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Da oa 

“ia itu dapat dipergunakan un- 

pat dengan uarg serupiah sekua- 

“sehari-hari djustru menundjuk- 

run Gengan Per pl Cena al 
as 3 ng penak Aa | 
— Maka “lagi! kita tidak 
membutuhkan teori jang Mu- 
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DEVALUASI ? 
— Presiden ,,De  Javasche 
Bank”, Mr, Safruddin, dalam ke 
teranganiid kepada pers an 
tara lain telah membantah ka- 
bar2 angin jang mengatakan, 

seakan-akan sekarang ini nege- 
ri kita mengalami devaluasi, se 
hingga banjak barang disembus 
njikam setjara spekulatip, dan 
hal ini menjebabkan kekatjauan . 
perekonomian. : 

Selandjutnja diterangkannja, 

bahwa keadaan devisen kita su 
dah sebulan lamanja demikian 

“baiknja, sehingga kita tidak per 
lu mendjual emas kita. Diluar 
negeri kita sekarang ada mem- 
yunjai devisen 250 djuta rupiah, 

sedang didalam negeri Pemerin- 
tah telah berhasil dapat mem- 
beli devisen lebih banjak dari- 
pada mendjual. : 

— Keterangan seorang achlj se- 
perti Mr, Safruddin itu tentu 
kita terima dengan amat gembi- 
ra, dan kita akan tambah gem-- 
bira lagi apabila kabar mergye- 
nai devaluasi itu - seperti jang : 
dikatakan Mr, Safruddin - sung.- 
yuh2 suatu gambaran jang lebih 
muram daripada keadaan jang- 
sebenarnja, 

sk 
Tetapi dalam pada. itu kita 

sebagai rakjat biasa tidak ter- 
lampau perlu akan "teori, seka- | 
lipun teori jang amat muluk2 
kedengarannja. Jang kita per- 
lukan ialah bahan makanan ser 

ta-bahan pakaian jang murah, 
kebutuhan2 laimmja jang harga- 
nja djangan terlampau mentje- 

kek leher kita. " 

Dengan kata2 jang mudah: 

kita ingin agar uang rupiah ki- 

tuk membeli sebanjak mungkin. 
kebutuhan kita. Tentu tidak da 

rang ini kita dapat beli barang 
jang sama banjaknja seperti di- 
masa sebelum 1 
tuniutan minimum ialah: upah 
buruh ketjil jang sehari mar- 
mutm hanja Rp. 5— “itu hen- 

daknja dapat dibelikan maka- 
nett dan pakaian jang diperlu- 
kan sehari-hari. Dan keadaan 

kan, bahwa “kekuatan membeli 
rupiih kita tidaklah naik, bah- 
kan sebaliknja Inmbar laun tu- 

      

DJUM'AT 18 MARET 1958, k 

perang, tetap |- 

mengenai 

“Inje 
sembunjikan 

| kulatif dan akibath 

  

Mr. Siafruddin: 

   

M 

djukkan tendens 
naik, 5 

  

Ia telah mengadakan pembi- 
tjaraan dengan menteri pereko- 
nomian Mr. Sumanang, dan 
-menteri keuangan Dr. Sumitro 
dan atas usulnja jang dapat 
persetudjuan dari kedua mentri 

i 5 

  tsb., Mr. Sjafrudin memberikan 
keterangan2 diatas kepada pers. 

   

     

  

   

Ia membantah kabar ': 
| Gevaluasi jang 
    

     

  

ang set 
     luk2. Tidak suka mendengarkan | 

pemimpin2 kita berdebat ten- 
tang teori ekonomi-sekali ini ru - 
pamja ada persesudian paham an 
tara Safruddin dengan Sumi- 
tro!, - jang kita butuhkan ialah 
bukti: harga bahan. makanan : 
serta pakaian jang kita butuh- 
kap: sehari-hari harus dapat ter 
bel: dengan upah mimmum bu- 
ruh ketji. 

Sungguh kita tidak minta bt 

njak. Sedikit bukti sudah tiju- 

kup, asal benarti. 

WB... 

ngatjaukan perekonomian 
dja. Keadaan Esitaran ini te- 
lah digambarkan oleh bebe- 

suram darj pada keadaan se- 
benarnja dan kesukaran2 men- 

dapatkan lisensi oleh Mr. Sjaf- 
rudin telah dibitjarakan dalam 
pertemuannja tadi dengan kedua 
menteri tsb. ke : 

Ia selaku presiden ,,De Java- 
sche Bank”, jaitu instansj jang 
mengurus dana devisen, dengan 
keras membantah pula kabar? 
angin jang menggambarkan   

  

Pemeriksaan Andi Azis 
'akan lantjar ? 

Perhatian mahasiswa 

P dang dilakukan dengan giat. 

kan dikantor Kedjaksaan Tentara di Pakualaman, jaitu 

ruang belakang kantor tersebut. 
« 

5    

  

Hukum sangat besar 
)RSIAPAN2 guna pemeriksaan perkara Andi Azis kini se- 

Peperiksaan itu akan dilaka- 
dalam 

periksaan pendahuluan (voor- 

#onderzoek), maka djalannja pe- 
"''meriksaan itu tidak akan meng 

  

   

  

   
   

    

   

  

   

  

   

  

   

   

    

KAPTEN ANDI AZIS 

LG... Bagaimana pengakuap- 
nja pada tg. 25 Maret jad.? 

/ 

- 2 
Menurut keterangan jg kita per 

oleh, ruangan , itu hanja akan 
dapat memuat 150 kursi buat 
undangan sedang 15 tempat di- 
sediakan untuk pers. Sidang 
akan dilakukan pada tanggal 25 
Maret jang akan datang ini te-| 
pat djam 09.00 pagi. Kebanjak" 
an permintaan untuk mengun- 
djungi sidang itu diadjukan oleh 
Fak. Hukum dari U.N. Gadjah 
Mada. Selain itu djuga kabarnja 
Panglima Divisi Diponegoro 
Letn, Kol Moh. Bachrun akan 
mengundjungi sidang tersebut, 
sedang dari instansi militer di 
Semarang dan Kedu pun telah 
diadjukan permintaan utk me- 
njaksikannja. 

Selandjutnja menurut dugaan, 
kalau Andi Azis dlm sidang.nan- 
ti tetap mengadjukan pengakuan 
seperti jg tlh diutjapkan dlm pe- 

ihadapi banjak kesulitan2 lagi. 
Seperti telah diketahui, seba- 

gal saksi'akan diadjukan Letnan 
Kolonel Mokoginta jang pada 

waktu itu diutus oleh Pemerin- 

tah Pusat untuk menjelesaikan 
perkara itu dan bekas presiden 

NIT Sukawati. Sampai sekarang 
Sukawati belum diketahui tem- 
pat tinggalnja. Tetapi kabar2 jg 
terachir menjatakan, bahwa ia 
berada di Djakarta. 

  

3 ORANG PENUMPANG 
LUKA PARAH BIS KE- 
MUDIAN DIBAKAR 

Hari Selasa 10-3-1953 jbl., bus 
Damri R. 124 jang dalam per- 

idjalanan Tjilatjap menudju Ke- 
bumen liwat Wangon, sesampai 
didjalanan Pengasinan (utara 
Djeruklegi) sekira djam 07.10 

pagi, tiba2 ditembaki oleh ge- 
rombolan pengatjau dari djuru- 

san sebelah barat djalan. 
“Dari 15 orang penumpang, 3 
diantaranja mendapat luka2 be- 
rat. 5 

ena.tembakan2 itu, kenda. 
aan 'erpaksa dihentikan, jang 
kemudian dikepung oleh gerom- 
bolan berpakaian seragam.  Se- 
mua penumpang diturunkan dan 
dilutjuti, kemudian bus 'terse- 
but setelah acu dan dynamonja 
diambil, achirnja dibakar habis. 
Dikarenakan datangnja lapo- 

ran terlambat, maka baru dua 
djam kemudian, datanglah bala- 
bantuan dari Wangon dan Dje- 
ruklegi. 

Perlu diketahui lebih djauh, 
bahwa bus Damri sudah 3 kali 
mengalami gangguan “didjala- 
nan tersebut jakni pada tanggal 
10/2-'53, 25/2-'53 dan tg. 10-3-583. 
—« (Kor). PS 6   

  

| 
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DITERBITKAN OLEH BAD 

DI INDONESIA TA' A 
—.. DEVALUASI 
“INDONESIA TA' PERLU DJUAL EMAS 

: Pem. lebih banjak beli 
R. SJAFRUDIN Prawira negara, presiden direktur ,,De 

Javasche Bank” menerangkan kemarin kepada pers, bahwa 
Pemerintah dengan segera akan memberikan idzin devisen se- 
harga Rp. 2 miljard buat import? Pemerintah dan import? par- 

tikelir. Import Pemerintah sedjak beberapa bulan ini merun- 

jang menurun, sedang import partikelir mulai 

seolah2 kedudukan devisen In- 
doresia semakin buruk 'seka- 
yang ini. Menuru: Mr. Sjafruddin 
bahkan sebaliknjalah jang be- 
nar. Kedudukan devisen Indo- 
nesia begitu baiknja, sehingga 
sudah sebulan lamanja Indone- 
sia tidak perlu mendjual emas- 
nja. 

Diluar Indonesia Kkinj kita 
mempunjai devisen 256 djuta 
rupiah, didalam negeri pemerin- 
tah telah berhasil membelj lebih 

  

  Ponisk-devisen dari pada men- 

tYualnja. : 

Palar di PBB: 

  

HARIAN 

  

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

DA 

devisen 
  

“PRESIDEN SUKARNO . | 
DI MEDAN 

Pres. Sukarno dalam pidato- 
nja dilapangan terbang Polonia, 
Medan, siang kemarin a.l. me-: 
ngandjurkan, supaja persatuan. 
kita diperkuat untuk kesempur- 
naan sesuaj dengan tjita2 nasio- 
nal. Kemudian Sekdjen Kempen 

Ruslan- Abdulgani menjatakan, 
bahwa selain menindjau  dae- 
rah2 jang telah ditimpa oleh 
bandjir Presiden  djuga ingin 
bertemu dengan rakjar sendwi. 

Presiden dengan . romibo- 
ngarnja jang pergi tadi ajarn 
8.30 bertolak dari Djakarta oa- 

da djam 11.15 tiba di Medan 
dan djam 14.09 rombongan me- 
neruskan perdialanannja ke Ko- 
taradja.   

1. 
: 

OPSIR2 PERANTJIS AKAN 
DIGANTI 

Di Indo-China. 

Pembantu menterj negara Pe- 
rantjis, Joanne Dupraz mengu- 
mumkan, bahwa dalam beberapa 
minggu jang akan datang ini 
akan diadakan pengangkatan2 
jang baru dalam komando ter- 
tinggi Perantjis di Indochina, 

Seorang djurubitjara pemer r 
tah, kemudian mengatakan ks- 
pada pers, bahwa Dupraz rae- 

ngumumkan pengangkatan? itu 
berkendan dengan kenjataan, 
bahwa beberapa opsir tinggi Pe 

| rantjis akan diganti Karena te- 
lah selesai masa / kerdjanja di 
“Timur Djauh. — AFP. 

HARRIMAN TENTANG 
MALENKOV 

Bekas dutabesar Amerika utk 

Moskow, Averell Harriman, me- 

ngatakan bahwa P.M. Sovjet 
jang baru Georgi Malenkov se- 
dikit atau sama sekali tak mem- 
punjai pengalaman dalam po- 
litik interanasional. 
Harriman dalam internaview- 

nja dengan madjalah ,,News- 

week” itu menjatakan selandjut- 

nja, bahwa ia telah beberapa 
-kali bertemu dengan Malenkov, 

dan kesan jang diperolehrja ja- 
lah, bahwa Malenkov bukanlah 

orang jang berpemandangan lu- 
as dan kurang mempunjai mar- 

tabat jang dibutuhkan bagi se- 

orang pemimpin. — AFP. 

» 
3 

Pertemuan Eisenhower-Malenkov 
'Mungkin tolong situasi dunia 

(PaLaM DEBAT di sidang umum PBB mengenai Korea, 
  
£ 

wakil Indonesia L.N. Palar memperingatkan, bahwa ia tin | /”/OAtas beaja Hatta 
mengemukakan saran supaja 
al Korea 

2 

Ia telah menjarankan pula, 

bahwa situasi dunia, mungkin 

- Idapat ditolong dengan diadakan 

nja pertemuan antara presiden 
e- | Eisenhower dan P.M, Malenkov. 

cdjak hati itu, menurut Pa- | 
tar, ia telah melihat kenjataan 

sa- |adanja banjak sokongan terha- 

dap maksud tersebut baik se- 

rapa pihak dengan setjara lebih.| tjara perseorangan maupun or- 

|ganisasi, telah menundjukkan 

| kepadanja bahwa mereka ingin 

sekali melihat supaja saran itu 

didjadikan suatu resolusi sidang 

umum PBB. : 

Selandjutnja Palar berpenda- 

menaroh perhatian itu baga.ma- 

na kemungkinan2nja . kalau di- 

adakan usaha tersebut. Fi 

Menurut kesan2nja, pada ke- 

adaan dewasa ini, akan iebih 

menguntungkan bagi usaha pe- 

njelesaian nanti, kalau kini ti- 

dak didesakkan adanja resolusi 

kannja pertemuan antara dua 
Meskipun terdapat banjak   

nung Merapi dari kapal 

njatakan djuga, 
perdjalanan itu, 
akan lebih 
pernah terberita, 

Mengenai soal tersebut lebih 

djauh, maka wartawan K.R. me. 

ngabarkan, bahwa kesan itu 

memberi gambaran lebih djauh, 

bahwa waktu diadakan pener- 

bangan itu, tidak berhasil dia- 

dakan pemotretan dari udara, 

berhubung "prop” jang menu- 

tupi kawah sebagian besar, Ian 

boleh dikata seluruhnja tertutup 

oleh asap tebal. Gas jang kelu-   
nja ditaksir 
Celsius. & 

Letusan 1930 tingkatan 
maximum, 

Menurut Dr. de Neve, maka 

letusan pada tahun 1930 adalah 

sudah mentjapai tingkatan 
maximaal, Meskipun ada pan- 

dangan demikian, tetapi kesan 

beliau menjatakan, bahwa ob- 

servatie lebih djauh harus tetap 
diadakan. Gemuruhnja Gunung 
Merapi: terus terdengar dari 

tempat2 sekitar gunung itu, se- 

dang asap keluarnja banjak. Te- 

tapi lahar biasanja keluar, tidak 

lagi keluar dari 3 tempat. 
Vulkanologische . dienst ber- 

kewadjiban mengumpulkan ba- 
han2 mengenai situasi gunung   tersebut, serta dalam hubungan 

itu dengan djalan mengurangi kegentingan dunia, 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

    

pat, bahwa ia wadjib memberi ' 

djawaban kepada kalangan2 jg. 

jang mengandung saran diada- , 

    

heibat daripada ketika tahun 1930 seperti 

ar dari gunung tersebut panas- | 
ada 600 deradjat 

diadakan usaha baru dalam so- 

simpati terhadap maksud 

banjak anggota terpenting dari 
PBB berpendapat, bahwa pada 
sekararg ini belum waktunja jg 
baik guna mengusahakan ada- 

nj : 
an'diadakannja pertemuan dua, 
kekuasaan besar tersebut - Ant. 
besar itu, 

    

itu. : 

    
    
    

  

resolusi “kearah pelaksana- || 

Foundation 
16 Peladjar ke Eropa. 

Atas beaja .,Hatta Foundation” 
| kemarin telah berangkat dengan 
“kapal ke ..Sydney” 16 orang pe- 

Jadjar Indonesia menudju ke 
Eropa untuk mempeladjari vak? 
specialisasi dalam lapangan 
raktor radar telextelefoni dan 
scheeps-dieselmotoren. Mereka 
akan berdiam dj Eropa selama 
setengah sampai 2 tahun. Jang 
akan beladjar dinegeri Inggeris 
adalah Agus Sumarno, IL. Gusti 
Ngurah Rai Mirsha, Pelanwen 
A. J. Rahadi, Subijanto, Mudha.- 
kir, Sugiarto dan Oe Oen Djien. 
Jang ke Swedia ialah Ahmad 
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du Suradiningrat, ' Broto, Parto- 
sewojo, Harry Sunarso, Sjarif, 
Hidajat, Reberius Tabiat, dan 

Darmanto. — Ant. 
  

BAHASA BUGIS KEDA- 
LAM HURUF LATIN   

  

Sekitar instruksi2 Residen Kedu: 

Bahaja Merapi masih problematisch 
Kalau tidak meledak (opbarsten), hanja afstortingen 

(OLEH : WARTAWAN 

ESUDAH melakukan penerbangan menindjau keadaan Gu- 
Udara, maka Vulkanoloog Dr. de | 

Neve dalam kesannja kepada Pembesar? dari daerah Kedu jang 

ikut serta dalam penerbangan keliling itu men jatakan, | 

keadaan Gunung Merapi pada umumnja masih problsmatisch. 

