nja beium sempat mempelad'ja- 
rinja, Pengadilan Negeri ber- 

pemerik- 

saan perkara ini sampai tang- 
ga) 10-3 jang akan datang. 

Atas tanggungan 2 orang 
Tionghoa terkemuka di Suraba 
ja, jaitu Lin Tji Ming jang per- 
nah mendjabat  konsul-muda 
Tiongkok Nasionalis dan Ong 
Kiem Ping, kedua terdakwa 
atas permintaan pembela dju- 

ga dibolehkan ditahan diluar.   Ant. 
  

Darj seorang pedjabat 

tugas dipulau Cerim, 

Seperti diketahui, 

Djepang,     
500 Kuburan gadis Indonesia- 

korban Djepang 
Terdapat didaerah Ceram tengah 

tentara jang hahis melakukan 
diper.oleh kabar, bahwa 

tengah pulau itu terdapar Ik. 
keterangan penduduk disitu @adelah 
Djawa jang datang disitu waktu pendudukan Djepang. 

Gadis2 sebanjak itu dikatakan meninggal karena men 
derita sakit, kelaparan, membunuh diri karena putus asa 
dan tidak sedikit jang dibunuh 
na menolak adjakan untuk melepaskan hawa nafsunja. 

Darj tempat mana, nama dan puteri siapa tidak se- 

orangpun jang mengetahuinja, tetapi potret2 jang dibawa 
oleh petugas tentara tersebut menundjukkan tiadanja, pe 
melilraraan atas kuburan? itu. 

diwaktu pendudukan Djepang ka- 

rena budjukan untuk bersekolah di Tokio, banjak diantara 
gadis2 peladjar dari Djawa meninggalkan kampung hala- 
mannja tetapi ternjata dalam perdjalanan mereka ,,dising- 
gahkan” dibeberapa tempat untuk 

Di Ceram sendiri menurut tjatatan, waktu itu diduduki 

| berpuluh2 ribu serdadu Djepang. 

x 

dibagian 

500 kuburan jang menurut 
kuburan gadis2 dari 

Djepang sendiri Kare- 

»“melajani”  serdadu2 

Ant,   
  

    

  

  

HALAMAN 2, 

ogfjerkarta 60 ORANG MINTA 
SAN Aa DJADI WARGA 

NEGARA 
MALAM KESENIAN 
UNTUK - KORBAN 

BANDJIR 
Sebagai kelandjutan dari ge 

rakan pengumpulan sokongan 

untuk korban  bandjir dengan 

pendjualan bunga, maka mulai 

hari Sabtu malam hingga ke- 

mavin malam digedung Nega- 

ra Oleh Panitya Korban Ban- 

djis di Jogja telah diselengga- 

rakan malam kesenian jang di 

lakukan oleh para mahasiswa 

dan peladjar2 di Jogja. Pertun 

djukan2 tersebut terdiri dari 

tari2an daerah dari hampir se- 

luruh, kepulavan Indonesia. 

Selain “daripada tari2an dihi- 

dangkan pula sebagai selingan 

njanjian2. 
Selandjutnja dari pihak pani- 

tya diterangkan, bahwa Pani- 
tya Korban Bandjir di Jogja 

masih menerima  sumbangan2 
baik jang berupa uang mau- 

pun barang dengan alamat dji 

Merapi 2, 

BAGIKAN RATA PE- 
SANAN SEPATU 
UTK TENTARA 

Setelah kongres SBSKK, SB 

Sepatu Kulit dam Karet, ber- 

langsung selama ” enam hari, 

maka Sabtu malam kemarin 

dipendopo musium Sono-Budo- 

jo dilangsungkan malam penu- 

tupan dengan diramaikan per: 

tundjukan . asean dan kron- 

tjong. 

: Kongres jang sedianja 'ber- 

langsung 10 harj dapat bera- 

chir dalam waktu 6 hari dan 

telah dapat memutuskan me- 

robah peraturan dasar SBSKK 

dan peraturan dasar 'baru de- 

ngan diterima kongres telah di 

sesuaikan dengan “Konstitusi 

SOBSI, dengan didasarkan 

atas keadaan buruh sepatu ka- 

ret dan kulit. Diputuskan dju- 

ga Dewan Pleno Pusat jang ter 

diri darj 19 orang dan Susunan- 

nja Sbb: sekr. umum I dan UI 

A, I, Suradja dan Teha, sekr. 

organisasi sdr. Radan, sekr. 

sosial ekonomi sdr. Siswatena- 

ja. sekr. penerangan/pendidi- 

kan sdr. Sakiman, sekr. perben 

daharaah sdr. Kuswara dan 

sekr. Kebudajaan/Olah Raga sdr. 

Konta Kanda. Dalam program 

perdjuangannja al. dinjatakan 

tuntutan pembatasan export 

kulit mentah jang membaha- 

jakan kedudukan kaum pengu- 

saha nasional dan membahaja- 

kan kedudukan kaum buruh 

sepatu kulit dan karet. 

Selandjutnja dalam resolusi- 

nja dinjatakan ' mendesak ke- 

pada Pemerintah Pusat, supa- 

ja pesanan2 sepatu tentara di- 

“kan2 merata kepada pengu 

saha2 nasional. 

Perlu dikabarkan, bahwa 

anggauta - S.B. Sepatu . Kulit 

dan “Karet berdjumih 1.000 

orang dan tjabang2nja terse- 

bar diseluruh Indonesia. 

DJALAN KURANG 
LEBAR 

' Ketjelakaan mobil truck jang 
terdjadi kemarin petang sekira 
diam 19.30  didjalan Malioboro 

Jogja membuktikan sempitnja 

djalan jang membudjur dari Tu- 
gu. sampai . perempatan djalan 

muka Kantor Pos Besar. 
Kedua truck jang berlangga- 

ran masing2 masih ada didalam 

djalan untuk kendaraan bermo- 

tor..Ada kemungkinan kedua 
pengendara itu menghindari ken- 
daraan2 jang ada dibagian dja 

lan chusus untuk kendaraan do- 

kar dan sepeda, hingga dengan 

demikian roda kedua truck. ba- 
gian belakang saling beriangga- 

raD., 
Truck pertama milik kepoli- 

sian dan jang satunja lagi milik 

ketentaraan, sedang kerusakan 

boleh dikata tidak ada, dan kor- 
ban pun ta' ada. 

P.G.R.I. ADAKAN RA- 
PAT TAHUNAN 

Rapat tahunan P.G.R.I. Kota 
Jogja jg diketuai oleh sdr. Moh. 
Djumali telah memutuskan 
membentuk suatu formatur jg 
diserahi untuk segera memben- 
tuk susunan pengurus - baru. 
Formatur tsb. diketahui " oleh 
sdr. Moh. Djumali, penulis sdr. 

Suparman dan anggauta2-nja 
sdr.2 Sutardjo dan Simeon. 

Diputuskan. djuga mendesak 

kepada Pemerintah utk mem- 
beri subsidi kepada S.G.B. 
P.G.R.I. di Jogja dan mende- 
sak agar semua besluit segera 
dikeluarkan kepada jg berhak. 

Selandjutnja para anggauta 
jang berdjumlah 538 orang di- 
pungut Rp. 2,- setiap anggauta, 
jang hasilnja akan “diserahkan 
kepada N. V. An Masa di 

Djakarta. 

Dalam rapstnja tanggal 8-3 
tang lalu C.MJ, Corps: Maha- 

| siswa Jogja telah memutuskan 
mengirimkan sdr2 Isbad Gun- 

| toro dan Pamudij untuk mengi 
titi kongres P-P:M.I. di Bogor 
isng akan berlangsung pada 
achir bulan ini, 

MENUNTUT PELADJA- 
RAN HORTULANUS 

Di Nederland. 
Tanggal 9 Maret ini berang- 

kat ke Nederland dua orang pe- 
gawai dari Djawatan Kebun Ra- 

ya Indonesia (Kementrian  Per- 
tanian) jaitu: “ Kasan Sudjana 
dan Sugito, untuk menuntut pe- 
lad'jaram hortulanus (pemeliha- 

ra ahli kebun tumbuh2an). Ka- 
San Sudjana masih perlu menje- 

lesaikan' peladjarannja dalam 
waktu 1 tahun, sedang Sugito 2 
tahua. Sampai “kini belum ada 
hancaaa Trylamnata, dan merndia- 

    bat pangkat hontulanus, — Ant. 
/ 

(WETAN BETENG : 

| 

Menurut tjatatan Kantor Pe- 
|ranakan dan Bangsa Asing Dae. 
rah Istimewa Jogjakarta, sam- 

pai sekarang telah terdapat 60 
warga negara Keturunan bang: 
Sa asing jang minta surat tan- 

da warga negara. 6 
Djumlah itu sebenarnja masih 

terlalu sedikit, apalagi djika 'di- 
bandingkan dengan  djumlah 
warga negara keturunan bang- 
sa asing seluruhnja jang tidak 
Meragg 3 dari 8.000 orang. '' 

HARI WANITA INTER 
NASIONAL DI 

JOGJA 
Tanggal 8-3 kemarin dige- 

dung wajang orang Aloon2 

Utara Jogja mulai djam 09.00 

'telah dilangsungkan peringa- 

tan Harj Wanita Internasional 

dan jang mendapat perhatian 

tjukup dari umum. Dalam .ra- 

pat itu didjelaskan arti hari 

wanita, itu dan diuraikan djuga 

tentang Wanita dan Penda- 
maian”. 

Selesai 
hiburan2. 

IDJAZAH K.P.U & PE- 
NGANGKATAN 
DJABATAN 

Panitya K.PUJB dan € Ko- 

tapradja Jogjakarta kemarin 

berapat, a.l. memutuskarr me- 
Mmintakan subsidi kepada: Ke- 
menterian P.P.&K untuk K.P.- 
U./B dan € jang mempunjai sta 
tus partikelir. Sebagai telah 'di- 
ketahui perhatian terhadap 
K.P.U/B dan €C Kotapradja ibe- 

sambutan2 diadakan 

sar, jaitu untuk B 167 orang 

dan untuk C 112 orang. Padahal 

untuk Kota Pradja Jogjakarta 

hanja diberi 1 K.P.U/B dan 1 
K.P.U./C. jang resmi dan ma- 

sing2 menerima kl. 50 orang. 
Untuk menampung kelebihan da 
ri kursis2 itu diadjukan permin- 

taan subsidi bagi K.P.U4B dan 
C partikelir. Ketjuali dari itu di- 

persoalkan djuga keputusan Ke- 
menterian P.P.&.K. tentang 
penghargaan idjazah K.P.U, ja- 

itu bahwa mereka jang memiliki 

suatu idjazah K.P.U. hendaknja 

diberi prioritei dalam pengang- 

katan suatu djabatan. Keputu- 

san tersebut oleh Kementerian 
P.P.&.K telah dikirimkan kepa- 
da semua kementerian. 

