
      

ana. 

m
n
 

Pt 
$ 
Ra 

      

  5 

N 

Pembupta pin Umum: SAMAWI 

Telp. Rumah: 903. 

Adm. No. 901.     

— RABU 11 MARET 

KEAMANAN — 
—. KERETA API 

bang Bandung telah memadju- Ding 
djawatan kereta api, ayar pada 
trajek2 jang sering mendapat 
gangguan pengatjau, diadakan | 
korttrole. terlebih dulu dan se- | 
udjutnja pendjagaan militer 

sebel perdjalaman kereta api 
dilangsungkan kembali. Jany 
dimaksudkan ialah trajek Tjia- 
wi — Tjibatx dan Prupuk — 
Purwokerto, 

rakan techmieknja kontrole ser- 
ta pendjagaan. Itu bukanlah ter 
masuk lapangan pekerdjaan ki- 
$a. Tetapi terang benderang, bah 
wa kepada pegawai? D.K.4A ti- 
dak boleh diminta, agar mereka 
mengerdjakan pekerdjaan tia- 
da “ketentuan, bahwa — kesela-- 
matan mereka terdjaga. 5 
Dalam hubungdn ini kita 

Ingat keluh wedanu warung: 
handrek jang katanja telah ber- 

"kali minda dgar disekitar 
Sam Warungbandrek diada- 
majagaan militer jang te- 
tuk mendjaga keselama- 
2ta api serta pegawai? 

: tetapi permintaan Hu 

kabulkan, dan kembali 
ril diboxgkar kereta api 
k, pegawai? teraniaja. 

hug wenal semangat  pega- 
w6di2 kereta api jang didjaman 
perlawanan 

Djakarta dulu diibaratkan nja- 
muk: meskipun tiap2 kali ada 
beberapa ekor dipukul mati, jg 
lainnja datang lagy untuk kem- 
Pa mendjatankan kereta api 

Semangat itu baik sekali, ki- 
ta hormati dan kita d@jubidjung 
tinggi. Tetapi adalah tidak ber- 
tanggung-djawab, apabila kita 
membiarkan pegawai? kereba 

api bekerdia denigan semangat | 
fatalisme itu. Kita berkewadji- 
ban harus berusaha melakukan 
pendjagaan jang sertipi mung- 
kim, aaar dengan akal kita da- 

—. aipertanggung-djawabkan 

kalnja peyau'ti2 itu melakukan | 

spekerdiacnja. 
Muka kita menjokong permin 

taan Serikat Buruh Kereta Api 
tjabang Bandung : adakan kon- j 
trole dan pendjagaan sebaik-ba- 
tknja, djiwn pegawai2 kereta 

bahaja. p “ -. 

PEMERINTAHAN 

DAERAH | 
Mr. Wongsonagoro, ketua Pa- 

nitya Hak dan Kewadjiban Pa- 
mongpradja telah mengutjap- 
kan kata2 jang amat reeetnja. 

Katunja: pemerintahan colie- 

memang baik, ditindjau 

darj sudut politisch. Tetapi di- 

“Hihar setjara technisch, njata be. 

mar, Kita belum mahur. 

Memang autonomie menghen- 
daki ketjakapan jang tidak se- 

dikit. Ketjakapan bitjara sudja 

Belum tjukup. Tetapi kenjataan- 

nja, tenaga kita sekarang “ni 

masih djauh belum mentjukupi 

untuk dapat menjelenggarakan 

antonomie jang sebaik-baiknja. 

Kata Mr. Wongsonagoro, PO- 

litik para anggauta D.P.D &i- 

daerah3 serimg tidak sedjalan 

dengan politik pemerintah pu- 

sat. Para wakil rakjat sekarang 

ini masih banjak jang bersifat 
tReoretisch, dan kurang sekali 

berusaha menjelami djiwa. rak- 

jat. £ te 

Kita boleh tambahkan, para 
wakil rakjat terlalu Ver po- 

Litiekt. Tidak djarang kita 
djumpai anggauta2 D.P.D jang 
tidrik-dapat bebas daripada Pi- 
kiran seakan-akan mereka itu 

menteri di pemerintahan pusat ' 

dengan segala atributennja, se- 
g tidak sedikit pula anggau- 

ta DPRD jg berasa seakcin2 me- 
reka anggauta parlemen di Dja- 
karta. 2 

Berdasarkan pandangan jang 

keliru “itu sering kita dijumpai 
'anggauta D.P.D. — D-P.R.D. 
jang memain-mainkan kata2 3g 
'hanja lajak djadi permainan 
menteri dan anggauta parle- 
men, padahal nekerdjaan jang 
sebengrnja, ialah menjelengga- 

rakan pemerimtahan daerah da- 
Jam batas2 jg sudh ditentukan 
oleh politik pemerintah pusat, 

Akibat kekeliruan pandangan 
“itu, didaerah-daerah sering nam 
pak gedjala2 iang menundjuk- 
kan salah paham tentang apa 
arti awtonomie: pemerintahan 
daerah dirasakan sebagai peme- 
rintahan tersendiri jang tidak 
ada sangkut-pautnja dengan pe- 
merintahan di pusat, jang ka- 
dang2 hanja dipandang sebagai 
seorang ajah jang baik, jany | 
harus memberi subsidie untuk 
membelandjai penjelenggaraan 
pemerintahan daerah sadja. 
Dalam hubungan ini baik ra- 

sanja partai politik mendidik 

kader?nja agar tahu betul ma- 

na2 batas kompetensinja seba- 
gai politikus jang ikut serta da- 

lam D.P.R.D —-D.P.D. Apabi- 
la tidak. 
“sematjam itu, tjta2 autonomie 

tidak akan dapat memberikan 
hasil seperti jang diharap-harap 

kan. 1 Lt 

w.x. 

s
a
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Serikat Buruh Kereta Api tja- | 

permintaan kepada kepala | 

terhadap Nica di j 

    

"3 

dapat memperoleh hasil jang 

.. Menurut dokumen2 mereka jg 
Gapat kita rampas, menjatakan 
bahwa .gerombolan pengatjau 
jang bergerak ke Timur (dari 
daerah Brebes sampaj di Sela- 
tan Pekalongan) itu semula me- 
mang merupakan pelaksa- 
naan perintah dari pim- 

 Subechi. 

dikepung. 
Tetapi karena mendapat te- 

kanan jang kuat sekali dari ten- 
tara, maka gerakan mereka utk 

reka diperintahkan untuk kem- 
bali ketempatnja semula. 

Dalam gerakannja kembali 
ini, Kini mereka berada didae- 
rah gunung Slamet, dan masih 
di kepung. - 

. Didaerah jang sulit dan sukar 
ini, mereka masih membawa 
anggauta2-nja jang luka2, hing- 
ga sudah dapat dibajangkan, 
bahwa kini mereka dalam ke- 
adaan sangat pajah. 

Selama pengedjaran ini dapat 
ditewaskan 26 orang, menawan 

7 orang serta dapat merampas 
1 brengun. 

Menurut - keterangan dari 
orang jang di tawan tsb. di- 

njatakan bahwa ex. Komandan 
Seksi Letnan J uslam, dari: “ex 
Bn. 426 telah mati pada waktu   

dilakukan pendidikan. | 

penggempuran di Semede. 

Operasi dilain?2 tempat. 

Serangan dari fihak gerom- 
bolan pengatjau (Kompie Ko- 
.sim) jang berkekuatan kurang 
|lebih 400 orang”dan dilakukan 
pada tgl. 6-3-53 terhadap 1 seksi 
pasukan2 T.N.I. di Bumidjawa, 
bermaksud untuk digunakan se- 
bagai afleiding, agar supaja ke- 
pungan TNI terhadap gerombo- 

i lan mereka jg ada didaerah gu- 

nung Slamet mendjadi lengah 
karenanja.- 5 

Dalam serangan ini, mereka 
meninggalkan majat 9 orang. 
TNI kehilangan seorarg gu- 

gur dan beberapa orang ang- 
gauta luka2. 5 

Dari Bumidjawa musuh lari 
menudju ke Gondang. Disini 
.mereka berdjumpa dengan pa- 
sukan Banteng-Reiders, "jang 
datang dari Batumerah dan 
bermaksud hendak memberi 
bantuan kepada pasukan TNI 
di Bumidjawa. : 

Dalam pertempuran ini mu 
suh meninggalkan 22 orang ma- 
jat, kemudian lari ke Barat 

Daja. Pasukan Banteng-Reiders 
tak menderita kerugian. 

Keterangan Sakirman 

Parlemen dan   
pers, 

Meskipun penundaan pembi- 

tjaraan mengenai RUU itu ber- 

alasan, demikian Sakirman, te- 

tapi kechawatiran itu mempu- 

njai tjukup alasan, sebab tan- 

da2 sudah menundjukkan ada- 

'nja kegiatan untuk mempenga- 

ruhi pendapat. umum  supaja 

menolak sadja RUU Pemilihan 

'Umum setelah tertiinda2 penge- 
sahannja, dan supaja penolakan 
ini sekaligus - diartikan sebagai 
pernjataan sikap tidak pertjaja 
kepada Kabinet Wilopo. 

Banjaknja amandemen2 jang 
telah dimadjukan terhadap RUU 

Pemilihan itu akan didjadikan 
alasan, bahwa jang demikian 
itu, tak dapat diartikan lain da- 
ri pada suatu putusan dari par- 
lemen untuk tidak pertjaja lagi 
kepada Pemerintah. 

Ir, Sakirman selandjutnja me- 
nerangkan, bahwa menurut ka- 
bar2 jang sangat boleh dipertja- 
ja dalam hubungan itu Wilopo 
telah menerima "andjuran” da- 
ri sesuatu pihak supaja Kabinet 
membubarkan diri sadja, kare- 
na dikatakan Kabinet sudah ti- 
dak sanggup lagi mengatasi ke-   

   

pinan mereka, untuk mengada- | 
kan expansi ke Sumbing kom- | 
plex dibawah pimpinan Solichin- | 

Kedudukan D.L. | 

menduduki Sumbing komplex di. | 
batalkan, dan selandjutnja me- | Te 

| wan Pimpinan PNI dan me- 
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UMUM 

      

   
  

  

sendjatanja 
ERAKAN operasi jang dilakukan didaerah Operasi Ge- 
yakan Banteng pada achir? ini, ternjata dapat memperoleh 

hasil jang tjukup baik. Semendjak — terpukulnja 
pengatjau (D.L) di Tjipelem, kemudian benteng pertahanan 
mereka dj Semede kita gempur, hingga serangan? kita baik di- 
darat, maupun dari udara pada sepekan jang lalu, senantiasa 

gerombolan 

baik. 

Selandjutnja pada hari Ming- 
gu tgl. 8-3-'53, Kompi Sulei- 
man dari Bn. 404 mengadakan 
operasi di Batumerah dan ber- 
hasil menewaskan lebih dari 10 
orang pengatjau, serta meram- 

| pas 1 sten dan 1 LLE. — (K.R). 
  

P.N.I. SETUDJU MOSI 
RONDONUWU 
Putusan Dewan Partai 

Sidang Dewan Partai, Partai 
Nasional Indonesia jang berlang. 
sung di Djakarta pada tanggal 
8 - 3 memutuskan: 

a. membenarkan pendirian De 

njetudjui usul mosi Rondonu- 

wu dan b. menginstruksikan ke- 
pada fraksi PNI dalam Parle- 
men untuk dilaksanakan. 
Putusan tersebut telah diam- 

bil dengan mengingat pendirian 
Dewan Pimpinan PNI jg akan 
menjokong usul mosj Rondonu- 
Wu dan dengan mendengar per 
timbangan jang saksama dari 
anggauta2 Dewan Partai PNI. 
Sebagai diketahui, mosj Rondo- 
nuwu adalah mengenai pembu- 
kaan perwakilan R.I. di Moskow 
tahun ini ? : 

Susunan Dewan Partai 
Djumlah anggauta- Dewan 

Pimpinan (ditentukan 12 orang 
desa Aka Gani Sidik Djojosu- 
karto Ketua Umum, Suwirjo 
Gan S. Mangunsarkoro WK. ketua 
umum, Sutojo Martodimuljo sek- 
djen dan anggauta2 S. Rasjad, 
Manai Sophiaan, LBP. Manuaba, 
Saleh Umar, Subagio Reksodipu- 

ro, S. Hadikusumo, Nj. Sudar- 

      

ta perhatian atas adanja tanda? kegiatan j 

untuk menghambat pengesahan RUU Pemilihan 

waktu jang tidak ditentukan. 

Andjuran jg tak sehat. 

man dan Iskag Tjokrohadisurjo. 
- Gatot Mangkupradja diangkat 

sebagai Sekretaris (Kepala Kan 
tor), — Ant r 

  

- PERKARA SUKANDAR 
PRINGGOASMORO 

Tersangkut dalam per- 
kara perampokan dan 
pembunuhan. 

Mendjawab 'pertanjaan ter- 
tulis dari anggota Parlemen Mr. 

Moh. Yamin perihal tahanan Su- 
kandar Pringgoasmoro (Mage- 
lang), Menteri Kehakiman mem- 
meberitahukan bahwa perkara 

Sukandar Pringgoasmoro ada 
2 buah jaitu 1. mengenai peram. 

pokan dan 2. mengenai pembu- 

nuhan, perkara2 mana masing2 
pada tanggal 16-6-1951 dan tgl. 
4-7-1951 telah diserahkan kepada 
Pengadilan Negeri Magelang. — 
Ant. 

  
pemerintah su- 

paja menjelesaikan undang2 
Pemilihan Umum 

ALAM sebuah keterangannja .jang disampaikan kepada 

Ir. Sakirman ketua fraksi P.K.I, dalam parlemen, min- 
"golongan tertentu” 

Umum sampai 

sulitan2 dalam negeri. 
Sakirman menganggap “"an- 

djuran” tersebut suatu intimi- 
dasi untuk mentjegah Kabinet 
Wilopo mengambil langkah2 
jang progresif. Hal ini oleh Sa- 
kirman dihubungkan dengan 
soal mosi Rondonuwu jang pem- 
bitjaraannja tadinja hendak di- 
tunda2. — Ant. 

  

MUTASI DALAM KE-. 
MENTERIAN LUAR 

NEGERI 
Disamping Mr. Moh. Rasjid jg 

tadinja mendjabat kepala dinas 

politik dan kini mendjabat ac- 
ting sekdjen Kementerian LN 
maka telah terdjadi mutasi lain- 
nja sbb.: Hadji Rasjid mendjadi 
acting kepala dinas politik, Kwee 
Djiw Hoo.tadinja kepala direksi 

Pasifik, mendjadi acting kepala 

direksi Asia sedang Mr, Suwan- 
to telah ditundjuk mendjadi ac- 
ting kepala direksi Pasifik. De- 
mikian didapat keterangan dari 
kalangan Kementerian LN, — 
Ant, Atu   

x Haa 
8 

DITERBITKAN OLEH BAD 

“sedang suara menggelegar pada, 

Jitu dibutuhkan 

srombolan dikepung 
dan dihantjurkan

 

— Sementara ditawan dan dirampas 

  

HUDJAN ABU 
Karena “ bekerdjanja 

gunung Raung, 
Baru2 ini sedjak sore di Bon- 

Gowoso terdjadi lagi hudjan abu 
halus dan langit disebelah Ti- 
mur kelihatan gelap gulita ka- 
rena hudjan abu dengan asap 

jang tebal dari gunung Raung, 
tapi tidak terdengar bunji 

menggelegar. seperti biasanja. 
Lebih djauh dapat diterangkan, 
bahwa hudjan abu demikian ter- 

djadi djuga pada tanggal malam 
3/4, 4/5 dan 5/6, sedang pada tgl. 

5-3 terdjadi hudjan abu hitam 
halus djuga diwaktu siang hari- 

nja. Disamping hudjan abu itu 
terdengar djuga suara mengge- 

legar dari arah gunung Raung 

jang terdengar djelas dari Bou- 

dowoso, Djember dan Situbondo 

pada tanggal2 tersebut diatas. 
Pada tanggal 5/6 dipuntjak ke-- 
nung Raung djuga kelihatan ke- 

merah-merahan jang .berkedan- 

kedap seperti api jang meledak. 

waktu itu lebih keras kedengar- 

| Mukarto TAK HADIRI 
SIDANG PBB 

Berhubung dengan kesibukan 
pekerdjaan maka Menteri LN 

Mukarto sekali ini tidak akan 
menghadliri sidang umum PBB 
jang sedang berlangsung se- 
karang ini, demikian dida- 

pat keterangan dari kalang 
an2 jang biasanja mengetahui. 

Seperti diketahui, mulanja 
almarhum Dr. Darmasetiawan 
akan mewakili Menteri LN pa- 
da sidang umum PBB tapi dgn. 
meninggalnja sekdjen  Kergen- 
|terian LN itu setjara tiba2 ma- 
ka dari Djakarta tidaklah ada 
orang jang akan menghadliri si- 
dang umum PBB. 

Kalangan2 diatas menambah- 

kan perwakilan Indonesia di PB 
B sekarang ini dibawah pimpin- 

an LN Palar untuk sementara 

dipandang tjukup untuk mewa- 

kili Indonesia dalam sidang 
umum sekarang. — Ant. 

  

HARI LIBUR BAGI 
BURUH 

Menteri Perburuhan I. Tedja- 

sukmana telah menetapkan su- 

atu peraturan tentang hari libur 
bagi kaum buruh jang berlaku 
mulai tanggal 7 Maret jang lalu 
Mennurut peraturan itu kaum 

buruh dapat 14 hari libur seta- 

hun dengan menerima upah pe- 
nuh pada hari? libur itu. Semua 
buruh dapat istirahat dengan 

upah penuh pada hari libur jang 
tersebut dibawah ini : : 
Tahun baru 1 Djanuari Pro- 

klamasi Kemerdekaan. Nuzulul 

saw. Idil Fitri (selama dua 
hari) Idil Adha. Muharram. Ma- 

(hari kdeua). Kenaikan Isa al 

Natal (Hari   annja dari biasanja. Keadaan 
penduduk  umumnja tenang. 

— Ant. 3 — Ant. 

AN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S) 

  
@ur'an. Mikradj Nabi Mohammad | St. Moh. 

| 
ulud Nabi Mohammad s.a.w. | bung dengan meninggainja Dr. 
Wafat Isa al Masih. Paskah | Darmasetiawan dan sementara 

menantikan keputusan Kabinet 

Masih. Pantekosta (Hari kedua). | untuk 

pertama). 1 Mei. | Djenderal 

| Negeri. — Ant. 

aan aan gann. 

John Foster Dulles : 

  

  

"LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Bebulan .......... Rp. Ll.— 

Etjdran ......... 

ADPERTENSI : 

0.60 ” 
  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 58. 

  

Masa Stalin telah berachir 
Djiwanja tak akan pindah pada orang lain 
  

LEMBAGA PURBAKA- 
LA KOTARADJA 

Akan perbaiki makam? 

pahlawan? Atjeh. 
Lembaga Purbakala di Ko- 

taradja akan memperbaiki ma- 
kam2 pahlawan2 Atjeh jang ke- 
namaan didalam- perang mela- 
lawan Belanda pada tahun 1904. 