Kesan tertulis jang telah disusun oleh Pembesar tersebut me- 

bahwa Dr. de Neve sendiri sesudah mengadakan 

tidak dapat menetapkan halnja bahaja | 

bahwa 

£ 
jang yah 

ini, djuga mengumpulkan 12 
:jang dianggap perlu se ai 
bahan kepada alat2 Pemin- 
tahan, agar sewaktu2 dapat si- 
ap sedia untuk membatasi ke- 
mungkinan adanja bahaja. Me- 

nurut Dr. de Neve, djika gunung 
itu tidak menimbulkan opbarsti- 
ngen maka hanja akan menga- 
dakan afstortingen. 

Sekitar instruksi 
Residen Kedu. 

Mengenai instruksi Residen 
Kedu, ketjuali jang telah disiar- 
kan garis2 besarnja oleh "Anta-, 
ra”, lebih djauh wartawan KR” 
Magelang mengabarkan, bahwa | 
dalam instruksi itu disebutkan 
djuga, tegalan2 disebelah utara 
K. Senowo hanja dapat dilalui 

pada siang hari, djika telah di- 
berikan tanda "AWAS MERA- 
PI”. Dalam keadaan demikian, 
tempat2 antara K. Senowo dan 
Batang mendjadi tempat mem- 
bahajakan dan terlarang. Pen- 
duduk dilarang pada keadaan 
itu, ditempat2 tersebut serta di- 
tempat2 jang terlarang. 

Tjara bunji kentongan. 
Djika bunji kentongan waktu 

ada tanda "AWAS MERAPI"   

Jajasan Pusat Kebudajaan 

ru2 ini telah membentuk sebuah 

panitia edjakan bahasa Bugis 
di Makasar ke huruf latin, jang 

diketuai oleh Laside, dengan di- 

bantu oleh Dr. van der Veen. 

ini ialah memperbanjak salinan 
lektur bahasa Bugis Makasar 

| ke dalam huruf latin. ' 

”K.R” SENDIRI). 

ngan tanda bersiap2 dari Ba- 
badan dan Krindjing adalah 4.4. 

| Desa2 lain diharuskan menjam- 

bung bunji2 kentongan itu. Da- 
lam keadaan siap2 ini, desa2 ka- 
nan kiri K. Senowo harus diko- 
songkan. Bunji kentongan tanda 
"lari” adalah 1.1. (titir), Dalam 
keadaan ini, penduduk harus la- 

ri menudju ketempat2 jang te- 
lah ditetapkan . oleh Pamong2 
Pradja dan Desa. Penduduk di- 

harap sedia obor untuk keper- 
luan mengungsi sewaktu2. 

Asap hitam tebal. 
Turunnja asap hitam tebal 

lihat dari Babadan dan Krin- 
djing. Dalam keadaan itu, jakni 
asap hitam keluar, dibunjikan 
kentongan 4.4. dan kalau perlu 
kentongan 1.1. dari kedua desa 
tersebut. Hudjan lebat dipuntjak 

gunung sebelah barat dapat me- 
nimbulkan bandjir atau bandjir 
lahar di K. Senowo. Pada pen- 
duduk diharapkan djika ada ke- 

adaan luar biasa melaporkan 
pada pihak jang berwadjib. 

Perlu diketahui, bahwa pada 
waktu achir2 suara menggele- 

gar gunung tersebut  sering2 
terdengar djuga di Magelang. 

Pos2 Pendjagaan 

disiapkan. 
Diberitakan, bahwa oleh Dines 

Gunung Berapi kini sedang di- 
siapkan pendirian sebuah pos 
pengawasan didesa - Djrakah, 
Barat-daja Bojolali,   

1. Seperti diketahui karena gu- 

Inung Merapi letaknja dalam 

Adapun maksud dari panitya 

ke utara dan ke barat dapat di- | 

  

Basarj Husna, Surachman Pan- | 

Indonesia Timur di Makasar ba | 

     

    
    

   

    

   

  

Tjekoslowakia: 25 

don dalam pada itu tidak men- 
tjoba memperketjil soalnja, dan 
mereka sependapat dengan men- 
teri LN Amerika John Foster 

Dulles bahwa insiden tadi. ada- 

lah "sangat membahajakan”. 
Amerika akan tuntut 
kerugian. 

United Press sementara itu 

mewartakan dari Washington, 
hahwa menurut ramalan sum- 
ber2 diplomatik diibukota Ame- 

rika, pemerintah Amerika Seri- 
kat dengan resmi akan menga- 

djukan tuntutan kepada Tjeko- 
slowakia supaja menjatakan pe- 
njesalan dan memberi pengganti 
kerugian uang kontan atas ter- 
djadinja penembakan djatuh pe- 
sawat Amerika oleh pesawat2 
MIG-15 di Djerman. 
Mungkin insiden penerbangan 

tersebut, akan didjadikan atjara 

“pembitjaraan2 tingkat tinggi da. 
lam konperensi mingguan, jang 

akan diadakan antara presiden 
Eisenhower dan Dewan Keama- 

nan Nasional Amerika. 

Protes A. S. disampai- 

kan di Praha. 
Duta besar. Amerika Serikat 

untuk  'Tjekoslowakia George 
Wadsworth menerangkan, bah- 
wa protes A.S. atas insiden pe- 

nembakan djatuh sebuah pesa- 
wat pemburu djet F-84 A.S. te- 
lah disampaikan kepada kemen- 
terian luar negeri Tjekoslowa- 
kia pada hari Rebo pagi. 
Menurut Wadsworth naskah 

dari nota protes ini akan di- 
umumkan oleh Washington. 

Tjekoslowakia menjam- 
paikan nota protes. 

Tjekoslowakia, malam Kemis 

  

Kalangan2 pemerintah di Lon. ! jl. menuduh, bahwa 2 buah pesa- 

  

    

  

     
    

  

   

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ......... Bp. Ll. — 

Etjdram ......... 0.60 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 60. 

Penembakan F, 84 A.S.: 

London: ,,Insiden sangat 
membahajakan" 

MII diwilajah Tjeko 
NSIDEN penembakan djatuh pesawat militer Amerika oleh 
pesawat2 pemburu MIG-15 Tjekoslowakia 

Djerman Barat, (seperti jang kita beritakan kemarin. — Ked.), 

dianggap oleh kalangan? diplomatik Inggeris, 
insiden jang besar, demikian menurut Wartawan AFP, 

diatas  wilajah 

sebagai suatu 

wat djet A.S, jang telah ditem- 
baki oleh pesawat2 Tjekoslowa- 
kia pada hari Selasa j.b.L., teluh 

didjumpai oleh pasawat2 Tjeko- 
slowakia tadi 25 mil didalam 
wilajah Tjekoslowakia. 

Selandjutnja AFP mewarta- 
kan, bahwa radio Praha pada 
malam "Kemis mengumumkan, 
kementerian LN Tjekoslowakia 

telah menjampaikan kepada ke- 
dutaan besar A.S. di Praha, se- 
buah nota protes atas pelangga- 
ran Wilajah udara Tjekoslowa- 
kia oleh 2 buah pesawat terbang 

A.S. pada tanggal 10 Maret jbl. | 
Menurut radio Praha pemerin- ! 
tah Tjekoslowakia menolak su- | 
atu nota A.S. mengenai insiden ' 

ini karena "nota A.S. itu hanja | 
merupakan suatu usaha untuk 

  

  

melemparkan tanggung djawab, 
jang sesungguhnja dipikul selu- 
ruhnja oleh pembesar2 A.S., ke- 

pada pembesar2 Tjekoslowakia”, 

Keterangan penerbang 

pesawat djet A.S. : 
Letnan Warren G. Brown, pe- 

nerbang pesawat djet F-84 A.S,, 
jang telah ditembak djatuh oleh 
2 buah pesawat Tjekoslowakia, 

dalam konperensi pers dirumah 
sakit angkatan udara A. S. di 
Wiesbaden, mengatakan bahwa 
tidak dapat disangsikan bahwa 
ia terbang diatas daerah pendu- 
dukan A. S, di Djerman Barat 
Waktu ia diserang oleh pesawat2 
Tjekoslowakia. 

Brown mengatakan bahwa 
waktu ia diserang pesawatnja 

terbang kira2 8 mil dari perba- 
tasan Tjekoslowakia diatas wi- 
lajah Djerman Barat. — AFP. 

AGITASI ANTI OUA- 
DYANI BERACHIR 

Djam malam di Rawalpindi 

telah dikurang: setelah terdapat 
perbaikan dalam keadaan, jang 
ditimbulkan - Oleh agitasi anti 

  

golongan agama Ahmaddijah 

@uadyani, 

Tetapi larangan berkumpul 

lebih dari 5 orang masih tetap 
berlaku. Di Lahore keadaan ia- 

lah tenang dan tidak ada lapo- 
ran tentang terdjadinja insiden2 
AI. —- AFP 

  

Rp 200.000,- Untuk ka 
objek-objek pekerdjaan 

darurat istimewa 
S ETELAH mengadakan kundjungan kebeberapa 

di Daerah Istimewa Jogjakarta 
peloksok 

untuk mentjari bahan? 
objek pekerdjaan darurat istimewa, Kantor Penempatan Tena- 
ga Daerah Jogjakarta kemudian mengadjukan sebuah rentjana 

Fekerdjaan darurat istimewa jang meliputi 8 objek2 pemba- 
ngunan dengan rentjana beaja sebesar Rp.200.000.—, 

Maksudnja untuk atasi 
pengangguran. 

Dalam hubungan ini lebih lan- 
djut "KIR” memperoleh ketera- 
ngan dari Kantor Penempatan 
Tenaga, bahwa maksud jang uta 
ma dari pada penjelenggaraan 

  

Mangunsarkorc : 
  

Majumi itu. 

Mengenai hal itu, Ki. S. Ma- 

ngunsarkoro atas pertanjaan ki- 
ta mengakui adanja perbedaan 
pendapat - antara PNI. dengan 

Masjumi, tetapi.ia menolak ang- 

gapan bahwa antara kedua 
partai Pemerintah itu terdapat 
pertentangan. 
Dengan tegas Ki S. Mangun- 

sarkoro. mengakui bahwa ba- 
njak soal2 jang principieel meng 
halangi kerdja-sama PNI — Ma: 
sjumi itu, tetapi dalam pada itu 
ditegaskan pula, bahwa kenja- 
taan2 jang berlaku didalam ma- 
sjarakat sekarang ini memaksa 
adanja kerdja-sama PNI — Ma-   

  

sjumi itu, 3 

    

dan Solo, 'ada kemungkinan 
bahwa ketiga daerah itu akan 
tertimpa bahaja akibat peledak- 
an gunung tersebut, sehingga 
ditiap2 daerah itu perlu adanja 
alat untuk “mengetahui kegi- 
atan2 gunung tersebut (seismo- 
graf). Dan pos pengawas dima- 
na telah ada alat2 serupa itu 
ialah di Babadan dan Plawa- 
ngan masing2 untuk daerah2 
Kedu dan Jogja. Jang akan di- 
dirikan itu jalah pos pengawasan 
jang meliputi wilajah Surakar- 
ta dibagian Barat-daja Bojolali. 

Berita lain menjatakan, bah- 
wa kini telah dibuat berpuluh2 | 
djembatan darurat disekitar ka- 
ki gunung Merapi sebagai per- 
sediaan hubungan lalu-lintas 
dalam mengungsikan penduduk. 

t Di Selo (Bojolali). 
Dari pihak jang mengetahui 

didapat kabar, bahwa tidak la- 
ma lagi oleh Dinas Gunung Ber- 
api akan ditempatkan pos2 pen- 
djagaan gunung berapi di Solo 

(Selo bukan Solo Red.) Bojolali. 

Menurut rentjana, di Selo akan 
diadakan dua pos induk jg akan 

diperlengkapi dengan pesawat2 
seismograaf dan sebuah pos 

pembantu untuk penghubung 

Penempatan pos2 pendjagaan 
tersebut dipandang sangat per- 
lu untuk mendjaga keselamatan 
penduduk sebelum terdjadi pele- 
tusan gunung Merapi. 
Berkenaan dengan maksud 

tersebut kepala Dinas Gunung 
Berapi baru2 ini telah mengadax 
kan penindjauan ke Selo dengar 

adalah 2.2., maka bunji kento- | perbatasan Kedu, Jogjakarta I diantar oleh bupati Bojolali, Ant, 

  

Kan. 

venKuneten   
Lembaga Kebuda jean Indonesia 

Bataviassch Ganootschap 
an Metansthanber 

  

  

Kerdjasama PNI Masjumi perlu 
Tidak ada agreement" untuk tidak 

usik soal kedutaan Moskow 
ASALAH kerdja-sama PNI — Masjumi ini dalam waktu? 
jang terachir ini telah mendjadi persoalan banjak pemuka? 

|. politik, djustru karena banjak soal penting jang dihadapi Peme- 
rintah dan dapat langsung mengganggu kerdja-sama  PNI — 

Ini berarti, bahwa baik PNI 
maupun Masjumj wadjib ber- 
sama2 berusaha menghindarkan 

diri dari pelanggaran2 terhadap 
kepentingan pokok masing2 pi- 
hak dan bersama2 pula mentjari 
titik2 pertemuan jang memung- 
kinkan kerdja-sama jang seka- 
rang sangat diperlukan itu. 

Tak perlu tegang 
karena soal. Mos- 
kow. 

Berbitjara tentang kemungki- 
nan2 timbulnja perpetjahan an- 
tara PNT dengan Masjumi ka- 
rena soal pembukaan hubungan 
Giplomatik dengan USSR, Ki S. 
Mangunsarkoro . mengingatkan 
kita pada pendirian Masjumi 
jang tidak prinsipil menolak hu- 

bungan diplomatik itu, sehing- 
ga soal tersebut tidaklah perlu 
menimbulkan ketegangan dan 
menghalangi kerdja-sama selan- 

“djutnja, ia 
Waktu hingga 'achir tahun ini 

seperti dikehendaki oleh usul 
mosi Rondonuwu jang oleh PNI 

akan disokong itu adalah tjukup 
lama, dan kalau kita suka objek. 
tif memandang keadaan seka- 

rang, bahkan hubungan diploma. 
tik itu sekarang djuga terasa   

  

sekali perlunja, demikian Ki S. 
Mangunsarkoro jang dalam hu- 
bungan ini mengatakan, bahwa 
masih belum adanja perwakilan 
negara kita di Moskow itu tidak 
memungkinkan kita untuk setja. 
ra benar menganalisir kemung- 
kinan2 serta perkembangan2 po- 
litik di Moskow setelah mening- 
galnja Stalin dan adanja pero- 
bahan pimpinan negara USSR 
sekarang, 5 

Ki S. Mangunsarkoro jg nam- 
pak sangat kesal melihat kenja- 
taan belum djuga dibukanja per- 
wakilan “ R.I, di Moskow lebih 
djauh mengemukakan besarnja 
konsessi jang terpaksa diberikan 
oleh PNI, jaitu tidak memaksa- 
kan pembukaan hubungan di- 
plomatik RI-USSR sekarang 
djuga, satu-dan-lain untuk dapat 
mempertaharikan  kerdja-sama 
PNI — Masjumi jang sekarang 
masih diperlukan itu. 

Dalam hubungan ini Ki S. Ma 
ngunsarkoro membantah kebe- 
naran beritaZ seolah-olah antara 
PNI dengan Masjumi sudah ada 
sagreement” pada waktu pem- 
bentukan kabinet "untuk tidak 
mengusik2 soal pembukaan hu- 
bungan diplomatik dgn, USSR 
tersebut, dan Ketua Umum PNL 
Sidik Djojosukarto jang duduk 
disamping kita bahkan menam- 
bahkan, bahwa, ,,agreement” se- 
matjam itu tidaklah mungkin 
dibikin oleh seseorang marha- 

pekerdjaan darurat istimewa itu 
untuk mengatasi pengangguran 
dipeloksok2 jang djuga memin- 

ta perhatian jang tidak sedikit. 
Pada umumnja para pengang- 

gur dipeloksok2 itu akibat dari 
kurangnja pekerdjaan pertanian 
atau hal2 jang berhubungan de- 
ngan itu, karena pertanian si- 
fatnja tidak setiap waktu harus 
dikerdjakan, tetapi tergantung 
kepada musimnja. 

kerdjaan, maka buruh tani. da- 
pat bekerdja djuga dengan ada- 
nja pelaksanaan pekerdjaan da- 
rurat istimewa itu, seperti mem. 
buat bendungan air, pengairan 
sawah, membuat atau memper- 
baiki djalan2 desa, jaitu peker- 
djaan2 jang bersifat pembangu- 
nan tetapi jang merupakan bu- 
kan kompetensi dari instansi2 
pemerintah jang sudah ada. 

Belum tentu permintaan 
terpenuhi semua. 