PENDERITA FRAMBO- 
SIA TURUN 
BANJAK 

Lembaga Penjelidikan Pembe. 
rantasan Penjakit Rakjat, IuP3. 
R. Jogja. Team VI jang dipim- 
pin oleh Dr. Warsono mulaj per- 

mulaan tahun 1953 selama 2 bu- 
lan telah mengadakan pembe- 
rantasan penjakit frambosia jg 
ke : 2 dikapanewon Wonosar!: 
“Gunungkiduk ... Hasil....daripada 
'usahanja itu dalam pemberan- 
tasan ke: I tahun 1952 dianita- 
ra 34.933 jang diperiksa 21.516 
sedang penderitanja terdapat 
5.471 orang. Dalam pemberan- 
tasan ke: II tahun 1953. diam- 
taranja 36:619 djiwa jang dipe- 
riksa 13.209, sedang jang men- 
derita terdapat 1.646. Diantara 
penderita 1.646: orang. itu jang 
dulu “diperiksa dan sekarang 
menderita ada 954, jang dulu.ti- 
dak diperiksa dan sekarang 
menderita 421 dan jang dulu se- 
bagai penderita penjakit ..itu 
dan sekarang sakit kembali ada 
271, 

SEKSI I DAN TUNDJA- 
NGAN PAMONG 

DESA : 
Sabtu jang lalu bertempat di- 

gedung DPKD Istimewa Jogja- 
karta Seksi I DPRD telah me- 
ngadakan rapatnja dan Mmemibi- 
tjarakan soal tundjangan untuk 
Pamong Desa tahun 1953. ' 
Menurut keterangan sampai 

sekarang Pemerintah Daerah 
lum lagi menerima tundjangan . 
untuk Pamong Desa, sedangkan ' 
dalam tahun jang lalu hanja me 
nerima Rp. 880.000, — jang i 

lah habis dikagi-hagikag dalam 
waktu 5 bulan. 4 

Seksi I bermaksud aka, ma 
desak hal ini kepada LD, 
supaja didesakkan lebih landjut 
kepada Pemerintah Daerah. 

BANDJIR SUMATERA 
TEGAR 1 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera dari. 
Pegawai2 Djawatan 
Bimbingan & Pera- 
watan Sosial Jogja Rp. 
Rukun Wanita 
Kranggan, Tjokro. 
diningratan, MPP 

109,50 

  

In 

  

Djetis, Jogja. su 

Rp. 239,50 
Djumlah kemarin ,, 5.888)53 

  

, hingga Hana Rp. 507803 

Tontonan malam ini 
REX : ,,Japanese War Brit 

Shirley Tamagunan 3 
Taylor: 

  

tk 

| RAHAJU: ,,/Tea for two”, Doris 
Day. Gordon MacRae. : 

»Atlantic” 
Maria Montez, Jean rra 
Aunsont. 

INDRA :'',,Go for Broke' Van 
Johnson. 

SOBOHARSONO: This Woman 
is Dangerous”, Joan Graw- 
ford, Dennis Morgan, 

SENI SONO: On the Loose”, 
Joan Evans, Melvyn Dou- 
glas. Ft 

MURBA : ,,The Monster and.the 
Ape”, (Serie I), . Robert 
Loweriy, George Macready 

LUXOR : ,Hidup  Barw”,. Rd. 
Mn Netty Herawati. 

    
wi 

NG   Ia MN Ns .Semho- 

Web Larung” ke II, 
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Nan 

  

MARUP 1958. 

  

  

       
PERKARA PRINGGOAS- 
( MORO: DIUNDUR L a 

  

geri di Nana He Pung 
isung tan 

lalu telah dihadapka 
Heran ee, KA 
Sukandar al 3 las 5 
jang seperti pernah dil bari 
dituntut karena - “didakwa 
sangkut dalam per 1 
Orang anggota polisi | | 
waktu djaman pendudu 
landa tahun 1949, 

  

  

  

pembunuhan 
. mana Makan, didesa Sidomul | 
jo, .Kabupaten Magelang. 

  

ggal 5 ba Pe 

  

   
   

    ar 

Takan 2 bela alat tulis, 
“| seperti buku tulis, gambar, po- 

Lsod dsb., sedang meliputi be- 
rapa ajumlah harga itu, fihak 
polisi belum dapat menerang- 

Jan sesuatu. —. (Kor). 

  

  

  

NEGARA 

2 suka maupun duka. 

Dalam enam keliling 
1 'kepelbagai tempat di Djawa-te- 
Pena telah tiba di Magelang pa- 

- |da 6 “Maret, Ketua 
Pumum Aa ai Pimpinan Partai 

     

  

:Masjumi Moh. Natsir, jang se- 
landjutnja “mengadakan 

  

Sidang diketuai oleh Hakim | pertemuan bersifat umum de- 
'Mr. Sumarno, jang melandjut- 
“kan pemeriksaan terhadap ter- | 
. dakwa sebagai landjutan dari 
“pemeriksaan pertama jang dila- : 
“kukan ketika tanggal 5 Hape 5 

Gap terdakwa diundur Ia ga 
“tanggal 12 Maret jang akan - 
tang. — . (Kor). 

MASIH DIDALAM pe 
1 NGUSUTAN 

“ Mengenai 2 matjam kombi 

Tenan dapat dibongkar oleh 
—fihak. Kepolisian Negara di Ma' 

elang, ja'ni korrupsi di Djawa 
D:P.U. serta dikantor P.P. 

SK. dar: kalangan Kepolisian di 
“(Magelang atas pertanjaan di- 
'hterangkan, bahwa perkara tsb. 
“masih terus didalam pengusw. 

“tan dan hingga sekarang belum 
“dapat dibajangkan, kapankah 
“perkara itu dapat dihadapkan 
& Lana Pengadilan. $ 

"Seperti diketahui, maka di 
daa tera 3 korrupsi jang. telah | 
“dapat dibongkar, maka baru sa- 
itu jang telah diputuskan oieh 
»fihak Pengadilan, ja'ni korrup-. 
“Isiidikalangan Djawatan Kese- 

'hatan. 
3.Kalangan jang lajak boleh di 
.spertjaja menerangkan, bahwa" 
Skorrupsi dikalangan P.P. dan K 

“Magelang, adalah meliputi peng 
  

  

pouTiK IKAN MANGSI 

“Ikan mangsi jg karena ben- 
Sean tergolong djenis ikan jg 
Temah, “diberi sendjata untuk 
“melindungi diri, berwudjud 
“kleurstof, jang habisnja bersa- 

“maan dengan njawanja. Pada ti 

2.ap2 ada bahaja, maka kleurstof 

'fedi dikeluarkan sebanjak2nja. 
Haksekeliling Airin jaw Dengan. de- 
“'mikian maka “ musuhnja tidak ' 
- dapat melihatnja lagi. Suasana 
“Serupa. itu dipergunakan oleh 
rikan Mangsi untuk pergi ke- 
“tempat lain dengan selamat. 

“| Sebaliknja perbuatan manu- 

"sia. Kalau populariteitnja dira- 
“ sdkan mulai turun atau kedudu- 
“ kannja mungkin terantjam, la- 

  

  

2 lu memburuk2kan. keadadn kiri 
T kanan atau menjalah2kan pihak 
“Jain. Maksudnja ialah membe- 
“lokkan Pandangan umum ke- 
“arah lain tadi. Kalau usahanja 

“tadi berhasil muntjullah dia 

“seperti: pahlawan. Diika mele- 
“set perhitungannja per. gilah dia 
“agar orang lain jang menjelesai 
-kem, warisannja. 

Begitulah gambaran jg lazim 
nja disebut ,Inktvisch poli- 

tiek” sebagai penambahan isti- 
lah: politiek, jang kini makin 

-.hari makin 
irwa “Snterpretatienja, 

"3 DIPODIPOERO - Jogja: 

  

ngan pelbagai wakil golongan 

serta bersifat tertutup dengan 

“keluarga Masjumi sendiri. 
Dalam pertemuan umum di 

Pr tja Gn Magelang     
| tanggal g dengan se- 

tjara : Miosorisen “oleh Moh. Nat- 
sir dikupas tentang tjara2 hi- 
dupatau, ,way of life” dari bang 
Isa Indonesia dalam pergaulan 

sehari2. 
“Terhadap kena athlak dinege.- 

ri kita, Natsir katakan, bahwa 
Uhaman modal jang telah kita 
miliki sedjak semula, jaini mo- 

raal dan moraliteit, maka kri- 

sis achlak. dinegeri kita belum 

seberapa djika dibandingkan de 
ngan keadaan: di Luaw Negeri. 

|. Natsir mengupas a uMm- 

mat Islam, jang sluka2” akibat 

| pendidikan pendjadjahan Belan- 

da, jang mengakibatkan hanja 

mengetahuj. sadja adjaran Aga- 

ma, sedarg pendidikan politik 

menurut. adjaran Agama diabai- 

kan. 
“ Dalam mengupas kwadjiban 

mak" Islam: dalam Negara 

, jang sudah merdeka ini, 
Natsir mengadjaks agar mere- 
ka selalu memelihara Negara   

duka. 

KEBUMEN 

- bumen, 
D. P. Masjumi, telah menga- | 

Kita dngan dasar2 jang sudah 

“Djuga Masjumi, kata Natsir 
'seterusnja, sebagai party Islam 

dinegerj ini, tetap mendjadi pen 
dukung negara dalam suka day 

— (Kor). 

TJERAMAH MOH. 
|... NATSIR 

Pada hari Rebo jang lalu ber- 
tempat di. gedung 'bioskop Ke- 

Sdr. Moh Natsir,. Ketua 

dakan tjeramah dan mendapat 
perhatian besar darj Rakjat ter 
utama kaum Muslimin. Dalam 

uraiannja a.l. jang penting ia- 
lah, bahwa 'banjak orang jang 
mengira, bahwa perdjuangan ki 
ta ini telah selesai dan membu- 

at-balans untung-rugi perdjuang 
an kitarjg sudah dan kadang2 

lupa akan hasil kita jang niata 
ialah kedaulatan. Negara... Dan 
bangsa Indonesia sebenarnja ' 
mempunjai modal jang kuat un   

tampak beraneka- 

tuk. meneruskan - perdjuangan- 

nja jang belum selesai ini dan 
mengisi. kemerdekaan. — (Kor) 

TEGAL 

“580 HA TANAH 
— LONGSOR 

Tanah seluas 50 ha didesa Du- 
kuhbendo daerah Bumidjawa 
(Tegai Pekaiongan) telah long- 
sor dan merusak tanaman padi, 
djagung Gan Poiowidjo lainnja 
seluas 45 ha. Kerugian ditaksir 
Rp. 19-000,— Ant. 