Makam2 itu adalah makam2 al- 

marhum Tkg. Tjihi' Di Tiro dan 
Panglima Polem Muda Kuala. 
Untuk itu Lembaga Purbakala 
akan menerima Rp. 3.200.— da- 
rj Kementerian PP & K. Disam- 
ping itu dapat pula dikabarkan 

bahwa djuga akan diperbaki ma- 

kam Singamangaradja ke-12 di 

Tanpanuli. — Ant. 
  

MR. RASJID 
P.D. Sekretaris Djen- 

deral kementerian luar 

negeri. 

Mulai kemarin dulu oleh Men- 

teri Luar Negeri Mukarto tlh. 
ditetapkan . untuk  memangku 
djabatan Sekretaris 
Kementerian Luar Negeri Mr. 

Rasjid Kepala Dinas 

Politik pada kementerian tsb. 

- Tindakan ini diambil berhu- 

pengganti Sekretaris 
Kementerian Luar 

  

D 

bernama Spies. 

Dalam surat tsb oleh terdak- 
wa, sesudah mentjeriterakan 
tentang keadaan2 jg tidak baik 
di Indonesia, dikatakan bahwa 
tampaknja susah sekali bagi 
Anak Agung Gde Agung dan 
Suparmo demikian pula bagi dia 
sendiri untuk mempertahankan 
diri dalam pemerintahan R.L.S. 
(Pada waktu itu Anak Agung 
Gde Agung dan Dr. Suparmo 
mendjabat sebagai Menteri Da- 

lam Negeri dan Menteri Negara 
dalam R.ILS..— Red.): 

Kini berlaku diktatur militer, 

korrupsi dilakukan oleh semua 
lapisan dari jang rendah hingga 
jang tinggi, di Indonesia terda- 

pat ,,hemeltergende schandalen”, 
demikian bunji surat tsb selan- 
djutnja. Dan komunisme dipro- 

pagandakan setjara terang2an. 
Employe2 onderneming2 pada 
meninggalkan perkebunan2nja. 
Dinjatakan, bahwa pada waktu 
itu negara bagian Sumatera Ti- 
mur sudah terantjam. bahaja 
akan tenggelam. Negara bagian 
ini tidak dapat menahan pasu- 
kan T.N.I..jang telah meliwati 
tapal2 batasnja. Demikian pula 
dinegara bagian Djawa Timur 
menurut terdakwa “sudah siap 
pasukan TNI jg kuatnja 10.000 
orang dan untuk Negara Indo- 
nesia Timur disiapkan pula ten- 
tera ekspedisi jg kuatnja 2.000 
orang. / 

Kalau mungkin, demikian bu- 
nji surat terdakwa itu, maka 
Anak Agung akan melepaskan 
NIT sama sekali dari RIS dan 
mendirikan negara sendiri. Ka- 
lau mungkin, maka terdakwa 
pada waktu itu bertindak demi- 
kian pula dengan Kalimantan 
Barat Can mendirikan negara 

berdaulat sendiri. Tapi untuk 
tentera sendiri 

dan guna itu ia mererlukan 
uang guna membelandjainja. 
Kata terdakwa dalam suratnja 
tgl. 2 Maret 1950 itu selandjut- 
nja, saja tidak dapat mendjaga- 

kan pertolongan Nederland, ka- 
rena Nederland telah terikat pa- 
da perdjandjian? KMB. 

Kalau tidak dapat lain lagi 

(,Mocht it niet anders kunnen”), 
maka saja akan mentjari per- 
hubungan dengan Inggeris, jang 

telah mengadakan hubungan. de- 

ngan saja dengan djalan lain, 
Atau kalau tidak, berusaha men 

dapatkan trusteeship dari Per- 

serikatan Bangsa2, 
Kata terdakwa dalam surat- 

nja itu, mereka dapat meme-   gang saja, tapi ini tidak akan    

   

PEMERIKSAAN SULTAN HAMID : 

Hamid mau 
ang. 

ALAM sidang Mahkamah Agung hari Sabtu jang Jalu untuk 
memeriksa perkara Sultan Hamid, sesudah dibatjakan su- 

rat terdakwa kepada Ratu Juliana, oleh ketua sidang Mr, Wir- 

jono dibatjakan pula turunan surat jg dikirimkan oleh terdakwa 

kepada isterinja pada tanggal ? Maret 1950. 

terdakwa telah mengirimkan pula turunan dari surat kepada is- 

terinja itu kepada kawannja jang oleh ketua sidang dikatakan 

Pada waktu itu 

mempertahankan diri hingga 
habis2an dari pihak saja. 

Dinjatakan dalam surat kepa- 

da isterinja itu, supaja isterinja 
tetap tinggal di Nederland dan 
dengan demikian kalau ada apa- 

apa, ia di Indonesia akan dapat 
bergerak dengan laluasa, 

Ketua sidang sesudah mem- 
batjakan surat itu mengadjukan 
pertanjaan kepada terdakwa 

apakah kalimat jang menjebut- 
kan djuga tentang Anak Agung 

Gde Agung itu (jang menjebut- 
kan, bahwa Gde Agung akan 
melepaskan NIT dan mendirikan 

negara sendiri terlepas dari 
RIS) pernjataan Anak Agung 
Gde Agung sendiri atau pengi- 
raan terdakwa ? 
Terdakwa Sultan Hamit : Itu 

adalah pengiraan saja sendiri. 
Surat terdakwa kepada 
Van Mook, . 

Sesudah itu dibatjakan oleh 
panitera sidang Mahkamah A- 
gung turunan surat jang diki- 
rimkan oleh terdakwa kepada 
bekas letnan gubernur djenderal 
Belanda di Indonesia Van Mook 
dalam bulan Djanuari 1950. Pa- 
da waktu itu Van Mook ada di 
Amerika Serikat. Atas pertanja. 
an ketua sidang kepada terdak- 
wa, apakah betul surat tsb di- 
kirimkan olehnja didjawab oleh 
terdakwa. Betul. 
Dalam surat tsb dinjatakan 

oleh terdakwa, - bahwa semen- 
djak suratnja jang terdahulu, 
maka Sukarno telah dipilih 
mendjadi presiden pertama dari 
RIS, sebagai tman ketahui, ma- 
ka saja mendjadi minister zon- 

der portofeuille”. 
'Dinjatakan, bahwa berdirinja 

kabinet RIS jang pertama ada- 
lah terdjadi dengan melalui lebih 
dulu. banjak kesukaran2. Saja 
pada waktu itu diadjukan men- 

djadi dutabesar di Paris atau 
salah satu negara di Amerika 
Selatan, tapi usul tsb saja tolak. 
Dinjatakan pula oleh terdakwa 

dalam surat itu, bagaimana usa- 
hanja untuk mendapatkan. dja- 
batan menteri pertahanan gagal, 
demikian pula untuk mendjabat 
komisaris tinggi Indonesia di 
Nederland, 

Sementara itu Rum telah di- 
angkat mendjadi komisaris ting. 
gi di Den Haag. Sesudah men- 
tjeriterakan beberapa soal lain, 
maka dinjatakan dalam surat 
tsb, bahwa terdakwa pada wak- 
tu itu berpendapat, perlu adanja 
kekuatan? lain untuk mengim- 
bangi kekuatan? sebagai jang 
disinjalir itu, Dinjatakan pula,   

  

terdjadi dengan tidak ad 4 J epengeta- 
, Lembaga Kebudajaas Indannein 

,Kon Batasiaasek Gerostrehap 

yan Kunctanen Watentehasopan” 

Leonandgn ai nen menta samaan aura nsomenaamamaensmanyan 

H4 Ka 

dirikan ne- 
berdaulat 

Terdakwa sampaikan laporan2 keluar negeri 
Tetap minta tolong Belanda 

huannja, pada waktu itu telah 
dikirimkan pasukan TNI ke Ka- 
limantan. Pimpinan ketenteraan 
dipegang oleh mereka dan te- 
naga? dari KNIL dikesamping- 
kan. Dinjatakan pula, bahwa 

»pada hakekatnja perkataan jg 
terachir masih helum diutjap- 
kan” (In wezen is het Jaatste 
woord nog niet gesproken). 

Mengenai pertentangan anta- 
ra Federalisme dan Unitarisme, 

dinjatakan dalam surat tsb, bah. 
Wa negara2 bagian menghadapi 
waktu2 jang sangat sulit. Ne- 
gara2 bagian kini menghadapi 
akan dihantjurkan.. Mengenai 
keadaan di Pasundan dinjata- 
kan, bahwa didaerah tsb Wes- 
terling telah mengadjukan ulti- 
matum kepada pemerintah RIS. 
Dalam hubungan itu dinjatakan, 
bahwa sedjarah aneh pada wak- 

tu itu terdjadi. Tidak gampang 
soal jang dihadapi pemerintah 
RIS. Demikian disebutkan dlm 

surat tsb jang menjatakan se- 
landjutnja, bahwa terdakwa min 

ta perhatian dan minta pendapat 
Van Mook. 

(Bersambung hal. 4). 

MATI DISAMBAR PETIR 
Seorang ibu dan 2 anaknja 

jang belum dewasa didaerah 
Randublatung (Tjepu) telah me. 
ninggal dunia karena disambar 
petir. Mereka tadinja berada 
dalam rumah ketika turun hu- 
djan dan angin, tetapi karena 
takut rumah akan roboh sebab 
kerasnja angin, mereka keluar 
meneduh dibawah pohon pepaja 

dan malang disitu mereka di- 

sambar petir. — Ant, : 

Djenderal | 

mentjapai perdamaian dunia. 

Stalin telah mendjadjah dunia 
dengan kekuasaannja: 
mendjadikan pemerintah2 meng. 

anut Komunis dan 450 djuta 

orang “Tionghoa telah ditempat- 
kan dibawah pesgaruhnja. 

Tetapi djiwa Stalin tak akan 

berpindah kepada orang lain. 
Masa Stalin telah berachir dan 
masa HEisenhower - telah mulai. 
Dikatakan,. bahwa Eisenhower 
adalah seorang jang berpedoman 
atas dasar persaudaraan dan 

bukan perbudakan. 
Menteri luar negeri Inggeris, 

Eden, dan menteri keuangan, 
Butler, telah tiba di New York 
sesudah mengadakan  perundi- 
ngan2 di Washington dengan pe- 
mimpin2 pemerintah Amerika 
Serikat. 'Menteri Eden akan 
tinggal untuk beberapa hari la- 
manja di New York sebelum 
kembali ke Inggeris, sedang 
menteri keuangan akan mengun 

djungi Kanada. . 
Eden menerangkan kepada 

pers, bahwa ia telah mengada- 
  
Eisenhower. Hatsil2 dari perte- 
muan tersebut adalah sangat 

| dan bagi perdamaian. Djuga di- 
|tindjau keadaan dunia dalam 
| mana Sovjet telah 
pembitjaraan pula. — BBC. 

  

RRT MULAI BOSAN 
DENGAN RUSIA? 

John D. Hayes, seorang pen- 
deta Katholik, jang pernah ber- 

diam di Tiongkok selama 3 ta- 
hun mengatakan,. bahwa RRT 
kini mulai "bosan” dengan Ru- 
sia oleh karena masih belum 
ikut serta dalam pertempuran2 
di Korea. 
Ma pertjakapan dengan 

jalah "U.S. News and World 
Report” selandjutnja dikatakan, 
bahwa menurut pendapatnja 
Mao Tse Tung mungkin akan 

sebenarnja adalah seorang pa- 
triot. 

yang, ibu kota propinsi Kwei- 
Chow. Atas tuduhan melakukan 

RRT, tetapi kemudian dibebas- 
kan. — UP, 

1 3 

BANTUAN KE KOREA 
| TERUS 

Dengan suara terbanjak jang 
besar panitya politik PBB kema- 
rin menjetudjui 

pekerdjaan bantuan dan pemba- 
ngunan PBB dj Korea. Panitya 

telah menolak sebuah usul So- 
Vjet untuk membubarkan Komi- 

si PBB guna kesatuan dan pe- 

mulihan Korea. 
Panitya mendesak supaja ne- 

gara2 suka membajar djumlah 

uang jang mereka djandjikan 
bagi pembangunan Korea. — 

BBC. 

  

MAGSAYSAY SEDIA 
DITJALONKAN 
Oleh partai Nacionalista. 

Bekas - menteri pertahanan 

ngan resmi telah masuk anggo- 
ta partai Nacionalista (partai 

-Oposisi), dan dengan demikian 
ia menjediakan diri untuk di- 
tundjuk sebagai tjalon presiden 
untuk  pemilihan2 jang akan 
datang, djika partai Nacionalis- 
ta nanti mengadakan konvensi 
pada bulan April j.a.d. 
Pemimpin partai Nacionalista 

Laurees Laurel mendesak ke- 
pada semua anggota partai su- 
paja mereka menjokong pentja- 
lonan bekas menteyi pertaha- 

- nan Philipina itu. — UP, 
  
  

  

Pada tangga   ngan perkara Sultan Hamid, 

  

5-8-53 telah diadakan 
Imigrasi terbaru, jang dinamai ' Dimgki” 
dl, oleh Kepala Djawatan Imigrasi 
mahkamah Agung Mr, Wirjono,  Djaksa Agung Suprapto dan 
Sosrodanukusumo, jang kebetulan “beristirahat berhubung des. 

  

Pertjobaan Wari kapat 
dengan disaksikan 

Mr. Hadiwinata, Ketua 

(IPPHOS). 

melandjutkan | 

Philipina Ramon Magsaysay, de... 

untuk : 

ENTERI Luar Negeri Ame: ika Serikat, John Foster Dulles, 
menjatakan anggapannja dalam suatu 

bahwa kematian Stalin telah x emperbesar kemungkinan untuk 
konperensi pers, 

Katanja, selama 10 tahun ini ' 

  

IRAN DJAWAB MING- 
GU INI 

Djurubitjara pemerintah Iran 

menjatakan, bahwa Iran akan   
kan pertemuan dengan presiden | 

mendjadi : 

memberi djawabannja terhadap 

usul2 Amerika Inggeris menge- 
nai penjelesaian sengketa mi- 

| bermanfaat bagi kedua negara | njak dlm. minggu ini, ,,ketjuali 

Gjika terdjadi 

terduga”. 

Djurubitjara 

hal2 jang tidak 

tadi tidak me- 
| nerangkan bagaimana sifat dja- 

| waban pemerintah Iran nanti. 

Ia hanja mengatakan bahwa 

djawaban itu akan disampaikan 
setelah disetudjui oleh parlemen 

Iran. —-—.UP. 

IRAN AKAN TOLAK 
Usul2 Amerika — 
Inggeris ? 

Djurubitjara Iran jang dekat 
dengan perdana menteri Mo- 
hammad Mossadeg menjatakan 
bahwa djawaban Iran terhadap 
usul2Amerika — Inggeris jang 
terachir mengenai masalah mi- 

  

(injak akan disampaikan kepada 

mendjadi Tito kedua karena Mao | 
dutabesar Amerika Loy Hender- 

son selambat2-nja pada hari 
| Djum'at jang akan datang. 

Hayes pernah tinggal di Kwei. | 
Mengenai statement di Wa- 

shington baru2 ini jang menja- 
| takan bahwa pemerintah Arre- 

kegiatan mata2, ia ditahan se- | 
lama 10 bulan oleh pembesar2 | 

rika menganggap usul2nja "la- 
jak dan adil” dikatakan ' oleh 
djurubitjara tadi bahwa sikap 

Iran tidak akan berobah kare- 
ina adanja statement itu. Dika- 

| pemerintah Mesir 
I bekas radja Farouk, bekas ibu 

  
  

takan bahwa “sekalipun Iran 
insjaf akan kewadjiban2 inter- 
nasionalnja, pemerintah Iran 
tetap harus melindungi kepenti- 

ngan2 negara jang vital dan 
hak2 politiknja, serta harus 
mempertahankan undang2 na- 
sionalisasi”. 

Kalangan2 resmi di Teheran 
berpendapat bahwa sekalipun 
djawaban Iran nanti akan beru- 
saha untuk tetap membuka dja- 

lan kearah perundingan2 lebih 

landjut, namun pada hakekatnja 
diawaban Iran ini akan merupa- 
kan penolakan terhadap usul2 
Amerika — Inggeris. UP, 

NAGUIB HENDAK KE 
SAUDI ARABIA 

Sumber2 resmi mengatakan 
bahwa.perdana menteri Mesir 
Mohamad Naguib akan mengun- 
djungi Saudi Arabia, sebelum 
Lembaga: Arab mengadakan si- 
dangnja di Kairo pada tanggal 
28 Maret. 

Ditambahkannja, bhw PM Na. 

guib akan naik hadji dan sete- 
lah itu akan menemui Ibnu Saud 
di Ryadh. — UP. 

  

  

TUNDJANGAN KEPA- 
DA IBU FAROUK 

Hendak dikurangi. 
Tundjangan jang diberikan 

kepada ibu 

surj Nazli, dan saudara perem- 
puan Farouk, bekas puteri 
Fathia, jang kini tinggal di 
Amerika Serikat, menurut ka- 
langan jang mengetahui, hen- 
dak dikurangi. " 

Nazlj memperoleh tundjangan 
3000 dan Fathia Ik. 1500 dollar 
sebulannja. 

Pemerintah Mesir herpenda- 
pat, tundjangan tersebut terlalu 
tinggi dan berlawanan dengan 
kepentingan rakjat Mesir, ter'- 
utama di masa Mesir menga- 
lami kekurangan dollar (seperti 

sekarang ini, demikian-kala- 
ngan tadi. — UP. 

  

k Seorang pdgawas resmi di 
Jogja telah membelikan isteri 
nja sebuah sepeda motor sebab 
sexues Tiap? Kali ia menolak 
permintaan 'tsterinja,  istermja 
lalu didjangkity nmewiakir .nggla 
Togy 
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tanggal 
dengan bupati ./ patih Sibolga | 
mendjadi ketuanja. 5 

| tidak ada samotienja, dan 

presiden Sukarno jang 
Tangga di Pn daa pada 

jang “akan datang, 

PADANG — Berburu setjara 
besar2an di Koto Anau, telah 
di 
mendapat sambutan jang meri- 
ah. 5000 Orang turut hadir. 12 
Ekor babi telah dapat ditewas- 

kan 
PALEMBANG — . Kini di Beng | 

kulen sedang ada dalam persia- 
pan dari 
buka Kantor Djawatan Kope- 
rasi. Seperti diketahui, di Suma- 
tera Selatan ada 386 buah ko- 
perasi dengan modal kurang ie-. 
bih Rp. 9. 

'baru2 ini, dengan 

Pemerintah, untuk 

000.000,— 

   

  

ag muat, ut sebuah tania djawab: 

ae g 

|| ba ikan dan pengadjaran, 
| dan pemilihan djurusan beladjar 
dan djurusan bekerdja. 