Walaupun Kantor Penempa- 

tan Tenaga telah merentjanakan 
objek2 pekerdjaan se-effectief2- 
nja dengan biaja seringan2-nja, 
jaitu Rp.200.000.—, KPT Jogja- 
karta tidak optimistis bahwa 
permintaan jang diadjukan 'itu 
akan dipenuhi seluruhnja - oleh 
Kementerian Perburuhan, me- 

| ngingat sekarang ini ada peng- 
hematan setjara besar-besaran 
dalam pengeluaran keuangan 
hegara. 

Tetapi djika beaja itu keluar 
walaupun hanja sebagian ketjil 
sadja, sudah dapat menolong 
sebagian penganggur di Daerah 
Jogjakarta, 

Seperti pernah kita kabarkan, 
pekerdjaan darurat2 istimewa 
jang direntjanakan oleh Kemen- 
terian Perburuhan itu tidak chu. 
Sus untuk Daerah Jogjakarta, 
tetapi untuk. seluruh Indonesia 
jang maksudnja untuk mengu- 
rangi kaum penganggur jang 
sering mengakibatkan pelbagai 
hal2 jang tidak di-inginkan, 

  

3 TJALON PENGGANTI 
| LIE 
Dewan Keamanan, dalam si- 

dangnja selama 3 djam kemarin 
malam telah memilih pengganti 
Sekdjen PBB Trivge Lie. 
Wartawan BBC melaporkan, 

bahwa 3 tjalon pengganti Trive 
Lie telah dimadjukan. Amerika 
mengusulkan Djenderai Romulo 
dari Pilipina, Sovjet Rusis, me- 
madjuka tjalonnja Menteri DN, 
Polandia  Stanislav Skrezewshi 
dan Denemarkan mengusulkan 
Menteri LN Canada Lester Pe- 
arson. 

Dilaporkan selandjutnja, bah- 
Wa sama sekali tidak harapan 
tjalon Rusia, akar dipilih, Dari 

kedua tjalon jang masih 'besai 
kemungkinan Pearson Menteri 
LN Canada akan memperoleh 
suara terbanjak. — BBC,    
x Baru sadja Wurtawan, masuki 
kedalam kamar  kerdja K.R.T. 
Notojudo jang kemarin kembali 
-dari Djakarta untuk urus persa- 
lisihan perkara kantor perburu, 

han di Jogjakarta, beliau tarus 

berkata: , Saja belum bisa mem 
beri Iketerangam, sebab belum 
memberi IAPOTAM” 2...» « « « Mun 
beliau mentjeritakan tentiiig se   enis jang manapun djuga,. — 

(Sin Min). 
gala sesuatu jang telah dikers. 
djakannja dj Djakarta, 

Pada waktu2 jang krisis pe- ' 

7 
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ya 

i u ta 
diri ada-bi ja 

Ha 2 

Fx 

'.hal2 dari kedua 

- MEDAN — GIA itetah mem 
buka perhubungan " : 
ra Medan dan Kuts 
Biang Bintang ubingu pang- 
kalan narik in. mi 

   

  

Tana sibuk 1 an 1 
'kitar akan dibub Ba 6 
taljon ,/Pagarrujung”.. Partai2 
itu meminta, agar “selain 'tech- 
nis pemerintah hendaknja me- 
mandang ajuga dari sudut psy- 
naa , 

BANG - — Kin 
Sebab telah dapat Benoa 
panitya Pena 
Negeri. Panitya t elah mengirim 
3 orang del Ag 
bernur Semper 'Selatan, Th 
memberi tahu tentang (pendirian : 

,panitya tersebut. 
SINGARAPJA — Baru? ini, 

di Singaradja (Bali) telah di- 
langsungkan upatjara 'pembu- 
kaan ,,Balai ' uan” jang 
mendapat sambutan hangat dari 

wakil2 instansi2 pemerintah dan 
perkumpulan2. 
PONTIANAK — . Direktur Ja- 

jasan Kopra Kalimantan Barat 
sdr. Luntungan .telah mengada- 
kan peresmian pemakaian ka- 
pal bermotor kepunjaan Jakop 
untuk “dipakai sepandjang pan- 
tai diwilajah tersebut. j 
MAKASSAR — Anggota pe- 

ngurus badan perdjuangan irian 
Papare, kemarin telah tiba di 
Makassar dari Djakarta. Ada- 
pun maksud kundjungannja ke- 
daerah ini ialah untuk .menin- 
djau dari dekat keadaan anak2 
Irian jang berada. dipelbagai: 
tempat diwilajah Indonesia di- 
valen Timur. 3 

    

  

DARI MEDJA Uda 
Pada tanggal 7-3 telah di- 

putuskan oleh medan Nege- 
ri Ten mendjatuhkan hu- 
kuman denda Rp. 750,— atau 

pedayara 15 hari terhadap pe- 
langgaran Pengendalian Harga 
tahun 1948 dari Ti. Kh. 8. 

'PERAMPOKAN MULAI 
LAGI? 

  

| Didaerah sekitar Kebon- 
Gjahe. 

. Untuk 'pertama kali, sedjak 
pihak kepolisian Medan berhasil 
menangkap 60 orang anggota 
gerombolar didaerah 'Brastagi- 
Kabandjahe, pada tgl. 5/3 jl. 
sebuah otobis kepunjaan ,,Per- 
satuan Motor Gunung” telah di. 
tahan dan “dirampok oleh 25 
orang pendjahat .di Karangan- 
bangapit, disekitar Kabandjahe. 
Demikian berita Publicrela- 

tions Kepolisian Sumatera Uta- 
ra jang terlambat diberikan ke- 
pada pers. Dikatakan bahwa 
dua dari gerombolan -pendjahat | 
itu bersendjatakan karabijn se- 
Gang seorang memakai pistol. 
Gerombolan itu setelah menje- 
top otobis kemudian mengambil: 
semua barang dari penumpang. 

. Kerugian penumpang2 ditaksir 
Pe Nan Ik. Ta TN Ant. 

  

     
    

     

mlahnja peladjar 
teng, Ialah dari satu djuta orang 

Laba Hate kang bahwa 
-peladjar itu akan berbentuk se- 
Naa lingkaran dan dikedua 
F 

  

  

( ap? peladjar tiap 

  

adalah telah sesuai dengan dju- 

raja diseluruh Dja- 

Bea dan tiap orang setahun- 

memberi 3 rupiah. : 

Residen Milono selandjutnja: 
perumahan: 

    

jalan akan dibangun 200 

La aan 'peladjar dan tiap rumah 
.dapat memuat 4 orang peladjar. 

“Ditengah2 lingkaran akan diba- 
ngun balai pertemuan, balai pe- 
ngobatan, kantor dan klinik. 
Adapun tempatnja masih akan 

ditentukan oleh kantor guper- 
nuran dulu. "Mungkin ditanah2 

partikelir jang telah dibeli oleh 
'| pemerintah, 

'Dinjatakan pula oleh Residen. 
bahwa Wwerletakan batu pertama 
dari. pembangunan perkampung- 
jan peladjar ini diharapkan pada 
tgl. 17 Agustus 1953 ini. Pada 
achirnja Residen mengatakan, 
tjepat tidaknja terlaksananja 
tjita2 ini adalah tergantung atas 
tanggung djawab peladjar sen- 
diri. — R. Smg. 

  

TENTANG PANGGILAN 
P.D. KSAD 

Terhadap Let. Kol. Su- 
weondo. 

Berhubung dengan tersiarnja 
berita, bahwa pimpinan tentera 
Saba Timur tolak permintaan 

1d. K.S.A.D. supaja Let. Kol. 
wondo, 'bekas wk. Panglima 

Div. Brawidjaja Djawa Timur 
“datang ke Djakarta untuk men 
Gjabat suatu djabatan “baru 
jang telah disediakan oleh pd. 
ES A.D. untuknja, Kepala Bi- 
ro Penerangan SUAD. me 
njampaikan ketenangan kepada 
pers, bahwa berdasarkan surat 

perintah pd. KSAD. 
21 Pebruari '53. No. : 98/Ksad/ 
Sp/33, memang diperintahkan 

Let. Kol. Suwondo pada tang- 
gal 24 Pebruari "53 menghadap 
pd K.S.LA.D di Djakarta. 

AD. menerangkan pula, bahwa 
dalam surat perintah tersebut 
tidak disebut2, bahwa diperin 
tahkannja Let. 'Kol. Suwondo ke 
Djakarta itu adalah untuk men 

Gjabat salah satu.djabatan. 

“ketera dokter -no. 22/Dkt./ 
53 tanggal 23-2 53) jang ditanda 
tangani oleh Major Dr Sukojo, 
Let. Kol. Suwondo masih Se- 
dang sakit, -maka Panglima T.T 

tah KSAD 

demikian bukanlah berarti bah- 
'Wa pimpinan tentera Djawa Ti-   A.D: Demikian keterangan itu. 

: — , Ant. 

Konperensi2 DPD Diabar : 

. Terima baik prinsip 

  

likwidasi Pamongpradja 
dan residen 

Apakah arti nkonperensi" itu ? 
EDUA rumusan: -konsepsi, jaitu (1) mengenai Likwidasi 
Pamongpradja Gan Residen dan (2) mengenai Chusus Likwi- 

dasi Resi den, - -oleh -konperensi DPD2 seluruh Djawa Barat 
telah diterima : 'baik dalam hal ,,prinsip-nja”, Selandjutnja di- 
bentuk sebuah panitia redaksi jang terdiri atas anggauta? da- 
ri DPD propinsi Djawa Barat DPD kotabesar Bandung dan 
DPD kabupaten Bandung, untuk menjusun konsepsi? itu seleng- 
kapnja. spasi es 5 "panitia - redaksi itu mendapat man- 
dat. penuh. 

Sesudah nanti lama 2 Jeng- 
kap itu selesai, “maka pafiitia 
redaksi tersebut @ 
paikannja kepada ,/Panitia 'Pe- 
nindjauan Kewadjiban dan Hak- 
kekuasaan Pamongpradja,, se- 
bagai suatu himpunan keinginan 

dari DPD2 seluruh Djawa Barat. 

Dapat djuga dikabarkan, bah- 
wa dalam. konperensi itu djuga 

konsepsi “tsb. 
jang mendapat sedikit peruba- 
han jaitu mengenai Peta HaPah: 

pelaksanaan dengan L ng2 
Darurat dan mengenai waktu 8 
bulan. Hal ini harus mendjadi 
tersebut” dari ea “Pokok Na 22. Selandjutnja di- . Na i 

sebut se B F terangkannja djuga, bahwa da- | TRAGEDIE..... et 

ta ik. lam bestuur beleidnja, DPD pro | Seorang Kepala"salah sa- : 

Lan Sea eta |3 han? dan mempersamakan lang- . 
kah2 untuk mengisi autonomi . 
ini. : Mengenai .konperensi DPD" 

. dan kedua konsepsi “tersebut: 
dikalangan sementara ARE AN 
DPD. dan orang2 pemeri 

“Jah timbul - 
apakah jang diartikan “dengan 
»konperensi” itu dan Manna 
status dan dasar si 

nja. Da komp 

    

    

  

menjam- 

  
       

   

AMNMUN jang di i 
. dalam konperensi Remiklan. i 
““gugatnja antara lain, bahwa | 
Peraturan Pemerintah No, 29 | 
siidah “dibektikan dalam Par tle- 

“men dan pelaksanaan Undang2 
“Pokok “No. 22 | 48 itu bean 
akan demokratis Kalau nanti | 

  

     sudah PT 

DPD 
@xe- 

'Sapei: Konperensi 
adalah Mera 

'Ikutif. 
Atas 'pertanjaan ada tidak 

adanja basis staatsrechtelijk dari 

: Kh 

| Peskampungan oladj 
D0 segera didir 

Beajanja tergantung para peladin” 
A TAS usaha Residen Milono, 

kini telah direntjanakan untuk membantu perk 
3 ar dalam kota besar Semarang jang akan n 

Ta-|  beaja Ik. Rp. 3.000-000,— jang didapat dari pengumpulan dari 
“bulannja 25 sen atau setahunnja tiga rupiah. 

diantara peladjar2 sen 

. membajar Sekaligus 8 rupiah. 
nlah 'sokongan sekian itu! 

tanggal 4 

kepada panglima T.T, V. supaja . 

Kepala Biro Penerangan aan 

Selandjutnja menurut saat ,hanja. soleh Presiden, diminta. su- 

V. belum dapat memenuhi perin 
tersebut. Dengan | 

mur menolak perintah pd. K.S- 

konperensi tersebut, maka Sa- 

pei, jaitu pengandjur konperensi 
(DPD tersebut dan penjusun ru- 
| musan kedua konsepsi itu, me- 

nerangkan, bahwa dasar staats- 
“rechtelijk dari 
'ada, jakni hak preventif dan re- 

pressif dari DPD propinsi dalam ' 
“hal mengawasi DPD dari badan2. 
autonoom bawahannja, sebagai 
usaha untuk mengintensiveer 
autonomi, menurut Undang2 

insi perlu menghimpunkan ba- 

“Tentang arti konperensi dite- 
rangkannja, 

'D ini adalah ,,konperensi exe | 
kutif dari pemerintah autonomi. 
Apa 

KARENA MEMUKUL 
.. PEREMPUAN 

  

. X00,—. 

(A. sebanjak 26 peti seharga 
“Rp. .1,248,— Hal jang membe- |, 
ratkan ialah, Bahwa mereka te-' | 
'Iah memberikan perlawanan ke- 

telah mentjuri | 
botol kosong dari gudang DK. Y 

konperensi itu 

bahwa 'konperensi . 

A1 Sebrang Arab ,jang dipersa- |“ 
: lahkan memukul seorang perem'|' 
I-puan Indonesia oleh Pengadilan |' 
Negeri Surabaja telah. BPA 

NX). Sepuluh orang masing2 din. & 
uh kum pendjara 2 tahun karena |, 

t dipersalahkan 

  tika hendak ditangkap oleh jang: : 
en -— Ant, 

  

ai ada jang menang Kana 

upatjara 

'antara lain2 dihadiri oleh Overs- | 

| Missi Militer Belanda dan Over-: 

“san Stadion, untuk membitjara- 

| hall jang akan 

|” Sebagaimana diketahui, oleh 

'nakan “akan didirikan suatu 

   

      

pelopor Jajasah 17 Kesra S 
yungan 
rlukan | 28 

“ 

| Ker ADMIN 
  

- Tjukup dengan tenaga In- 
. donesia. 

Tanggal 10 - 3 di Bandung: 
untuk kedua kalinja diadakan 

penutupan Sekolah 
Perwira Administrasi Militer, 

te Bustomi wk. KSAD, wakil2 

ste Sahiridjan direktur Pusat 
Pendidikan Perwira Angkatan ' 
Darat serta wakil2 pemerintah 

sipil. 
Dengan penutupan jang kedua 

kali ini telah lulus dari SPAM 
ini 21 orang, jaitu 8 orang dari 
angkatan pertama dan 13 orang 
dari angkatan kedua. 

Menurut. Overste Bustomi, 
»Setjara diam? tapi teratur dan 
tidak berhenti, dikalangan Ang- 
katan Darat dilakukan pemba- 
ngunan dan penjempurnaan”. 
“Tentang Sekolah Perwira Ad- 

ministrasi Militer ini didapat 
keterangan, bahwa maksudnja 

tenaga? instruktur untuk uru- 
san administrasi militer dikala- 
ngan bangsa Indonesia sendiri. 

Setamat mereka dari sekolah, 
mereka ditempat kan diberbagai 
teritorium dan dengan demikian 
tenaga2 instruktur dari MMB 
berangsur - angsur akan dita- 
rik dan diganti oleh bangsa In- 
donesia, — Ant. ' 

  

. SPORTHALL DI DJA- 
KARTA : 

Disetudjui Presiden Su- 
karno. 

: Telah menghadap Presiden Su 
karno diistana Merdeka, baru2 
ini Maladj Sekretaris dari Jaja- 

kan rentjana pembikinan suatu 
sporthall di Medan Merdeka. 
Dalam pertemuan itu Maladi te 
lah memperlihatkan Presiden 
schema dari sporthall jang akan 
didirikan nanti Ian dibuat oleh 
Air Chamar & Co. di Djakarta. 

Presiden dalam pembitjaraan 
dengan Maladi itn menjatakan 
dapat menjetudjui pendirian 
sporthail di Medan Merdeka itu: 

paja bentuk “depan dari 'sport- 
didirikan nanti 

pantas dilihat oleh umum. 

Jajasan Stadion Ikada direntja- 

sporhall “dengan ukuran 50 X 

30 M didekat gelanggang tenis 
Ikada, di Medan Merdeka, jang 

dapat memberikan tempat pada 
kira2 3000 Kan Ant. 

LATJUBA T TIBA DI 
DJAKARTA 

Telah tiba di Djakarta dari 
Karachi kuasa-usaha Indonesia 
di Pakistan Latjuba. Kemarin 
ia telah menemui Pimpinan Ke- 
menterian Luar Negeri. Walau- 

| Ta 
“ ANGGAUTA SERIKAT 

dilan Negeri di Medan 11 orang 

anggauta Serikat Buruh Ekspe- 

disi jang bekerdja 
|haan Ekspedisi 8 

| Forwarding Agent (UFA). 