SEMARANG 

KONSOL DJENDERAL 
RRT DI SEMARANG 

.Tg. 9-3 Di Semarang ditung- 

gu kedatangannja Konsul-djen- 
at dual RRT Chao Chung Sze jang 

  
  

  
  

Tn 
““SAJEMBARA 

aa RAKIAT” 
“Djangan kirimkan satu per satu gambar & keterangan- 

nja, tapi sekaligus 10 bidji. Paling lambat tebakan sudah 

: sampai. tanggal 26 Maret j. ag 
»Sajembara”. 2 aa 

| Keterangan djangan lebih 50 perkataan. 

Tn sudah kita pra 

  

dibubuhi disudut atas am- 
Djumlah hadiah Rp. 1.500,—. 

(Sjarat2 jang 
— Red). ' 

ASJUMI PENDUKUNG 

Baik dalam keadaan | 

| ambil.,   
Hakan mengambil 

akan Sean sattalian 
'antara lain dengan penduduk. 
Tionghoa disana. Belum diketa- 
hui “untuk berapa lama Chao 
akan berada Durnta itu, — Ant. 

HASIL PERT. ANIAN. 
DJAWA TENGAH 

ai | 

Selama 1952 pertanian di Dia 
| wa Tengah menghasilkan padi 5h 
28.500.000. kwintal. Dalam djum |- 

  

   

  

lah itu belum termasuk 
gogo sebanjak. 600. 000 Mena I 

seperti ajagung, 
dan kedelai aan pe : 
hasilkan 29.700.000 Mena 
Menurut keterangan, hasil2: 

tersebut dibanding dengan hasil! 
dalam tahun 1 OT rata2 naik | 
10 — 159 dan ini disebabkan 
antara lain adanja musim hu-: 
djan jang tiba tepat pada wak- | 
tunja dan mereka merata dise- 
luruh daerah itu. Selain itu, dju- 
ga pemberantasan hama seper- 
ti 'babi dar, tikus jang berhasil | 
baik merupakan faktor penting | 
atas naiknja-produks: itu. Tapi | 
kerusakan akibat bandjir mem-. 
bawa kerugian lebih besar dari 

BE la 

  

       

    

  

keras terhadap expori2 ke R 

Inggeris'ini mungkin hasil dari- 
pada pembitjaraan2 jang dimu- 
lai Kemis jl. antara ' menteri 
“LN. Inggeris Anthony Eden dan 

menteri LN Amerika John Fos- 
ter Dulles mengenai masalah2 
“Timur. Djauh: i 
. “Dikemukakan bahwa satu tan 
da jang menundjukkan : akan 
adanja perkembangan ini ialah: 
pernjataan terus terang oleh 
Eden dalam perdjamuan: pers 
Amerika baru2. ini bahwa ia 

harap bahwa pada achir pembi- 
tjaraaan2 di Washington seka- 
rang ini Inggeris dan Amerika 
Serikat akan lebih dekat: pada 
persesuaian paham mengenai   pada dalam tahen 1991. — Art. masalah2- Timur Djauh.” 

  

Sjarat R.R. r disetudjui 
Mengenai repatriasi oreng2 Djepang 
ERUTUSAN Djepang jang. “dikirimkan ke Peking. untuk 
merundingkan masalah repatriasi orang? Djepang jg hing- 

ga kini masih ada di Tiongkok, mengabarkan dari Peking, 

bahwa mereka telah menjetud jui sjarat2 jang diadjukan oleh 

RRT tenkang soal tadi. 

Pihak resmi Djepang 
marah. 

Sementara itu, pembesar2 pe- 

merintah Djepang dengan ma- 
rahnja, meruduh bahwa perutu- 
san- Djepang jang anggota2nja 
"dipilih oleh RRT itu” dengan 
sengadja telah mengabaikan ke 
hendak pemerintah Djepang 
supaja mereka berwaspada ter- 
hadap pertjobaan2. Tiongkok, ' 
untuk menjelundupkan" orang2 
jang bukan orang Djepang ke- 
negeri Djepang. Seorang djuru- 
bitjara kementerian luar nege- 
ri Djepang menerangkan, bah- 
wa Gelegasi Djepang tadi de- 
ngan sengadja melakukan tipu- 
muslihat politik, agar 'supaja 
pemerintah Djepang, jang di- 
anggap sebagai musuh oleh pe- 
merintah RRT itu mengalami 
kesulitan2. 
Delegasi Djepang dituduh 

melanggar djandji2,nja agar 
supaja minta idzin dulu kepada 
pemerintahnja - tentang kepu- 
tusan2 jang hendak. . mereka 

Missi Djepang kalah 
gertak ? 

Menilik surat2 kawat jang di- 
sampaikan oleh ketua perutus- 
an Djepang tadi, presiden: Pa- 
lang Merah Tadatsugu Shima- | 
zu, maka perutusan ini tampak |, 
nja "kalah gertak”, hingga me- 
reka segera terima baik sjaratZ 
jang dikehendaki Peking, kalau 
tidak, mereka harus pikul tang- 
gung-djawab. - apabila. pemula- 
ngan orang2 Djepang tadi ter- | 

| lambat. 
Pihak RRT menghendaki su- 

paja kapal jang pertama me- 
ninggalkan Tiongkok - dengan 
muatan tiga empat sampai li- 

ma ribu orang Djepang antara 
tanggal 15 dan 20 Maret, lain- 
lainnja akan menjusul, dengan 

tempo antara 20 hari. 

Sjarat2 dari Pemerin- 
# tah Djepang. 

Pemerintah Djepang se- 
mentara itu telah kirimkan ka- 
wat kepada delegasi di Peking 
tadi, dengan desakan: 1. Dje- 
pang berhak mengusir setiap 
orang kembali ke Tiongkok, ka- 

  
  

Adenaur dan Maeyer 
Akan kundjungi 
Washington, 

: Gedung Putih” mengumum- 
| kan, bahwa P.M, .Djerman Ba- 
'|Lrat, Konard Adenauer, dan P.M. 

Perantjis, Rene Mayer, masing2 
akan mengundjungi Washington 
dalam bulan Maret dan April: 
jang akan datang untuk membi- 
tjarakan usaha2 mempertahan- 

kan blok Barat. 
Kundjungan kedua orang per- 

dana menteri tsb. sebenarnja te- 
lah direntjanakan oleh menteri 
LN Amerika Serikat, John Fos- 
ter Dulles, sebelum Stalin me- 
ninggal sehingga kundjungan itu 
kini akan mempunjai arti jang 
lebih besar lagi berkenaan de- 
ngan kemungkinan adanja per- 
kembangan2 baru dalam politik 
Sovjet Uni. 

Presiden Eisenhower kabarnja 
bagian djuga 

dalam pembitjaraan2 dengan ke 
dua orang perdana menteri tsb. 
OP, IA 

NJONJA CHIANG TA- 
MU GEDUNG 

PUTIH 
Gedung Putih mengumumkan, 

bahwa Njonja Chaing Kai Shek 
hari Senen ini akan mendjadi 
tamu Gedung Putih, tempat ke- 
diaman resmj Presiden Ameri- 
ka Serikat, 

Baik Presiden Pa Nj jonja 
Eisenhower ak menerima 
Njonja Ciang andai stem par- 
ty”, jang akan dihadliri djuga 
oleh duta besar Tiongkok Kuo- 
mintang Wellington Koo dan 
isterinja, dar menteri muda 
luar negeri Amerika Walter Be- 
dell Smith serta isterinja. 

Sementara itu tersebut kabar? 
dikalangan diplomasi di Wa- 

| shington, bahwa Njonja Chiang 
| tak lama sesudah kundjungan- 
Inja ini akan pulang ke Taiwan., 
| Beberapa bulan lamanja Njonja 
Chiang dirawat dalam sebuah | 
rumah sakit di San Prancisco 
dan kemudian di New York.   UP, 

| lau ternjata bahwa ia tidak 

berhak memasuki Djepang: 

2: Pihak RRT supaja menjerah: | 
Kan daftar nama orang2 jang di- 
repatriasi jang ada pada tiap2 
"kapal, kepada kapten kapal 

tersebut tadi. 
Hal2 tsb. tadi merupakan sja- 

rat2 minimum, karena pihak 
Djepang sebelum itu telah me-. 
njetudjui tidak akan meng- 
screen orang2 jang direpatriasi. 

Seperti telah diwartakan, 
djumlah orang Djepang jang 

terkatung2. di Tiongkok sedjak 
achir perang, ada .kira2 30.000 

orang. — UP. 

"tjukup optimistis untuk meng- 

en 
va | Massleh T.D. seakan 

9 UMBER?2. diplomatik. di Washington menjatakan, bhw, Ing- 

 geris mungkin akan menggabungkan diri dengan Amerika 
Serikat untuk mencpsak supaja diadakan restriksi? 

| dibawah. resolusi PBB jang 
melarang pengiriman (barang? strategis kenegeri itu, 

Menurut sumber2-tsb., putusan Cr Lebih praktis daripada 
5 blokade, F 

Sumber2 diplomatik: tadi se- 
landjutnja menjatakan, bahwa 
restriksi2 terhadap. export2 ke 
RRT oleh negara2 anggota PBB 

akan dianggap” djauh- lebih 
praktis daripada mengadakan 

Suatu blokade jang akan mem- 
bawa risiko2. jang berbahaja, 
akan dapat memperluas pepe- 
rangan di Korea. Sebagai dike- 
tahui kemungkinan mengadakan 
blakade angkatan laut terhadap 
RRT itu baru2 ini telah dipertim 
bangkan. oleh pembesar2 di 

Washington. 

Sumber2 di Washington itu 
selanjutnja 
Dulles dan Eden akan bersepa- 

kat pula “untuk. mengadakan 
koordinasi jang lebih erat dim. 
gerakan2  pertahaman di Korea 

-dan Indo China, sekalipun Ame- 
.rika Serikat dan Inggeris tidak 
langsung terlibat didalam pepe- 
rahgan di Indo China dewasa ini, 
Walaupun demikian, Inggeris 
dan Amerika sekarang kabarnja 
ingin sekali supaja suatu stra: 
tegi bersama jang meliputi se- 
Juruh dunia segera dilaksanakan 
baik di Timur Djauh maupun di 
.Eropa. 

Menurut sumber2 tsb. Dulles 
dan Eden kabarnja ttelah mem- 

bitjarakam pula masalah daerah 
Terusan Suez didalam rangka 

'perdjandjian pertahanan Timur 
Tengah jang sedang dirantjana- 
kan ibu. Dalam hubungan ini pa- 
ra diplomat tsb. mengemukakan 
kepada statement Eden bahwa 
ia berharap bersama2 dengan 
Dulles akan dapat merumuskan 

suatu pendirian bersama Ame- 
rika . Inggeris mengenai penje- 
lesaian masalah “Terusan Suez 
dengan Mesir. UP.   