BANDJARMASIN — Oleh pe- , 
merintah daerah Amuntai, se- 5 
dang dibangunkan sebuah 2 
dung pertemuan, jang le 
disamping belakang gedung Tram 
“Theatre, dengan biaja sebesar 
Rp. 10.000,—. 
Pemeliharaan. gedung selan- 

| djutnja, akan diserahkan kepada 
Panti Pemuda. - 

SINGABRADJA — Pengurus Ma- 

- djelis Hinduisme Bali, dalam 

rapatnja baru2 ini, antara lain 

telah memutuskan untuk. me- 

ngadakan penerbitan madjallah 

jang chusus mengenai keagama-- 

'an. Beberapa naskah dari pende- 

ta2 telah diterima. 
MAKASAR —. Dalam rapat 

tahunannja baru2 ini, Pusat per- 

satuan Kemakmuran Indonesia 

Sulawesi, telah mengambil ke- 

putusan untuk mengadakan pe- 

robahan susunan pengurus. Se- 

bagai 

Mere Muh. Arief Lai Naba. 
  

  

an “ SCHAAKKLOK sc. 
|” Persatuan Tjatur Selu- 

ruh Indonesia belumlah pu- 
nja lontjeng tjatur atau 
schaakklok. Semua pertan- 
dingan2 jang diadakan di 
Indonesia sini 
atas kepertjajaan belaka, 1 
artinja pelanggaran waktu 

' kepada para pemain diper- 
tjajakan suatu  sportivi- 

terdjadi pelanggaran waktu 

jang tidak semestinja. Apa- 

  

di datam waktu jang sudah 

| ga “dion « ! 
disebut laki 

  

ini didj 

Iaukan, tetapi kata 
dilanggar, 
nannja tedup 

    

teit  djanganlah - sampai | 

bila Pertjasi lg wa 

tertentu Den ng (Pa me 1 || do tentang differentiatie A dan 

  

   

    

    

    

   

ketua kehormatan telah. 

Stan 1 | hukum dan ekonomi. 
did uh ak “0 ar aa. .i tidak berarti, 

rapa set. Dan nga fisan a I 

      

         | tetapi diganti 

          

   

      

   
   

  

    
   

  

   
   

  

   
     
    

  

    

   
   
    
   

3 bahwa. tidak tiap orang 
Tan S.M.A) 
untuk . 
“die”. Djadi 

“diterima di P.T, itu harus pemiu- 
|da2 jang. terpilih. Artinja jang 

membuktikan bahwa me-. 

| 4. G. Pring SNN om 20, 

  

&: L Tinggi ialah mempeladjari sesuatu 
li gen Hy Haa 

ik An oseba aa Kenakan 

Dan 

s. 
de- 

lo tenatng perguruan tinggi. 
4 Tanja-dj awab. 

Bradjanegara: Prof. Pring- | 
Soe. Kami akan mengadju- 

ertanjaan mengenai soal 

  

Dulu Prof. memasuki H.B.S. 
"| (Belanda) sampai tamat, lalu 

melandjutkan peladjaran ke uni- 
versiteit, dan dapat menjelesai- 
Ikan dengan baik djuga. H.B.S. 
itu lamanja hanja 5 th, sedang 

L smp, 4 S.M.LA. 6. tahun Apa- 
kah bagi kita sekarang tidak le- 

“| bih baik diadakan S.M. 
| H.B.S. dulu, dan dengan sendiri- 

serupa 

nja berdasar national, dan ta- 
matan S.M. ini diberi kesempat- 
an satu th., untuk menjiapkan | 
Giri yammasyia universiteit, de- 

ngan tjatatan, bahwa persiapan 
'ini ada dibawah pimpinan uni- 
versiteit dan tentu sadja ges- 
pecialiseerd menurut faculteit? jg 
akan diikuti. Maksudnja ialah, 
supaja pemuda2 ini beladjar me- 
njesuaikan diri dengan suasana 
universiteit,, sebelum mereka 
sungguh2 mendjadi mahasiswa. 

Prof. Pringgodigdo 1 Perta- 
njaan Sir. kami tidak dapat men 
djawab dengan tegas, sebab ka- 
mi bukan seorang ahli penga- 
djaran. Dan tidak mengikuti de- 

an saksama perkembangan S. 
M. kita. Jang njata ialah: S.R. 
“3 S.M.P. — S.M.A lamanja 8 
th-H 6th. — 2th Sekolah 
Rendah dulu & H.B.S. — 2th. 
Djadi sama lamanja. Dan pula 

| waktu-anak berumur 18 th. me- 

ninggalkan S.M.A. sudah tjukup 
dewasa untuk mengikuti pela- 
Kata di Perguruan Tinggi (P. 
2 

H.B.S. dulu terutama diarah- 
kan kepada exacte-vakken, dja- 
di untuk memasuki faculteit, ke- 
dokteran, technik, pertanian dan 
'perchewanan, dagang dan eko-: 
nomi. Bagi faculteit' hukum, 
sastra dan keagamaan anak2 
harus melalui ea naa: 
geri Belanda). Kemudian ztu 
diadakan  djurusan  Indische 
Kecht dan Indologie di negara 
Belanda dibuka kemungkinan 
untuk tamatan H.B.S. memasuki | 
djurusan itu. 

S. Bradjanegara: Tetapi kami 
kerapkali mendengar, bahwa ba- 
njak mahasiswa 

mengikuti kuliah2 di P.T. 

Prof. Pringgodigdo : Memang 
tetapi menurut perasaan saja 

''hanja keadaan sementara, dise- 

babkan merosotnja S,M.P. dan 

S.M.A. pada djaman Djepang 
dan oleh karena perang kemer- 
dekaaan. Lambat laun keadaan 
akan mendjadi biasa (normaal) 
kembali pengetahuan murid2 
S.M.P. dan S.MLA. akan sedja- 
djar lagi dengan MULO dan 
A.M.S. dulu, apalagi mereka ti- 

dak akan dirintangi lagi dgn. 
mempeladjari dan memfahami 

suatu bahasa jang sulit sekali. 

Untuk mentjapai ukurn (norm) 

perlengkapan alat2, perbaikan 
pendidikan guru S.M.P./ SM.A. 
dan intensiveering peladjaran 
bahasa Inggris. : 

S. Bradjanegara.: Bagaimana- 
kah pendapat Prof. Pringgodig- 

B. di S:M.P., dan A. B. dan C. 
“di S.M.LA. ? 

Prof. Pringgodigdo : Itu me- 
mang sudah sesuai dengan ke- 

njataan, mengenai bakat murid2, 
Dan lagi harus ada ketetapan 
jang sungguh2 dilaksanakan, 
bahwa bagian B. hanja ditudju- 

kan kepada faculteit exacte 

lainnja, bag. C. kepada faculteit 
Tetapi ini 

bahwa semua lu- 

Jlusan S.M.A. harus masuk P.T. 
— S. Bradjanegara: Di S.M.A. 
differe iatie telah didjalankan 
di klas IL Apakah tidak lebih 
baik ditunda sampai klas HH. 

|| Difterentiatie di S.M.P. dengan 
Bagian A.- (sastra) . dan B. 
(pasti) dapat dihapuskan, 'akan 

|lain, jaitu A. bagian theoretis 
(grammer), dan B. bagian prak- 
tis (onderwijs voor praktische' 

Prof. Pringgodigdo : “Soal ini 

4 | belum dapat kami djawab. Kami | 
belum memikirkan.halitu. 

Te. (8. Bradjanegara : Bagaimana- 
h sambungan (aansluiting) S. 

. dan perguruan Tinggi ? dst 
“Prof. Pringgodigdo: Maksud 

P.T. ialah mempeladjari sesuatu 
vak setjara wetenschappelijk, 
dan kenjataan memberi bukti, 

(tamat- 
mempunjai bakat 

.wetenschppe Ha stu- 
sesungguhnja jang 

reka dalam S.M.A, mempunjai   
  

   (pat diharapkan, bahwa mereka 
dapat menjelesaikan peladjaran- 

5 tetapkan. Penerimaan mahasis- 
“Iwa harus berdasarkan daftar 

5 »hoofdyakken” 

jang tjukup, misalnja 62 || 

| gara 
ikan banjak tenaga2, jang harus | 

| kingen”. Dalam bekerdja mereka 

'nja dan mungkin djuga kelak 
.mentjapai tingkatan tinggi. Ka- 

hasrat untuk masuk universiteit, 

|an masjarakat. 

tidak lantjar | 

bahasa Belanda jang asing bagi 
kita dan terkenal sebagai salah: 

ini harus segera diusahakan: 

Il vakken, bag. A. kepada Sastra, 
|| paedagogisch dan sociale vakken 

dengan bentuk . 

| beroepen), dan mungkin C. bagi- | 
Ian technis. 

jukup bakat2 dan tjukup perha- dibawah pengaruh pikiran ma- 

   
tian tentang sesuatu faculteit, 
jang akan diikuti, sehingga da- 

nja dalam waktu jang telah di- 

   | udjian penghabisan, rata? 
|harus 6 atau lebih dari itu, te- | 

Ll. 

tapi djangan kurang dari enam. 
Dan untuk peladjaran pokok 

harus diperoleh | 

  

Ini tidak akan merugikan pes" 

masuk dalam masjarakat, dan 
bekerdja dalam lingkungan pe- 
merintahan negara atau dinas 
partikelir, dimana mereka men- 

dapat kedudukan menengah. Ne- 
kita masih memerlu- | 

menduduki ,,middelbare betrek- 

dapat. menambah pengetahuan- 

lau sungguh2 masih mempunjai 

selalu ada kesempatan, jaitu ka- 
lau sudah tjukup berpengalaman 

universiteit. (Collegium dictum). 
Harus diingat pula, bahwa P.T. 
itu amat mahal, kalau maha- 

siswa kandas ditengah djalan, 

gara. jang sesungguhnja tak 
dapat dipertanggung djawabkan 
lagi pula chalajak ramai menge- 
tahui, wali2 murid dapat me- 
njaksikan sendiri, bahwa oleh 
Pemerintah dan Bahan? partike- 
lir dibentuk Kursus-kursus jg. 
lamanja hanja 2'a 3 th. jang 
memberi kesempatan bagi ta- 
matan SMA utk. menurut keah-. 

lian djadi ketjakapan praktis, jg. 
berguna pula bagi perkembang- 

Sekolah2 Vak Menengah ma- 
sih kekurangan murid. Tamatan 

dari Sekolah Vak Menengah ini 
dibutuhkan sekali oleh masjara- 
kat dan negara sekarang. Dan 
kalau mereka sudah berpraktek 
beberapa tahun, masih ada ke- 
sempatan untuk memasuki P.T. 

vullend staatsexamen”. Djadi 
mereka tidak menghadapi pintu 
tertutup, untuk meneruskan pe- 
ladjaran. 

S. Bradjanegara : Sg ol 

(S.M. dan S.M. Vak. kita ha- 
rus kita perbaiki dan sem- 
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muda2 kita, sebab dengan idja- | 
zah S.M.A. mereka sudah dapat | 

dapat menempuh udjian masuk | 

ini berarti pemborosan uang ne- | 

   Mas Nitisemito 
meninggal | 
Kekajaan jang diting- | 
galkan ditaksir ? 
Rp. 5000.000,—. : 

8 Maret jang lalu dima- 

kamkan pada makam Kra- 
pjak (Kudus) djenazah Mas 
Nitisemito bekas pengusaha 
rokok kretek tjap ,,Bal Ti- 
ga”, jang meninggal pada 

| tanggal 7 Maret dalam usia ' 
90 tahun, : 

marhum adalah pengu- 

ha 'kretek pertama di 
“Kudus sedjak tahun 1899 

. dengan melinting rokok kre- 
' tek klobot dan. didjualnja 
| pada umum dimuka rumah- | 

“nja sendiri untuk tambahan 
penghasilan disamping pe- 
kerdjaannja jang tertentu : 

| stjarik desa Kudus Kulon. 
Berkat keberaniannja 

menggunakan tjara2 kerdja 
modern antara lain mena- 
warkan dagangannja. dgn 
perantaraan iklan2 dalam 
surat2 kabar, pasang nama 

| dalam alat2 keperluan ru- 
mah tangga seperti arlodji, 
piring, tjangkir dan hadiah- 
nja itu pada per seorangan 
atau organisasi maka  da- 
lam tempoh 15 tahun telah 
dapat digalang suatu pabrik 

kretek besar dengan lebih 
kurang 2000 orang buruh. 
Lama sebelum perang Ni- 

“ tisemito pernah dapat se- 
butan ,,Radja Kretek Ku- 

dus”, lakunja rokok dan ke- 

kajaannja jang mendjadi- k 

“ djadi. Sedjak pendudukan 
Djepang nampak bintang 

»Bal Tiga” mulai suram ta- 
pi kekajaan jang ditinggal- 
kan kini ditaksir Rp. 5.000. 
000,— berupa barang2 tidak 

bergerak di Kudus, Sema- 

rang, Salatiga sebagai wa- 

" risan pada 2 orang anak le- 
laki dan 3 wanita jang su-   

sungguhpun harus melalui ..aan- /-   purnakan. Dan, untuk ini ki- 

“ 

Terutama perasaan hidup ber- 

sama itu dipengaruhi oleh ,,rasa 

kurang, harga diri” dan gerak 
tekad kearah kekuasaan, jang 
timbul karenanja. Perasaan ma- 

nusia itu terlalu tersentuh oleh 
apa2, jang menjerupai »,rasa ku- 
rang harga diri”. Pada waktu 
itu nampak, mulailah proces da- 
Ti kehidupan djiwanja : Kegeli- 
sahan (kebimbangan), jang men 
tjari pertolongan, dan jang me- 
.nginginkan keamanan dan peni- 

laian jang penuh, agar supaja 
.dapat mengenjam ketenteraman 
dan kesenangan dalam hidupnja. 
Pengertian tentang ,,kurang har 
ga diri” menuntun kearah kela- 
|kuan jang tertentu terhadap 
anak., 

. Orang djangan sampai menju- 
'litkan kehidupan anak, harus 
mendjaga, djangan sampai anak 
itu mendjumpai kesukaran2. La. 
in 'dari pada itu ada tuntutan 
kedua, jaitu jang bersifat eko- 
nomis : anak2 djangan sampai 
tumbuh dalam suasana kemis- 
Manan. dan terlantar, Ka hal 

akibat, Nan untuk anak itu 
kehidupan biasa tidak tjukup 
baik » anak itu harus diperlaku- 
kan jang istimewa, dan diada- 
kan usaha2, untuk melindungi 
hidupnja. Susgguhpun demikian 
kita tak dapat menghalang-ha- 
langi, bahwa anak itu mengang- 

.gap hidup ini sebagai beban jg 
berat. Dan memandang bahwa 

dirinja lain dari jang lain. Ini 

rasa hidup bersamanja tersing- 
sung, tetap tidak matang, dan 
perhatian bagi diri sendiri ter- 
Jalu berlebih-lebihan. 

4 Rasa hidup bersama. 
: ,Djika kita ingin memandang 
manusia, djalan jang terbaik ja- 
lah mengukur ,,rasa hidup ber- 
'samanja” dengan kebatinannja, 
djadi dengan pikiran dan tindak 
annja. Pendirian ini tepat sekali, 
sebab kedudukan tiap2 orang 
dalam ,,kehidupan bersama” me- 
merlukan pengertian mendalam 
tentang hubungan didalamnja. 
Reg 2 merasa dan tahu, ka- 

g2 dengan terang, kerap kali 
data $ tadjam, apa kesalahan 
mereka terhadap orang lain, Ke. 
njataan, bahwa kita hidup da- 
Jam .kesibukan masjarakat dan   lalu menimbulkan bahaja bahwa 

   

2 dah dewasa. — Ant.     

ta memerlukan banjak guru 
S.M.P., S.M.A. dan S.M. Vak jg. 

tjakap, jang terdidik sebaik-baik 

nja. Bagaimanakah pendapat 

Prof. Pringgodigdo ttg, hal ini. 

Prof, Pringgodigdo: Kami ber- 

pendapat, bahwa murid2 tamat- 
an S.M.A. (bagian A.B. dan €) 
'harus menaruh perhatian terha- 
dap pendidikan guru S.M. ini. 

Sudah kami bentangkan diatas, 

bahwa mereka tidak perlu semua 
ingin mendjadi mahasiswa, dja- 

lan lain masih banjak untuk me- 

menuhi tugas hidupnja. 

Kursus2 pendidikan guru S.MLA. 

ditaruh dibawah ,, supervisie” 

PP kita. 
Prof. Pringgodigdo : Ada ke: 

mungkinan. Dan kalau bisa me- 
mang lebih baik, sebab mereka 
harus menjiapkan djuga anna 
kita untuk P.T. 

yaa pertumbuhan watak ada factor kedua — disamping 
gerak tekad kearah kekuasaan — jang berpengaruh besar 

| ialah perasaan hidup bersama. Pengaruh ini mulai nampak pa- 

da waktu anak iketjil membutuhkan kasih sajang, dan mentjari 

pergaulan. Disini diterangkan dengan singkat sebab-sebab, jang 

menetapkan perasaan hidup bersama itu. 

sjarakat, memaksa kepada kita. 
untuk memiliki ukuran wjang 
aman (jang tetap), guna me- 
mandang diri sendiri dan djuga 
orang lain, Hanja ,,rasa hidup 
bersama” jang dapat memberi 
petundjuk tentang ukuran ini. 
Tidak bisa orang mengungkiri, 
bahwa kebatinannja tergantung 

dari rasa hidup bersama” itu. 
Tidak ada orang jang dapat 

-menjangkal kenjataan ini, Ma- 

nusia itu tegas2 mempunjai ke- 
wadjiban terhadap sesama ma- 
nusia. Rasa hidup bersama ini 
nampak dengan memberi peri- 
ngatan, seperti suara batin, atau 
seperti. pengakuan mempunjai 

kesalahan. 
Ini tidak berarti, bahwa kita 

harus selalu bertindak sesuai 
dengan rasa hidup bersama”. 
Tetapi harus ada kekuatan utx 
menindas rasa itu. Dan selan- 

djutnja tiap2 tindakan —« agu 
djalan apa sadja — harus diper- 
tanggung djawabkan terhadap 

mengemukakan alasan (motief, 
untuk membenarkan “apa jang 
dipikir dan ditindakkan, Inj lalu 
menelorkan tjara hidup, memi- 

kir dan bertindak : manusia se- 
lalu mau bertindak selaras (har- 
moni ie) anda ,rasa hidup ber- 

sama” 
Kalau hanja berkedok. 