. dikatakan mereka sebagaj ,,sta- 
: | kingibrekers”. Diantara itu, se- 

| orang idiantaranja dituduh pula 

| Buruh? ' 

Ifa, berhubung tuntuta k 
 STRASI MILITER “ : t Tombol 

oleh pengusaha. 

Leativen dari pihak buruh jang 
Ma aa selama pemogo- 
kan 'berlangsung, 11 orang 

Darurat No. 

Ibernur Samadikun dengan para 

jang terutama ialah mendidik kg Oitetapkan Sbb. 

.| masuk daerah surplus tahun ini 

  

“BURUH 
| Dihadapkan depan 

ngadilan. Ti 

Ara kedepan Pen 25 

  

pada perusa-'| 
ionghoa Union 

“Buruh2 ini telah ditahan oleh 
berwadjib sedjak tanggal | 

ii Nestapa jang lalu atas tu- 
:duhan mengaptjam buruh2 jang 

ina polisi. 
JEA ini telah mo- 

“sedjak 6 Pebruari jang la 

mengenai upah lembur ditolak 

“Menurut keteraingan jang di- 

buruh ni telah dilepaskan oleh 
madjikan sebagai ganti mereka, 
UFA memasukkan 'buruh2 lain 
bekerdja, hal mana adalah ber- 
tentangan dengan isi Undang2 

16. — Ant. 

MADURA DAN PATJITAN 
Bebas lagi dari pembelian 
padi Pemerintah Djawa 

Timur, 

. Daerah Madura dan Patjitan 

dalam tahun ini dibebaskan lagi 
dalam pembelian padi pemerin- 

tah di Djawa Timur, karena | 

termasuk “daerah jang sangat 
minus. Adapun pembehan padi 
dalam daerah2 lainnja menurut 
putusan konperensi antara Gu- 

bupati jang diadakan 3 kali ber- 

7 Kabupaten jang tergolong 

mendapat bagian beli 247.000 
ton, 10 kabupaten jang diang- 
gap setengah surplus 127.000 

ton dan daerah jang termasuk 
minus 25.000 ton. — Ant.   

  

& 'Mangunsarkoro: 
Pe TE ee an 

 Pengatjauan Di    | kh sesu- 

dah ada protes Isa Anshary cs 
PNI tidak anti Komunis 

l 
pun Mr. 

NTERPIU ,,Sin Po” dgn Wakil ketua D.P.P. P.N.I. S. Ma- 
ngunsarkoro bertalian deng an andjuran? Dr. Sukiman mau- 

Jusuf Wibisono dari Masjumj iewat pers, supaja peme- 
rintah mendjalankan politik jang tegas kedalam negeri (jaitu 
tegas anti Komunis) menjatakan PNI tidak mungkin, menje- 

tudjui politik sematjam ita. Bagi Dr. 
politik PNI kedalam negeri masih kurang atau tidak 

Sukiman Cs. mungkin 
tegas, 

tapi bagi kami sendiri politik itu sudah tjukup tegas, demikian 
S. Mangunsarkoro jang kemudian mendjelaskan dasar2 politik 
PNI. 

Menurut S. Mangunsarkoro, 
marhaenisme jang mendjadi 
azas PNI sekali . kali tidak me- 
ngandung sifat anti komunisme 
hanja non komunis. Berbiijara 
soal aliran jang: tumbuh dalam 
masjarakat kita, S. Mangunsar- 
koro belum bersedia memberi- 

kan pemandangan jang luas 
mengenai aliran ,,Darul Islam”. 

Hanja ia mengatakan gerakan 
»Darul Islam” seperti didjalan- 
kan Kartosuwirjo cs adalah ge- 
rakan tidak sjah dan karenanja 

tidaklah pada tempatnja dibiar- 
kan berlangsung terus. 

Dalam hubungan ini S. Ma- 
ngunsarkoro mengkonstatir ke- 
pjataan bahwa gerakan penga- 

tjau oleh ,,Darul Islam” Karto- 
suwirjo itu dibanjak tempat 
mendjadi meningkat, djustru se- 
sudah timbulnja protes? jang di 
pelopori Kyai Isa Anshary Cs. 

terhadap pidato Presiden Su- 
karno di Amuntai beberapa wak 
tu jang lalu, jang memberi ke- 
san karena dengan  timbulnja 
protes2 tersebut maka pihak 
»Darul Islam Kartosuwirjo” me. 
rasa dapat ,,teman baru” untuk 
melawan R.L 

Soal pengatjauan dan gang- 
guan keamanan makin lama 
makin mendjadi2 ini, menurut 
Mangunsarkoro, hanja mungkin 

  

1 terima 

sal '3 KUU Pemilihan jang 

Usul amandemen Baharudilin 

tersebut ditanda tangari oleh 
Mr. Iwa Kusumasumantri (Pro- 
gressip), Siauw Giok Tjhan, 

Moh, Padang (Progressip), Kris. 
subanu (Progressip), Otto Ron- 
donuwu (Progressip), dan Ahem 
Erning Pradja (Buruh). 

Bunji rentjana fasal 3 dan 

usul2 amandemen itu sbb : 
Pasal III. ) 
Pemerintah dapat menentu- 

kan bahwa anggauta angkatan 
perang dan polisi dalam dinas 
'njata, berhubung dengan keada- 
an operasi, tidak boleh mendja- 
lankan hak pilihnja apabila pe- 
laksanaan hak pilih itu dapat 
mengganggu djalannja operasi”. 

Usul amandemen Sumartojo 
Cs jang diterima “pemerintan   pun diterangkannja bahwa kun- 

djungannja itu hanja suatu kun- 
djungan routine, tapi dapat di- 
duga bahwa ini adalah bertalian 
djuga dengan pemindahannja 
ke Irag nanti untuk mengetuai 
Perwakilan R. I. di Irag dan 
Iran. 
Sebagai diketahui Duta Indo- 

nesia di Irag Mr. Tirtawinata 
akan dipindahkan ke Karachi 
mendjadi Duta-Besar di- Pa- 
kistan. — Ant.- 

KURSUS MEKANISASI 
Penggilingan tebu rakjat. 

Di Tulungagung telah ditutup 
kursus mekanisasi penggilingan 
tebu rakjat jang pertama diada- 
kan di Indonesia. Kursus itu di- 
adakan dikebun pertjobaan Wo- 
noredjo (Tulungagung) dan di- 

  

selenggarakan oleh Djawatan 
Pertanian Rakjat. 

Kursus pertama ini diikuti 
oleh 3 orang pengawas, 12 orang 
mantri, “2 orang tjalon mantri 
dari Djawatan Pertanian Rakjat 
dan 9 orang partikelir, dan ber- 
langsung selama 3 minggu di- 
bawah pimpinan Soedarsoro,   
tidak 

  

tu Djawatan di Djawa Te- | 
ngah baru2 ini telah dianu- 
/gerahi seorang anak dam. 
isterinja jang baru. Dengan '| 

tersangka2 sesudah ' 
lahir baji itu, Kepsia D'4 | 
watan tadi melaporkan ke- 

pada jang berwadjib, hah: 
. Wa dia telah memakai vang 
Djawatan “untuk membeli- 

“kan barang2 keperluannja 
ikedua isterinja, Oleh jang 

berwadjib barang2 itu telah 
“dibeslag, Menurut perhitu- 
ngan,  barang2 jang dibe- ' 

“slag itu seharga Rp. 10.000, 
Kepala Djawatannja sen- 
“diri kini ditahan. Oleh 'ka- 
“rena itu isterinja jang ba- 
“Tu rupanja Merasa tersing- 
gung asaan dam kehor- 

kana, Untuk menghin- IK 
dari itu isterinja ini kini 
'pergi kelain tempat, sedang 
suami dan anaknja jang 
baru umur 1 bulan it di- 

  

  

Ibunji fasal 3 RUU 'sbb : 

Slamet dan F.V. Wolff. —- Ant. 4. 

untuk dirumuskan mendjadi ajai 
kedua dari fasal tersebut diatas 
berbunji sbb : 

»Pelaksanaan hak pilih bagi 

anggauta angkatan perang dan 
polisi dalam dinas njata, berhu- 
bung dengan keadaan operasi 
atau tugas biasa diluar tempat 
kedudukannja, diatur dalam per. 
aturan pemerintah”. 

Setelah  disetudjuinja - usul 
amandemen Baharuddin maka 

Pemerintah mengadakan 'ke- 
tentuan2 chusus untuk memung- 

'Kinkan penglaksanaan hak pilih 
oleh anggauta angkatan perang 
dan polisi jang pada hari dila- 
kukan pemungutan suara sedang 
dalam mendjalankan tugas ope- 

rasi atau tugas biasa diluar tern. 
pat kedudukannja dan apabila 
perlu dengan mengadakan pe- 
mungutan suara susulan dalam 

ajat I pasal ini diatur dalan 
peraturan pemerintah. — Ant. 

  

SEISMOGRAAF UNTUK 
PLAWANGAN 

Buatan Indonesia atas 

dasar Drs. de Neve.   
' mung berapi Bandung tgl. 11 jl 

“truck dan membawa 

| gunung berapi Bandung berda- 

4 Orang pegawai dinas gu- 

telah berangkat ke Jogja dgn 

sebuah 
seismograf jang akan dipasang 
digunung Plawangan jaitu tem- 
pat pos pendjagaan jang letak- | 

nja dibagian selatan dari gunung 
Merapi tak djauh dari Kali- 
urang. 

Seismograf itu bikinan Hare 

sarkan rentjana Drs, de Neve 
kepala dinas tersebut. -Keistime- 
waan seismograf ini ialah pesa- 
wat tersebut bisa mentjatat baik 
getaran jang horizontaal mau- 
pun getaran jang vertikaal. 
Sebagai diketahui pesawat2 

seismograf jang dulu didatang- 
kan “dari luar negeri hanja ber- 
isi satu cylinder jaitu jang men- 
tjatat getaran vertikaal sadja 
atau jang hanja mentjatat ge- 
taran horizontaal..sadja, 
Sampai sekarang dinas  gu- 

nung berapi Bandung telah mem 
buat lima pesawat seismograf 
model baru itu dan sudah dipa- 
sang untuk. tjatatan getaran2 
bumi jang “disebabkan gunung2 

me
h 

(Hak pilih anggota-anggota ang- 
katan perang dan polisi 

tak dikurangi 
Usul amahdemen Baharuddin di- 

Parlemen 
IDANG parlemen pleno terbuka dalam membitjarakan fa- 

mengatur hak memilih anggauta 

angkatan perang dan polisi jang sedang mengadakan tugas 
operasi atau tugas biasa diluar 
menjetudjui usul amandemen Baharuddin Cs jang pada pokok- 
nja menghendaki supaja hak memilih anggauta?2 angkatan pe- 
rang dan polisi itu tidak dikurangi dan kalau perlu diadakan 
pemungutan suara susulan Kanan djangka waktu sependek2nja. 

tempat kedudukannja telah 

Peta — 

PENGELUARAN BESI TUA 
HARUS DIBATASI 

Gubernur -Djawa Timur Sa- 

madikun, mengeluarkan im 
struksi kepada semua Residen, ' 
Bupati, Walikota ketjil dan 
besar dalam rajon ini. | 

Adapun isi Instruksi itu an 
tara lain ialah memberi petun- ' 

djuk kepada kepala2 daerah2 

sSupaja membatasi exbort besi 

tua dan logam keluar negeri. 
Hal ini disebabkan karena per- 

sediaan besi tua dan logam di 
Djatim makin menipis. Keada- 

an demikian itu'akan mengang- 
gu kehidupan pandai besi” 

didesa2 karena kekurangan ba. 
han2 ibesi tua. — Rsb. 

  

KESEHATAN BURUH DI 
PABERIK - PABERIK 

DISELIDIKI 
Dr, Evensen seorang ahli 
dari Norwegia berada di 

Bandung. 

Dr. HT. Evensen seorang 

daki LL.O. jang kini diperban- 

tukan kepada Kementeriam Per- 

buruhan bersama2 dengan pe- 
gawaj dari Kantor Keselama- 
tan Kerdja akan mengadakan 

pemeriksaan “dibeberapa pabe. 

rik didalam dam Sekitar Kota 

Bandung. 
Dr. E.T. Evensen adalah se- 

orang penasehat dari Kemente- 
rian Perburuhan urusan kese- 

hatan Norwegia jang sebagul 
seorang ahli dari L.L.O. berada 
di Indonesia untuk 6 'bulan la- 
manja. 

'Tugasnja selama di Indone- 
sia ialah mengadakan penjeli. 

dikan terhadap Kesenatan Kau 

buruh dipaberik, yaitu salan wa- 

tu tugas dari Kantor Keseta- 
matam Kerdja. 

Setetah 6 bulan nanti, ta akan 
meninggalkan Indonesia tapi 
menurut renfjana ia akan Keri- 

bali 
waktu 6 bulan. — Ant. 

DEWAN PEMUDA DI- 
LANTIK 

Tugasnja hanja memberi 
pertimbangan. 

dikan Masjarakat bagian Pe- 
muda akan dilantik ,,Dewan 
Pemuda” bertempat  digedung 
proklamasi Pegangsaan Timur 
Djakarta. Dewan Pemuda ter- 

sebut berstatus sebagai badan 
pertimbangan pemuda jang ber- 
tugas memberi pertimbangan2 
serta andjuran2 mengenai Soal 
kepemudaan serta tjara2 pelak- 
sanaan usahanja, 
Anggauta2nja sebagai perse- 

orangan. Dengan status dewan 
pemuda, bukan sebagai dewan 
perwakilan pemuda, maka ada- 
nja dewan tersebut tidak akan 
mengurangi hak2 pemuda guna 
menjampaikan pendapat 'usul2- 
nja kepada pemerintah, Demiki- 
an antara lain keterangan dari 
pihak Djawatan Pendidikan Ma-     tinggalkan. 

  

berapi. — Ant, 

  

.sjarakat, — Ant, 

  

  

'si Perhubungan Parlemen, 

lagi ke Indonesia “untuk 

l | kamtor2 pos diberbagai 

Hari ini oleh Djawatan Pendi- :   

diselesaikan dengan tindakan2 
planmatig, systimatis dan tegas. 

Para panglima TT. 
(minta penegasan 
Pemerintah tentang 

ADSL. 
Sementara itu diperoleh kete- 

rangan bahwa rapat panglima 
TT, baru? ini di Djakarta a.l. 
telah dirumuskan mendesak ke- 
pada pemerintah supaja sekali 
lagi pemerintah setjara tegas2 
menjatakan pengatjau? seperti 

»Darul Islam” dan sebagainja 
itu adalah musuh negara. ' 

Diambil tindakan? untuk me- 
| nginsjafkan kepada rakjat be- 

tapa pentingnja rakjat memban 
tu alat2 negara untuk meng- 
hantam gerombolan2 - bersen- 

djata itu. — Ant. 

DUTA AUSTRALIA 
BARU 

Telah tiba di Djakarta. 
Dari Canberra telah tiba ke- 

marin dulu di Tandjung Priok 
dengan kapal ,,Sydney” Charles 

  

Kevin untuk melakukan djaba- 
tannja pada kedutaan Australia 
di Djakarta sebagai duta jang 

mempunjai kekuasaan penuh. 
Waktu “di Canberra "Charles 

Kevin mendjabat pembantu se- 
kretaris pada kementerian luar 

negeri. Sebelum "perang itu ker- 
dja pada Komisariat Tinggi Aus. 
tralia di London dan kemudian 
djuga di India dimana selama 
tahun '48 Kevin mendjabat se- 
bagai acting Komisariat Tinggi. 
— Ant, 

Ir. DJUANDA DAN PRE- 
SIDEN DIREKTUR K.L.M. 

Kedua pihak berusaha de- 
katkan pendiriannja. 

Dalam waktu dimulaj pada 
hari Minggu tanggal 1 Maret 
s/d. Selasa tanggal 1 Maret 
jang baru lalu telah diadakan 
perundingan antara Menteri Per 
hubungan R.I. dengan Presiden 
Direktur K.L.M., mengenai ke- 
mungkinan perobahan2 kontrak 
antara Pemerintah R.I., K.LM. 
dan Garuda Indonesia Airways. 
Tentang pemindahan sepenuh 
nja dari pimpinan dan pertang- 
gungan Gjawab mengenai Garu- 

da belum terdapat persetudju- 
an. Kedua belah pihak masih 

berusaha “untuk mendekatkan 
pendiriannja masing2. 

Terhadap beberapa soal ten- 
tang pelaksanaan pekerdjaan 
ada terdapat persetudjuan. 
Dalam hubungan antara pi- 

hak2 jang bersangkutan sebu- 
gaimana 'berdjalan sampai se. 

karang, sementara inj tidak ada 
perobahan apa2. Demikian pe- 
ngumuman Kementerian Perhu- 
bungan. — Ant. 