  

Reaksi meninggalnja 
Stalin di Nederland 

pokok? pembitjaraan Ji: 
mat dan politici, sedang. 
jang besar2. z 

Dikabarkan selandjutnja, bah. 
wa komentar2 mengenai soal 

bagai2 pendapat berputar dise- 

keliling persoalan siapa jang 

akan meng ggantikan Stalin itu. 

Pada umumnja pendapat2 ter- 
sebut menjatakan, bahwa untuk 

sementara tidak. akan terdjadi 

banjak perobahan, tapi lama ke- 
lamaan pertentangan2 antara 
pamimpin2. jang — terkemuka 
mungkin sekali akan terdjadi. 

Berita tentang meninggalnja 

Stalin, kemarin pagi merupakan 

siaran radio jang terutama jang 
diikuti dengan keterangan ten- 
tang riwajat hidup Stalin jang 
kemudian disusuli dengan kesu- 

njian dalam sementara menit. 

Harian2 pagi menjediakan Se- 
bagian besar dari halaman per- 
tamanja untuk berita2 Moskow. 

»”Waarheid” terbit dengan tan- 
da berduka-tjita (rouwband) 

dan dalam penerbitan istimewa- 

nja dimuat selengkapnja per- 
njataan Partai Komunis Sovjet 
Uni dan gambar besar dari Jo- 
sef Stalin. 

Sementara itu kepaia protokol 

Kementerian Luar Negeri Be- 
landa kemarin pagi mengundju- 
ngi kedutaan Sovjet guna me- 
njatakan duka-tjita atas nama 
“pemerintah Belanda. Djuga ber: 
bagai2 kawat resmi pernjataan 
duka-tjita telah dikirimkan ke 

Moskow. : 

Partai Murba ikut ber- 

duka - fjita.. 
Atas meninggalnja P.M. Sov- 

jet Uni J. V. Stalin Partai Mur- 
ba telah mengirim kawat ber- 
duka-tjita kepada achting P.M. 
Molotov di Moskow, F3 

P.KI, berkabung. 

Menurut pengumuman sekre- 
tariat CC-PKI berhubung  de- 
ngan wafatnja Stalin, CC-PKI 
menjatakan, bahwa . segenap 

  

x Charles Wilson, menteri Per- 

tahanan Amerika Serikat bilang, 
bahwa di Korea terdapat tjukup 
mesiu untuk menangkis setiap 
serangan Korea Utara. : 

& Zafrullah Khan, menteri LN 
Pakistan tidak" -mengadjukan 

permintaan berhenti pada PM 
Nazimuddin, sebagai jang dide- 
sas-desuskan di Karachi achir 
minggu jang lalu. 

»x Pemerintah Djepang tidak 
menjampaikan 

kepada Moskow atas mening- 

galnja. Stalin, karena Djepang 
masih berada dalam keadaan pe- 
rang dengan Sovjet Uni. 

sk Djenderal Tito, presiden Yu- 

goslavia akan bertolak ke Lon- 
don tgl. 16 Maret jad. mendjadi 
tamu pemerintah Inggeris. 

x Delegasi? Inggeris & Peran- 
tjis dalam PBB minta kepada 
ketua D.K. supaja dewan tsb. 
minggu ini membitjarakan pe- 
nsangkatan sekdjen baru PRP 

untuk gantikan Trygve Lie,   

ERITA2 tentang sakitnja dan meninggalnja 

Ginegeri Belanda sedjak. hari Rabu 

      

berlasungkawa j 

Josef Stalin 
jang lalu merupakan 

penting dikalangan? kaum diplo- 

2 terbit dengan kepala? berita 

anggota dan tjalon anggota PKI 

berkabung selama satu minggu 

“ini jang dinjatakan dalam" bet AngN tuna mulai. tg. 6 Maret 
1953 

Selama satu minggu itu Kan- 

tor2 partai mengibarkan bende- 
ra. partai setengah tiang, jang 
disampingi oleh bendera meran- 
putih jg. setengah tiang djuga. 
— Ant. 

DEMONSTRASI DAN 
PENANGKAPAN 

DI INDIA 
19 Orang telah ditangkap di 

New Delhi, setelah terdjadi su- 
atu demonstrasi menentang ge- 
rakan Abdullah di Jammu. De- 
monstrasi2 itu kabarnja dige- 
rakkan oleh partai2 kanan dan 
dimaksudkan untuk menjokong 
agitasi Hindu melawan gerakan 
Abdullah tersebut. 
Untuk membubarkan demon- 

strasi itu pihak polisi telah 2 
kali terpaksa mempergunakan 
gas air mata. 

— Diantara orang2 jang ditang- 
kap itu terdapat Synma Pra- 
sad Mookerjee, ketua Partai 
Jansang, dan N. C. Chatterjee, 
ketua Hindu Mahasabha. - Ant. 

  

LETOURNEAU DI 
SINGAPURA 

Menteri negara — Perantjis 
urusan Indo China, Joan Le- 
tourneau, kini berada di Singa- 
pura dari Saigon dalam perdja- 
lanannja ke Australia. Setiba- 
nja di Singapura ia lalu me- 
ngundjungi komisaris djenderal 
Inggeris untuk Asia Tenggara, 

Malcolm Macdonald. 
Kepada pers ia. menjatakan 

kepuasannja mengenai keadaan 
di Indo China, jang dikatakan 
mendapat kemadjuan. Dikata- 

| kannja pula, bahwa dalam per- 
tempuran2 didaerah Annam sa- 

  

jang lebih: 

Korea, Indo China, Suez. | 

mengharap bahwa | 

“angkat - mendjadi duta 

    
  

  

4 ANAK LAKI2: 
KEMBAR 
Djadi ,,eere - burger” 
Kota Bandung? 

Ketika Letnan Fachrud- 

din mentjatatkan keempat 
anaknja jang kembar itu di 
Kantor Tjatjah Djiwa, Wa- 

likota Bandung  menjata- 

kan perhatian penuh terha- 
dap peristiwa kelahiran 4 
anak kembar laki2 terse- 
but. (Liha, berita harj Sap- 
tu jang lalu. Red.) 

Walikota menerangkan, 

bahwa ja sekarang 'belura 
dapat - memikirkan bagai- 
mana tjara dan bentuk-sain 

butannja terhadap peristi- 
Wa itu. Untuk mengangkat 
keempat anak kembar itu 
mendjadj ,eere-burger” ha- 

rus dibitjarakan dulu dan 
diputuskan oleh DPRDS Ko 

ta Besar. . 
Walikota. mengharapkan 

supaja Chalajak ramai me- 
madjukan saran bagaima- 
na sebaiknja menjambut ke 
lahiran 4 anak kembar jang 

djarang terdjadj itu, 

Darj Letnan Fachruddin 

sendirj didapat keterangan, 

bahwa tatkala isterinja se- 
dang mengandung 6 bulan, 
pihak dokter telah melaku- 
kan pemeriksaan, antara la 

n pemotretan ront- 

» sang ibu jang 
gandung itu. 

  

gen“el 

sedang 1g 
Ina pemeriksaan itupun 

sudah ternjata bahwa da- 
lam charibaan sang ibu itu 

   

' terdapat “3 baji, sedang 
jang satunja tidak begitu 
tampak, mungkin karena 
terhalang oleh lainnja. 

Dapat ditambahkan, bah- 
wa Njonja Faehruddin Itu 

adalah saudara sepupu dari   Dr.  Tiiptomangunkusumo. 
atau Ir. Darmawan Ma: 
ngunkusumo. — Ant.     - 

GUBERNUR TAIWAN 
MINTA BERHENTI? 

Gubernur Taiwan, K. C. Wu, 
kabarnja seminggu jang lalu 
telah menjampaikan perminta- 
an berhenti dan tidak mau me- 
nindjau kembali keputusannja 
itu. Hingga sa'at inj dari ka- 

langan pemerintah tidak ada 
sesuatu sangkalan atas kabar 
tersebut. 
Wu kabarnja berselisih pa- 

ham dengan pemerintah pusat 

mengenai tjara2 mengatasi 'ke- 
sulitan2 keuangan jang diaki- 
batkan oleh merosotnja harga 
gula. — AFP. 

ALLISON DUTA BE- 
SAR : AMERIKA 

Untuk Djepang. 

John ,M, Allison pembantu 
menteri L. N. Amerika Serikat 
urusan Timur Djauh, . telah di- 

  

Amerika Serikat jang baru utk 
Djepang. 

. Allison akan menggantikan 
Robert Murphy, jang telah 
diangkat  mendjadi pembantu 
menteri luar negeri urusan PBB. 
— VP. 

  
besar 

  

  

Riwaiat hidup : 

    

3 

Georgy Malenkov 
Georgy Malenkov dilahirkan 

Pada tanggal 8 Djanmuariy 1902. 
Namanja lengkap ialah Georgy 

Maximikanovieh Malenkov, Da 

ri keturunan keluarya apakan 

dia, tidak ada jang tahu, Asal 
usulnja sebegitu djauh masih 
belum diketahui oleh wmimum. 

Djuga penghidupannja  diwak- 
tu ketjihja. sampai pada mes 
ningkat mendjadi pemuda ti- 
dak banjak diketahui, Dalam 

sedjarah Soviet Uni dia adalah 

seorang engkatan baru. Dig ti- 

dak mengalami turut serta da 
lam. revolusi jang menghasil: 
kan berdirinja Negara USSR. 

Ketika Revolusi Besar. disana 
petjah, umurnja baru 15 tahun, 

masih sekolah dan belum . ma- 

suk. aiggauta Partai Komumis 
Baru dia  mendjadi. anggauta 
dalam tahun 1919. 

Tidak lama dia dalam partai 

dia telah mendapat kedudukan 
dalam. pimpinan sebagai Komi 

saris bagian Politik dalam Ba- 
taljon. Tentra Merah. Sedjak 
waktu itulah namanja- mulai di 
kenal orang. Pada umur 20 ta 
kun dia telah mendjadi opsir 

politik dalam Angkatan Pe- 
nang Sovjet Rusia di. Turkes- 
tan, Memang sedjak dulu mu- 
lenkov pandai dan tjakap meng 

orsanisir partai: dan  tentera. 
Dia seorang  organisator jang 

“sangat  tjakap. Sampai pada 

waktu achir2 Ini pun selain dia 
mendjabat Sekretaris Umum 
Central Comite Partai Komu- 

nis Rusia, djuga dari Biro Or- 
ganisasi-nja. Beberapa tahun 
lamanja kedudukamnja dan ber 
gaeulnja sangat dekat dangan 

Stalin sebagai Sekertaris pri- 
badinja. Ada jang mengatakan 
bahwa Malenkov adalah anak 

mus Stalim”, dan ada djuga jg 
mengatakan. bahwa. dia ,anak 

mahkota-nja”. 