Pendek kata : keterangan2 ini 
menundjukkan, bahwa ada "ba- 
rang” serupa "rasa hidup ber- 
sama” jang sebagai "kruduk” 
menutupi kemauan2. Kalau la- 
jar iri. disingkirkan, barulah 
kita dapat. memandang manu- 

sia dengan tepat. Kenjataan, 
bahwa "rasa hidup bersama” di- 

kan pemandangan tentang be- 
sarnja: tetapi pengetahuan ten- 
tang manusia ini masih muda. 
Dibawah ini dibentangkan be- 
berapa tjontoh : 

Seorang pemuda mentjerite- 
rakan, bahwa dia bersama-sama 

dengan beberapa teman bere- 
nang menudju kesebuah pulau, 
dan beberapa waktu tinggal di- 
situ, Salah seorang mendaki se- 
buah karang, tetapi djatuh da- 

lam laut. Pemuda tadi melihat 
dan ingin tahu, bagaimana te- 
mannja tenggelam dalam air. 
Kemudian dia berpikir, din me- 
ngerti, bahwa dalam djiwanja   

S. Bradjanegara : Mungkinkah j   
.rasa hidup bersama” tadi. Ma- | 
ka oleh karena itu orang laiu '   

i Seorang djenderal tahu, 

pakai sebagai kedok, menjukar- |   

  

Guna menambah pengetahuan , maka serombongan pengikut 

    

    
    
    
    
    
    
    
    

    

   
        

      

    
    
        

     

      
kursus Djurnalistik di Semarang, kemarim telah mengundju- 

ngi pertjetakan ,K.R”. Gam bdr diatas menundjukkan 
waktu mervka sedang diberi Men annga tentang menger- 
djakan Intertype., (Gaumb. KR”) 
  

Perselisihan perburuhan Dja- 
watan Listrik diselesaikan 

KPP Jogjakarta 
ETELAH Sekenak waktu terdjadi perselisihan perburuh- 
an jang bersifat prinsipieel uinwara Jjawatan Listrik Dja- 

karta dan P.B. S.B.L.G.I. tentang pemberhentian 2 orang pe- 
gawai, achirnja dengan ikut tjampurnja Kantor Penjuluh Per- 
buruhan Daerah Istimewa Jogjakarta jang bertindak sebagai 
pihak ketiga, perselisihan tsb. 
bentuk sebuah Panitya chusus. 

Panitya itu terdiri dari 2 
orang dari Djawatan Listrik 
dan Gas, 2 orang dari P.B. 
S.B.G.L. dan seorang dari Kan- 
tor Penjuluh Perburuhan Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta seba- 
gai good mission. Tugas pani- 
tya supaja dalam waktu satu 
bulan sudah dapat menjelesai- 
kan dengan persetudjuan ber- 
sama mengenai  sengketanja 

akibat. diberhentikannja 2 orang 
pegawai tsb. 

Menurut keterangan K.P.P. 

Jogjakarta 2 orang pegawaj itu 
berasal dari Djawatan Listrik 
dan Gas Jogjakarta, tetapi 
waktu kantor itu pindah ke 
Djakarta, dua pegawai itu di- 
perbantukan kepada Universitet 
Negeri Gadjah Mada dalam staf 

kantoran. 
Belakangan ini karena pihak 

Universitet Negeri sudah tidak 
memerlukan bantuan tenaga 
2 orang tsb. maka mereka di- 
kembalikan kepada  Djawatan 

Listrik. 
Tetapi kedua pegawai itu, 

bukannja ditempatkan kembali 
di Djawatan Listrik dan Gas, 
melainkan menerima surat pe- 
netapan pemberhentian dari 
Djawatan dengan tidak ada 

alasan jang tegas. 
Karena sebab2 itulah maka 

PB. SB:G.L. mengambil oper 
“ surusannja dari S.B.G.L. tjabang 

Ilmu pengetahuan tentang watak 

Artinja perasaan hidup bersama 
(Oleh : S. BRADJANEGARA). 

hanja ada keinginan untuk ta- 
hu, Pemuda jang djatuh tadi 
achirnja, tertolong, tetapi pe- 
muda jang melihat tadi terang 
tidak mempunjai "rasa hidup 

bersama”. 
Sungguhpun dikatakan, bah- 

wa pemuda ini tidak pernah ber 
buat djahat terhadap orang la- 
in, dan memang orang baik, te- 
tapi harus diakui, bahwa "rasa 

hidup bersama'”-nja tidak  be- 

sar. 
Rasa hidup bersama ada jang 

palsu, ada djuga jang sungguh2. 
Seorang perempuan tua djatuh, 
pada waktu dia hendak mena- 
ik trem, diatas saldju, Dan ti- 

dak dapat berdiri. Banjak orang 
berdjalan disitu, tetapi tidak 
menghiraukan orang tua tadi. 

Tetapi kemudian ada orang 
datang disitu, untuk menolong. 
Pada waktu itu datang lagi se- 
orang, jang “ bersembunji, lalu 

berkata : 
Nah, achirnja toch ada orang 

jang baik. Saja sudah lima me- 
nit berdiri disini, untuk melihat 
ana ada . orang datang meno- 
long, Disini terang bahwa 
orang tadi mempergunakan "ra- 
sa hidup bersama” setjara. sa- 
lah tetapi berani mendjadi ha- 

kim terhadap orang lain. 
Banjak peristiwa2, jang oleh 

karena satu sama lain bersang- 
kut paut, — menjukarkan untuk 
menetapkan besarnja "rasa hi- 
dup bersama”. Djalan satu2nja 

ialah menjelidiki sampai kepa- 
da akar-akarnja:  Umpama: 

bahwa 
dia akan kalah. Tetapi dia me- 

ngerahkan beribu-ribu serdadu 
untuk menjerang. Dalam peris- 
tiwa ini orang tidak perlu ragu- 
ragu. Dia akan mempertahan- 
kan pendiriannja, bahwa dia 
bertindak berdasarkan kepenti- 

ngan umum, dan orang banjak 
akan membenarkan. Tetapi ki- 
ta tidak dapat menjatakan, bah- 
wa dia adalah orang, jang ber- 
perikemanusiaan,  sungguhpun 

dia akan mengadjukan alasan? 
apa sadja. Xx 

Kebesaran ,,rasa hidup 
bersama”, 

Jang diperlukan orang dalam 
hal ini — untuk memandang jg. 
tepat — adalah suatu pendirian, 
jang mutlak untuk selama2nja. 
Pendirian ini harus ditudjukan 
kepada faedahnja untuk umum, 
djadi kebahagiaan umum.  Ka- 
lau orang memegang pendirian 
ini, tidak akan mendjumpai ke- 
sulitan dalam pandangannja. 

Besarnja rasa hidup bersa- 
ma” ini akan terlihat dalam peri 
niataan manusia - (dalam kela- 

sudah dapat diatasi dgn mem- 

untuk menjelesaikannja dan 
mendjaga djangan sampai tim- 
bul peristiwa demikian lagi .ka- 
rena masih banjak pegawai2 
Djawatan Listrik jang kini ma- 
sih dinon-aktipkan. 
Tentang sebab2nja K.P.P. Jo- 

gjakarta ikut tjampur tangan 
adalah atas petundjuk Kemen- 
terian Perburuhan dan Karena 
P.B. S.B.G.L. berkedudukan di 

Jogjakarta. 

8000 ORANG MINTA 
KELUAR DARI A.P. 

Berita kita kemarin menjata- 

kan bahwa menurut ,,Radio Ma 
kasar” didaerah T.T. VII ada 
80.000 orang memadjukan per- 
mintaan berhenti. Tapi menurut 
Antara” djumlah itu hanja 
3.000 orang. Menurut perhitung- 

an djumlah jang terachir itulah 
benar. 

“EXPORT DJAGSUNG 
DITUTUP 

Dalam tahun 1952 export dja- 

gung tidak diadakan, berhubung 

dengan keadaan bahan makanan 

Gi Djawa - Timur jang masih 

membutuhkan sendiri untuk tam   

  

bahan beras.. 
Dalam tahun 1951 dari Djawa 

Timur dapat,diexport keluar :: 
geri 9.738 ton hatjang tanah, se- 
dang dalam tahun 1952 hanja 
371 ton. Kapok jang diexport 

dalam tahun 1951 ada 3.210 ton 

dan dalam tahun 1952 4.158 ton. 

Bidji djarak dalam waktu itu 
1.037 ton dan 17.856 ton. ' Kopi 

1951 14.741 ton dan tahun 1952 

hanja 6.634 ton, sedang bidji ka- 
pok pertama dalam tahun 1951 

ada 6.154 ton dan tahun 1952 
ada 11.244 ton. 

Demikianlah bahan? dari Dja- 

wa. Timur jang diexport dalam 
tahun 1951 dan 1952. — Ant. 
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KAPAN DIKOTA JO- 
GJAKARTA DIADA: 
KAN TAMAN KA- 

NAK2 ? 
Karena adanja penghematan 

keuangan, pihak jang bertang- 
TT gung djawab pada pemerintah 
Kotpradja Jogjakarta menerang 
kan, bahwa rentjana untuk men 
dirikan Taman Kanak2 jang tju- 
kup sempurna jaitu lengkap de- 

ngan taman2 bunga serta alat2 
permainan kanak2, sampai se- 

Sebenarnja Taman sematjam 
itu perlu sekali untuk keperluan 
kanak2 dalam Kota jang ratu- 

san ribu djumlahnja untuk ber- 
istirahat pada hari2 libur. 

Sementara itu, Kotapradja 

Jogjakarta terpaksa mempersi- 
lahkan kepada badan2 dan or- 
ganisasi, sebelum ada lapangan 
dan taman chusus, minta idzin 

kepada Pengurus Gedung Nega- 
ya, untuk. menggunakan hala- 
man gedung bagi permainan Ka- 
kak2 Internasional dll. 

Tentang pembukaan park di 
njatakan djuga, bahwa untuk 
sementara satu2nja park kota 
jslah dimuka Kantor Pos dan 
Setjodiningratan, 

80.000 MURID S.R. 
BELUM DAPAT 

TEMPAT 
Darj anggota D.P.D seksi Pe- 

ngadjaran Sdr. Mawardi dida- 
pat keterangan bahwa hingga 
dewasa ini 80.000 orang murid 
S.R. didaerah istimewa Jogja- 
karta ini, belum mendapat tem 
pat. Diantaranja 17.000 orang 
ditolak dan tidak dapat masuk 
sekolah. Mereka inilah dalam ta. 
hun pengadjaran “baru 1953/54 

ini akan mendapat prioritit per- 
tama. Terutama mereka jang 
berusia 8 tahun akan didahulu- 
kan. Diseluruh daerah terdapat 
350.000 murid sedang sekolahnja 
hanja 450 buah. 
Berhubung dengan  kesuka- 

ran2 dalam soal gedung ini, ma 
ka menurut rentjana tiap tahun 

tan diusahakan penambahan 
gedung sekolah jang dilakukan 

setjara berangsur2. 

WATES DIDJADIKAN 
OBJEK DESERTASI 

Telah tiba di Jogjakarta dari 
Australia untuk keperluan pe- 

ladjaran seorang mahasiswa 
bernama Herbert Feith darj Mel 

bourne University untuk selama 

kira2 sebulan. 
Ia akan mentjarj bahan2 un- 

tuk keperluan desertatinja ten- 
tang Indonesia. 
Menurut keterangan Wates 

akan didjadikan salah satu tem 
1 padi ikundjungannja. .: sselama di 

Jogjakarta, 

PERLOMBAAN PALA- 
WIDJA 

Oleh Djawatan Pertanian, pa- 
da musim marengan dan kema- 

rau jang akan datang akan di- 
adakan periombaan penanaman 

palawidja. Tiap2 kapanewon te- 
lah disediakan beaja Rp. 1250,— 

Maksud daripada perlombaan 

itu, ialah untuk  memperlipat 

gandakan hasil panenan pala- 
widja.   

  

kepada umum, 

Matjamnja film jang 
diputar, 

Kalangan, tersebut menerang- 
kan, bahwa jang Giputar sampai 

sekara:g melulu fiim2 jang me- 
ngandung pernbangunan dalam 

-iranj, umpama: tjaranja me- 
lihat orang lain, tjaranja  ber- 
djiabatan-tangan dan bertjakap2 
dengan dia. Djiwanja akan me- 
nimbulkan kesan. Berdasarkan 
perasaan orang mengambil ke- 
simpulan2 - setjara tidak sadar 
dan begitu Tuas, sehingga kela- 
kuan kita sendiri kita dasarkan 

atas perasaan itu. Keterangan2 
ini hanja bermaksud, membawa 
proces tadi dalam alam kesa- 

daran. Djadi memandang dan 
mengha:ga'i dengan tidak takut 
membuat kesalahan. Dengan 
Gemikiar kita tidak akan terse- 
sat, ketidak sadaran itu mudah 
menjesatkan. 

Perlu ditegaskan sekali lagi, 
bahwa tumbuhnja watak hanj: 
dapat ditentukan, kalai keads 
an manusia seutunnja, keadazn 
dan kehendaknja sebagai fac- 
tor pendorong, diperhitungkan: 

Grang tidak bcleh mergambi' 
gadjala2 satu persatu, umpama 
badannja, lingkungannja,  pen- 

    

hilangkan, 

kan marusia 
Kalau kita sadar, bahwa "'me- 
ngenai diri sendiri” memungkin- 
kan memperbaiki kelakuan sen- 
diri, maka mungkin djuga mew- 
perbaiki watak orang lain djadi 
djuga anak2 kita. Dengan demi- 
kian kita dapat mendjaga, dja- 
ngan sampai pertumbuhan anak. 
anak kita merupakan: bliad- 

noodlot. (pertumbuhan  hanja 
menurut chodrat). Djika ini da- 
pat direaliseer, ada kemungki- 

nan, bahwa  turun2 kita akan 
bertumbuh dengan kesadaran 
Ciri, dapat menetapkan "nasib" 

nja sendiri. — (I). 

(IL Bumber : Mensenkennis   Dr, Adler 

(kalangan 

Film USIS banjak diputar 
di Djawa Tengah 

ARI kalangan USIS Djawa Tengah, wartawan ,,K.R.” men- 
dapat keterangan, bhw di Djawa Tengah, terutama di Solo 

dan Jogja dalam waktu achir2 ini banjak sekali film - film dari 
USIS (Djawatan Penerangan Amerika Serikat) dipertundjukan 

hal pendidikan, kesehatan, per- 

tanian dan kesenian. Film2 se- 
matjam inilah jang memang 
banjak dibutuhkan. dan diminta 
oleh timum. Dari pihak USIS 
sendiri diusahakan, film2 jang 

diputar hanja jang menguntung. 

kan dan dapat memberikan 
tambahan bahan . bagi pemba- 
ngunan Negara Indonesia, dalam 
hal ini dimaksudkan tidak untuk 
propaganda Amerika semata- 
mata. Dari pihak masjarakat 
sendiri (jang meminta) ternjata 
hingga sekarang tidak menjukai 
kepada film2 seperti misalnja 
film dansa dan film2 ja:g serba 
lux, Film2 pembangunan “jang 
dimaksudkan disini ialah film2 
cartoon jang mengandung tjeri- 
ta kesehatan, pertanian, pen- 
didikan disekolah . sekolah dan 
kesenian, jang berisr bagaimana 
tjara memperbaiki dan mema- 

djukan hal2 tersebut. 

Kalangan jang banjal 

minta putar film. 
Selandjutnja diterangkan oleh 

tersebut, bahwa jang 
banjak meminta diputar film2 
adalah dari organisasi2, djawat-   

j 

didikannja. Dengan deraikian di 
apa iang mendjadi- | 

bersifat sempit. 

  

an? dan ada djuga perseorangan 
iang meminta “untuk diputar 

guna kampungnja. Untuk ke- 

pentingas perseorangan sendiri 

(prive) hingga kini belum ba- 
njak jang meminta, sekalipun 
hal ini djuga disediakan oleh 
USIS. 

Achirnja kalangan tersebut 
menerangkan, bahwa hasil pe- 

mutaran film2 pembangunan itu 
diharapkan akan dapat memberi 
kan bantuan bagi pembangunan 

Negara Indonesia sekarang ini. 
Ditegaskan pula, hendaknja dgn 
tjontoh2 dari luar itu dapat kita 
mengambil keuntungan bagi ne- 
gara kita sendiri, 

Demikian antara lain ketera- 
ngan kalangan USIS Djawa Te- 
ngah jang berkedudukan di Jo-, 

dalan Pan dengan 
wartawan KR, d 

tp 1 pantfalra 

karang belum dapat ditetapkan. | 

  

HALAMAN 2.      
    

UDJIAN TELEGRAAF 
D.K.A. 

Pada tanggal 9 dan 10 Ma- 
ret jang baru lalu bertempat di 
Gudang Setatsiun Tugu Jogja- 
karta telah diadakan udjian Te- 
legraaf (JLI) jang diikuti oleh 
15 orang, diantaranja jang lulus 
4 orang, ialah Sdr.2 Mudjio, Sla 
met, Kombali, dan Saekan. 
Pengikut2 udjian tersebut ada 

lah pegawai setasiun D.K.A, Da. 
erah Inspeksi 6, sedangkan Pa- 
nitya Udjian tediri dari Djudi, 
Ardi, Darton dan Ronomihar- 
ajo. 

C.M.J.  PERTAHANKAN 
P.P.M.I. 

Kedua utusan Consentrasi Ma. 
hasiswa Jogjakarta jang akan 

dikirim kekongres. Perserikatan 
Perhimpunan? Mahasiswa Indo- 

nesia, P.P.M.I., diberi tugas.un- 
tuk mengadakan pembitjaraan2 
dengan organisasi2 mahasiswa 
jg non politik!religieus, Gerak- 
an Mahasiswa Djakarta (G.M.- 

D.), Gerakan Mahasiswa. Sura- 
baja (G.M.S.), Perhimpunan Ma- 
hasiswa Bandung (P.M.B.), Ma- 

sjarakat Mahasiswa Bogor, M. 
M.B.), Consentrasi Mahasiswa 
Bandung (C.M.B.), organisasi 

mahasiswa Makasar Permai dan 
mahasiswa di Medan, kemung- 
kinan2 mengadakan organisasi 
mahasiswa Indonesia jang non 

political non religius. dan berpe- 

ngurus besar (fusi). Kedu utus- 
MN itupun ditugaskan djuga mem- 

pertahankan P.P.M.I. untuk te- 
tap berpolitik sesuai dengan po- 
litik Negara terhadap pertikai- 
an dunia. 
Adapun kedua utusan, Consen- 

trasi Mahasiswa Jogjakarta itu 

ialah sdr2 Isbad Guntoro dan 
Pamudji. : 

PARA PENDERITA DI 
SANATORIUM 

PAKEM 
Diungsikan 

Didapat kabar, bahwa berhu- 
bung dengan keadaan Gunung 
Merapi jang agak mengchawa- 

tirkan itu, para penderita pe- 
njakit dada di Sanatorium Pa- 
kem, atas, petundjuk dari jang 
berwadjib, diungsikan, Dari 106 
penderita kini hanja 27. orang 

jang masih tinggal di Sanato- 
rium, karena mereka belum me 
rasa perlu mengungsi. Lainnja 
ada jang dirawat dirumah sakit 
Bethesda, jaitu mereka jarg 

masih memerlukan perawatan, 
dan lainnja lagi masing2 pulang 
kerumahnja. 

DOKTER2 PES 
MENINDJAU 

Rombongan dokter2 jang ter- 

diri antara lain dari Dokter Sum 
badji, Dokter Purwohusodo dan 
lain2nja, baru2 ini telah menga- 
dakan penindjauan2 kedesa Ka- 

Yuran Karangtengah: untik me- 
njaksikan sampai dimana usa- 

ha2 pemberantasan penjakit pes 

'pada desa tersebut. 