KEMBAR TISA DI 
TJIREBON 

Seorang perempuan jang ber- 

diam  diketjamatan  Ardjowi- 

nagun kabupaten Tjirebon, telah 
melahirkan 3 orang baji jang 

warna kulitnja berlainan? satu 

sama lain, jakni merah, putih 
dan sawo mateng, Mereka itu di 
namakan Fatimah, Fatma dan 
Hajamah. — R.D, 

  

Tenjeberta- 

  

MINGGUAN BARU 
—. AKAN TERBIT 

DI JOGJA 

Dari kalangan anggauta2 P.- 

W.I. Kring Jogja telah'"dikan- 

dung maksud untuk menerbit- 

kan mingguan disamping ming- 

guan ,,Minggu Pagi”, Pesat” 

Madjalah jang akan diterbitkan 

di Jogja itu bersifat umum, nON- 

partai, hiburan dan diusahakan 

dapat dimengerti oleh setiap g0- 

longan serta lapisan masjarakat. 

" Persiapan2 kearah pelaksana- 
annja sudah berdjalan. Perlu di- 

terangkan, bahwa  madjalah 

mingguan itu bukanlah merupa- 
kan mingguan resmi dari P.W.I. 
Kring Jogja. 

KOPERASI ANGKUTAN 
BERMOTOR WATES 

BERDIRI 
Untuk  melantjarkan djalan- 

nia perdagangan daerah Kulon 

Progo dengan daerah2 sekitar. 

nja, baru2 ini telah dibentuk Ko 

perasi Angkutan Bermotor di 

Wates jang susunan pengurus- 

nja untuk sementara terdiri da- 

ri Sdr. Sandjono ketua, sdr. At- 

modihardjo wakil ketua, sdr. 
Hantowijono penulis, sdr, Pro- 

djokusumo bendahari dan pem- 

bantu sdr. Adisumarto. 

Koperasi tersebut akan me- 

njelenggarakan angkutan ber 

motor jang menghubung daerah 
Kulon Progo dengan daerah se- 

kitarnja, 

BETJAK2 DILARANG 
DEKAT PEMBER- 
HENTIAN BIS 

Dar kialangan kepolisian di 

Jogja diterima keterangan, bah- 

wa pada tgl. 10-3 malam jl telah 

terdjadi pertengkaran antara 

seorang pengemudi betjak dgn 

seorang anggauta Polisi Negara. 

Oleh anggauta Polisi tsb di- 

peringatkan Kepada para penge- 

HALAMAN 2. 

  

R.K. KLITREN LOR DAN 
' KORBAN BANDJIR - 

| Atas inisiatip Pengurus RK. 
Klitren Lor pada hari Minggu 
tgl. 8 Maret jl telah diadakan 

gerakan djimpitan beras "guna 

menolong para korban bandjir. 
Dari keinsjafan penduduk, 

maka hasil “djimpitan tersebut 

ada 108 Kg. 
Selandjutnja beras tadi pada 

tgl. 10 Maret telah diserahkan 
kepada Panitia Korban bandjir 

Atjeh di Djalan Merapi No, 2: 

MADJALAH GADJAH 
MADA ” 

Berhubung dengan telah. tiga 

tahun usia Madjalah Gadjah 

Mada, maka untuk memperinga- 

ti hari ulang tahunnja, oleh Pim 

pinan madjalah tersebuy akan 

| direntjanakan untuk mengada- 

kan suatu betrouwbaarheidsrit” 

untuk sepeda kumbang (brom- 

fiets) dan suatu Lea 

(undian berhadiah). 
Djarak jang akan ditempuh 

untuk sepeda Kumbang adalah 

Jogja - Klaten pulang pergi. ' 

Seluruh pendapatan dar ipada 

'sweepstake' akan diserahkan 

kepada Korban Bentjana Aam 

dinegara kita, 
Ba baan" Madjalah Gadjah 

Mada mempunjai pengharapan 

besar, bahwa chalajak ramai 

akan menaruh per hargan, ie 

sebesar2nja. 

BAHAJA ARTONA 
AKAN . DIBERAN- 
TAS BULAN INI 

Dari Djawatan Pertanian Rak 

jat daerah Istimewa Jogjakarta 

diperoleh keterangan bahwa 

sampai sekarang usaha2 untuk 

membrantas penjakit kelapa jg 

wudjudnja serangan dari Arto- 

na berdjalan sebagaimana .mes- 

tinja dan kira2 masih ada 170. 

000 pohon jang harus diberan- 

tas, kebanjakan didaerah Ban- 

tool. 
Menurut rentjana, mulaj tang 

gal 20 Maret jang akan datang 

'pembrantasan itu akan dipergi- 

at dengan menggunakan tjara2   mudi betjak djangan berkeliaran 

didjalan dekat pemberhentian 

bis di Lodji Ketjil. Semua pe- 

ngemudi betjak telah tunduk 

kepada peringatan, tapi tinggal 

seorang jang membandel, demi- 

kian keterangan pihak kepolisi- 

an di Jogja. 
Serenta diperingatkan 'ber- 

ulang kali dan disuruh pergi ma- 

ka pengemudi betjak tsb mela- 
wan, Timbullah pertikaian anta- 

ra anggauta Polisi dengan bebe- 

rapa pengemudi betjak jang da- 
tang menolong kawannja. Sete- 
lah,Polisi melepaskan tembakan 
peringatan mereka lari semua. 
Dan pengemudi betjak jang me- 

lawan djadi urusan polisi. 

|SS.D.K, DJATIM ADA- 
("KAN KONPERENSI 

Darj kaiangan P.B:S.S. Djaw. 
Koperasi di Jogja diterima Ke- 

terangan, bahwa muiaj tanggal 
21-3 jang akan datang di Lya- 

wa Timur akan diadakan konpe 

rensi seluruh tjabangnja. 

Sementara itu seorang ang- 
gauita PBSSDK akan menga- 
dakan penindjauan ke Djawa 

Timur perlu mempererat hub- 

ngan dengan tjabang2nja. dida 

erah tersebut dan djuga di. Ma 

dura. 

LULUS UDJIAN GAMA 
Lulus udjian Propaedeuse pa- 

da Fakultit Sastera, Pedagogik 

dan Filsafat U.N. Gadjah Mada 

pada tanggal 2 dan 9 Maret jg 
lalu. Djurusan Pedagogik : Sdr. 
Srj Ati Soepadio, dan Soemijati 

Adisasmita. 
Djurusan  Sastera Timur 

sdr2. Panutj Hadimurti dan Moh 

Ramlan. 

  
  
  

Anggaran biaja utk PTT 
supaja dinaikkan 

S B. Postel minta supaja kedudukan 

Kantor2 Pos diperhatikan 

ENURUT berita, Pengurus Besar 

enteri Perhubungan. kan surat kepada 

'Postel, telah disampai- 

Surat tersebut dimaksudkan supaja Menteri Perhubungan mem. 

perhatikan kemadjuan dari Kantor? PTT dari mulai kantor pos 

pembantu hingga kantor? pos besar, berhubung dengan akan di 

bitjarakannja anggaran belandja negara tahun 1953. 

Salinan dari surat itu disam- 
paikan antara lain kepada Sek- 

de- 

ngan maksud agar supaja ang- 
garan belandja Bagian I. BW 
PTT dapat dinaikkan sedikit2- 
nja 207 untuk kepentingan ma- 

sjarakat. Demikian djuga  de-' 
ngan maksud jang sama telah 
dikirimkan kepada Seksi Keu- 
angan dan Seksi Perburuhan di 
Parlemen. 

Dalam surat itu dikemukakan 

djuga hasil penjelidikan Serikat 
Buruh tersebut tentang keadaan 

tempat 

di Indonesia dewasa ini dengan 
pengharapan supaja 
kelasnja dinaikkan “berhubung ' 
dengan bertambahnja kesibu- | 
kan2 jang Harus dilajani. 

  

KEADAAN BANJAK- 
NJA HUDJAN 

Menurut kepala Djawatan 
Meteorologi dan Geofisik, Prof. 
Dr. F.H, Schmidt, ramalan un- 

tuk sementara 
daan 'banjaknja 
akan turun dalam bulan2 April, 
Mei dan Djuni 
Minahasa, Sulawesi sebelah ba- 
rat-daja dan Kalimantan Sela- 
tan adalah sbb. daerah Minaha- 
Sa akan agak lebih dari biasa 
Sulawesi barat-daja biasa: 

mantan Selatan biasa, — Ant, 

mengenai kea- 
hudjan jang 

1953 didaerah 

Kali- 

tingkat- 

Ant. ' 

  

POLISI MELAKUKAN 
PENGANIAJAAN 

Didjatuhi “hukuman 
pendjara. 

Dengan perhatian besar se- 

“kali terutama dari golongan Ti- 
onghoa, Pengadilan Negeri Su- 
rabaja, diketuai Mr, Oei Pek 

' Hong telah mendjatuhkan  hu- 
(kuman pendjara atas diri Pem- 

bantu Inspektur. Soetikno sela- 

-mu 4 bulan, Komandan Polisi 

Ong Sien Jos, agen  Soedirdja 

dan agen H.F. Heyman masing? 

8 bulan. 
4 Orang polisi tersebut dalam 

bulan April tahun jang lalu pe- 

|san makanan disebuah rumah- 

makan milik Tjoa Kiem Swan. 
Pada saat itu jang ada dirumaf- 
makan tersebut Tjoa Ting Tjoe 
anak pemilik rumah-makan itu 

jang menanjakan, apakah tuan? 

jang pesan akan bajar atau  ti- 

dak. Pertanjaan ini dianggap 
penghinaan. Achirnja Tjoa Ki- 

em Swan jang kemudian datang 
dan minta maaf akan perbuatan 

ahaknja itu diangkut keseksi po- 
Fisi, Disalah satu kamar seksi itu 

TKS tlh dipukuli disuruh minum 

dan penjemprotan obat-obatan 

| jang istimewa. 

PERLU TAMBAHNJA 
SEBUAH PABERIK 
YS LAGI DIKOTA 

Kalangan jang mengetahui .pa 
da pemerintahan kotapradja Jo- 
gjakarta menerangkan, bahwa 
karena terasa sekali kurangnja 
ys setiap hari untuk kepen- 

tingan penduduk, rentjana pen- 
dirian paberik ys kini diperha- 

tikan lagi dan sudah ditangan 
seksi jang bersangkutan pada 
DIPR Kotapradja. 
Kemungkinan ada, bahwa pe- 

rusahaan itu nantinja merupa- 
kan gemengd bedijf atau Gari 

'milik peinerintah: kota. “Seluruh- 
nja, karena akan dipergunakan 
djuga untuk sumber keuangan. 

Sementara itu dinjatakan, 
bahwa keperluan penduduk se- 
tiap harinja untuk ys sadja ti- 

dak kurang dari 25 ton. Seka- 
rang ini 2 paberik ys jang su- 
dah ada setiap harinja masing2 
hanja dapat menghasilkan 6 ton 
ys, djadi semuanja 12 ton Ke- 
kurangan kira2 15 ton diharep- 

kan paberik ys jang direntjaha- 
kan jtu dapat mengatasi. Tn 
kian kalangan tersebut. Ba 

3 SISWA LULUS 8 IL 
ASRI : 

Dalam udjian idjazah B II Se- 
ni Rupa bag. Menggambar dari 
ASRI Jogja jang R5 
ru2 ini jang telah lulus 2 
Sukarman, Sutrisno dan Suba- 
gijo. Seorang lagi masih dalam 
pertimbangan. ' 5 

PENTING BAGI KAdiM 
PEDAGANG” 

Djawatan K.P.P.K. Daerah Is- 
timewa Jogja mengandjurkan 

kepada kaum pengusaha dagang 
dan produksi, supaja memenuhi 
peraturan2 Perekonomian jang 
berlaku dewasa 'ini lebih2 
mengenai penetapan harga. | 
Kantor Perdagangan" “Dalam 

Negeri Djetis 45 selalu Siap'se- 
dia memberikan pendjelasan? jg 
bersifat detail kepada mereka 

jang. membutuhkannja, 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA. 1 ni 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara" '“ 

Segenap Buruh 
IMOCO Jogjakarta Rp. 94,50 

      

  

    

  

  

Keluarga Kantor 

Penerangan Agama s 
Dak Jogjakarta “',, 78,60 

Rp. 178,10 
Djumlah kemarin 1, 6651,33 

, hingga hari ini Rp:6824,43 

  

Tontonan malam ini 
WETAN BMTENG: , Selamat 

berdjoang Masku”, R. Soe- 
karno, Netty Berawaty: 

INDRA : ,Bud Abbott & Lou 
Castella Meet The Invisible 
'Man”, : 

SOBOHARSONO : "Story of Ro. 
hin Hood”, Richard 'Todd, 
Joan Rice, h 

SENI SONO: ,,Homicide”, “Ro- 
bert Douglas, Helan West- 
cott. # 

LUXOR: .,/The Green Glove", 
Glenn Ford, Geraldine   bensin, kemudian dipaksa me- 

manggil anaknja. Anaknja jang 
datang djuga telah mengalami   pakeilan2, Teneah malam mero- ' 

ka disuruh pulang, — Alit, l 

Brooks. 

MURBA : , Hung Fen Tan” 
film Tiongkok, 

RAHAJU: .,I Walk “Alone”, 
Burt 'Lancaster, Lizdbeth 
Scott. 

REX: "No Man of Her Own", 
Barbara Stanwyck, John 

Lurd, 2 

 



    

      

  

      

              

NN Surakarta, S idi 
Ba berdjumlah h arkata, Sta 
“piah satu bulan terhitung mu 

lai bulan Djuli tahun jang 12 
jumlah Sekolah Rakjat Ca: 

  

   

  

     

    

  | Giantaranja 13 buah berada di- 
| @aerah kota sedang laianja ber- 
ada man Buat Aa Karesi- 

rn 

    

“Disuka oten Pusat 

Dari 5 Push “Latihan Kerdja 
“Kanips Penempatan Tenaga Su- 

| yakarta 2 didapat “keterangan, | 
“bahwa “kini Pusat Latihan tar, En $     

  

     
  

Puan F 

"itu mode vak, meubel dan ba- 
ngun-bangunan. Kursus terse- 

. put masing2 mempunjai 30 | 

lendjuitnja “Pusat Latihan 
tenanejan ah merentjanakan un- 

    

getuk: membuka 16 matjam vak 

“ bangun gedung2 1 

- ingatakan 
Gap 

lagi jang tinggal “menunggu 
Sekian Berhubung 

engan rentjana tersebut maka 
akan dikirim guru? dan inspek- 
tur? untuk memperdalam. penge. 
tahuan jang dibutuhkan. 

' Selai “dari pada itu djuga te- 
Jah" me tjanakan untuk mem- 

baru dengan 

   

"“biaja Lk. 750.000 rupiah, Perlu 
 Giketahti, bahwa mutu peladja- 
|ran dan lamanja Waktu beladjar: 
''Kini telah disempurnakan dari 
pada waktu jang sudah2. . RS. 
  

  

SENSOR FILM 
Kerap kali membatja didalam 

'dvertansis jang disdakan oleh 
Direksi2 Bioscoop, gung membe- 
ritahukan bhw. adanja film : ja. 
hendak diputarnja, mitsalnja fi- 
ja barat, film Pan Male Malaya, dari 
, atau fm Tionghwa. 

Hanja disini saja hendak me- 
tentang adanja Jilm 

noghwa, sebagaimana sering 
| membatja dalam  advertensi, 
“maupun sering menjatakan me- 
.. Nonton pula, tetapi Gjarang ter- 

didalam Jim tersebut, Sana 
teks Indonesia. hingga ta” da- 

"pat dimengerti oleh publik 
umum terutama orang2 Pe 

.-sia. 
ya sanga teks tsb, tar 

  

orang “T- 
“onghwa. Pada hat Seharusnja 
2 "bangsa kita sendiri djuga me- 
| merlukan sifat2, dasar? adanja 

g. Ti Warkeratnja, 

film2 Tionghwa jg diputar dim. 
Negeri Indonesia, karena kita 
harus dapat mengetahui, isi da- 

. 
“RR, GUNARTO. 

  

      
    

   

    

   
    

  

s subsidi ter 
sebut seluruhnja ada 19 'buah K 

kursus Tagi ja- 

Pp Ml. DA AN BENTUANA 
5 Dengan bantuannja Pengusa- 
ha Bioscoop RIO di Klaten, ma- 

| ka P.M.I. Tjabang Klaten teiah 
. | dapat: mengumpulkan uang UN- | 

| ruk KORBAN BENTJANA 
ALAM: sampai tg: 11 Maret 

      

ibu tudju ratus lima puluh 
satu 30/100 upijah). ten KET I 

36000 P PENDUDUK BER- 
“ PENJAKIT MATA 

Tolak kabar, bahwa selama 
tahun jang lalu Djawatan Kese- 
atan Kota Besar Surakarta te- 

lah dapat mengadakan pemerik- 
saan penjakit mata di Sekolah2 
| Rakjat jang meliputi djumlah 

orang murid. Diantara 
djumlah tersebut terdapat 30277 
orang berpenjakit trocoom, 6278 
berpenjakit mata lainnja sedang 
jang 24822 orang terdapat tidak 

berpenjakit sama sekali. Dari 
djumlah tersebut telah dapat 
disembuhkan kembali sebanjak 
2525 orang dari -penjakit tra- 
coom dan 2521 dari penjakit 
mata lainnja, jang 31509 orang 
jang belum sembuh masih te- 
rus dalam perawatan. — RS. 