Lama sekuli Mulenkov beker 

dja mendampingi Stalin dan 
berada dibawah pimpinannja, 
langsung. Mungkin, selain ka- 

rena ketjakapammnja jang sa- 
ngar dan karena lamanja dida 
lam asuhan Stalim sendiri, mv 

ka dia kemudian mendjadi sa- 
lah seorang  kepertjajaannja. 
Meskipun dia belum ' pernah 
turut merasakan pahit getirnja 
revolusi, seperti Molotov dan 

beberapa lainnja, tapi Malen- 
kov dipandang seorang jang 
kwaliteit dan kupasiteitnja tia- 

ia beda denyan Molotov, almar 
hum Zhdanov: dan Beria' mi- 

salnja, setelah meminggalnja 
Zhdamnov,  Malenkov 

njak disebut-sebut sebagai se- 
orang jang mungkin sekali 
menggantikan kedudukan Sta- 
lin sebagai Perdana Menteri 
Sovjet Uni, 

Oleh dunia Barat nama Ma-- 
lenkov baru dikenal sedjak ta- 
hun 1941, sewaktu Nazi Djer- 

man sedang “akan melakukan 
penjerbwan terhadap Soviep Ru 
sia. Waktu itu Partai Komums 
Rusia mengadakan Konperensi 
Nasional di Moskou, dimana 

  

Labour Party Ingaeris : 
  

Tak banjak harapan 
dari PSI? 

Dalam pemilihan umum akan menempati 
kedudukan ke-4, kata Saul Rose 

ARI London dikabarkan, sekalipun Partai Buruh Ing- 
geris menaroh perhatian besar terhadap perhubungannja 

dengan kaum sosialis Asia, tetapi tidak menaroh harapan besar 
dari: padanja. Saul Rose, sekretaris internasional Partai Buruh 
Inggeris, telah kembali dari Indonesia dengan membawa kesan, 
bahwa dalam pemilihan umum jang akan datang PSI hanja 
akan menempati kedudukan ke-4 sesudah Masjumi, P.N.I. dan 

“PNG 

Rose rupanja agak kewatir, 
bahwa P.S.I. kini masih djuga 
sedikit-banjak menjerupai PKI 
dalam soal organisasi. PSI ada- 
lah lebih banjak merupakan 
,partai kader” dari pada partai 
massa seperti partai2 sosialis di 
Eropa Barat. Anggauta2-nja di- 

   

    

    

djadikan ,,tjalon” dulu sebelum 
diterima sebagai anggauta pe- 
nuh, d rupa dengan par- 

tai2. ke s : 
Tic angat- besar penghar- 

gaan Rose terhadap” djumlah 
anggauta PSI jang kurang dari 
20.000 itu, mengingat: bahwa 
Partai Buruh Inggeris berang- 
gauta ratusan ribu, bahkan ber- 
djuta2 kalau terhitung djuga 
anggauta organisasi2 buruhnja.   

jaitu AFPFL (buruh), “pada 
hakekatnja mengontrol  peme- 
rintah Birma. Tetapi Birma 
adalah negeri 
ketjil. 

Rose rupanja 

bahwa PSI masih belum lepas 
dari akibat pengaruh pengga- 
bungannja dengan kaum komu- 
nis dalam Sajap Kiri 
1948 itu. 

Salah satu. dari pada penga- 
ruhnja jg masih ada sekarang, 
rupanja, ialah tetap dipegang- 
nja Marxisme sebagai ideologi 
oleh kaum sosialis Indonesia. 
Partai Buruh Inggeris kurang 
senang melihat ini, tetapi se- 
mentara ini bersedia menerima- 

jang djauh lebih 

lalu ba- | 

  
berpendapat, 

sampai" 

  

  

Malenkov  muntjul' dam berpi- 
dato jang sangat berapi2, lima 
bulan kemudian ketika  ser- 
buan Nazi Dijermim  Mulen- 
kov telah diangkat. menx- 

djadi salah ' satu dari 5 orang 
anggauta panitia kabinet jang 
ditugaskan meminupin  pepera- 
ngan, Tugas.  Malenkou ialah 

mengadakan pengawasan. atas 
produksi pesawat? udara. Dia 

mempunjai pendapat, djika So- 
'vjet akan menang: perang, ha- 
ruslah produksi pesawat wda- 

ranja dinaikkan. dan dialah jg 
berhasil melimatgondakan pro- 
ductienja itu sehingga oleh ka- 

'renanja “dia menerima yelaran 
.pahlawan pekerdjaan  kema- 

sjarakatan”. 

sk 

Malenkov telah kawin dua 
kali. Jang pertama, dengan sa 

lah seorang bekas -sekentaris- 

nja Molotov. Tapi dia telah di- 

tierai dan kemudian kawin de- 

ngan Elena Khrushchev,  se- 

orang aktris jang tjaintik. Se- 

karang Elena tidak lagi seba- 

gai aktrir, melainkan se bagai 

Presiden Universiter Moskou. 

Dia telah: mempunjai 2 orang 

anak. 

Sedjak dulu sampai sekarang 

Malenkov adalah tetap sebagai 

satu-satunja-- anggauta  Polit- 

biro. Partai jang biasa mema- 

kai pakaian, jang dinamai ,pe- 

kaian. tunic” jaitu djas jang 

terkantiang sampai dileher, se- 

bagaimana - jang dipakai oleh 

Stalin. Dalam banjak hal Ma- 

lenkov memang seperti Stalin: 

kesederhanaannja, fara berpi- 

kirnja dan sebagainja. Hampir 

pada tiap? upatjara atau rapat 

jang dihadliri oleh Stalin, dia 

selalu duduk. didekatnja, se- 

belah belakamgnja. 

Ketjakapan. Malenkov dalam 

kal. organisasi adalah melebihi 

dari pada anggauta2 Politbiro 

dan. Kabinet. Dia dapat mve- 

nandjak mentjapai kedudukan 

jang tinggi semata-mata kare- 

na ketjakapannja. Selaku Se- 

kertaris Urusan Pegawai sam- 

pai pada. waktu belakangan 

ini, dapat dikatakan dia meme- 

gang penilikan, tidak sadja 

atas partai Tjabang Moskou, 

tapi djuga atas semua pemim- 

pin2 partai komunis diseluruh 

Rusia. Diapun memegang pe- 

ngawasan @tas djawaitan Tahd- 

sia dari partai. Oleh karena itu, 

dgn Beria, Kep. Dinas Rahasia 

Sovjet, dia sangar rapat hubu- 

ngamnja dan bergaulnja. Selain 

dengan Stalin, dengan Beria- 

lah dia jang paling banjak mau 

bitjara. 

Pada  konperemsi pembentu- 

kan Kominform- “di Warsawa 

tempo' hari, Malenkov “bersama 

Zhdanov mendjadi delegasi So- 

viet, Boleh dikata Malenkov 
dan Zhdanov adalah bersamaan 

kwaliteit dan kapasitertnja 

djuga ketjakapannja dalam or-' 

ganisasi adalah sama, dan du- 

a2-nja duduk dalam Politbiro. 
  

MAIN TEMBAK-MATI 

TERUS - MENERUS 
Pentjegatan?2 autobus, 

Opiei2z dan Truck, 

Antara pukul 06.15 dan 07.30 

baru2 ini gerombolan bersendja- 

ta jang belum diketahui 'djum- 
lahnja telah mentjegat autobus 
,»Harapah” dan 2 buah oplet, 
masing2 merk ,,Warus” dan ,,Se- 

tiabudi”, jang sedang berdjalan 
antara Pamaritjan dan Bandjar 
(kabupaten Tjiamis). 

Semua penumpang disuruh tu 
run Oleh gerombolan, jang ke- 
mudian merampas segala ba- 

rang2 dan pakaian para penum- 
pang tersebut, 

Selandjutnja 2 orang anggo- 
ta Polisi Negara, jang menum- 

peng autobus tersebur ditembak 
mati oleh gerombolan itu. De- 
,Mikian 'berita dari Tjiamis, 

Pentjegatan kendaraan ter- 
djadi djuga antara Tasikmalaja 
dan Tjikatomas, Sebuah truk 

merk O.T.S, telah dihentikan 
oleh 13 orang bersendjata. Para 
penumpang truck diperintahkan 
menjerahkan barang2 jang me- 
reka bawa. 

Selain dari pada itu, dikabar- 
kan djuga tentang gerakan2 ge- 
rombolan didaerah kabupaten 
Tasikmalaja.  Antaranja se- 
orang penduduk  Tjileumbeu 
(distrik Tjikatomas) telah di- 

— Ant. 

Mengenai Birma diakuinja, | nja. “Djuga Yugoslavia tidak | tembak mati. Seora an 
dja, pihak Ho Chi Minh telah | bahwa Partai Sosialis Birma, | melepaskan Marxisme, tetapi | Sarbupri didesa Nana anang 
kehilangan lebih dari 8.000 | jang berdjuang dengan meng- | tidak boleh disangsikan, bahwa | ketjamatan Sukaradja pun te- 
orang. — AFP. | gunakan organisasi pelopornja, | mereka anti-Stalisnisme. - Ant. | lah ditembak mati. : 
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MURDERED MAN, KINGS 
HES BLACKIE" DINGO! £ 

   

  

  

  

      
Dingo! 

— Kuli   
  

   
   Pia IDENTIFIED THE NLE LEAN, KAS 

PROSECUTOR, EH Jd : 

- Mereka telah merdapttkan orang jg 
dibunuh, King! Ia adalah ,Blackie” 

kontrak. jang dibebaskan 
Dean mendiadi pendakaca, bkan? 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (5) 
  

     

    
- 

  

T REMEMBER TMAT CASE, ALL THE EVIBENCE 
LL MYSTERIOUSLY DISAPPEARED PURING THE, 

TR/AL! LAROLIX, THAT kg Li Us ja 
PESS/BLE MOTIVE. 11615 CO 

      
    

  

      HATEMER £ 

  
    

waktu 

gi 

  

mang 
— Saja Ingat perkara itu... 

bukti2 hilang setjara raha- 
Sia waktu dadakan. peprik 
saan! Daroux, 
Ijari bahan? jang mungkin 
kita dapat, Marj kita per 

mani kita 
ngo! 