Sdr. Sitompul dari Bandung, 
jang mengikuti rombongan ter- 
sebut, untuk sementara waktu 

tinggal di Wonosari untuk me- 

ngawasi usaha2 tersebut. 

S.B.P.U. DIRIKAN 
KOPERASI 

Hari Minggu kemarin. mulai 

djam 09.00 telah dilangsungkan 
rapat anggauta S.B.P.U. bertem: 
pat digedung D.P.U. .Gowongan. 
Rapat tsb dihadiri djuga pihak 

Hasil rapat tsb. mengirimkan . 
sdr2. Somowardojo dan Pw. Su- 

marto sebagai utusan kekongres 
di Surabaja jad. Selain daripa- 

da itu membentuk koperasi dan 

modalnja dikumpulkan dari tiap 
anggautanja sebanjak Rp: 50,—. 

HWI DI WONOSARI: 
Bertempat dipendopo Kartdi- 

kraman, upatjara peringatan un- 

tuk memperingati Hari Wanita 
Internasional telah dilakukan di 
sana. Peringatan HWI itu diusa 
hakan oleh Gerwis Wonosari Gu- 

nung kidul. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA! 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir Oi Suma- 
tera Utara dari: " 

K.B.I. Kelompok Dje- “ik 

  

tis. Jogja. Rp. 15,— 
Sekolah Rakjat VI, i 
No. 3, Kutowinangun , 
Kabupaten Kebumen. ',, 42,— 

Anak2 Sekolah-Pan- 
tjasila. Pakem. Jogja .,, 28,— 

Rp..85,— 
Djumlah kemarin » 6261,03 

  

hingga hari ini Rp. 6346,03 ” 

  

edi Sisa Pen 

Tontonan malam ini 
RAHAJU: "Confidential Agent”, 

Charles Boyer, Lauren Ba- 
call, Peter Lorre. 

REX : ."No.Man of Her Own”, 
Barbara Stanwyck, Jonn 
Lund, 

WETAN BETENG: Tokyo 
Joe”, 'Humpnrey Bogart, 
Alexander Knox. 

INDRA: ,,Bud Abbott & ,Lou 

Castello. Meet The “Invisible 
Man”, 

SOBOHARSONO : 
hin Hood”, 

Idan Rice. 
SENISONO": 

Hood, 
Rice, 

LUXOR. : "Cavalry Scout”, Rod 
Cameron, Audrey Long, 
Jim Davis, 

MURBA : ,/The Monster and the 
Ape,” (Serie Il), Robert 

"Story of Ro. 
Richard Todd, 

Story of Robin 
Richard Todd, Idan     Lowery, George Macrcady. 

NGISIT PANDAWA : "Pramu- 
sinta” 
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5€5Yak Organisasi Tani seluruh da- 

  

“3m 

Ah 

    

'"bopaten Sukohardjo dalam bu- 

“untuk mengadakan - penjebaran 

    

: »-' Oleh Kantor Urusan Gerakan 
“Tani Daerah Surakarta baru2 

. nomian, masjaalah desa, keorga- 

ss ..Selandjutnja dapat ' diwarta- 
pt TE bahwa, oleh Pemerintah 

- Rukun Tani itu telah disumbang | 

“Ngapemeliharaan-termak:dil. 0 , 

tsikongres bekas pegawai 

. 10 matjam. 

)NAL Di SOLO 
itya Hari Wanita 

io | tanggal 8-3 jg 
lu telah diadakan peringatan. 

Gengan menjelenggarakan rapat 
umum digedung Wajang 

  

1, "orang 
iwedari jang selandjutnja di- 

jukkan kesenian wajang 
ng dari Sriwedari djuga. 

Selain itu bersamaan waktu- 
a bertempat di Somosuko 

Lodjiwetan oleh kalangan wa- 
3 ag g0 Tn peni na diada- 

can pertundjukkan2 jang djuga' 

mendapat perhatian bni Nan 
“para undangan, terutama kalang 

“Tionghoa. — (Kor). 

'IKAN2 BIBIT DISEBAR 
“Oleh Djawatan “perikanan ka- 

   

        

   

  

      

   

   

    

lan Maret ini di rentjanakan 

“ikan2 bibit dibeberapa tempat 
sSebanjak 94 ribu 800 ekor. Ikan2 
jang akan disebarkan itu adalah 
ikan2 tawas, mundjair dan kar- | 
per. Penjebaran bibit2 ikan itu di 

aksudkan untuk menamban | 
djumlah ikan didaerah Sukohar- 
jo. He ge 

| KURSUS KADER TANI 

ini telah diadakan Kursus Kader 
“Tani rombongan II: bertempat 
dikantor »RUKUN TANI” KI. 

“Banjudono. jang diikuti oleh. 

42 orang terdiri dari utusan2 

“erah Kabupaten Bojolali. Kursus 
'itu bersifat pariodiek dan mata 
peladjaran jang diberikan ialah 3 

. Soal2 ke Sosialan pereko- 

nisasian, dan ditambah dng se- 
luk beluk organisasi, tani Dic- 
taat2 peladjarannja dikeluarkan 

' oleh Pusat Urusan Gerakan Tani 
Djakarta. 

abupaten Bojolali — kepada 

-kan uang sebesar Rp. 700,— gu- 

DP  rpuc DIMULAI 
I- | diselenggarakan : 

| Ipendidikan  masjarakat daeran | 

      

       

   

    

   

  

   

   

  

ANITA INTER- | 

itu 

  
   

    

aa Dena en anaamaaNNk eri 

KPU bagian C Surakarta jang 
leh inspeksi 

9 SA LN 
| kota besar Surakarta telah di- 
mulai bertempat disekolah pen- | 

(didikan kemasjarakatan negeri 

  

ian C tersebut adalah dipe- 
$ ntukkan bagi mereka jang te- 

100 BATANG SERATNA- 
— NAS DIRUSAK KARE- 

— NA KEDJENG. - 

    

P (0es SeKELAN 2 
Diperoleh kabar bahwa baru2 

ini diperkebunan 

Bandung Wonolelo, Gemolong. 
kabupaten Sragen, terdapat 400 
batang seratnanas dirusak oleh 
»rakjat”, sehingga mengakibat- 
|kan kerugian dk. Rp. 2.000,—. 

Menurut keterangan tindakan 
disebabkan  kedjengkelan 

,rakjat” terhadap fihak perke- 
bunan, jang dulu pernah men- 
djandjikan kepada para pena- 
naman seratnanas uang priemie 

sebanjak Rp. .10,— tiap HA dan 
3 x panen ',glebagan”, tetapi 

sampai sekarang belum dipe- 
Muh ' 

Keterangan lebih landjut me- 
njatakan, bahwa pada hari Rebo 
jang lalu oleh D.P.D. Sragen di 

adakan pemeriksaan serta ra- 
pat2 desa jang ' bersangkutan, 

tindakan keras terhadap orang- 
orang jng merusak tanaman se- 
ratnanas tersebut. 

Hal ini telah'menimbulkan ke- 
gelisahaan pada fihak jang ber 
sangkutan. . 

' Sebagai diketahui perusahaan 
perkebunan seratnanas di Ban- 
dung Wonolelo itu kepunjaan 
Lasing dan pernah dituntut oleh 
Suatu Panitya supaja tanahnja 

| dibagikan kepada rakjat jang 
“belum mempunjai sanggan sa- 
wah. Pada waktu ini perkebunan 
tersebut dibawah pengawasan 
Pemerintah daerah dan pega- 

wai2nja banjak dari pegawai? 
onderneming jang lama sedang- 
Kan penjelengaraan penanaman- 

nja setjara ,,premie-sisteem”, 

jang kini mengakibatkan . Ke- 
djengkelan ,,rakjat” itu" karena 
tidak (belum) pernah ditepati 
djandjinja. — (Kor). 

KADER PENJULUH 
2 . DESA 

Baru2 ini dipendopo Kantor 
Kabupaten Sragen, telah dilang 
sungkan sidang pleno jang Ke 
II dari Welpaardiensten, Men- 

taldiensten, Menpauwerdiensten 
jg dipimpin oleh Bapak Bupati. 

“Setelah sidang mendengarkan 
laporan dari para Ketua hulp   . TJABANG IKATAN BE- 

— KAS PEGAWAI 
k00 DISTRIBUSI 
ar c. Berdiri di Solo. 

Pada konperensinja para be- 
kas pegawai djawatan distri- 
busi RI daerah Surakarta telah 
memutuskan membentuk tjab- 
ikatan bekas pegawai djawatan | 
Gistribusi sebagai penglaksanaan 

djawa- 
tan distribusi di Jogjakarta pa- 

2 da tanggal 25 — 27 Desember 
- tahun "52. Pengurus harian ter- 

diri dari 6 secretariat- dimana 
Sdr. Harjoto telah dipilih se- 
bagai Secr. umum, 5 

Koordinator, kemudian sidang 
mengambil keputusan. 
a. Mempergiat terasering dgn 

pimpinan Djawatan Pertani- 
“an, daerah jang geteraseerd 
Kawedanan Tangen dan Ka- 
wedanan Gondamg telah ada 
Lk. 700 HA dengan diusaha- 

kan tanaman lamtara. 
. “Dimasing-masing Ketjamat- 

an segera akan diadakan 
kursus kader penjuluh desa, 
diharap tiap2 desa supaja 
ada 3 of 6 orang kaders, 
hingga kursus mana tiap2 
Ketjamatan ada Ik. 100 

orang pengikut. 5 

Mata peladjaran jang akan 

  

      

nja, tapi sekaligus 10 bidji. 

plop : 

Keterangan djangan lebih 50 

aenananbakasee an ekenananarauaan 

  

—”— SAJEMBARA 
»KEDAULATAN RAKJAT” 

' Djangan kirimkan satu persatu gambar & keterangan- 
| 

| sampai tanggal 26 Maret j.a.d., dibubuhi disudut atas am- | 

"Sajembara”. Djumlah hadiah Rp. 1.500,— | 

i 
| 

| lengkap sudah kita muat. — Red). 

diberikan : 

   
          
        

      

aling lambat tebakan sudah 

perkataan. (Sjarat2 jang 

    

ah lulus dari SMA atau sede- 
Ira ji E Shae th 

Seratnanas 

| jang antara lain “akan diambil: 

   

|. Sedjarah "gerakan 
mulai B.O. hingga sam- 
pai terbentuknja Negara. 
Kesatuan (oleh Djapen) 

(oleh Djapen). 
Pantja - Sila 
Djapen). 

(oleh 

» 
3 

0 HP) oleh Kepolisian. 
15. Pembangunan dan “Pe- 

prentahan desa oleh Pa- 
mong . Pradja. 
Sendi2 Hukum. tanah di 
Indonesia oleh Pamong - 

Pradja, 
c. 'Menerbitkan kembali Ma- 

djalah PEN-RA (Penera- 
ngan Rakjat) dengan ban- 
tuan dari semua  diensten. 
Pamong-Prodjo dan Pamong 
desa. — (KR). 

SEMARANG | 
SAPERO KELUAR DARI 

apek ti 
Dikabarkan, dalam pertemu- 

an antara gabungan2 perusaha- 
an rokok di Djawa Barat, Dja- 
wa Tengah dan sementara dari 
Djawa Timur jang dilangsung- 

A 

keputusan bahwa mereka jang 

Tengah itu menjatakan keluar 
dari PP.TI, (Pusat Pembagi- 

an Tjengkeh Indonesia). 
Sebab2nja, karena adanja ke- 

pintjangan dan tidak keadiian 
darj pihak P.P.T.I, dalam soal 
pembagian tjengikeh, 

Selandjutnja. dikabarkan, bah- 
wa pengusaha2 tersebut jang 
telah tergabung dalam Gapero 
Djawa Barat dan Djawa Tengah 
akan membentuk induk organi- 
sasi sendiri sematjam P.P.T.I. 
pada pertemuannja jang akan 
Te di Semarang nanti 1g. 

£ ke aa 

Belum diketahui sikap Gape- 
ro. Djawa Timur. 

Gapero Djawa Tengah meli- 
puti 400 perusahaan2 rokok 
kretek sedang Djawa Barat Ik. 
210 perusahaan. — Ant. 

KEDU 

KEDU MODEL DESA JG. 
TERBAIK 

Dari Sekretariat Dewan Per 

ekonomian Rakjat Daerah Ke- 

diantara 5 model desa jang ter 
dapat diseluruh karesidenan 
Kedu, setelah beberapa kali di 
adakan penindjauan, ternjata 
model desa Kedu terletak di- 
kabupaten Temanggung adalah 
jang terbaik dan pembangun- 
annja dapar berdjalan dengan 

Berkenaan dengan itu maka 
dikandung maksud dalam penim 
djauan Dewan Perekonomian 

Rakjat jang akan diadakan 

mua bupati dan Wali Kota ser- 
ta kepala2 model desa seluruh 
Kedu akan diadjak ikut serta 
untuk menjaksikan sendiri Ke- 
adaan disana. 

Model desa lain sesudah desa 
Kedu jg mendapat nilai baik ja- 
lah desa Selokromo didaerah 
kab. Wonosobo, Sebaliknja desa 
Bandungredjo di kab. Purwo- 
redjo mengalami kemunduran. 
Desa tersebut tidak lagi nam- 
pak seperti model desa, melain 
kan segala2nja mendjadi se- 
“perti keadaan dalam desa-biasa. 

Ngluwar adalah satu2nja 

model desa dikaresidenan Kedu 
dan terletak dikabupaten Ma- 

gelang, jang hingga kini masih 
terus dalam persiapan. - (Kor). 

KONPERENSI 
MADIJAH DAERAH 

KEDU 
Pada tanggal 7 —8sjd 8 —9 

Maret '53 di Kebumen telah di- 
langsungkan  Konperensi Mu- 

  
dihadliri oleh seluruh tjabang dan 
Rantingnja lengkap dengan ba- 

|gian2nja dengan didahului re- 
sepsi pada malam permulaannja. 
Adapun keputusan2 jang ter- 

penting a.l. ialah! | 
S.M.A.  Muhammadijah untuk. 

Daerah Kedu di Gombong. 
2. Pendirian Taman Kanak2 

di masing2 Tjabang. 3. Mema- 
djukan P.K.O. dan pemeliharaan 

anak2 jatim, setidak-tidaknja 
membantu Djawatan Sosial di 
daerahnja 
djukan kepanduan H.W.. (pute- 
ra Maupun puteri) dan keolah- 
ragaan. 5. Yamboree H.W. tahun 
53. — (Kor). 

TEMANGGUNG 

— mP.LO.N" LAHIR 
Atas inisiatief beberapa orang 

maka dikota Temanggung baru2 
ini telah dibentuk sebuah per- 
kumpulan tjatur dengan nama 
PIL ON. (Pengudi 
Olah. Nalar) dan diketuai Su- 
radi, Tudjuan dari perkumpulan 
tersebut ialah menghimpun dan 
memelihara para penggemar tja- 
tur dim, satu ikatan sedangkan 
latihan diadakan 2 kali sebulan. 
Uang pangkal ditentukan satu 
ringgit dan iuran satu rupiah. 

BIOSKOP CITY DIBUKA 
Pada hari Minggu jang baru 

lalu telah dilangsungkan pembu 

kaan kembali gedung bioscoop 
,City” dikota Temanggung se- 
telah & 8 tahun tidak mengada- 
kan pertundjukkan akibat ke- 
adaan. Upatjara peresmian dila- 
kukan oleh Kapan Daerah dgn 
pengguntingar : 

Isikan oleh ratusan undangan. 
Dengan demikian kini dikabupa- 

||ten ada 2 gedung bioscoop haru 
dalah Parakan dan Temangung 
jang semuanja diselenggarakan 
oleh Tino Dioscoop Bedrijven. 

: — (Kor).   

    
TENGAH | memo 

Tata - Negara Indonesia 

Pengantar Hukum (K.U, 

kan di Semarang, telah diambil | 

ada dj Djawa Barat dan Djawa 

du diperoleh keterangan, bahwa 

Perdana 

| antara Ceyion dan Amerika 
karet dari Ceylon ke Amerika 

' Diperingatkan dalam surat 
pengantar dari statement terse- 

| but, bahwa Ceylon sangat di- 
persukar keadaannja setelah 
permintaannja untuk menda- 

pat harga jang lajak bagi karet 
| nja ditolak, sedang harga beras 
jang hendak dibelinja dinaik- 
ikan Menteri Bahan Makanan 
Ceylon kemudian terbang ke 

| Amerika dan berusaha keras 
untuk mendapat beras bagi rak- 
jatnja, tapi usul2nja mengenai 
itu jang dimadjukan kepada pe- 
merintah Amerika Serikat di- 
tolak. 

Statement lagi “dari pihak 
Amerika jang telah disiarkan 
pers, jang menjatakan bahwa 
beras dapat dibeli Ceylon di 
Burma telah melupakan bahwa 
tak ada kemungkinan memba- 
jar Burma dengan uang, kare- 
na uang tak ada, sedang beras 
“jang didapat dari RRT dibajar 
| dengan Karet. 5 

Statement tersebut oleh ke- 
dutaan Ceylon di Indonesia te- 

“lah disampaikan kepada pers 
dj Djakarta. 
Dalam keterangannja itu oleh 

Perdana Menteri Ceylon dite- 
gaskan, bahwa adalah mendjadi   kewadjiban dan tugas jang uta- 
ma dan jang terpenting daripa- 
da tiap2 pemerintah manapun : 
djuga untuk  mendjamin dan 
menjelamatkan kesedjahteraan 

rakjatnja. 
Ceylon tidak dapat turut ser- 

ta dalam sesuatu politik jang 
mengorbankan  kesedjahteraan 
ekonomi rakjat untuk tudjuan? 
politik jang hanja akan menim- 
bulkan akibat? jang harus dihin 
darkan atau dihilangkan, mes- 
kipun pemerintah Ceylon me- 
nentang komunisme dan bersim- 
pati dengan negara? Barat jang 
menentang komunisme. 

Hanja mau borong karet 
atas harga jang ditetap- 
kan sesukargja sendiri. 

Dalam statemen itu diterang- | 
kan, bahwa usaha2 untuk mem 
peroleh pengawasan internasio- 

nal atas karet, jang dilakukan | 
oleh Amerika Serikat, mulai 
tampak pada konperensi London 
dibulan Pebruari 1950. Pada 
konperensi karet itu Ceylon ha- 
dir (djuga Indonesia — red.). 

Konperensi London ..itu dari 
'mulanja sudah “diketahui akan 

gagal, oleh karena pihak konsu- 

men berusaha sekeras2nja un- 

tuk memborong semua persedi- 

aan karet hanja atas harga jg 

mereka tetapkan sendiri dengan 

tidak memperdulikan  kepenti- 

ngan negeri2 jang merwghasil-   
MUHAM-. 

hammadijah Daerah Kedu jang 

Pendirian 

masing2. 4. Mema- 

Ichtiar 

f — (Kor). | 

pita dan disak- | 

kannja. Suatu usul jang sangat 

pantas dari pihak penghasil, 

supaja diadakan persetudjuan 

internasional mengenai karet 

atas dasar Persetudjuan Gan- 

dum Internasional telah ditolak   oleh pihak negara konsumen. 

| Djuga.konperensi karet jangs 
kemudian diadakan di Roma 

pada bulan April 1951 telah ga- 

gal, karena tidak tertjapai ke- 

tjotjokan diantara negeri2 peng 

hasil karet dan negeri2 konsu- 

men. 
Lalu Amerika Serikat 

$ bikin embargo. 