PENGURUS BARU -PAR- 
TAI KATHOLIK 

Tjabang Surakarta, 

Dalam 'rapat tahunan Partai 
Katholiek Tjabang Surakarta 
baru2 ini antara Iain telah di- 
susun Pengurus Baru Partai 

Katholiek Tjabang Surakarta 
sbb. 
Ketua : G. Durtat 
WklI ketua: Wignjosumartono 

Penulis I :Sukarno 
| Penulis H : zokosarwono 
Bendahara 1 : Sunary. 
Bendahara II : Kardono. 
Anggota2: Kwin Dhiam Hwat, 

Nj. Purwoatmodjo, Nj. Sukamdi, 

Sastrosuwarn6c dan Darmowi. 
joto. (Kor): 23 

3 ORANG MENINGGAL 
KARENA MAKAN 

KASPE? 
Berita dari Purwantoro me- 

ngabarkan bahwa 'baru2 ini di 
“desa Klepu, Kalurahan Gon- 
dang, Ketjamatan Purwantoro, 
3. telah meninggal dunia 
'akibat memakan kaspe. 
“Pada hari pertama anaknja 
jang bernama Sarino, umur 12 
tahun dan Kamin umur 10 tahun 
setelah makan ketela jang dire- 
bus, meninggal dunia dengan 
mendadak. Kedjadian ini disu- 
sul oleh Sopawiro, orang tuanja 
anak2 tsb. setelah menderita 

  

  

| sakit karena kaspe “djuga, 3 
Oleh fihak jang berwadjib te- . 

lah adakan pemeriksaan, “ni 

MEA LA TE 
TEMANGGUNG 
PELANTIKAN PANITYA 

  

ai 

Bertempat dipendopo kabupa. 

ten Temanggung, pada hari Se- 
lasa jang lalu telah dilangsung-   

  

  

“plop ” Sajembara”, 

Keterangan djangan lebih 

f 
Keterangan : 

san... 

    

'KEDAULATAN RAKJAT” | 
a3 | Djangan kirimkan satu persatu gambar & keterangan- 

- nja, tapi sekaligus 10 bidji. Paling lambat tebakan sudah 
| sampai tanggal 26 Maret j.a.d., dibubuhi disudut atas am- ' 

Djumlah hadiah Rp. 1.500,—, 

NN sudah kita muat, — Red.). 

#evevennannananananan 

#enenungunnngnnananaarana 

50 perkataan. (Sjarat2 jang 

se nananannaan skanenunuenanenan nanas e Kanaan 

sancananananunnenanganann ganas na aan sennanankanenean aa aun yana aan 

£ 5 at #enenenntangaunaganaasasaaananana menatanann enakan nanas anna 
4 

Sesabenennanas en nana ata sure ennena benar aena kana ena nas anaan 

"ear enanrennak kananku ana nana naa kanan a Menuai 
po 

  

538 sedjumlah Rp. “151,30 (Se- | 

“djelaskan 

PON Ill TEMANGGUNG | 

       

       

       

    

     

      

N ke III kabupaten Te- 
manggung, dengan Mag oleh 
bupati T g R. Sumar- 
sono dan pelbagai pediabat “ke. 
pala djawatan setempat. 

Pelantikan dilakukan oleh Ma 
jor EA MG selaku wakil ke- 
tua PON ITI Daerah Kedu. 
Sesudah pto dari bagi- 

an Penerangan-PON Kedu men- 

  

PON Djawa Tengah pada tang- 
gal 1 Maret “di. Jogja, ke 
mudian upatjara pelantikan di- 
landjutkan dengan pertemuan 
Panitya PON bagian technik, : 

Susunan  panityg PON Te- 
manggung “diketuai Tjokrowar- 
dojo dan wakilnja Kowijum Pra | 
wirowinoto. 2 KEKUIBN. 

MAGELANG 

BEBERAPA PEGAWAI 
. BERMAIN DJUDI 

Dirumah seorang 
pegawai tinggi ? 

Penggerebegan telah dilaku- 

Kepolisian Negara Magelang 
terhadap rumah salah seorang 
pegawai tinggi, sesudah fihak 

Kepolisian mendapat laporan 
bahwa dirumah pegawai tersebut 
pada malam hari itu diadakan 
permainan rolet, demikian beri- 
ta terlambat dari wartawan KR 
jang memperoleh keterangan itu 
dari kalangan resmi di Mage- 
lang. 

Penggerebegan jang dilaku- 
kan pada sekira djam 17,00 pe- 
tang itu, hanja berhasil mem- 
proses verbal sedjumlah lebih 
kurang 9 orang, sebagian Tiong- 
hwa dan sebagian lagi pegawai 
Civiel, sedang menurut kalangan 

resmi itu, Maka Pegawai Tinggi 
jang rumahnja Waktu itu digu- 
nakan untuk mendjalankan per- 
mainan itu, katanja sedang per- 

Menurut angka jang pasti, 

maka djumlah Tionghwanja ada 
T orang, sedang pegawainja ada 
2. Waktu dilakukan penggerebe- 

gan itu, mereka sedang bermain 
kartu besar (per). Kartu2 main 
dan sedjumlah uang telah dibes- 

lah oleh fihak Polisi. 
Menurut kesan kalangan Ke- 

polisian, penggerebegan itu di- 
lakukan ,,te vroeg” karena Yo- 

let itu menurut penjelidikan, 

baru akan dilakukan sekira djam 
22.00 malam. 

Mereka. tersebut, inclucief Pe- 

gawai Tinggi jg ketempatan ma- 
in itu, kini sedang dalam pengu- 

sutan. 
Chabarnja salah seorang dian- 

tara ketiga pegawai itu, per- 
nah djuga mendjadi urusan po- 

lisi di Jogja, waktu - dia turut 
tadu djago di 

batu Jai, — Kon, 

BEBERAPA “KEPUTUSAN 
SOBSI MAGELANG 
KONGGRES jang pertama 

dari Tjabang SOBSI Magelang 
jang berlangsung di Magelang 
dari tg. 6-s/d 8 Maret '53, jang 
dikundjungi oleh Ik. 43 utusan 

- Organisasj basis jang mewakili 
2093 anggauta, telah mengesah- 

Tjabang SOBSI Magelang, ter- 
Giri atas 17 anggota. 
Nama2 anggota Dewan terse- 

but adalah, Saudara2: Iskandar, 
Sungartio. -A. Sudarnadi, Triha- 
koso..K. Mangunpawiro, Sastro- 
sugito, Wirjosudarmo, Sastrose- 
pi, Slamet C, Darmoatmodjo, 
Surojo, Suhardi, Padmosukarto, 

| Sutomo, Mustari, Sugiarto dan 

|.Sumarno-B. —(Kor). 

| PURWOKERIO 

  

KROJA — PLAN DAN 
— TADJUM —PLAN 

Dilaksanakan tahun 1953 

Menjambung berita tentang 
FI penggalian kali Gatel, kail Be- 

ngawan dan kali Tadjum (Ba- 
njumas), dapat diterangkan, 
bahwa pelaksanaan dari Krobja- 
pian dan Tadjum plan diharap- 
kan dapat dimulai dalam triwu- 
jan pertama tahun 1953. 

Pihak DPRDS Banjumas mir- 

la didjelaskan, bahwa jang me- 
noiak pelaksanaan dengan ali- 
San ,,kurang urgent” dari Ta- 
djum dan Kroja-plan itu bukan 
Djawatan Pekerdjaan Umum 
keresidenan iBan'jumas, sebagai 
jang kita beritakan semula, ta. 
pi Djawatan Pekerdjaan Umum 
Propinsi Djawa Tengah. Selan- 

djutnja dapat diterangkan, bah- 
wa mosi daerah Banjumas ten- 
tang itu telah diadjukan dalam 
sidang DIPRDS Propinsi Djawa 
Tengah dan diterima dengan 
aklamasi. Dan sedjak 22 Djanu- 
arj 1953 tugas. pelaksanaannja 

si Djawa Tengah dan diharap 

kan dapat dimulai dalam tri- 
Wwim pertama tahun 1953. Se- 

perti diketahui, dengan terlak- 

sananja. “kedua plan pengairan 
ini, maka kerugian2 jang biasa 
diderita rakjat Banjumas sedi- 
kitnja 28 djuta rupiah tiap2 ta- 
hun itu dapax dihindari. — Ant. 

SEMARANG 

  

POLITIK PEMBELIAN PADI 
PEMERINTAH 
..Disokong “oleh STII 

Di Semarang telah selesai 

Indonesia wilajah Djawa Te- 
ngah dengan mengambil bebe- 
rapa keputusan antara lain me- 

njokong sepenuhnja politik pem 
helian padi pemerintah untuk 
tahun 1958/1954 ini. Dalam Ppa- 
da itu dinjatakan, bahwa STII 
tidak menjetudjui wakil2 peme- 
rintah dan perusahaan2 penggi-   Ingan baris Onduk dalan na 

Aa | GAN2 pembeltan padi pemerin- 

konperensi Sarekat Tani Islam : 

  

A TENGAH | 
kam 'upatyaru 'pelantikan Pani- | 

hasil rapat Panitya | 

kan beberapa hari jang lalu oleh 

daerah tersebut 

kan terbentuknja dewan pleno | 

untungkan bagi mereka. 
(saat itu datang, kata Eden, ma- 

lam pertempurannja 

  
  

' tang Indonesia, 

sudah diserahkan kepada De- : 
“Wan Pemerintah Daerah Propin- 

  
  

| Korea dibangun kembali 

P.B.B, bukan alat perang dingin 
  IDANG Umum PBB, dalam sidangnja telah menerima baik 
'resolusi, jang mengandjurkan supaja diadakan: fonds untuk 

Ds ni kembali Korea, 
'Resolusi tersebut Oa dengan suara 55 setudju 

5 anti (blok Sovjet). 

(0 Harapan Eden. 
Materi! LN Inggeris, Anthony 

Eden, sebagai pembitjara . per- 
tama dalam sidang tersebut ka- 
takan, bahwa penghentian tem- 
bak-menembak di Korea tam- 
paknja tidak dekat, tapi dinjata- 
kannja pula, bahwa ia tak pu- 
tus asa, bahwa Korea Utara, 
RRT dan sekalipun Sovjet Uni 

|akan merobah sikapnja, setelah 
mendapat bukti2, bahwa melan- 
djutkan perang tak akan meng- 

“Bila 

ka negeri2 itu akan selalu men- 
dapatkan negeri2 Barat berse- 

|dia untuk mengadakan rundi- 
ngan. 

“Gromyko : 

hentikan perang Korea. 
Setelah Eden, berbitjara wa- ' 

kil Sovjet Uni, Andrei Gromyko, 
katakan, bahwa Amerika tidak 
hendak mengachiri perang di 

orea dan bahwa soal tawanan 
| perang hanja digunakan sebagai 
kedok belaka. Ia dalam pada itu 
menjatakan tentang adanja pe- 
merintah intimidasi dan terror 
terhadap para tawanan perang 
Korea Utara serta Tionghoa dan 
kekedjaman2 jang dilakukan 
oleh tentara Amerika. 

Djawaban Lodge. 
Delegasi Amerika, Henry Ca- 

bot-Lodge, mendjawab Gromy- 

lah tentara Amerika djuga jang 
dulu membantu Sovjet Uni da- 

melawan 
kaum Nazi Djerman. Lodge te- 
rangkan pula bahwa Sovjet Uni 
mengetahui benar2, bahwa me- 
reka tak perlu takut. Pemerin- 
tah Sovjet Uni kata Lodge, se- 
bagian besar berdasarkan atas 
rasa takut. 
Kemudian dinjatakannja, 'bah- 

wa PBB hendaknja digunakan 
untuk tempat bersidarg dan ti- 
dak dianggap sebagai alat un- 
tuk perang dingin. — UP. AFP. 

GROTEWOHL KEMBA- 
DI BERLIN : 

Utusan Djerman Timur ke 
upatjara pemakaman Stalin di 
Moskou telah Sampaj kembal: 
di Beriin. : 

  

Perdana menteri Djerman Ti- 
mur Otto Grotewohl, jang me- 

mimpin utusan tersebut, menga- 
ngatakan bahwa ia setelah 
mengundjungj Moskou berkeja- 
kinan 'rakjat Soviet Uni akan 
mempergiat usaha2 untuk per- | 
damaian dunia dan akan menga 
chirj dengan gemilang perdjoa- 

ngan menudju ke masjarakat 
komunis". — Ant. 

  

PERTEMUAN Y 
EISENHOWER 

Dr. Yong. Tae Pyun, menteri 

L.N Korea Selatan, bersama de 
ngan duta ibesar Korea Selatan 
untuk A.S. dr. You Chan Yang, 

telah mengundjungi presiden 
ALS. Eisenhower, 
Dalam keterangan kepada 

pers dr. Yong Tae Pyun me- 
ngatakan, bahwa dalam perte- 
muan dengan presiden Hisenho- 
wer “itu tidak dibitjarakan pe- 
rang Korea. Ia hanja menjam- 
paikan pernjataan terima kasih 
atas kundjungan Eisenhower ba 
ru2 ini ke Korea dan atas ,,ka- 

dan 

- 
  

ta2 mengabankan sem: ngat 
yrakjat Korea”, jang telah du 
'tjapkan oleh Kisenhower dalam 
pidato pelantikan sebagai pre- 
Siden ALS. dan dalam pidato 
prrtama dimuka sidang Kong- 

| res A.S, 

A.S. tak mau ' 

| ko. bahwa tentara Amerika jang | 
kini dihina oleh Sovjet Uni ada- 

er AE. 

Ka BAGI 
IRAN 

Kata Fatemi. 
Menteri L.N Iran, Hussein Fa 

temi, mengatakan, bahwa puvu- 
San jang telah diambil oleh pe- 
ngadilan Venesia dalam perkara 
-Miriella” adalah berlaman de- 
ngan putusan dari pengadiian 
Aden ' dalam perkana minjak jg 
diangkut oleh kapal tangki 
Rote Mary”, 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa dengan putusan Venesia itu 
Iran memperoleh kemenangan- 
nja jang ke-3 dalam prsengke- 
taannja dengan AIOC. Jang per 
tama kali Iran menang dalam 
Dewan Keamanan PBB dan jg 
ke-2 kalinja di Mahkamah In- 
ternasional Den Haag. — AFP, 

  

KATA? STALIN TERACHIR : 

AS. & Soviet dapat 

hidup damai 

Harian Pravda menegaskan, 

bahwa. mendiang Sialin, dalam 

kata2-nja kepada wnum jang 
teraChir menjatakan, bahwa pe- 

rang antara Amerika Serekat 
Gan Sovjet Uni, djangan diang- 
gap sebagai sesuatu jang 'tak 
Gapar drelakkan, dan kedua ne- 
geri tersebut dapat hidup dalam 
Gamal. 

Karangan tersebut ditulis 

olen Nya Ehrenbourg. Ia dalam 
pada itu mengingatkan, bahwa 

Itu adalah statement umum ter- 
achir dari Stalin jang diberikan 
kepaia wartawan New York 
Times dari Amerika. 

Selama 4 hari berturut2, ha- 
rian Pravda 
vjet lamnja terbit istimewa de- 
ngan 6 halaman biasanja 4 ha- 
laman jang seluruhnja disedia- 
kan untuk mendiang Stalin. Da- 
ri seluruh 86 kolom Pravida ha- 

nja memuat satu berita biasa 
jang terdiri 3 matijam "berita, 
jalah mengenai “komunike pe- 
rang. Korea, 'berita tentang 'si- 

PRB mengenai Korea dan 

berobahan: 'undang2 

4 Itaha, 

Pada AA Yan muka Pravda, 
dimuat tadjuk rentjana jang me 

ngandjurkan supaja mentjapai 

kemenangan2 baru dalam per- 
@joangan untuk mentjapai tji- 

     

ta2 besar dari Lenin dan Sta- 

ln. — UP. 
  

Clark kundjungi medan 
perang Indo China 

Djuga akan bertemu Bao Dai 
ANGLIMA tertinggi PBB untuk Korea, 

1 Clark pada tanggal 17 Maret jang 
Mark 

akan 
djenderal 

akan datang 

bertolak ke Indo-China untuk mengundjungi medan peperangan 

Indo-China selama beberapa hari. 
komando PBB di Tokyo. 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa Clark telah mendapat un- 

“dangan dari menteri negara Pe- 
rantjis urusan negara2 bagian 
Indo-China, Jean Letourneau. 