SG 

: IMEANWHILE, AT LAYAR DEANS HOME 
IT DONT LIKE j 4 

yovparrirupe ) LA DEANI I. HAVE BLACK TES 

    

Dirumah hakim Dean. 
—— S@ja tidak suka sikapmu, Hatcher! 
—— Djuga kar tidak suka ini, 

ja mempunjai suratenja ,,Blackie” 
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up 1, 

tjepat ee - 
lang near Bni kali sehari. 

di di Bandung ada 
kembar empat 
seorang Nan 
nja anak en empat 

orang. : 
memang suka Borabe 4 

sama anak Ket saapkan | 
Hg lamat sama ajah dan ibu 

Ba akan Dl tua Nur 
pum ikut gembira pula, meski- 
Pun da masih punja tafsiran jg 
Sg Mak tenang aan ban 
bar empat. : 
Ma'af Io, mBah, - 

“Bone, ati Berak ateby un 
tudjui, kembar empat di Ban- 
Haruan baret sebpte ejaan 

eere-burger atau warga : 
kehormatan kota Bandung. 
Berabe tentu gembira, tapi 

Berabe lebih gembira lagi, ka- 
lai selain mendapat kehorma- |” 
tan jang tinggi itu si kembar 

empat didramin perawatannja 
sampai djadi orang kelak. Ma 
lum, ajahnja tjuma djadj let- 
nan, anaknja total ada 14 
orang. 
Mudah-mudahan Sala kota 

Bandung jang sudah tahu apa 
artinja ,njandung” (bahasa 
Djawa: wajuh), tidak kebera- 
tag anang si kembar em- 

Bung aan dari Tiitatjap 
bilang : ' Keadaan di Tjilatjap 
tambah ramai karena banjak- 
nja. penganggur. dan  tambah- 
nja an bunga jang mun 
juli didaktu malam. 
Djawab Berabe: Tidak usah 

ketjil hati, memang dimana- 
mana djumlah penganggur me 
ningkat dn “tunaman bunga 
Seperti jang dimaksudkan pun 

| tambah subur 
Selandjutnja kata Bung Mun 

Ijul: Jang tambah sepj ada, 
Ia “kamtongnja Bung Mun- 

sebab belasting naik, ta- 
Ta Tistrik ja naik. 
. Mengenai 'itu pun tidak usah 
Ketjil hati. Memanrg belasting 
Tere listrik didiaman se- 

Gg ini lagi didjangkiti sa- 
wan-naik. Maka Bung Muntjul 
Jang sabar sadja dan mudah- 
mudahan tetap . kuat dinaiki. 
Sering2 sadja latihan. 

mma 

“ELANG KUTJING 
Untuk bantuan korban 
bandjir Atjeh-Tapanul: 
dan Nederland, 

Untuk turut membantu me- 

  

ringankan beban korban ban- ' 
djir Nederland, maka oleh ka- 
uargan penduduk Belanda ko: ag 
ini telah dilangsungkan susta 
Fancy Fair dengan mendapat 
kundjungan besar darj velba- 
gai 'golongan, - terutama dari 
kalangan pedagang2 sendiri. 
Dalam Fancy Fair ini teruta- 
Ma Gilelang kuwe2, barang ke- 
radjinan tangan dibawah pim- 
pinan Walikota Pontianak Nj. 
R. Mutalib, barang2 pemberian 
Saudagar2 "Tionghoa dan dua 
dari Persia. Seekor dibel: oleh 
residen Kalimantan Barat se- 
dangkan jang seekornja dibeli 
oleh ketua penjelenggara Fan- 
cy Fair. Pendapatan seluruh- 
2 Rp. 25.000,— Ant, 

Laporan tentang Gunung 
: Semeru 

Rorsoxcan Margoprajitno dari Djawatan Gunung Be- — 
rapj pada pos-pendjagaan 

pada tgl. 25 Pebruari atas permintaan Residen Malang me- 
ngadakan penindjauan kegunung Semeru, pada sa'at berita ini 
ditulis telah datang dan memberikan laporan kepada Residen 
Abubakar tentang hasil penindjauan. 

Margoprajitno menerangkan 
bahwa diantara gunung Maha- 
meru dan gunung Djunggring 
Saloko terdapat kawah lama jg- 
sedjak tgl. 3 Februarj jang baru 
lalu. bekerdja- kembali ' dengan 
mengeluarkan lahar jang ter- 
lihat: bergerak/gojang kebawah 
dan keatas. Dari kawah ini ter- 
dengar suara2 letusan jang ter- 
dengar dari sekitar kota 13 
lang. 

Dengan .penindjauan itu -su- 
dah terang kinj dan dapat di- 
ketahui bahwa suara2 jang 
menggeletar terus-menerus itu 
asalnja dari.gunung tersebut, 
jaitu suara bekerdjanja kawah 
lama itu. Kawah ini dalamnja 
kira2 300 meter dan lebarnja 
atau garis tengahnja 1.k. 300m. 
'Margoprajitno menerangkan, 

bahwa dari kanan kiri gunung 
Artjopodo (luar kawah) . kini 
terdapat djurang2 dalam jang 
asalnja dari guguran2 batu dan 
pasir jang turun kebawah sam- 
pai djatuh dikaki gunung ke- 
pala. Dan darj kaki gunung 
kepala tadi kemudian mengalir 
kekali menudju kesungai Arang? 
(termasuk daerah katjamatan 
Pontjokusumo, Malang) dan jg 
kedua mengalir kesungai dju- 

    

3g Adapun hasil dari perlombaan 

100M Putera : 
1). Dodokahardjo 11.9 dari 

SGPD, 2). Deddy 12.— dari 
Sparta, 3). Suparta 12.1 dari 
SGPD : 

| 800 M Putera: 
“Ik “Pardijanto  2.21,5 “dari 

| sorta 2). Sanoebari 2.24,5 da- 
ri Sparta, 3). Soemadi 2.24,6 da- 
ri S. T.N. : - 

Lontjat djauh : 
“ND. S. Wardiono 5.97 m. dari 
| SMA A II, 2). A. J. Brama 5.68 
|m. dari Sparta, 3). Abdullah 
5.66 m, dari SMA BI. 

Lontjat tinggi : 
'1). Rahmanu 1,70 m. dari 

Sparta, 2). Soegiarto 1.65 m. 
dari S.T.B., 3). Nana 1.65 m, da- 
ri SGPD. 
“ Lempar peluru : 

1), Dawud 11,25 m dari SMP $ 
2). Panoman 11.17 m dari Pen: 
djata, 3). Suparta Hr 

SGPD. 
. Lempar lembing 

Sparta, 2). Suparto 39.33 m da- 
ri SGPD, 3). Kusnan 36.83 m 
dari SGPD. N 
PUTERI : 
Lari 80 M: 
1). Sutarti 11,8 dari SMP I, 

2). Fatimah 11,9 dari SMP Na- 
sional, 3). Sri Suwardinah 12.-- 
dari SMP Bopkri. 

Lontjat djauh : 
1). Sri Soewardinah 3,75 m 

dari SMP Bopkri II, 2). Noenoek 
3.70 m dari SGPD, 3). Mardoe- 
sari 3.34 m dari SMP II. 

Lontjat tinggi : 5 

1). Isti 120 m dari Sparta, 
2). Emmy 1.15 m dari SMP I, 
Dai Poerwantini. 1,15 m dari 
SGPD. - 
Lempar peluru : 

1). Soewiharti 7.05 m dari 
SGPD, 2). Mimiek 6,25 m dari 
SGTK, 3). Soemini 6.20 m dari 
SMP I. 
Lempar lembing : 

1). Soemini 2640 m dari 
SGTK, 2). Soetiati 23.53 m da- 

ri SGPD, 3). Mimi 23.16 m da- 
ri SGTK. 

Atjara ke-3 dalam zeisoen ini 
ialah pertandingan tari lomba 
veteranen dan hari estaffette 
pada tg. 24-3 jang akan datang. 

  
Kompetisi P.S.I.M, 

PS. P.J. KLAS | — PS. 
KA KILAS 1   

19.40 Imbauan malam 

4—3 
Pada hari Saptu tanggal 7-3- 

53 telah dilangsungkan pertan 
dingan kompetisi antara Ps. P-J. 
klas I lawan C.H.TH klas I. 

Djalannja pertandingan dari 
kedua 'belah fihak lemah se- 
dang pada sore harj itu dari 
lua2nja kesebelasan ternjata ke- 
kurangan pemain, masing2 ha- 
nja mempergunakan susunan 10 
orang pemain. Kesudahan per- 
tandingan 4-3 untuk kemena- 
ngan Ps. P.J. 

Pertandingan luar biasa. 

“Lebih landjut dikabarkan bhw. 

nanti pada,hari Senen tgl 9-3-53 
dan hari Selasa tanggal 10-3-'53 
di Stadion Kridosono akan di- 
langsungkan pertandingan2   

Besuksat (Lumadjang) jang 

-Lumadjang. Menurut keadaan 
kawah, untuk sementara tidak 
perlu dichawatirkan. 

Selandjutnja — Margoprajitno 
“menerangkan, bahwa kini untuk 
sementara perlu diadakan pe- 
ngawasan dari gunung Pusung- 

Sadjimah oleh Djawatan Gu- 
nung Berapi dari Besuksat. — 
Ant. 

. 

Radio 
SENIN 9 MARET 1953. 

Glmb. : 42,25 59,2 dan 122, 4 m 

12.30 Hidangan siang oleh ROS 
13.45 Marek Weber dengan or- 

'kesnja 
17.00 Dongengan kanak2 
17.15 Krontjong sore oleh O.K. 

Seni Muda 
18.00 Ruangan Djapen Kotapra. 

dja 
18.15 Musik dikala sendja 

18.35 Peladjaran njanji kanak2 
19.15 - Tindjauan Luar Negeri 

  

20.15 Bingkisan malam 
20.30 Gema trio: Biola: Rene 

Tafanos Piano. Gerald 
-Kenney  Cello: Johan 
Cihal . : 2 

21.15 Tindjauan tanah air bhs. 
: Djawa   rusan ke Besuktompee daerah 

#oonenacurnaneaneenasenaa ne ananaaanananana naa ren kananaka an an san kana as an ae ann nana nana naa 

PERMINTAAN 

— Mendjadi (knobanah 

. 

Mulai hari ini bagi! saja ditjatat 

   Nama 3 

Ala m D6 Ore: Heri aa kn In ena eh Oa Kakan vakasean ..... 

21.30 Ketoprak Mataram studio 
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Jth. Adm. 'Harian na Ra 
TUGU 42 TN 
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m dari 

(3 Sunatan A1 30 m  dari| 

ikihbaan PASIMA 
dimulai : 

Kesan alan Kridosono Jogjakarta 
: sungkan perlombaan JPASIMA. Perlombaan dalam atjara 

| ke-2 untuk seizoen ini dari PASIMA tersebut diikuti oleh para 
— pemula, jaitu mereka jang belum pernah mendjadi  djuara. 

telah dilang- 

kemarin itu jalah sbb: 

Tea berikut : 
3-53 Comb. Ras, Setia, Ps. 

dan — XI M.B. Kediri. 
10-3-53 Comb. Mas, BPJ, 

Gama — XI M.B. Kedifi. 
H.W. klas atas — Bro- 

: widjojo klas atas 2-0. 