Lalu Amerika Serikat di PBB 

dengan memperoleh hasil jang 

besar memadjukan resolusi Ia- 

rangan export bahan2 strategis, 

termasuk karet, kepada Tiong- 

kok Baru dan Korea Utara. Re- 

solusi jang diterima oleh PBB 

dibulan Maret 1951 itu disusul 

oleh Amerika Serikat dengan 

diadakannja undang2 jang ter- 

Kenal nama ,,Kem Amendment” 

legislation. Undang2 itu me- 

nepatkan, bahwa bantuan” 

ekonomi Amerika Serikat ha- 

rus dihentikan kepada negeri2 

jang melanggar resolusi embar- 

go tadi, ketjuali dalam hal2 di- 

mana. sesuatu negeri telah me- 

minta dan merdapat darj Ame- 

rika Serikat supaja ia dibebas- 

kan dari berlakunja ,,Kem 

Amendment” itu. 
Hampir pada waktu jang ber 

samaan, jaitu dibulan Djuni 

1951, pemerintah Amerika ag. 

lah memadjukan usul2 kepada   
| pemerintah Ceylon untuk mem- 

beli sedjumlah besar karet dari 

' Ceylon, Pemerintah Ceylon dgn 

girang menerima usul itu dan 

lalu diadakan perundingan, Jang 

telah gagal karena Amerika Se- 

rikat hanja mau membeli karet 

Ceylon ' dengan harga jang 

umum di Singapura. Pemerin- 

jang berlaku dipasaran Colom- 

bo. 

Anehrja sikap Amerika 

terhadap Ceylon. 

Petani anehnja, meskipun de- 

ngan Ceylon Amerika Serikat 

berkeras hanja mau membeli 

karet Ceylon dengan harga pa: 

sar di Singapura, pada bulan 

itu djuga Amerika Serikat telah 

mengadakan persetudjuan ten- 

tang pembelian karet dari Thai- 

land. Dari Thailand pemerintah 

' Amerika Serikat bersedia mem- 

beli karet dengan harga jang 

berlaku dipasar dunia pada 

waktu tawaran”. 1 

demikian dari pihak Amerika 

Serikat semakin tidak dapat di- 

mengerti lagi dalam perunding- 

an-perundingan jang sesudah 

itu diadakan lagi dengan Cey- 

lon jang telah gagal djuga. 

Pada tg. 10 September 1051 

Ceylon - telah mengemukakan   ja dibebaskan 

Dania la on 
| Ceylon tidak mendjalankan 

— politik Embarco Amerika 
5 Menentang politik ia merusak kesedjah- 

teraan ekonomi rakjet 
ALAM suatu statement jang dikeluarkan oleh Perdana 

Ll. # Menteri Ceylon mengenai soal pendjualan karet dari Cey- 
. Ion kepada RRT jang dalam pandangan Amerika ax 

| Janggaran atas embargo jang didjalankan kepada negara? ko- 
'Munis, didjelaskan sikap Ceylon dalam soal tersebut. Diterang 

| kan pula apa sebabnja perundingan jang diadakan berkali-kali 
pendjualan 

adalah pe- 

Serikat mengenai 
Serikat, telah gagal. 

,.Kem Amendment” atas export 
karet Ceylon, Hal ini dilakukan 
oleh Ceylon terutama untuk 
mendjelaskan kedudukan “Cey- 
lon.dan apa - sebabnja Ceylon 
menentang pengawasan interna- 
sional jang “ didjalankan olen 
satu pihak jang berkepentingan 
dan bukan untuk menghindar- 
kan djangan sampai Ceylon ti- 

dak akan mendapat ,,bantuan” 
dari Amerika Serikat. 

Ceylon tak pernah dapat 

»bantuan” Amerika Se- | 
rikat. 

Sebab sebenarnja, Ceylon ti- 
dak pernah menerima ,,bantu- 
an” dari Amerika Serikat, mes- 
kipun telah ditanda-tangani su- 
atu persetudjuan dibulan No- 
pember 1950 diantara kedua pe- 
merintah, jaitu  persetudjuan 
mengenai ,,bantuan tehn's” ke- 
pada Ceylon berdasarkan Point 
Four Programme Amerika Se- 
rikat. 
Permintaan Ceylon supaja di- 

bebaskan dari .,Kem Amend- 
ment” jalah antara lain dise- 
babkan karena: Pasaran karet 
Ceylon adalah bebas dan penga- 
wasan oleh satu pihak jang ber- 
kepentingan akan mengurang- 
kan kebebasan itu dan tidak 
boleh tidak hanja akan mene- 

'kan harga karet. Perekonomi- 
an Ceylon sangat terdjalin dgn 
pendjualan karetnja dengan 
harga? jang pantas. Tiap? Ketu- 
runan harga karet jang tidak 
sewadjarnja akan merusak usa- 
hanja untuk mengangkat dera- 

djat perekonomian rakjat. 

Pembebasan dari .Kem 

Amendment” oleh Amerika Se- 
rikat telah diberikan kepada 
India, Pakistan, Indonesia, Ing- 
geris, Canada dan beberapa ne- 
geri Eropah. 

Dalam keterangannja terse- 
but diatas oieh P.M. Ceylon di- 
katakan pula, bahwa pengang- 
kutan pertama karet Ceylon 

dengan kapal ke Tiongkok Baru 
terdjadi diachir bulan Septem- 
ber 1951. Kemudian disusul lagi 
oleh beberapa pengangkutan. 
Pengiriman karet: Ceylon itu 
terdjadi atas dasar dagang -se- 
mata2 diantara kaum pembeli 
Tiongkok dan “kaum dagang 
Ceylon, dengan tidak turut 
tjampurnja pemerintah Ceylon 

setjara aktif. 

Protes2 dari pihak Amerika 
Serikat telah didjawab oleh 
Ceylon, bahwa pasaran Ceylon 
adalah terbuka bagi siapa sadja 

dan bahwa Amerika Serikat 
djuga bisa membeli karet sebe- 
ibas jang telah dilakukan oleh 
Republik Rakjat Tiongkok. Pe- 
merintah Ceylon tidak dapat 
menjetudjui begitu sadja suatu 
embargo jang dengan njata 
akan menimbulkan kerugian? 
ekonomi kepada rakjat Ceylon 
sendiri. 

Demikian statement jang di- 
keluarkan oleh Perdana Menteri 

Ceylon. — Ant. 

  

“biasa 

' kemukakan   

PEMBENTUKAN TJA- 
BANG IPSI | 

Para penggemar pentjak / si- 
lat didaerah Kabupaten Klaten 

baru2 ini telah mendirikan IPSI 
Tjabang Klaten, dengan susunan 

pengurus sebagai berikut: 

Ketua umum . Sdr, Harsojo. 

Penulis Sdr. Moh. Srihadi, Ke- 
uangan Sdr. Haroon.Bag. tech- 
niek Sdr. Brotosoetedjo dan Su- 
nito  Haroon. Penasehat Sdr. 

Sosromidjojo — (KR). 

P.M.I. KLATEN DAN 
KORBAN. BENTJA- 

NA BANDJIR 
Seperti pernah dikabarkan, 

dengan adanja bentjana akibat 
bandjir maupun taufan, baik di 
luar daerah. maupun didaerah 
Klaten sendirj pada waktu jang 

lalu dalam rapat Pengurus 
P.M.I. tjabang Klaten jos, telah 
diputuskan untuk menghimpun 

sokongan2 guna keperluan ter- 
sebut, Adapun tjara2 mendapat 
sokongan itu disesuaikan dengan 
keadaan dan suasana daerah se- 
tempat. 
Selandjutnja dari pihak PMI. 

didapat chabar, bahwa. hingga 
kinr terdapat uang sebanjak Rp. 
1174,80 (seribu seratus tudju 

puluh ampat 80/100 rupiah) — 
(Kor) 

SEKOLAH MUHAM- 
MADIJAH DITUTUP 

Sedjak tanggal 7 - 3 jang la- 
lu Sekolah Menengah Muham- 
madijah di Kutoardjo ditutup 

untuk sementara waktu karena 

dalam keadaan selisih paham 
antara murid2 guru2 dan pengu- 
rus tentang hari liburan biasa, 
jakni Achad'dan Djum'at. Mu- 

rid2 menghendaki hari Achad 

sedang para pengurus menetap 

kan hari Djum'at. 
Menurut keterangan pada per- 

mulaan dibuka sekolah tersebut 
diumumkan bahwa hari liburan 

(pre) ditetapkan hari 

Djum'at dan ini sudah berdjalan 
Lk. 1!5 tahun lamanja. 

Sekarang pehak pengurus me- 

ngadakan pendaftaran pd murid2 

itu dan pengurus berpendirian 

tetap seperti semula. 

Menurut  rentjana Sukarmo, 
pemimpin Perminjakan tersebut, 

bilamana kredit sebesar itu te- 

lah ditjapai, tiap2 bulannja akan 
dapat diprodusir minjak seba- 
njak 900 ton jang berupa bensin 
minjak tanah dll.nja. 

Perminjakan Klantung jang 

luasnja 225 ha tersebut terletak 
didaerah hutan dikaki gunung 
Perahu. Ia merupakan perusa- 
haan pemerintah otonoom kabu- 

paten Kendal jang dibelinja dari 
N.V, Algemene Petroleum Co. 
seharga Rp. 60.000.—, dan de- 

ngan biaja pertama sebesar Rp. 

516.054.— tiap2 harinja meng- 
hasilkan minjak sebanjak 460 
liter. Hasil tersebut sebagian 
besar jang berupa bensin dapat 

digunakan untuk memenuhi ke- 
perluan bensin mobil2 pemerin- 

tah dari seluruh kabupaten. 

Pekerdjaan dan hasi! jang se- 
karang merupakan hasil ,,sam- 
ben”. disampingmemperbaiki dan 

membikin perlengkapan - per- 
lengkapan sumurbor. Dari 

diperbaiki 5 buah dan diantara- 

nja sebuah jg dapat diambil 

minjaknja. 

Patut ditambahkan, bahwa 
kompleks perminjakan tersebut 

telah diperiksa oleh pihak Dia- 

watan Pertambangan 
Belum diketahui, apakah peme- 

diksaan Djawatan Pertambang- 
an dan penindjauan Gubernur 
cs tersebut akan membawa di-   

  

A.S.-Inggeris bersepakat 
Hadapi politik Sovjet sepe- 

ninggalnja Stalin 
UMBER?2 jang berkuasa di Washington menjatakan, bahwa 
Amerika Serikat dan Inggeris telah bersepakat mengenai 

politik jang akan didjalankan oleh kedua negeri itu terhadap 

Sovjet Uni sesudah meninggalnja Stalin. 

Dua Faktor. 

Menurut sumber2 tersebut, 

Gua faktor jang senantiasa telah 

mendjadi perhatian ialah: Pers. 
tama, dengan meninggalnja Sta. 
lin pemerintah Sovjet telah ke- 

hilangan seorang ,,diktator jang 

sangat berpengalaman dan jang 

pada umumnja mempunjai sikap 

berhati2 dan jang pula telah 
mendapatkan daerah kekuasaan 

baru bagi negerinja berupa Wi- 
lajah2 dan negara2 sekutu. ,,Di- 

oleh sumber2 itu 
bahwa - tiga-serangkai Malen- 
kov - Molotov - Beria jang seka 
rang memegang pimpinan pe- 
merintahan di Sovjet Uni itu, 

baik sendiri2 maupun bersama2 

tidaklah wmempunjai pengala- 

man2 jang sama sebagai Stalin, 

dan karenanja mereka mungkin 

  

tempat ini 

dari pada satu mil, 

Pasukan2 Kuomintang mem- 

buat banjak terowongan dipulau 

itu jang dikenal djuga dengan 

nama Kinman. 
Opsir2 Kuomintang mengata- 

kan, bahwa mereka mempunjai 

tjukup banjak tank2 dan meri- 

am2 untuk menangkis serangan 

pasukan2 RRT terhadap pulau 

itu, 
Letnan djenderal Hu Lien, ko- 

mandan pasukan2 gerilja Kuo- 

mintang dipulau itu menerang- 

kan, bahwa pulau itu adalah ga-   
tah Ceylon menghendaki harga: 

Sikap tidak 

ris pertahanan jang utama dari 

Taiwan terhadap serangan pa- 
sukan2 RRT dan mungkin dju- 
ga akan merupakan batu lon- 

tjatan dalam menggempur 

Tiongkok Darat, 

  

KING 

  

Tembak-menembak KMT — RRT 
Terdjadi setiap hari 

IPULAU @uemoy jang letaknja dekat pantai Fukien pasu- 

kan? Chiang Kai Shek setiap 

menembak dengan pasukar? RRT, demikian diberitakan oleh 

wartawan U.P. Frederick Panton, Selain Korea dan Indo China, 
barangkali adalah satu-satunja 

tiap hari terdjadi tembak-menembak. Dari suatu tempat, meri- 

am-meriam Kuomintang dan RRT hanja terpisah tidak lebih 

hari melakukan tembak- 

tempat dimana se- 

, Hu Lien selandjutnja menga- 

takan, bahwa diseberang pulau 

@uemoy, RRT mempunjai pa- 
sukan2 sebanjak..180.000 orang, 
terutama, dibilangan pelabuhan 
Amoy. D ping ini RRT mem.    

      
    
   

punj: ngan , terbang di 
propi Fu 1 jang berhada- 
pan dengan Taiwan, 

Kepada wartawan U. P. tadi 
Hu Lien menerangkan, kalau 

tidak melihat banjak pasukan 
Kuomintang di @uemoy, sebab- 

nja adalah karena mereka ber- 
diam dibawah tanah dalam tero- 
wongan2. Tetapi djika pasukan2 
RRT menjerang, beribu-ribu pa- 

sukan Kuomintang segera akan 
keluar dari terowongan2 terse- 

but, —-UP. " 

  

Tg 

': dapat melemparkan djauh2 si- 

| kap berhati2 itu. Selainnja itu 

tiga-serangkai ini diduga tidak 

mempunjai kemampuan sebagai 

“Stalin,untuk segera. menangkap 
arti dan memberi reaksi terha- 
dap kedjadian2 diluar Sovjet. 

Faktor kedua, menurut sum- 

ber2 tersebut, ialah kenjataan 

bahwa hanja Stalinlah mempu- 

njai prestige jang luar biasa di- 
luruh dunia komunis. Sebagai 

akibatnja pemerintah di Kremlin 
dibawah pimpinan Stalin telah 

mempunjai kekuasaan jang be- 
sar di RRT dan negara2 sekutu 

Sovjet di Eropa serta mempunjai 

pengaruh jang besar pula dian- 
tara banjak partai2 komunis di- 

Tuar negeri. 
Kenjataan bahwa tiga-serang- 

kai  Malenkov - Molotov - Beria 
tidak mempunjai presitge ini 
menurut sumber2 tersebut me- 
ngandung kemungkinan bahwa 

dikemudian hari dapat timbul 

perpetjahan2 jang membahaja- 
kan didalam' blok Sovjet. — UP. 

  

Dunia sana sini 
kAneurin Bevan, pemimpin Sa- 

jap kiri Partai Buruh Inggeris 
telah tiba di Rangoon untuk me- 
ngadakan tindjauan selama satu 
minggu. 

k Let, Dj. Lambrechts, kepala 
pertahanan udara Norwegia se- 

tudjui pengiriman opsir2 udara 

dan darat negerinja ke Korea 

untuk mendapat pengalaman. 

k Suatu delegasi parlementer 

Turki sedang mengadakan kur- 

djungan persaudaraan ke India 

selama 3 minggu. 

k Nguyen Van Tam, PM Viet- 
nam Bao Dai telah membebas- 
kan 3000 tawanan politik berhu- 

bung dengan ulang tahun ,,ke- 
merdekaan” negerinja jang ke-4. 

k- Partai Komunis Amerika, 
Galam statementnja  bertalian 

dengan meninggalnja Stalin me- 

njerukan kepada anggota2-nja 

supaja ,,memperlipat serangan- 

nja terhadap kaum pengusaha 
Wall Street”.   

  

Perminjakan : 
menghasilkan minjak 

900 ton sebulan 
Dengan biajalmodal Rp.3.000.000.- 

UBERNUR Djawa Tengah Budiono dan Residen Semarang 

Milono dengan diikuti oleh anggauta?2 DPD propinsi dan 

bagian keuangan propinsi Djawa Tengah baru? ini mengadakan 

penindjauan disekitar Perminjakan Klantung 40 km selatan 

Kendal, Penindjauan tersebut berhubungan dengan permintaan 

' kredit dari pemerintah daerah kabupaten Kendal sebesar Rp.- 

3.000.000.— jang chusus unirk membangun dan mengeksploitir 

tambang minjak didaerah tersebut, 

pada bulan Desember jang lalu : 

Pusat, j 

#“# HALAMAN 3. 

    

Klantung akan 

kabulkannja permintaan kredit 
itu. — Ant. 

PEMBUKAAN PERUSA- 
HAAN PENGGILI- 
NGAN KELAPA 

Dapat membuat tepung 
kelapa. 

Tanggal 9 Maret telah dibuka 
dengam resmi perusahaan peng- 
gilingan kelapa di Sukur Mina- 

hasa . Pembukaan dilakukan 
oleh Dr. Saroso Wirodihardjo ke 

pala direktorat - Perdagangan 

dan Perindutrian Kementerian 
Perekonomian. 

Rentjana mendirikan pabrik 

dipusat tempat penghasilan ko- 

pra di Minahasa ini sudah di- 
buat beberapa tahun jang lalu 
dalam rangka rentjana urgentsi 

perindustrian. 
Dengan adanja paberik ini 

dimulai suatu  tjara baru da- 

lam penggunaan buah kelapa 
dan dibuat suatu hasil export 

baru ialah tepung kelapa. 'Te- 

pung kelapa ini dipergunakan 

sebagai bahan untuk pabrik2 

gula2 dam kuwe2 diluar negeri 

  

terutama di Amerika dan 

Eropa. 

Pabrik di Sukur  inj dengan 

memakai mesin2 umumnja le- 

bih modern dari pada perusaha- 

an2 desseccated-coconut diluar 

negeri dapat menghasilkan 5000 

pounds sehari sehingga diren- 

tjanakan produksi setahun pa- 

ling kurang 6.000 ton. 
Pabrik tersebut dimiliki dan 

diselenggarakan pemerintah 

akan tetapi dikandung maksud 

supaja pada suatu waktu usaha 

ini dioperkan kepada organisasi 

petani kelapa. — Ant. 