Kalangan2 jang mengikuti 
perkembangan2 di Indo-China 
menganggap, bahwa kundjungan 

| Clark itu sebagai suatu tanda 
makin eratnja hubungan 'anta- 
ra Perantjis dan Amerika Seri- 
ikat dalam peperangan melawan 

komunisme di Asia. 
Sementara itu UP mewarta- 

kan, bahwa dalam kundjungan 
ke Indo-China itu Clark akan 

disertai oleh 'opsir2nja dari 
staf komando Timur Djauh. Ia 

akan singgah di "Clark field” 
(wilajah Manila) selama 2 hari 
sebelum ' melandjutkan perdja- 
Janannja ke Saigon pada tang- 
'gal 19 Maret. 

Rombongan Clark itu akan 
mengadakan pembitjaraan2  de- 
ngan pembesar2 Perantjis, Viet- 
nam Bao dan Amerika di Indo- 
China, dan akan mengundjungi 
“front perang bagian Selatan. — 

AFP. 

FAROUK DAN NARRI- 
MAN BERTJERAI ? 

Surat kabar Mesir ,,Al Ah- 
ram” mewartakan, bahwa be- 
kas radja Farouk dan ratu Nar- 
riman Sadek telah bertjeraj di 
Roma pada Selasa jang lalu. 

Untuk sementara inj pembe- 

neran mengnai berita itu belum 
didapat, baik “di Kairo maupun 
di Roma, Farouk dan Narriman 
kini tinggal disebuah villa dilu-   ar kota” Roma, — UP 

Indonesia menderma acar 
Rakjatnja tidak tahu ' 

ATU dari rahasia2 jang “ditutup rapat pekan ini adalah 

P kabar, bahwa Indonesia telah mendermakan gula, kopi dan 
teh seharga Rp.220.000,- utk, Korban bandjir ditanah -Inggeris. 

Satu?2nja surat kabar jang memberitakannja ialah The 

Times, jang diselipkannja diantara laporan umum jang berkepala 
"Sokongan untuk Korban Bandjir sebesar £ 735.000.” jang me- 
ngenmai Indomesia tertjetak : 

"Pemberian teh, kopi dan gu- 
la seharga £7.000 diserahkan 
oleh Duta Besar Indonesia, Dr. 
Subandrio, sewaktu ia mergun- 
djungi Walikota London di Man- 
sion House malam tadi”, 

Begitu tersembunji beritanja, 
sehingga kantor jang mengirim- 
'kan kepada Kedutaan Indonesia 
koran2 jang memuat berita ten- 

tidak melihat 
ada berita tentang sokongan In- 
donesia. ' Malahan “dianggap 
orang lebih penting berita so- 
sial: 

”Dutabesar Indonesia, sebagai 
ketua baru dari Pusat Kebuda- 
jaan Islam, telah mengadakan 
perdjamuan “kemarin di Haton 
Place 26. Tamu jang hadir : Ko- 
misaris Tinggi Pakistan, Duta 

Besar Siria, Duta Besar Jorda- 
nia, Duta Libanon, Kuasa Usa- 
ha Mesir, Kuasa Usaha Saudi 
Arabia, Dr. Madjid, Dr. Abdul 
Kadir, dan Marjunani”. 

Sebagai akibatnja, sementara 
kalangan pembesar Inggeris ta- 
hu dan menghargakan sumba- 
ngan Indonesia, rakjat Inggeris 
tidak tahu sama sekali. 
Dua faktor jg. menjebabkan 

keadaan ini. Pertama Pemerin- 
tah Indonesia terlalu lamban. 
Supaja sokongan kita diharga- 

kan orang, hendaklah diberikan | 
  

tah dan supaja mengutarakan 
organisasi2 sni Seperti "Ti, 
PETANI, STII dsb. sadja, Se- 
landjutnja, untuk lebih megn- 
tjarikan pembelian padi itu di- 
minta, supaja - pemberian uang 
kredit ditetapkan paling sedi- 

kitnja Rp, 50.000, — Ant, 

  

| 

  

segera dan pada waktunja jang 
tepat. Kedua pers Inggeris tidak 
begitu memperhatikan Indone- 

Sia, 
Karena Indonesia mengirim- 

kan barang, bukan uang, maka 
penjerahan lambang dari soko 
ngan itu lebih “baik dilakukar 
oleh seorang - wanita Indonesia 
jang berpakaian asli, sebab pers 
Inggeris gemar sekali menjiar- 
kan foto2 orang jang pakaian- 
nja luar biasa. Dan tidak . pula 
diterangkan, bahwa meskipun 
Indonesia sendiri dilanggar ban- 
djir, tetapi dia sendiri mau mem. 
berikan sokongan kepada Ingz- 
geris. — Ant. 

    

ALL 1DENTIFICATIOM MAP 
HOLD ON, KING. Tong. Ah PEN ABON AD yg 

YOUFOUNDIN THE 1 
KRECKED CAR? 

— Teruskan bitjaramu, King, Djadi 
kah jang kauketemukan dalam mobil ig. 
rusak. ibu ?   

  
- Kita belum tahu, sdnala kete rangan dgn, 

napi telah dibawa Tri, 

Demikian diumumkan oleh 

  

PENGADILAN VENBSIA : 
PERMINTAAN AlOC 

DITOLAK 
Supaja- mensita minjak 

jg diangkut ,,Miriella” 
Pengadilan Venesia telah me- 

mutuskan, menolak permintaan 
AJOC (Anglo Iranian Oil Com- 
pany) supaja mensita 4.600 ton 
minjak Iran jang diangkut oleh 
kapal pengangkut minjak Ita- 
ha ,,/Miriella” jang sedjak 2 

minggu jang lalu berlabuh dipe- 
labuhan Venesia. 
Belum dapat diperoleh kete- 

rangan, dasar daripada keputu- 
san pengadilan itu. Apakah pe-: 
ngadilan Menesia menganggap 

tidak ber-hak mengadili perkara 
tersebut, ataukah telah diputus 
“kan, bahwa AIOC tidak berhak 

lagi atas minjak jang diangkut 
oleh kapal ,,Miriella” itu, De- 
mikian UP 

Kabar lebih landjut menjata- 

kan, bahwa kongsi Italia jang 

mempunjaj Kapal tangki ,,Mi- 
riella” kini sedang berusaha un- 
tuk mentjari lisensi jang diper- 
lukan guna” mendjual minjak 
tersebut di Italia. — UP... Afp. 

ALLEN KE WASHING- 
' TON 

Kantaerberita Yugoslavia Tan- 

jug mewartakan, bahwa Geor- 
ge Allen jang telah diangkat 
sebagai duta besar Amerika un- 
tuk India, telah berangkat dari 
Belgrado dengan pesawat ter- 
bang ke Washington. . 

Allen akan mengadakan pem- 

bitjaraan2 selama beberapa hari 
di Washingior sebelum berang- 

kat ketempat djabatannja jang 
baru dj New Deihi, — Ant, 

  

  

. . . 

Dunia sana sini 
Letourneau, menteri Perantjis 

untuk negara2 Bagian Indochi- 
na menjatakan, bahwa Australia 

telah menawarkan kelebihan 
alat2 militernja untuk tentara 
Perantjis di Indothina. 

Adlai Stevenson, tjalon partai 

  

   

  

Demokrat dalam pemilihan Pre- 
siden Am a jang lalu telah 

tiba di Tol dalam kundjungan 

nja tidak resmi selama 9 hari 

ke Djepang dan Korea. 
Richard A, Butler, menteri ke- 

uangan Inggeris, telah mengada- 
kan pembitjarakan soal2 ekono- 

mi dunia dengan Evar Rooth, 
salah seorang direktur dari 
LM.F, 

George Bidault, menteri LN 
Perantjis, tidak lama lagi akan 

mengundjungi Junani dan Turki. 
Ho Chi Min, telah mengirim 

kawat ke Moskow, jang isinja, 

akan mengikuti “djedjak Marx, 
Engels, Lenin & Stalin, 

dan harian2 So- : 

  

ENGAN , mendapat 4 
rektor Dr. Ir. P. H. 

»Kali Kelepak” jang diadakan 

Levert, seorang jang ahli da- 
lam :soal perkebunan Belanda, 
Galam rapat ini mengatakan, 
bahwa keadaan di Intonesia se- 

tahun 1952, onderneming2 lebih 

aman, dan orang lebih meng- 
insjafi kesukaran jang diderita 
oleh pengusaha2 Belanda. 

Levert menduga, bahwa pe- 
merintah Indonesia akan sang- 
gup . mentjegah devaluasi ru- 
piah, dan berkata, dalam bulan2 
belakangan ini perasaan tang- 
gung djawab darj pemimpin2 

serikat buruh makin bertant- 
bah besar. 
Meskipun harga karet turun 

Gan kedudukan devisen buruk, 
Levert berpendapat, bahwa In- 
donesia telah meliwati pun- 

tjak kesukarannja, 
Maskapai2 perkebunan jang 

Gipimpinnja dengan tenang te- 
rus memperluas perusahaan 
dan memperbanjak penanaman 
kapitalnja di Inudonesia. - Ant. 

GAPERO BUKAN ANG- 
SOTA PPTI 

Untuk menghindarkan salah 
paham berhubung dengan ter- 
siarnja kabar bahwa dalam ra- 

kok jang diadakan baru2 inj di 
Semarang, dalam mana diambil 
keputusan, bahwa Gapero Dja- 
wa Barat dan “Djawa Tengah 
menjatakan keluar dari P.P.TI. 
(Pusat Pembagian 'Tjengkeh 
Indonesia), Tan Kim Thian ke- 
tua Gapero Djawa Barat me- 
nerangkan 'tidak tahu-menahu 

tentang adanja rapat di Sema- 
rang jang mengambil keputu- 

san sematjam itu. 
Dinjatakan selandjutnja oleh 

Tan Kim Thian, adalah sangat 
gandjil Gapero dalam putusan 
itu dinjatakan keluar dari P.P. 
T.I., sedang Gapero bukan ang- 
gota dari P.P.TI. 

Betul Gapero ada mendjadi 
anggota dari Gappri (Gabungan 
Pengusaha Pabrik Rokok Indo- 
nesia) tapi tidak darj P.P.T.I. 
jang menurut Tan Kim Thian 
hanja merupakan suatu badan 
usaha dari Gappri. — Ant. 
  

PERSELISIHAN  SHAH 
DAN MOSSADEGH 

“HILANG ? 
Para wakil dari madjelis ren- 

dah Iran dan Wwakil2 dari Shah 
Riza Pahievi, teiah mengada- 

kan pertemuan di Teheran, de- 
mikian didapat kabar dari ka- 

langan2 parlemen Iran. 
"Menurut sumber2 tersebut se- 

lisih paham jang ada antara 
P.M. Mohammad Mossadgh dan 

Shah sekarang praktis telah di- 
hilangkan, dan Shah kabarnja 
telah menjetudjui untuk me 
nemuj Mossadegh pada harj Sab 
tu jang akan datang. — AFP. 

DJEPANG — SOVJET . 
Adakan hubungan di- 

plomantik ,,/tak penah” 

Kepala Biro Perdjandjian2 di- 
kementerian LN Djepang, Take- 
z0 Shimoda, menjatakan, bahwa 

»sebagian” dari hubungan2 di- 

plomatik antara Djepang dan 

Sovjet Uni adalah suatu hal jg. 

mungkin “dapat diadakan lagi. 
Shimoda jang memberi kete- 

rangan itu dalam madjelis tinggi 
Djepang, selandjutnja mengata- 

kan, bahwa pada waktu ini Dje- 

pang teknis masih berada dalam 
keadaan perang dengan Sovjet 

Uni, Philipina dan Indonesia, 

akan tetapi Djepang kini mem- 

punjai hubungan2 diplomatik jg. 

tak penuh” dengan kedua ne- 

geri belakangan ini. Menurut 

Shimoda hubungan diplomatik jg 

serupa itu dapat diadakan pula 
dengan Sovjet Uni. — UP, 

KASHANI MENENTANG 
Dalam konperensi pers di Te- 

heran, ketua madjelis rendah 
Iran Ayatollah Kashanj menga- 
ngatakan, “bahwa ia. akan me- 
nentang sangat usaha perdana 
menteri Iran Mossadeg untuk 

Memperpandjang lagi berjaku- 
nja undang2 militer di Teheran. 

Pemerintah Iran bermaksud 
untuk mengusulkan  diperpan- 
djangnja undang2 - tsb. dengan 

  

t 

    
  

waktu 3 basa lagi. — UP, 

  

karang lebih baik dari pada di- ' 

  
pat gabungan2 perusahaan ro- | 

  

HALAMAN 3. 

Keadaan di. Indonesia 
bertambah baik 

'Puntjak kesukaran telah dilampauil, 
kata Levert 

rhatian besar dari pers Belanda, di- 
evert mendjawab:pertanjaan dari be- 

berapa pemegang saham, dalam satu rapat pemegang saham 
kemarin pagi di Amsterdam. 

  

EXPORT KARET IN- 
DONESIA 

60.377 Ton selama 
Dfjanuari 1953. 

Menurut pengumuman sekre- 
tariat Internasional Rubber Stu- 
dy Group di London jang di- 
siarkannja kemarin, seluruh ex- 
port karet. Indonesia “selama 
Djanuari 1953 kira2 60.377 ton. 

Produksi karet asli.dari selu- 
ruh dunia selama .Djanuari itu 
adalah 160.000 ton, sama ba- 
njaknja dengan produksi bulan 
Desember. 

Konsumsi dibulan Djanuari itu 
130.000 ton, termasuk export 
ke Russia sebanjak 4.750 ton 
dan ke Tiongkok 6.000 ton. 

Produksi karet “sintetis se- 
lama 'Djanuari itu 75.500 ton 
(Desember 72.000 ton), “dan 
konsumsi “80.000 ton, dengan 
Na Tan 140.000 tor. 
— Ant. 

HARGA PASAR 

Beringhardjo Jogja. 

Pada tanggal 12 Maret 1953. 
Papar perhiasan : 
mas 22 karat 1 gr. R 40,— 

Perak : - 1 latak An 
Beras: ur 
Beras gil. No. 1 1 kg. ,,.. 1,90 
Beras gil. No. 2 Ike aj 1585 
Beras gil. No. 3 1 kep ha RO 
Beras ttn. No. 1 1 kg. ,, 1,70 
Beras ttn. No.2 1 IA BO 
Beras merah kek 3 6g 
'Djenis ubi & katjang : 
Kentang LK “San 
Gaplek 1 kg. 10,80 
Ubi kaju lk “0.39 
Ubi manis Ie 0130 
Katjang -hidjau 1-kg. ,, 2-5 

» tanah wose1 kg. ,, 2,60 
» merah/tolo 1 kg. ,, 1,45 

Kedele putih ke te ioO 
» hitam 1-kg. ,, 1,50 

Djagung pipilan 
putih 1 kg. ',, 0,87 

Telur dan ternak : 
Telur ajam BA AG 
Telur itik dab 0,50 
Daging sapi lkg. , 8, — 
Dagin kerbau ate aa 

» kmb./domba 1 kg. ,, 6,— 

bim. babi TP aa 

» ajam Ie 2 n30 
Djenis bidji : 

Kemiri kupas IM 3 2D 
Kopi WIB (bd). 1 kg. ,, 11,— 

Kopi bubuk Teken ih aa 
Rempah? : 

Lomb. mr. basah 1 kg. ,, 1,50 
Lomb. rawit Tea S5 

Lada putih ate d0 
Tjengkeh ambon » 100,— 
Asam kupas Llrp Ui 1, — 

Brambang eko an ID 

Bawang Are 

Tumbar Keke 0 

Trasi 1kg ,,. 10,— 
Manis djangan 1kg. ,, 5,— 

Kelapa Ip 0:90 

Garam kristal Ad kg. ,, "050 

Garam briket LT Ke. 5 “040 
Lain -lain : 

Gula "pasir AP 3, 2,90 

Gula batu kg yA — 

Gula kelapa TKP Aa ON) 
Teh B.O.P, Ike, 8,— 

Teh Rakjat nok en 000 
Minjak tanah RI tr 60 
Minjak kelapa “1 It. ,, -4,25 
Ikan asin CE On 
Kentjur Ta eh 2 DU 
Djae Ike YG. “180 
Klembak 1kg. ,,: 17,— 
Tembakau rakjat1 kg. ,, '8,— 

Tembakau Virginia 

1kg. ,», 45,— 
Gambir kembang 

5 1 kes) 1650 
Gambir pesagi .1kg. », 13,50 

Areng Like: "3 “10:60 
Katjang kulit Tee er kon 

Bahan pakaian : 

Sarung no. 11 h ,, 41,— 

Toe DT Dn 
Kain batik MO LL hi 0 00 

n tjap Ah ,,. 40,— 
Blatjo Hi. Dp 1520 

1 Mp 5, — 
1 TR. A50 

Popelin plan ta BO 

Pike ”, 6,25 

Kain piama B1 02 

Poplin kembang 1m. ,  6,— 
Kastup Tm. ph. 8— 

Mori tjap 'nogo 1m. .,,: 10,50 

Mori tjap unto 1m. , 2 

  

  

  
siapa, 

dari 

bunuh 

tum kenal! 