Hari Minggu tg. 8-3-1953 ke- 
marin dilangsungkan pertandx- 
ngan kompetisi antara. kes. HW 
lawan Browidjojo.. 
pertandingan baik sekali, Ma- 
sing-masing kesebelasan dari 
babak pertama sehingga bera- 
Chir menundjukkan samenspel 
jang baik dan sportief, hanja 
Gari pihak Browidjojo tidak 

mempunjai schutter, sehingga 
beberapa kali serangan2 hasilnja 
nihil. Kesudahan pertandingan 
2-0 untuk kemenangan HW. 

  

5 

POLISI SEKSI I DITJUKUR 
Pertandingan antara kese- 

belasan sepak-bola Polisi Seksi 
I Jogja. melawan kesebelasan 
Polisi Wonosari berkesudahan 
dengan kemenangan Wonosari 
dengan angka 4 — 0. Pertan- 
dingan itu diadakan dialoon2 
Wonosari baru2 ini. ' 

Pertandingan bulutangkis an 
tara kesatuan Kota Gede dgn 
Wonosari berkesudahan 0 —0. 

— 

- 
TENNIS : 

| SUAMI- AISTERI MOTTRAM 
AKAN KE INDONESIA ? 
Pemain tennis nomor 1 dari 

Inggeris 'Tony Mottram telah 
menjampaikan surat kepada 
pengurus PELTI, menawarkan 
dirj untuk diundang ke Indone- 
Sia.gung mengadakan beberapa 
pertandingan eXhibition tennis. 

Berhubung dengan itu kini 
antara komisariat PELTI di 
Djakarta dengan Tony Mottram 

jang kini sedang berada di Si- 

ngapura sedang diadakan surat 
menjurat. 

Menurut surat Mottram itu, 

pada minggu kedua dari bulan 
Maret ini. 
Sebagamana diketahui, dim. 

pertandingan2 exhibition di Si- 
ngapura baru2 ini Mottram te- 
lah mengalahkan Ip, djuara 
Hongkong dan Malaya dengan 
8 — 6, 6 — 3 dan bersamma2 

isterinja, Tony mengalahkan 
djuga pasangan Ip/Missus Se- 
wel dari Singapura dengan 
Io — HA, 

  

Pemeriksaan Sultan 
Hamid 

(Sambungan hal 1). 
Saksi: Tidak ingat. 
Kemudian “ketua sidang Mr. 

Wirjono bertanja kepada ter- 
dakwa, apakah benar apa jang 
diterangkan oleh saksi Mr. Wa- 
hab dan apakah ia akan membe- 
xtikan keterangan. 

Dalam hal ini terdakwa Ha- 
mid menerangkan, bahwa ia 
ingat sidang Dewan Menteri 
tgl. 24-1-1950 berachir pada 
djam 18.30, karena ada hal 
"penting”, : 

Ketua: Apa saudara masih 
ingat betul hal itu dan apakah 
tidak keliru dengan sidang ka- 
binet tgl. 2 Pebruari 1950 jang 
menurut  tjatatan Sekretaris 
Dewan Menteri berachir djam 
18.30 berhubung. dengan kem- 
balinja Presiden ? 

Terdakwa : Saja masih ingat 
betul dan hanja satu kemungki- 
nan saja salah, jaitu djika per- 
temuan saja dengan Westerling 
dan Najoan terdjadi pada tgl. 
2-2. Tapi diika pertemuan saja 
dengan Westerling dan Najoan 
terdjadi pada tg. 24-1-1950 (jg. 
dimaksudkan pertemuan dengan 

Westerling dan Najoan dimana 
saksi perintahkan  penjerbuan 
Dewan Menteri, Red.), musta- 

hil saja tidak ingat. 
Djaksa Agung : Tadi terdak- 

wa katakan ada hal "penting” 
tgl. 24-1-1950. Apa hal “pen- 
ting” itu ? 
Pertanjaan Djaksa Agung ini 

oleh ketua Mr. Wirjono diminta 

supaja dimadjukan lain kali sa- 
dia... 

Kemudian terdakwa Hamid 
menerangkan, bahwa ia sendiri 
menghadiri sidang Dewan Men- 

luar biasa jang atjaranja Se- 

Djalannja | 

ia bersedia datang di Indonesia ' 

teri ketika itu dan ia tahu pula 
bahwa ada notulen dibuat dari 

sidang tersebut. Tapi saksi ke- 
mudian bertanja, apakah 5 pe- 
nulis 
tjaraan2 didalam sidang itu sa- | 
dja ataukah djuga pada waktu | 
mulai dan berachirnja sidang. 

Saksi Mr. Wahab: Biasanja | 
notulen dibuat bersama2 dan 

kemudian diberikan kepada sa- | 
ja, termasuk tjatatan mulai dan 
berachirnja sidang. 

Terdakwa : Apakah saksi Wa. 'pu menjala didepan gedung De- 

|wan Menteri ? 
hab diperikga (pemeriksaan 
pendahuluan) 'djuga dalam ta- 
hun 1950 atau kapan ? 
Ketua : Pemeriksaan pendahu- 

luan atas diri saksi Mr. Wahab 
dilakukan tanggal 12-1-”53. 
Terdakwa : Kalau begitu apa- 

kah masa berachirnja sidang 
seperti dikatakan saksi, didasar- 
kan atas kepastian ataukah ha- 

nja menurut ingatan sadja. « 

Wahab : Berdasarkan tjatatan : 

jang dibuat. 

Kemudian Djaksa Agung men 

beri pendjelasan, bahwa saksi 

Mr. Wahab diperiksa baru2 ini | 
sadja, karena terdapatnja keti- 
dak-tjotjokan mengenai waktu 

berachirnja sidang kabinet tang. 
gal 24 Djanuari 1950. 

Djaksa Agung selandjutnja 
bertanja pada saksi, apakah tja- 
tatan berachirnja sidang dibikin 
hari itu djuga atau hari lain ? 

Saksi : Pada hari itu djuga se- 
sudah sidang berachir, karena . 
sesudah itu saja harus keluarkan 

pengumuman tentang sidang tsb 
jang antara lain harus saja be- 
rikan kepada pers. 

Saksi R, Untung 
Margono. 

Xx 

Saksi R. Untung Margono, Ke- 

pala polisi lalu-lintas Djakarta 

Raya sesudah disumpah setjara 

Islam menerangkan, bahwa me- 

nurut ,,wachtrooster” pendjaga- 

an oleh polisi lalu-lintas pada 

sidang kabinet tgl. 24 Djanuari 

1950, dilakukan oleh 10 orang 

agen polisi. “ Menurut ,,wacht- 

rooster” tersebut, pendjaga- 

an ketika" itu dilakukan dari 
djam 17.00 — 19.30 oleh 4 orang 

dan dari 19.30 — 22.00 oleh 
6 orang. 

Ketua: Apa saudara tahu 
pendjagaan polisi lalu-lintas se-. 

lalu ditjabut sesudah sidang ber- 
achir ? 

Saksi : Ada kalanja pendjaga- 

an ditjabut sebelum sidang ber- 
achir karena kekurangan te- 

naga. 
Saksi ' Margono selandjutnja 

menerangkan, bahwa dari 10 
orang agen polisi jang bertugas 
mendjaga pada tanggal 24 Dja- 
-nuari 1950, kini hanja tinggal 

lagi 2 orang: jang lainnja ada 

jang sudah berhenti dan ada jg. 

dilain2 tempat. Saksi katakan, 
bahwa. sebenarnja ia sendiri pa- 
da waktu itu masih mendjabat 

kepala polisi lalu-lintas dikota 

Semarang, dan karenanja hanja 

mengetahui pendjagaan tanggal 
24 Djanuari 1950 dari ,,wacts 
rooster”, jang dibuat oleh se- 
orang pegawai. 

Dua agen polisi 

lalu - lintas. . 
Dua agen polisi lalu-lintas jg. 

termasuk diantara 10 agen jang 

bertugas tgl. 24 Djanuari 1950, 

tidak banjak bisa memberikan 

keterangan2 dan pada umumnja 

keduanja sudah lupa dan tidak 

ingat lagi apakah pada tangga! 
24-1-'50 mereka diberi tugas 

mendjaga di Pedjambon atau 

dilain tempat. Hanja dari kedua 

pegawai polisi itu diperoleh ke- 

terangan, bahwa biasanja, apa- 

bila mereka melakukan pendja- 

gaan waktu diadakan sidang ka- 

binet,. maka djika sidang itu di- 

mulai djam 17.00, biasanja ber- 
aChir djam 22.00 dan kalau dari 

djam 19.00, sampai kira2 djam 
24.00. 

Saksi Najoan. 

Kemudian ketua sidang Mr. 

Wirjono meminta saksi-utama 

Frans Najoan tampil lagi kede- 
pan sidang dan memadjukan 

pertanjaan2. 

Ketua: Pada keterangan sa- 

udara dahulu saudara katakan, 
bahwa pada tanggal 24 Djanu- 

ari 50, sewaktu saudara liwat 

kira2 djam 19.00 lebih didepan 
gedung Dewan Menteri, pada 

waktu itu sudah sepi. Tapi dari 
keterangan2 dan menurut tja- 

tatan2 saksi2 lainnja, sidang 
waktu itu belum selesai. 

Kesimpulan jang saudara am- 

bil dengan mengatakan pada 

  

BOEKHOUDEN A | 
untuk BOND dimulai tgl. 
12 MARET: Pendaftaran di 

SMPTR AN 

  

  Bintaran Wetan 11 . Jogja. | 
  

  

Baru selesai ditjetak : 

Indonesia |   mendjadi langganan 1 Rr 

"nnarannonnnnnaananna sen kanan 

« Toko-Buku 

89-3.   
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Tanda tungan : 

Pesanan dari luar kota harus tambah Porto 10: 
dan Toko?- Buku dapat potongan jang pantas 

PENTING !!! 
UNTUK PARA PELADJAR . 

DAN UMUM. 
SEKOLAH MENENGAH 

Tk 

Sasterawan-Sasterawan 
2 

. d Rp. 13. 

200 Tanja djawab tentang 
sastera Indonesia a Rp. 
Kedua buku tersebut dikarang oleh USMAN EFFENDI. 

7 .— 

. Pedagang 

Keterangan pada Pendjuai Tunggal : 

"GUNUNG AGUNG" 
» djh THAY SAN KONGSIE, 

Kwitang 13, Kotakpos 135, 
Telp. 4678. Gmb., TN 

NN NAN RAKJAT? 