D.P.R.D.S. | D.P.D. 
BERISTIRAHAT 

Dalam sidangnja baru2 ini 
Dewan Perwakilan Rakjat Dae- 

rah Sementara dan Dewan Pe- 

merintah Daerah kabupaten Te- 

manggung telah menjatakan ber 

istirahat sampai kesulitan2 da- 

pat dihindari. (Tidak disebut- 

kan, kesulitan2 tentang hal 

apa, red). Pernjataan ini dibatja 

kam-oleh ketua sendiri setelah 

sidang dischors beberapa menit 

dan para anggauta saling me-, 

ngadakan tukar-fikiran. 
Ketjuali para anggauta jang 

23 orang banjaknja dan wakil 

dari PNI berhalangan, djuga ha 

dlir dalam sidang tersebut para 

undangan dari Semarang anta- 

ra lain Dr, Marzoeki anggauta 

DPD Propinsi, Siswadi sekreta- 

ris DPR. Propinsi dan Soeprap- 

to bagian Desentralisasi kt. Gu- 

pernur Djateng. Selainnja me- 

ngikutj djalannja sidang, para 

tamu djuga memberikan pene- 

rangan2 jang berharga bagi pa- 

ra anggauta. 

Sebelum pernjataan diatas di- 

umumkan, maka sidangnja me- 

njetudjui susunan seksi baru jg 

terdiri dari 5 bagian dan men- 

dengarkan laporan delegasi ten- 

tang masalah schorsing lurah 

Djampiroso jang menghadap Re- 

siden Kedu pada tgl. 2 dimana 

berhatsil dengan adanja ke- 

sanggupan dari Residen untuk 

  

  
menjelesaikannja. 

Instansi tertinggi perlu 

segera bertindak 

Berita tentang istirahatnja 

D.P.R. dan D.P.D. oleh masja- 

rakat diterima dengan agak ter- 

kedjut walaupun ada djuga jang 

sudah men-duga2 sebelumnja me 

ngingat pembitjaraan jang ber- 

langsung selama sidang2 jang 

lampau 
| Selandjutnja partai2 politik jg 

mempunjai Wwakilnja dalam per- 

wakilan, sebahagian besar telah 

menjetudjui sikap dari ang- 

gautanja diantaranja Masjumi 

sendiri jang ' mempunjai kursi 

lebih dari separo. 
Achirnja untuk mengachiri 

adanja vacuum dikalangan Pe- 

merintahan daerah disebabkan 

adanja peristiwa tersebut, ma- 

ka perlu segera darj instansi jz. 

lebih tinggi dan bersangkutan 

dengan urusan . ini mengambil 

tindakan. — (Kor). 
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Pre Ber kna js Rieni? Bm TO ME 
THESE PAPERS HE MURDERED $ OA AN 

  

     

  

  

    

     

  

   

        Copyughe 1932   

    

   Productd by Stephen, 

World tights teserved. 

OF THE ROYAL MOUNTED (8) 
  

PERS JL MAKE A SUBSTITUTION AND GET fp 
Dear RE... BLIT @UCK ? : gpp 

kinger, In King Peatures Syoditate. Inc. 

  

— Saja doakan, mudah2am King benar ! Su- 

sikorban jang ada dalam, 
King 

rat? 

akan dapat menmudahkan 
nsaha   

kepada Amerika Serikat, sunas | 

dari berlakunja | harga Gegikuw ! 

  

peti di tapi peru ! 
dakam, ' 

menjelesaikan perkara ul 

Tas jang dibanca orang Wu sangak ber, 

sewa Ini berbahagia naek aa. — Saja akan menggantinja dkn Tari SU... 
tetapi lekas ! 

ae 

  

 



           

        

ut Jaitu Di UU OMAN. | 

'mBan Nur jang suka #irata- | 
“basa bilang: Penang dingin an 
tara Sovjet Russia dengan Ame 
rika tidak bisa dingin ! 
Kebab, Kkatamja tempo hari 
— dikepalai oleh seorang 

ngguh2 Tak i 

palai oleh “sikuat badja. Tati 
STALIN, Sekarang ia di | 
(kepalai oleh sipen: 
Rena besi Jitu BIS 1 
(“)WER, Russia sekarang 

    

Muna. tidak uu Dadi 
“Maka, kata si Ba 

  

habat dengan Amerika, kalau 
jang satu dikepalai -oleh si - 
peng Maa vesi 
-jang tentunja ngotot, dan. jang 
tainnja dikepalai oleh siti - 

“dak suka bersaha- 
bat, jang tentunja Ngotot pu- 
la, mana bisa perang dingin bi- 
sa -betul2 dingin. 
Benar djuga, si mBan. Kalau 

otot lawan otot . . .. . Mana bk 
sa dingin! 2 

Pa Slamet, Purwokarto « sam- 
pai dua kali kirim surgt sama 

. Berabe tanjakan tentang alma 
Rak dewara. Apa sudah 
djadi apa belum, sebab sampa: 
tangyal € bulan Maret ini ia be 
lum djuga terima almanak itu, 
padahal ia sudah kirim Wang- 
n 
aw Slamet jang tinggal di- 

kaki gunujng Slamet hendaknia 

djangan marah sama Berahe. 
Perkara almanak dewata il: 

' Berabe tidak ada siangkut-pan'- 
nja. Apa sirdah diadi apa belu 

djadi, Berabe kurang tahu. Pem 

bukaan lotre sih memang sudah 
berlangsudrg tempo hari. Itu sa- 
dja jang Berabe “tahu. 
'Maka Pa Slamet harap dia- 

ngan ketjewa sama Berabe. Hal 
nja Berabe tidak lekas mendja- 
wab, karena perkaia almanak | 
itu “bukan urusan Berabe, djadi | 
Berabe tidak suka masukkan 
kidungnja didapur orang lain. 
Kalau hidungnja Berabe sampai 
hitam, kan dirumah bisa perso- 
alan, dan kalau itu terdjadi, be- ' ma2 pihak Universitet 
lum tentu Bedabe bisa tetap sla- 
met seperti Pa? Slamet jang da- 

lam keadaan 'bagruimana sadia 
- mesti tetap slamet, bukan? 

Adapun pertanjaan lainnja se- 
dentg dipertimbangkan. ? 

  

. KURSUS DJURNALIS- 
TIK SEMARANG 
MENINDJAU K.R 

Kemarin pagi para pengikut 
kursus . djurnalistik Semarang 
jang ada di Jogja sebanjak 10 
orang telah datang ke KR untuk 

menjaksikan tjara bekerdja ser- 

ta djalannja didalam perusahaan 

surat kabar. 
— Dibagian pertjetakan - para 
kursis tersebut diantar oleh 
sdr. Moh. Nur dan didjelaskan 
segala sesuatunja jang berhu- 
bungan dengan tjetak mentje- 
tak. 

MENTJURI SEPEDA 
DENGAN TO- 
DONG PESTOL 

Menurut laporan Polisi jang 

diterima pada tanggal 7.3 jang 
lalu seorang bernama Kwee 
Djun Ide djl, Kranggan 48 Jogja 
telah dimasuki pentjuri 2 orang 
dengan merusak djendela. Pen: 

djahat tadi mmenodong  de- 
ngan pistol dan berhasil memba-' 
wa lari sepeda laki2 merk Crus- 
co seharga Rp. 1.000— milik 
sdr, Irawan dari EA Lem | 

punjangan. : 

ISTERI DOSEN GAMA 
BELADJAR DI ASRI 
Mulai tg. 9-3 jang lalu Coralia 

Ferster isteri seorang dosen dari 
U,N. Gadjah Mada di Jogja ma- 
suk djadi siswa pendengar Aka- 
demi Seni Rupa Indonesia. 

Carolia Forster mulai itu be- 
ladjar dalam bagian Seni Rupa. 
Menurut keterangannja dia sa- 
ngat tertarik kepada seni Tg 
di Indonesia. 

DIES ASRI DJATUH 
HARI SENEN 

Berkenaan dengan akan di- 
langsungkannja kembali mpatja- 
ra dies ASRI pada tg. 1 a ma- 
ka telah disampaikan surat per- 
mintaan kepada Menteri PP &K 
Dr. Bahder Djohan untuk me- 
resmikan gedung ASRI jang 
terletak di Gampingan, sebelah 
Barat kota Jogja. Bila Menteri 

PP & K, dapat datang di Jogja, | 
maka. peresmian itu akukan 
pada tg. 17-3 j.a.d, djam 09.00, 
dan djam 10.30 akan diadakan | 
pemberian idjazah kepada para | 
siswa jang lulus udjian Negeri 
B II Seni Rupa bag. menggam- 
-bar, Malam harinja djam 19.30 
digedung Negara dipertundjuk- 
kan fragmen dari tjerita ”Rara 
Djonggrang”. 

Upaliara dies III tersebut di- 
mulaj pada tg. 16-3 djam 17.00 
bertempat digedung Negara de- 
ngan meriwajatkan 
Akademi it ujang diutjapkan 
oleh sdr, Katamsi dan sdr. Dja- 
jengasmoro mengadakan uraian | 
tentang "Kesenian dalam pendi- 

nesia”. Selesai upa- | dikan di Indo: 
tjara para tamu terus menudju 
kependopo Sono Budojo untuk 
menjaksikan exposisi hasii pe- 
kerdjaan para siswa ASRI beru- 
pak. 60 lukisan dan beberapa | 
patung. 

  

    
    

   
     

  

   

    

   

  

    

si | ma dan aliran. 

  

berdirinja | 

Yosua -MEMPERSIAP- 
KAN HARI .! MEI 

! ' Mendjelang Hari Buruh tang- 
gal 1 Mei jg. akan datang SOB- 
SL Tjabang Jogjakarta telah 

| menjerukan kepada segenap ka- 
um buruh baik pegawai Negeri 

tikelir, jang sudah dan belum 
berorganisasi, supaja mulai se- 
karang mengadakan persiapan 
untuk mengatur perlengkapan 
.terbentuknja Panitya 1 Mei Da- 

Jogjakarta. Panitya terse- 

(kalangan kaum buruh dan rak- 
jat. dengan 
3 ea golongan, aga | 

Sementara itu SOBSI Tja- 
bang Jogja sekarang sedang me- 

atur persiapan2 untuk mem- 
: bentuk Panitya 1 Mei 1953. 

| PROF. SIGIT TIDAK 
orang bilang Russia bisa “banya | h UNDURKAN 

Dari Gadjah Mada.. 
Berita jang termuat dalam 

surat kabar Belanda “Nieuws- 
blad voor Indonesi€”, Djakarta, 
jang menjatakan Prof. Sigit te- 
lah diberhentikan “dari Gadjah 
Mada atas permintaannja sen- 
diri ternjata tidak benar. 

Jang memang betul, berhu- 
bung dengan banjaknja peker- 
Han Prof, Sigit telah mengun- 
urkan diri dari Badan Penjeli- 

dik Perentjana Pendidikan dan 
Pengadjaran,. Selandjutnja ia 
tetap mendjabat mahaguru pa- 
da Fakultit Sastera, Paedago- 
'giek dan Filsafat, . Universitit 
Negeri Gadjah Mada. 

. TAMAN SISWA DJA- 
— TIM | DJATENG 

Berkonperensi di Madiun. 
Pada tanggal 15 - 20 Maret 

jeng akan datang di Ma-iun 

Kan diadakan konperensi per- 

uan Taman Siswa Djatim 
Djateng. Mungkin akan ha- 

dir K. H. Dewantoro. 

PERSIAPAN STUDY 
GROUP - WONO- 
SOBO DIMULAI 

Sedjak beberapa hari ini 
dah berada 

  
   

   

  

su- 
di Jogjakarta Dr. 

| Henden dari Harvard University 

ja London, Inggris untuk mengada- 
kan persiapan2 berhubung dgn. 

akan diadakannja Study “Group 
dari perguruan tersebut bersa- 

Negeri 

  

akan 

NO MAN OF HER Own 
x Barbara STANWYCOK 

x John LUND 

3£ 

  Teks Indonesia 1 Ih. 
2 tO-3, 
EU   

  

BAHASA INGGRIS 
Mulaj menerima pendaf- 
taran untuk rombongan 
baru, SORE di ”EMERGO” 
Bintaran “Tor 2. Te "ebaa 

Pn ee aaen Gres 

BANTULAH 

PALANG MERAH 

INDONESIA 

Maupun buruh perusahaan par- 

iputi golongan luas. di- | 

  

  

"sajak bolay 

penepatan 

' Ans — 1954. 

Menurut resolusi itu, midi 
na reSolusi ini tidak diterima 
"kami terpaksa dengan sangat 
menjesal «tidak bersedia untuk 
mengikuti pertandingan terachir 
(finale) kedjuaraan PSSI tahun 
1953 — 1954”. 

“Kongres: wilajah Djawa Ba- 
rat.itu, menurut keterangan 
jang sedia disampaikan kepada 
kita, dihadiri oleh'wakil2 : Per- 
'sidja (Djakarta Raya), Persib 
(Bandung), Persikas (Subang), 
Persika (Krawang), Persik (Ku. 
ningan), Perses (Sumedang), 
Persigar (Garut), dan Persitas 
(Tasikmalaja). Djuga hadir ko- 
misaris Djawa Barat. 
Menurut bunji resolusi terse- 

but putusan kongres di Suraba- 

ja ditindjau dari sudut mutu 
.permainan tidak akan mentjapai 
tingkatan jang lebih madju, di- 
tindjau dari sudut keseimbangan 
kekuatan, pembagian zone ter- 
sebut tidak sesuai dengan ke- 
njataan: ditindjau dari sudut 
keuangan akan mengurangi ha- 
sil pendapatan dari pertandi- 
ngan2 kedjuaraan PSSI. 
Desakan kepada Pengurus Be. 

sar. PSSI supaja mendjalankan 
kebidjaksanaan itu dikatakan 
Gengan tidak mengurangi hak2 
zone lainnja. Usul jang dikemu- 
kakan oleh PSSI Djawa Barat 
itu jalah supaja Pengurus Be- 
sar menetapkan pembagian zo- 
ne2 sebagai berikut: Zone A-1 
meliputi seluruh Sumatera: zone 

Gadjah Mada Jogjakarta, 
Seperti pernah kita kabarkan, 

Study Group itu akan dilang- 
sungkan di Wonosobo. Dalam 
pada itu, Dr. Henden telah djuga 
mengadakan pembitjaraan2 de- 
ngan pihak2 jang berwadjib. pa- 
da Universitet Negeri Gadjah 

' Mada. 
  

    

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI 

5 Tanggung baik dan kuat. 
Mentjabut gigi tanggung 
tidak merasa sakit. Dengan 
harga pantas. 

Alamat : 

GANDEKAN No. 2 
4-3. JOGJA. 
  

  

M. Krif Yogi 
Kodrat Tuhan menerangkan hal 
penghidupan senang/susah, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Pekerdja. 

tangga, kekajaan dan lain2. 
Segala matjam Ambeien (Ba- 
wasir) tanggung bikin sembuh 
zonder potong. 
Menunggu kedatangan Tuan2 

dan Njonjah2. 

Hotel Djokja km. No. 4. 
Djam bitjara: Pagi 9—1 

Sore 4—7   103-3 
  

  

: PAK 
BUKU MENGGAMBARKAN 

harga tiap 1 (satu) buku Rp. 

  
—— JAT TANI DAN MEMPERHEBAT PRODUKSI 

Ditjap atas kertas halus dihiasi 

  

TANI 
USAHA MEMBIMBING RAK. 

  

dengan —& 100 gambar, 
10.- (ongkos kirim Rp. 0,50). 

Dapat beli di Kantor Djawatan Pertanian Rakjat Karesi- 
denan atau Kantor Inspeksi. 

Djawatan Pertanian Rakjat 
Prop. Djawa-Tengah —$ 

  

  

“MO OKE 13 
THEATRS 

v   
« INDRA » 

  

Ingin 2 djam tertawa terus ...? 

saksikan BUD ABBOTT dibikin ' 

repot oleh . 

AWAS! 

kentjang? !! 1 

    
    

     

13 Tahun keatas 

Djam: 5.009 — 415 — 9.15, - 

Teks INDONESIA /Belanda. 

  

Me pa 

. . the invisible man, 

AWAS ! Ikat perut 
  

117-3. 
Banana KASN ML   

mem: MOLOTOV 
WAKIL PERDANA MENTERI DAN MENTERI 

LUAR NEGERI SOVIET RUSIA. 

« sutaDu: Seorang “LADY KILLER” 

PSS. Djawa Barat minta tebah 
zone kom- 

# 

petisi 1953-1954 | 
ONGRES PSSI wilajah Djawa Barat jang dilangsungkan | 
| hari Senin jang lalu di Bandung telah membuat ' sebuah 

resolusi ditudjukan kepada Pengurus Besar PSSI, mendesak 
Ka mn menindjau kembali putusan Kongres PSSI 1952 di Sura- | 

n k tisi tahun tidak memandang | ja mengenai putusan pembagian zone Tata kompetisi 

A
p
 

nu (wakil ketua), Njonja Subi- 
janto (penulis), Parker Dunda 

| (bendahari) dan Vermulen (ko- 
( misaris). Semua persediaan utk. 
bursa wanita tersebut telah be- 
ada dalam tingkatan penje- 
lesaian, 

PARLEMENTARIA 
Djumlah djemaah hadji 
tahun ini Lk. 14.000 
orang. 

Seksi2 Parlemen tg. 9-3 me- 
ngadakan rapat Seksi PP&K, 
Agama dan Kesehatan, menga- 
dakan rapat kerdja dengan Men. 

| teri Agama untuk membitjara- 

  

  
A -II meliputi Djakarta Raya 

dan Pontianak, zone B meliputi 
Djawa Barat, zone C meliputi 
Djawa Tengah, zone D meliputi 

Djawa Timur ditambah Ban- 
djarmasin, zone E meliputi Bali, 

sar, Menado, Ambon dsb.-nja. 
Usul ini diharapkan dalam 

resolusi itu supaja diselesaikan 
dalam waktu sesingkat2nja. Ant. 

KES. ,ORION" JOGJA. 
DJUARA 

Pertandingan sepakbola segi- 
tiga jang berlangsung di Sema- 
rang dari tg. 6 sampai 8-3 dan | 
diikuti oleh kesebelasan2 Sema- 
-rang, Jogja dan Bandung, ber- 
kesudahan dengan - keluarnja 
kes... "Orion” (Jogja) sebagai 
djuara. 2 
Lengkapnja hasil pertandi- 

ngan segi-tiga tersebut adalah 
sebagai berikut : 

marang 3—-2. Tg. 7-3 kes. "O- 
rion” Jogja "Chung. Hua” 
Bandung 2—0. Tg. 8-3 kes: 
"Chung Hua” Bandung — "CH 
TCS” Semarang 0 — 0. Ant, 

KOMITE GELANG- 
GANG 'WANITA « 

Adakan bursa th. 1953. 

ta dengan para peserta jang ter- 

kapai2 dan perusahaan2 

me jang akan turut serta 
rekla-t 

akan diadakan dari tanggal 18 

sampai dengan 29 April jg. akan 

datang. Komite tersebut jang 

duduk pula Jajasan Gelanggang 

Wanita terdiri atas Njonja   
an, Perdagangan, urusan rumah 

  

S0BOH ARSONO 
(Djam: 5 - 

ERA 3 th. 

      
   

      
    

    

    

         

in the R a 

| Perhatian: 
SOBOHARSONO titip pagi 

"LUX OR" 
Film aksi ...u.. 

  

  

   

   

  

Tg. 6-3 kes.) 

”0rion” Jogja — "CHTCS” Sesi 

Pertemuan telah diadakan an- 
tara Komite Gelanggang Wani- 

diri dari pedagang2, firma2 mas-i 

dim. 
bursa wanita (damesbeurs) jang 

Rangkajo Chailan Sjamsu Datu" 
Tumenggung (ketua), E.W. 2 

  

MALAM PERTAMA 

- IE —— 

keatas. “Teks Indonesia. 

The ADVENTURE of a siam 

ke eaar 

“Rosin Hoop 
RICHARD TODD .... 10AW Rice 41 :f 

akan soal2 disekitar usaha reor- 
'ganisasi dan refomasi Panitia 
Hadji Indonesia. Menurut kete- 

|rangan ketua seksi tersebut, so- 
al reorganisasi dan reformasi itu 
telah disetudjui Pemerintah dan 
sedapat mungkin dilaksanakan 

Balikpapan, Samarinda, Maka. | “alam bulan ini djuga. 
Diterangkan oleh ketua sek- 

si, bahwa dalam tahun ini diusa- 
hakan oleh Pemerintah supaja 
djumlah djemaah hadji Lk. 14 
ribu orang dengan biaja lebih 
kurang Rp.22. 000. 000.—,. diban- 
ding dengan tahun jang lalu 
12.000 orang dengan biaja 
Rp.23.000.000.—, 

Seksi Luar Negeri ten- 
tang mutasi perwakilan, 

Seksi Luar Negeri Parlemen 
telah memutuskan untuk meng: 
undang. Pemerintah guna meng- 

'Jadakan rapat kerdja mengenai 
Imutasi2 anggauta2 perwakilan 

| luar negeri jang direntjanakan 
oleh Pemerintah. 

Penentuan, kapan waktunja 

rapat kerdja itu, diserahkan ke- 
"pada Pemerintah. 

Perumusan usul mosi 

tentang peraturan de- 
visen, 

Menjambung “berita tentang 
perumusan usul mosi dari ang- 
gauta2 seksi Perekonomian Par- 
lemen mengenai peraturan de- 

visen baru, 
pat keterangan, bahwa hari ini 
Seksi Perekonomian telah me- 
mutuskan untuk menjerahkan 

soal tersebut kepada suatu pa- 
nitia, jakni untuk mem-formu- 
eer usul mosi tu. Kabarnja pa- 
nitia tersebut diketuai Mr. As- 
saat, sedang maksud pokok da- 
ripaga usul mosi itu ialah me- 
minta supaja semua peraturan 

jang mengenai bea dibikin de- 
ngan undang2 sebagaimana jang 
dimaksud oleh Undang2 Dasar. 

Usul mosi itu kabarnja baru 

dapat dibitjarakan sesudah Par- 
lemen reces dibulan April. Ant.   

lebih landjut dida- | 

     

  

   

   
Dalam tjeramah Prof. Mr. 

da tg. 19 bulan 1 th. 53 dimuka 
para Mahasiswa, dan Undangan 
di Sitihinggil jbl. ada kesalahan 
antaranja : 
Dikatakan bahwa kedudukan 

anita Islam sangar rendah ka 

rena dalam hat perkawinan sa- 
dja dia tak dapat minta #jerai 
kepada swuaminja. Hal'itu 

tidak bDerud sama 
sekali 
Dalam Islam kedudukan an- 

tara wanita dan prja sama, 

hanja jang Verbeda dalam fak- 
tor biologis dan phisiologis. Pa- 

da perkawinan Wamita Islam tak 

hanja tidak boleh minta Tjerai 

pada suaminja, bahkan Miandjur 
kam (Menurut peraturan. agema 
Islam) minta tjerar kalau sja- 

rat2 jang telah diterapkan da- 
am perkawwnan Tidak dupenumi, 
misalnja : 

da. Sang suami tidak memudar 
nafkah (sampai waktu jang 

di tentukan) kepada sang 
istri. 

b. Sang suami tidak memberi- 
kan. djanunan sebagai keharus 

an dalam perhubungan keke- 
luargaun (antara suami 

istri) 

C. Sebalikinja Dula sang. swrmi 
berhak mentjeraikan istr— 

.nja. bila ada. alasan2. jang 
dapat diterima oleh akal 3g. 
sehat (jang berartii sesuai 
dengan ugeran agama, kesu- 

silaan, dW). 
Hal jang diterangkan ttu me- 

mang soal jang prinsipril, kami 

dan kawan2 lam jung ikut men 
dengarkan tjeramuah tsb. 

PERMINTAAN kami pada 

Prof. Mr. Djojodigupmo cehusus- 

nja dan Lepada para tjerdik 

pandai umummnja, hendaklah ka- 
bau ingin menerangkan #yuR 

jang berkait dengan agama 
Isiam, swupaja langkah jang ka- 
ti2 dam bidjaksama, selidiki dahu 
lu soal2 jang akan diuraikan 
du dari sumber? jang asli (mur- 

ni). Agar tidak memberi kesan 
jang tidak Lauk kepada cTvala- 
jak, chususnja kepada muahasis- 
wa jag belum tahu seluk beluk 
agama: Islam. 

SUS MARTINI - JOGJA. 

Djojodiguno. jang diadakan pa- 

  

Pem billiahan Sultan 
Hamid 

(Sambungan hal 1). 

Terdakwa kata ia sam- 
paikan kesukaran?-nja 

keluar negeri, karena di 
Indonesia ia berdiri sen- 
diri. 

Sesudah dibatjakan surat itu, 
kepada anggota2 Mahkamah la- 
innja diberi kesempatan untuk 
mengadjukan  pertanjaan2-nja. 

Hakim Satochid mengadjukan 
pertanjaan, apakah benar ter- 
dakwa, mengirimkan surat2 se- 
bagai jang dibatjakan itu jang 
didjawab oleh terdakwa dengan 
anggukan kepala. 
Hakim Satochid mengingat- 

kan kepada terdakwa surat2 jg 
dikirim oleh terdakwa kepada 
Ratu Juliana dan Van Mook dan 
dalam surat tsb dinjatakan ke- 
chawatiran terdakwa tentang 

perkembangan ketata-negaraan 
di Indonesia. Mengapa saudara 
menjampaikan soal? itu kepada 
luar negeri? Mengapa tidak 
kepada Presiden, Wakil Presi- 
den, Perdana Menteri atau De- 
wan Menteri ? Apalagi saudara 
pada waktu itu mendjabat ke- 

dudukan Menteri Negara. 
Terdakwa : Saja rasa, bahwa 

dalam kemauan saja untuk mem 
pertahankan RIS saja berdiri 
sendiri, Dan saja berpendapat, 

bahwa djika saja minta perha- 
tian anggota2 lain dalam peme- 
rintahan, hal itu tidak akan ber- 
hasil. 

Oleh terdakwa dikatakan, 
bahwa pada waktu itu ia telah 
pernah membitjarakan apa jang 

terkandung dalam pikirannja itu 
dengan Perdana Menteri Hatta. 
Dinjatakan, bahwa P.M, Hatta 
pada waktu itu djuga tidak se- 

tudju dengan djalannja perkem- 
bangan keadaan, tapi P.M. Hat- 
ta pada waktu itu berpendapat 
belum waktunja untuk menga- 
dakan tindakan2. 
Hakim Satochid mengadjukan 

pertanjaan, dalam surat terdak- 
Wa kepada Van Mook antara 
lain tertulis kalimat ,,In wezen 

in het laatste woord nog niet 
gesproken”, apakah jang dimak. 

sudkan dengan kalimat itu ? 
Ketua sidang kemudian mem- 

batjakan bagian surat“dari ter- 
dakwa mulai dengan kalimat jg 
menjatakan tentang pengiriman 
pasukan TNI ke Kalimantan. 

Terdakwa Sultan Hamid me- 
njatakan, bahwa jang dimaksud. 

      

dan SENI SONO 
(Djam: 4 - 6 . 

Feel flashing 
sn excitement,$ tumul- 

# tuous thrills, highs' 
hearted daring...as 
Robin and his merry 
men hold sway ia Sher. 
wood Te 

STORY OF 

AN ALL-LIVE-ACTION PICTURE 

Color by TECHNICOLOR 

Praducad by PERCE PEARCE 
Diceced by KENNETH ANNAKIN 

Sersenplay by LAWRENCE £ WATKIN 

10.00, matine dj.: 

I. Pendaftaran : 
a. Waktu : 

3 Uang pendaftaran : 
Biaja 

Waktu Udjian : 

Pada tanggal 
Tempat Udjian : 

LI. 

IV. 

atau djasman 

72:3 ttd, 

UDJIAN MASUK P. G. A. MAGELANG 
TAHUN 1953/1954, 

canggal 5 s' 
b. Pendaftaran melalui 

atau Madrassah Ibtidaija 

dilangsungkan kepada Ketua 
Pendidikan Kung Agama, Kedjuron 21, di Magelang. 

untuk peda : 

7 dan 8 April 1953, 

Kedjuron No. 27 — Magelang, 
V. Sjarat2 untuk turut menempuh Udjian : 

a. Berbadan jan tidak mempunjai 

b. Tammat Teras Sekolah 'Rakjat 
Madrassah Ibtidaijah VI tahun, 

Cc. Umur belum melebihi 15 tahun. 

Magelang, 5 
PANITYA UDJIAN MASUK P.G.A. MAGELANG 

ia 

1 15 Maret 1953. 
a Sekolah: Rakjat VI 

h VI tahun, selandjutnia 
Panitya Udjian dja 

   

  

Rp. 2.50. 

tjatjad rochani 

VI atau 

Maret 1953. 

Ketua: 

(WARGO).   
  

II, III th. 1953 seperti :   Tea 

MULAI MALAM INI: 

sangat serem, 

ROD CAMERON dalam 

"CAVALRY SCOUT" 
Dibantu: Audrey LONG —. Jim DAVIS dan lain-lain. 

13 Tahun keatas senam Teks INDONESIA /Belanda. 
118-3, 

Pn   

    Sekitar PERDJUANGAN PE 
ANNJA di K.U.D.P. Rayon I 
dan sudah sedia lagi: 

APAKAH ARTINJA ?   sr 
  

KAMUS POPULER (Soe peno) 
Pesanan lewat pos tambah 10 Y, ongkos kirim. 

Baru datang: 
LADJAR dan PENJELESAI- 
Ta JonJjakarta “Rp d0 — 

“ 

Toko Buku ,,K. R." 

  

  

TUGU 4, — TELP. 901. 
— Jogjakarta —— 

rae en 

Sudah terbit! 
NOMOR DATANG 

ILMU FALAK 
tjetakan ke - II 

Untuk udjian pengh. SMA /SGA 
oleh: P. SIMAMORA 

Guru S.M.LA. B Sriwidjaja 
Harga Rp. 7.50. Ongk. krm..75s. 

Pesay, banjak 

10 bk. — 25 bk. pt. 1004, 
26 bk. — 50 bk. pt. 15. 
51 hk. —keatas pt. 2074. 

Luar Kota ongkos 55 netto. 

Pusat Pendjual 

TOKO BUKU 

"EKONOMI" 
Tugu. Kidul 2-P muka Stasiun 

MAA ho ilaghrrema   
    

  

  

harga. 

Maart 1953, 
5. Selesai.   

PENGUMUMAN 
1. Djawt. Pemeliharaan Personil P.U. Adi Jogja membu- 

tuhkan bahan2/barang2 keperluan asrama? untuk kw. 

Sajuran2, daging murni, ati, telor, 
ajam, kaju bakar, arang dil. 

2. Permintaan djadi langganan diminta mengadjukan su- 
rat penawaran dengan sampul tertutup disertai dengan 

3. Keterangan2 mengenai hal tersebut diatas dapat dimin- 
taskepada: Kepala Djawt. Pem. Pers. pada tiap2 hari 
kerdja, antara djam 09.00 — 11.00. 

4. Pemasukan penawaran @ kam ditutup pada tanggal 14 

Jogja, 1 Maret 1953, 6 

Kepaia Staf Angkatan Udara 

Komandan P.U. ADISUTJIPTO. 
    

  can WANITA 
    

IVAP GARUYA BOLA DUN/A 

MEMBERI TENAGA KEPA9 
MALU RO TA AL OAT IL 
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kan dengan kalimat tsb ialah, 
bahwa ia akan berusaha terus 
untuk mempersatukan TNI dan 

KNIL dalam pimpinannja. 
Djaksa Agung Suprapto me- 

ngadjukan pertanjaan kepada 
terdakwa, apakah itu tidak me- 
ngandung antjaman ? Pertanja- 

lan ini didjawab oleh terdakwa,, 
bahwa dengan kalimat itu di- 
maksudkan usahanja utk mem- 
persatukan TNI dan KNIL. 

Ketua sidang menambahkan 
pertanjaan lagi : Apakdh itu-ti- 

dak mengandung anasir »bedpei- 

ging”, N 
Terdakwa: tidak, 

Terdakwa : Saja tidak 
minta pertolongan Ne- 

@erland, tapi kepada 
Ratu Juliana persoonlijk. 

Hakim Mr, Husin mengadju- 
kan pertanjaan kepada terdak- 

wa tentang kalimat dalam surat. 
terdakwa untuk Ratu Juliana 

“tentang permintaan bantuan ke- 
pada pemerintah Amerika Seri- 

kat dan Inggeris jang kemudian 
ditjoret. Terdakwa mendjawab, 
.bahwa kalimat tsb ditjoret, ka- 
rena ia anggap itu suatu peng- 
Chianatan terhadap negara sen- 

diri. 5 
Hakim Mr, Husin menjatakan, 

bahwa waktu terdakwa mula2 
memerintahkan kepada sekreta- 
risnja Mr. T. Kruythoff untuk 
mentjantumkan kalimat jang 
berisi permintaan pertolongan 
kepada pemerintah Amerika Se- 
rikat dan Inggeris itu, hal 'itw 
sudah merupakan tjita2. 
Terdakwa menjatakan, barus 

mungkin waktu itu merupakan 
tjita2, tapi apakah itu dapat 
dianggap sebagai suatu kesalah- 
an, kalau kemudian kalimat tsb 

ia tjoret. Bagi saja, kata :ter- 
dakwa,: soal permintaan -perto- 
iongan kepada Amerika Serikat 
dan Inggeris itu sudah. bukan 
mendjadi soal lagi, karena .ka- 

limat tsb sudah saja tjoret. De- 
mikian terdakwa, 

Ia menjatakan, bahwa surat- 
uja kepada Ratu Juliana itu ti- 
dak dimaksudkan sebagai per- 
mintaan pertolongan kepada pe- 
merintah Nederland, tetapi ke- 
pada Sri Ratu Juliana persoon- 
ljk. 

Hakim menjebutkan suatu 
kalimat jang ditulis oleh terdax- 
wa dalam suratnja kepada iste- 

rinja jang berbunji: ,,Moch het 
niet anders kunen, dan zoek ik 
hulp bij Engeland”. Apa jang di- 

maksudkan dengan perkataan 
,het” itu ? 

Terdakwa sambil menggeleng- 
kan kepala mendjawab: Saja ti- 
dak dapat menterdjemahkan apa 
arti perkataan ,,het” itu, itu ti- 
dak ada artinja apa2. Bukannja 

Moch het niet anders kunnen” 
(ketika .mengutjapkan kalimat 
tersebut terdakwa memberikan 

tekanan suara pada perkataan 
»het”), tapi ,,Moch het niet an- 
ders kunner” (Disini terdakwa 

meletakkan tekanan suara pada 
kata ,,kunnen”). 

Hakim Mr. Husin mengadju- 

kan pentanjaan 'lagi, tidakkah 
merupakan suafu pengchianatart 

terhadap negeri sendiri, kalau 

terdakwa sebagai Menteri men- 
tjari trusteeship ? 

Terdakwa mendjawab, mung- 

kin itu pengchianatan : tapi.ia 
sudah tidak ingat iagl:-“Dinjata- 
kan bahwa dengan sendirinja ia 

mentjari djalan keluar dari ke- 
sukaran2 jang ia lihat pada 
waktu itu. 

Sesudah itu Djaksa Agung 

Suprapto mengadjukan perta- 

njaan, mengapa ia mengirimkan 

surat kepada bekas letnan gu- 
bernur djenderal Van Mook. 
Apakah ada maksud untuk me- 

ngembalikan pemerintahan Be- 
landa di Indonesia ? 

Pertanjaan tersebut didjawab 
| oleh terdakwa: Tidak. 

Djaksa Agung: Apakah saw- 

dara masih mendjadi adjuda: 
dari Ratu Juliana ? 

Ketua. menambahkan perta- 
Injaan: Sekarang masih ? 

Djawab terdakwa: Masih. 

Djaksa Agung : Apakah dja- 
Batan itu dapat dihubungkan de- 
ngan djabatannja sebagai Men- 
Geri? 

Terdakwa mendjawab, bahwa, 

itu menurut pendapatnja dapat, 
karena djabatan itu bukannja 

djabatan politik dan bukannja 
funksi militer, tapi semata2 fun- 
ksi kehormatan. Dinjatakan, bah 
wa di Jogja pernah ia membi- 

tjarakan soal itu dengan Pre- 
siden Sukarno. 

Kalau saja waktu itu diangkat 
mendjadi Komisaris Tinggi In- 
donesia di Nederland, maka dja- 
batan tersebut akan saja lepas- 
kan. Ditambahkan keterangan 
oleh terdakwa, bahwa djabatan 
tersebut verenigbaar dengan 
djabatannja sebagai Menteri pa- 
da waktu itu, ia mengambil tjon 
toh2 Farouk jang pernah me- 
rangkap djabatan Radja Mesir 
dengan djabatan djenderai ke- 
hormatan dari Inggeris, Sesudah 
itu, sidang ditutup oleh ketua 
dan dinjatakan, bahwa hari Rebo 
tanggal 11 jang akan datang 
akan dilandjutkan lagi dan akan 
dipanggil sebagai saksi Daan 
Jahja. — Ant. 

- PEMBETULAN : 
Xx Anggauta S.B.S.K.K. seba- 

njak 10.000 "mag dengan 23 
Saba 

2. Radio 
(RABU 11 MARET 1953. 

Gelomb. : 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
1230 Rintihan piano berpadu 

dalam Orkes, 
13.15 Imbauan Malaya, 

:14.00 Krontjong siang oleh O.K. 
Puspa Hati. 
Taman Kepanduan oleh 
KB, 
Peladjaran lagu2 Djawa 
Ruangan Djapendi Jogja- 
karta 
Ujon2 Monosuko oleh Ga- 
melan studio Jogjakarta 
dbp, sdr, Larassumbogo 
Langsung dari Ngabean. 
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