.tjepat.mentjatat pembi- | 

djam 19.00 lebih, waktu saudara 

liwat itu, bahwa sidang sudah 
selesai, saudara dasarkan atas 

|apa ? . 
“Saksi : Ke-I sudah tidak ada 

lagi pendjagaan polisi lalu-lintas, 

dimana saja dapat keluar-masuk 

| djalan Pedjambon dengan lelu- 

asa dan ke-II karena waktu itu 
saja lihat sudah tidak ada lagi 
mobil2 didepan gedung Dewan 
Menteri. 

Ketua, Apa saudara lihat lam. 

| Saksi : Saja tidak perhatikan. 
Jang saja perhatikan hanja pen- 
djagaan polisi. 

Djaksa Agung : Apa saudara 
perhatikan bahwa dibelakang 

| gedung Dewan Menteri ada dju- 
ga pekarangan dimana mungkin 
ditaro mobil2 ? 

Saksi : Saja tidak perhatikan. 
Setelah itu ketua sidang Mr. 

Wirjono me€nunda selama 15 
menit. 

(Akan disambung). 

  

NANTIKANLAH : 

WE EN 

“Laxor"   

  

Pemberitahuan 
Berhubung dgn. sesuatu hal 
praktek sore di TEGAL- 
PANGGUNG pada hari 
SELASA, tgl. 10 MARET '53 
akan: "ET bpada kan 

Nj. dokter SUNU. 
92-3. 

KENA TENANG MAP 

LA 

PERMADI 
anak kami jg. ketiga (laki- 
laki), pada hari Achad Legi 
tgl. 78 MARET 1953, djam 
SATU malam. 

Keluarga MARTOJO, 
Ngadiwinatan Ng. 11/1983, 

| Jogjakarta. 

96-3. 

  

          
PENGUMUMAN 

Mulai tgl.10 sjd 30 Maret 1953 
ada kesempatan mendaftarkan 
diri untuk mendjadi peladjar 
Kursus Fotografie: PHORES. 
Hanja diterima 10 orang. Pen- 
daftaran tiap2 hari kerdja dari 
djam 8.00 s/d 12.00 PAGI, di 
Pontjol No. 62 Magelang. 

Kursus Fotografie : 
PHORES - MAGELANG 

98-3. 

  

  

    
  

Tar BENDERA 

GANTILAH SUSUMU- 

DENGAN SUSU MANIS 

8 2-rv/9-521 

    
SUSU MANIS 

tap BENDERA 
  

  

| Telah meninggal dunia pada tgl. 

R. Djojodihardjo 
desa: Tulung, KI. 

Kap. Kalasan, — Jogjakarta. 

Adapun pemakaman pada tanggal 9-3-1953, djam 1400, 

  

  

8-3-1959 djam 6.45: 

Taman Martani, 

  

ds, Is 

mengharap saudara? sekalian. 

Turut mengharap : ' Hormat kami : 

(J. TONO) Keluarga 

95-3. R. NOTOPANDOJO cs. 

untuk: 
Perhiasan mas—inten, Djokja's silverwork, 

arlodji2 dan lontjeng2 tembok, wekker2 

Trima kerdjahan REPARATIE djam, lontjeng, d. |. I. 

juwelier ,, TAN" 
Petjinan 115 — Djokja. 
  

PENGUMUMAN 
"Memberi tahukan dengan hormat kepada para langganan 
harian ,,KR.” dan ,,Minggu Pagi” di lingkungan daerah   Pedan, Tjawas dan Kr. dowo berhubung dengan djauhnja 

djarak dari kantor di Klaten, di minta dengan hormat dan 
sangat sudi apalah kiranja para langganan membajar bulan 
jang berdjalan jang akan di datangi rekening 
loper ke Pedan satu Kali tiap? bulan diantara tg. 
8 sja 10. 
Sdr2 dari Tjawas danKr. dowo di persilahkan de- 
ngan hormat supaja membajar kepada Sdr. Tjitrosuwarno, 
kantor pos pembantu dj Pedan. 

Lain dari itu sdr.2 jang merasa masih Na tunggakan di 
minta dengan hormat melunasinja. 

MINTA PERHATIAN SEPENUHNJA. 

    
Berhubungan melalui Adp., ini No, 

An Ra 

PONDOKAN bagi gadis 
DISEDIAKAN pondokan bagi : 
2 Orang. GADIS pada keluarga GURU di Jogjakarta. 

Sjarat2: 
1). Murid sekolah S.M.P. (S.M.A) 

(Pagi ada di rumah!): 

2). Dapat tunduk pada peraturan? keluarga, 
94-3. 

SORE 

# 

T ULaA “ Aan tak 

| 

  

UNDIAN UANG 
SEBESAR Rp. 2.500.000. 

terbagi atas 250.000 surat undian & Rp. 10.— jang bernomor 

10.001 sampai dengan 260.000 dan selembar surat undian 
terbagi lagi atas surat? undian seperempat 4 Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

,DANA BANTUAN" DI DJAKARTA 
  

Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.250.000,— jaitu : | 
| 1 hadiah dari Rp. 125.000,— Rp. 125.000,— | 
| Lg on 15000:— ,,  75.000,— | 
| Ae 3 Eng Mah ank 2 306800 2 | 
| Sg pn 1 201000, Ea 100.000, | 
| A93 ANN ee an, 00000: 
| eh Na 5:000,— 5: - 100.000,— | 
| 89 MA ag an aa 
| 460 ,, Neta 500,—.,.. 280.000,— | 
| 1604 ,, 13 250,— ,,. 401.000,— 

Djumlah 2170 hadiah Rp. 1.250.000,— | 
  

Surat? undian dapat diperoleh : 

1, Pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, 
bajaran contant dengan uang jang sah: 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di 
Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, 
Makassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 

Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 
tianak. 

2. Setjara pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 

10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja de- 
ngan pengiriman poswesel kepada  Escomptobank N.V. 
Djakarta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Me- 

dan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, 
Sibolga, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian 
dari satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1,— 
guna bea administrasi dan pengiriman. 

PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR? 
ESCOMPTOBANK N.V. 

Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk diki- 
rim telah habis terbagi semua, maka poswesel jang di- 
kirim sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang 
berikutnja, tetapi demikian ini dilakukan menurut per- 
timbangan Escomptobank N. V. 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 29 dan 80 APRIL '53 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali 
djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka ha- 
diah-hadiah akan dikurangkan menurut per imbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam su- 
rat2 kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh 
Escomptobank N.V. dengan pertjuma atas permintaan. 

MULAI PENDJUALAN PADA 2? APRIL 1953. 

83-2 . 

pem- 

  

  

  

BANK INDUSTRI NEGARA 
Membutuhkan tenaga? untuk ditempatkan dalam pimpinan 
beberapa industri besar jang akan didirikan. 
Sjarat2: 
1 Mempunjai tjukup pengalaman dan jang terpenting di- 

dalam soal organisasi suatu perusahaan. 
Umur 380 sampaj 50 tahun. 
Mudah bergaul dalam segala lapangan masjarakat. 
Jang mendapat keutamaan: warga ne gara. 

urat lamaran jang disertai dengan: 
a. Daftar riwajat : 
0. Surat idjazah dan lain2 keterangan tendlag per 

ngalaman : 
Cc. Kewarganegaraan : 

D
P
N
 

harap dikirimkan kepada Direksi Bank Industri Negara 
Gondangdia Lama No. 2 Djakarta, dan ditunggu sampai ' 
achir Maret 1953. pet Tp 37 "90 -3.   
  

  

    
  

UDJIAN MASUK KLAS I BG. A,B, C, D, 
S.G.H.A. NEGERI TH. 1953/1954. 

1. Jang boleh turut Murid? kelas tertinggi dari 
Tsanawijah, Mw'allimien (KI. 
3), S.M.L. S.M.P. Negeri dan 
Partikelir. 

2. Pendaftaran a- Melalui Kepala Sekolah 

langsung ke Pusat Panitya 
Udjian masuk S.G.H.A. Negerj 

di Djl. Dr. Tjipto 16 Bandung. 

3. Uang pendaftaran Rp. 17,50 jang ingin mendapat 
idjazah P. G.I.I. 

Rp. 5,00 jang hanja untuk 
masuk S.G. H.A. sadja. 

Semua peladjaran jang diudiji 
pada udjian S.M.P. Negeri di- 
tambah Agama, 
Mereka jang ' mempunjai idja 

2ah Negeri, hanja diudji aga- 
ma sadja. 

5. Segala keterangan dapat diminta kepada Pusat Panitya. 

4. Jang diudji 

Bandung, 4 Maret 1953. 

Panitya Pusat 
Udjian masuk S.6G.H.A. Negeri 

seluruh Indonesia 

  

  
Pabrik Tegel N. V. NIRWANA Ltd, 
Bedji No. 4 — Tilpun No. 7791 816. 617 — Jogjakarta. 

UNTUK PEMBANGUNAN, BANJAK DIBUTUHKAN 
TEGEL JANG KWALITEITNJA BAIK. 

DIMANA ADANJA ? ? ? 
Kami selalu sedia TEGEL KUAT, dan kwaliteitnja tanggung 
baik. 
Dikerdjakan oleh tenaga? ahli dibawah pimpinan seorang 
OPZICHTER ahli jang berpengalaman selama 20 TAHUN. 
MESIN PRESS paling MODERN, telanan 500 atmospheer. 
Buktfikanlah — Tak akan ketjewa !! 

  

  

Tegel POLOS — BASAH — KERING — KLEUR dan 
BERKEMBANG. 3 

£ Rormat kami, 
Bagian Tegel. 

91-3 H. MOCH. KUSNAN. 
ba 

  

    
UDJIAN MASUK P. G. A. MAGELANG 

JI. Uang pendaftaran : 
Biaja untuk pendaftaran: Rp. 2,50, 

HI. Waktu Udjian : 
Pada tanggal 7 dan 8 April 1953, 

IV. Tempat Udjian : 
Kedjuron No. 27 — Magelang, . 

V. Sjarat2 untuk turut menempuh Udjian : : 

a. Berbadan sehat, tidak mempunjai tjatjad rochani 

atau djasmani. 

b. Tammat (beridjazah) Sekolah Rakjat VI atau 
Madrassah Ibtidaijah VI tahun, 

c. Umur belum melebihi 15 tahun, 

Magelang, 5 Maret 1953. 
PANITYA UDJIAN MASUK P.G.A, MAGELANG : 

5 Ketua: 

Ja Tera ttd, (WARGO). | 

TAHUN 1953/1954, 
Pendaftaran : 
a. Waktu : tanggal 5 sid 15 Maret 1953. 
b. Pendaftaran melaui Kepala Sekolah Rakjat VI 

atau Madrassah Ibtidaijah VI tahun, « selandjutnia 
dilangsungkan kepada Ketua  Panitya Udjian dja 
Pendidikan Guru Agama, Kedjuron 27, di Magelang. 

    

Typ »KEDAULATAN KAKJAT” 1522/52/8.014, 
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