Tnous pyome cari ea) KILLING 70 
TN SUSPECT ME OF KILLINEA MAN L 

NY, HOT EVEN. KNOUI d 

P piodsea 

— Ha, ha, djadi karena suara 
telepon tadi, kau “me- 

ngira bahwa saja telah memu- 
oran, jang saja be- 

    

    

   

   

    

   
&y Stepticn Slesi Ine, 

Coone HE APA Dg KI ng Pedhues Syodiats En,     

ttm 

I TT 201272152 KARO HERAN 
SUPPLY Man TO mn abu e 

zen) 

  

— Keterangamnja itu tidak @ka merupakan 
perkara jg gaib , 
tas jang dibawa oleh Larous “tu barang. 
kah: membawa bukti? 

. karena s aja 'kira, bhw. 

atas  pembunhilin 

  

  



          Baudara Darmodjo, Yogi, ti 

Tis surat sbb.: 
»Membatja kabar tentang | 

— »Farouk Kutaradja” hati saya 
djadi panas, Mana ada mamusia | 
seperti ajam sadja. Kalau demi- 
kian P@ Badau itu tidak para | 
hidup lama2 didunia, 
akan mempengaruhi buruk per- |. 
Ka baik. antara saudara? 
di Atjeh saudara-sauda., 

akan mempunjai pandangan ku 
seat di baik terhadap kami di Dia. 
A 

Biar ia pegawaj tinggi Fata 1 
'» dewa. sekalipun, perbuatarjnja 

jang lebih rendah daripada 2 
tang itu perlu dihadjar, kalau 

“perlu dengan .,rentjong”. 
— Berabe sendiri memang Ia 

, dah pdnas djuya hatinja, sambil. 
“ berpikir: Kalau kita kirim 
orang keluar Djawa, mbok jo | 

Ta jang baik achlaknja (Ka- 
lau luar Djawa kirim orang 
ba sebalihnja perlu a1ngg 
menjelidiki parangainja). 

Tapj tentu sadja Berabe ti- 
"dak berani andjurkan supaja 
Pa' Badau alias Farouk Kuta- 
radja alias Blue Beard itu di- 
rampungi dengan rentjong, se- 
bab takut melanggar undang? 
hukum pidana. 
“Tapi, kalau memang sudah 

“ada jang memainkan rentjoing- 
mja, tentu  Berabe tjuma me-- 
ngutjap : matjan mati mening.. 
galkan belulang, si Badau mati 

ditikam orang. 
Dan tentu sadja Berabe tidak | 

sudi kirim kembang. 
Badau, Badau, 

  

n 

  

  

— Dari Pengurus Sobsi Tjabang 
Jogja diterima keterangan, bah- 
Wa rapat pembentukan Panitya 
1 Mej 1953 jang sedianja dia- 

“dakan harj ini dikantor Penju- 
luh Perburuhan Malioboro 18 di 
tao sampaj ada ketentuan ha- 

i dan kem eanNg: 
, z 

“BANK GELAP DI MUKA 
HAKIM 

TN 

. Dimintakan hukuman den- 

“da Rp. 90.000,— 

Soal perkara bank gelap telah 
kembali diperiksa dimuka Pe- 
ngadilan Negeri Surabaja. 
Djaksa memadjukan tuntutan 
hukuman denda Rp. 75.000,— 
atau pendjara 5 bulan terhadap 
diri Ong Kien Tjai kuasa firma 
»Eng . Tjiang” dan denda Rp. 
15.000,— atau 3 bulan terhadap 
Tong Jong Ho, pegawai firma 

: 

  

amen 

kepada 

  

Kemei 

  

— Menurut sdr. Notojudo, dalam 
'usaha: utk. menjelesaikan seng- 
'keta perburuhan ini pihak Ke- 
'menterian Dalam Negeri dapat 

kalau | memenuhi permintaan Pemerin- 
'tah Daerah “untuk turut serta 
menjelesaikan sengketa ferse- 
but, dengan mengadjukannja 

sdr. Perdana Menteri 
untuk dibitjarakan dalam sidang 

i HKabinet. 
Akan tetapi karena Bie 

nja soal2 penting jang masih 
harus djuga diputuskan dalam 
Kabinet maka kiranja belum da. 

“pat ditentukan hari tanggalnja 
sidang jang akan membitjara- 
kan sengketa Perburuhan itu. 
Berhubung dengan itu maka 

Kementerian Dalam Negeri akan 
terus berusaha sebelum dapat 

diadjukan dalam sidang Kabi- 
| net itu dapat diadakan perun- 
dingan antara Kementerian Da- 
lam Negeri dengan Kementeri- 

Perburuhan agar dapat di- 
Makan penjelesaian jang dapat 
mentjegah timbulnja kesulitan2 
dan kesukaran2 mengenai -dja- 
lannja pekerdjaan. sehari-hari 
diinstansi2 Perburuhan di Jo- 
gjakarta. 
Diharapkan dapat pula diada- 

kan pemetjahan mengenai seng- 
keta tentang status sehingga ti- 
dak perlu lagi diadakan rundi- 

ngan dalam sidang Kabinet. 
  

MR. SUWAHJO DIDEPAN 
TURUNAN ARAB 

Dari pihak jang bersangkutan 
diterima keterangan, bahwa Mr. 

Suwahjo . dari Pusat Urusan 
Pendaftaran Bangsa Asing da- 
lam waktu .jang sirgkat akan 
mengadakan pertemuan dengan 
warga2 turunan Arab di Djawa 

di Djawa Tengah Lk. ada 12.000 
Orang dan sebagaimana diketa- 
hui mereka dalam mosinja ti- 
dak menjetudjui adanja kartu 
warga negara tersebut. Selan- 
Gjutnja oleh pihak tersebut di- 
terangkan “djuga diantaranja 
pemimpin2 golongan itu sebagi- 
an besar telah memasuki par- 
tai2 politik.   

| paberik rokok dan paberik sikat 
gigi supaja disita. 
Pembela Mr. ' Masmuin minta 

penibebasan, karena menurut dia 
tidak ada perbuatan sengadja, 
dan perbuatan telah dilakukar 
dalam ,Gwaling”, sedang Tong 

Jong Ho jang dikatakan djatuh 
Galam ,,orgaan theorie” tidak 

dapat dipersalahkan telah men- 
djalankan pekerdjaan penjerta 
(medeplichtig). 
Putusan hendak didjatuhkan 

tersebut. Milik pribadi dari Ong | 
Kien Tjai dikembalikan, tetapi | 

  

PROMOSI Dr. SCHEEPE 
Dalam satu upatjara diaula 

rakulti kelokteran Gi Djakar- 

ta kemarin Prof. Dr. Supomo, 

presiden perguruan tinggi ,.In- 

setelah jang tersebut belaka- 
ngan ini mempertahankan dis- 
sertatienja jang bernama ,,Vita- 
mine C bepalingen bij niet zwa- 
ngere, bj zwangere en bij vrou- 

wen te Palembang” “ thd. ban-   hari Sabtu jang akan datang. — 
Ant. : 

-tahan2 dzri pihak fakultit ke- 
dokteran tsb. — Ant. f 

  

   
    

| Gan dan 

    

saingan mo- 
P, Ka dal asing 

Pedagang harus bertjorak pealomai 
ULAI tgl. 16 hingga 18 Maret jad. Gabungan Pengusaha 

$ Nasional—- Indonesia (Gapeni di Makassar akan mengada- 

“Sengketa Berbahan Jogjakarta: 

terian Dalam Negeri 
| sedia tjampur :tangan 

Kalau perlu 'diadjukan Kabinet 
K EMARIN telah tiba kembali dari 

AN jang selama 10 hari diutus oleh Pemerintah Daerah untuk 
me radakan pembitjaraan dengan Kementerian Dalam Negeri P 

tentang persengketaan Perburuhan di Jogjakarta, jang sampai | 
Da belum dapat. diselesaikan itu, - 

| rantjangan2 

Tengah jang diselenggarakan : 
dari hati kehati. Perlu diketa- 5 2 

hui, bahwa menurut tjatatan PERHUBUNGAN DJA- 
djumlah warga turunan Arab KARTA — BANGKOK 

donesia” telah memberikan.ge- | pat dilaksanakan.  Penewba- 
tar doktor dalam ilmu kedok- | ngan ini dianggapnja seba- 
teran kepada Dr. F.L. Scheepe | gai langkah pertama -kea- 

Djakarta sdr. Notojudo, | 

  

905 DARI PENGHA- 
SILAN PELBAGAI 

. PADJAK 
Diserahkan ke Daerah 

Rantjangan »Undang2 Perim- 
bangan Keuangan antara Ne- 
gara dengan Daerah2 jang Ber- 
hak Mengurus Rumah-tangga- 

nja Sendiri” telah selesai dan 
sekarang telah tersebar luas di- 
daerah2. Sebagaimana diketahui 

undang2 tersebut 
pada umumnja mendapat sam- 

hutan baik diakalangan orang2 

pemerintahan daerah dan se- 

karang hanja tinggal persetu- 

djuan Parlemen dan pengesahan 
pemerintah sadja untuk ' bisa 
berlaku, 

Untuk - melaksanakan 
autonomi seluas?nja. 

Dalam considerans dari ran- 

tjangan undang2 itu diterang- 
kan, bahwa untuk melaksanakan 
autonomi seluas2nja didaerah2, 
jang berhak mengurus rumah- 

tangganja sendiri, harus ada Ke- 
sanggupan keuangan jang se- 
luas2nja pula, dan bahwa perlu 
ditetapkan undang2 untuk me- 
ngatur perimbangan keuangan 
antara negara dan daerah2 jang 

berhak mengurus rumah-tangga- 
nja sendiri itu, 

Selain dari pada pertimbang- 
an2 tersebut, alasan2 menetap- 
kan undang2 itu memperhatikan 
djuga undang2 No. 22-1948 R.I.: 
undang2 No. 44-1950 NIT, un- 
dang2 darurat No. 20-1950 R.L.S. 
serta Stadsgemeente-ordonnan- 
tie Buitengewesten” Staatsblad 

1938 No. 131 dan mengingat pa- 

sal-pasal 131, 89 dan 142 Un- 
Gang Dasar Sementara R.I. Ani. 

  

Dilakukan dengan GIA. 
Kemarin djam 09.30 pesawat 

Convair »Tjinderawasih” dari 
GILA, telah bertolak dari Dja- 
Karta ke Bangkok. Penerbangan 

ini adalah penerbangan pembu- 
kaan perhubungan udara Dja- 
karta — Bangkok via Singapu- 
ra jang diadakan dua kali se- 
minggu mulai hari ini. Pesawat 

tersebut akan kembali besuk sv- 
re. Kepaia djawatan penerba- 

ngan Sipil Ir. Sugoto, sebelum 
beragkat menjatakan kembang- 
gaannja bahwa hari ini pener- | 
pangan pertama ke Bangkok da 

rah perhubungan udara jang 
lebih luas kenegara2 jang lain. 

— Ir. Sugoto menjampaikan te- 
rimakasihnja atas bantuan GIA 

jang turut melaksanakan rentja 
na pemerintah itu. Menteri per- 
hubungan, Djuanda, jg sedianja 

“akan turut dalam penerbangar 
pertama ke Bangkok itu tidak 

djadi ikut serta. — R.D. 

PENERBANGAN AMAL 
“GA. 

  

hentikan, 
mesin pesawat terbang, 

akan dilandjutkan dari 
16.00 sampai 18.00 untuk 

| DPRDS Propinsi Djawa Tengah | 
telah melandjutkan 

| Panglima Dipisi dan Gubernur 

Penerbangan amal jang pada | 
tanggal 8 Maret jang lalu di- 

karena kerusakan2 
pada 

hari Sabtu tgl, 14 Maret j.a.d. 

pukul 
mere-    

     

    

    

   

      

    
   
     

      

     

      

    
   

     
   

     

   

     

    

  

    

    

    

    

   

    

    
   

   
    
     

   

    
   
   
    
   

— an interinsulair atas dasar gotong - rojong, 

kan sebuah pertemuan dengan seksi?-nja, ja'ni persatuan im- 
porteur Nasional Indonesia, persatuan Exporteur Nasional In- 
donesia dan bersatuan pedagangan Internasional Indone- 
sia, dengan maksud membitjarakan kemungkinan diadakannja 
perdagangan bersama dilapangan import, export dan perdagang- 

dengan  djalan 
menggunakan modal bersama serta menjusun dan meng-cordi- 

F Stir. Ditangbohkantya. Jebih- lan- 

nir perdagangan keluar dan ke dalam. 

Selain itu akan diperbintjang. 
pula tjara2 mempersatu- 

- tenaga dalam menghadapi 

saingan2 dan memperkokoh ke- 
aa perdagangan bangsa 
ndonesia dim memberi udjut 

serta tjorak kepada perekono- 
mian nasional, demikian pula 
mentjegah adanja persaingan 
jang dapat merusak atau me- 
lemahkan kedudukan serta ke- 
kuatan perdagangan bangsa | 

Indonesia. 2 NA 

Pendapat kalangan 
perindustrian, 

! an Obama dengan pemben- 

tukan nanti sebuah badan jang | 
Ginamakan komisi  coordinasi 

“politik import industri jang ber- 
tugas menjelenggarakan usul2 
pembatasan dan penolakan ba- | 
rang2 jang dapat dihasilkan 
di dalam negeri, kalangan per- 
industrian darj djawatan per- 
ekonomian didaerah ini me- 
njatakan, bahwa hanja dengan 

djalan demikian, usaha untuk 
. memperkembangkan perindusri- 

an dalam negerj dapat diactivi- 

    

  

ANEKA GANGGUAN 
KEAMANAN DA: 
ERAH IP - BARAT 

Berita terlambat sampai Ke- 
pada K.R., bahwa belum selang 
lama ini gerombolan pengatjau 

mulai kelihatan mengganas lagi 

jang dapat kita katakan terror 
jang luar biasa. 

Ketjuali penggedorar2 diser- 

tai pembakaran rumah2, tidak 

ketinggalan mereka melakukan 

pembunuhan setjara sewenang2. 

Peristiwa itu terdjadi pada 
hari Djum'at jl. sedjak mulai 

djam 08.00 pagi gerombolan ber. 

'sendjata telah mengepung pasar 

desa Karang Gendot (ketj. Wa- 

naredja). Barang2 dagangan dan 

juang pedagang2 semua diram- 

pas, dan setelah itu, sambil per- 

gi pengatjau membakar 2 buah 

rumah penduduk. 

man). Setelah melakukan pem- 
bersilian harta benda penduduk, 
maka achirnja rumah2 dibakar, 

hingga 29 buah mendjadi abu. 
Achirnja dapat diwartakan   belum mempunjaj 

galaman dalam soal: 
ustrian, hasilnja akan 

&€ memuaskan, bila tidak 
diadakan aturan2 lain guna 

In . Dalam mengha- 
a pemerintah untuk 
engisi otonomi da- 

: urusan — perindustrian 
akan diserahkan kepada propin- 
si. Menurut kalangan tadi, adas | 
pun rentjana propinsi moli-| 
puti memperkembangkan per- 

industrian ketjil dan pn 
rumah tangga. — Mit   

Set 

| wunganten) belum selang lama | 

(ini telah terdjadi 

bahwa didesa Bantarsari (Ka- 

pembunuhan 

terhadap 4 orang penduduk oleh 
| gerombolan bersendjata, sedang 
|2 orang lainnja dibawa 
| dan belum dapat diketahui akan 

.nasibnja, 
|. Dari sumber resmi dinjatakan,. 

pergi 

bahwa 4 orang korban itu ada- 
lah ,pembantu2” D.I. jang me- 
laporkan diri pada jang 'berwa- 

“Ajib, tetapi pada malam harinja 
Erdapat dibunuh oleh gerom- 
bofan, "— (Kor), 

X 

ka jang mendapat 

  

panggilan 
G.LA. Pada hari Minggu tgl. 15 

    

“DPRD,S, DJATENG 
Pagi tadi tgl. 12. Maret| 

sidangnja 
dengan dimulai melantik 2 orang | 
|anggauta baru sebagai peng- 
ganti anggauta jang meninggal- 
kan tempatnja untuk tugas lain. 
Adapun anggauta2 tersebut 

masing2 Suwarno dari Wonogiri 
dan Tjiptorahardjo dari Purwo- | 
“dadi. Kemudian sidang mende- 
ngarkan laporan panitya anclave 
jang baru? ini mengadakan pe- 
nindjauary bersama2 dengan Gu- 
'bernur Budiono. Oleh panitya di. 

ditudjukan djuga “untuk meli- 
'hat2 dari dekat keadaan daerah 
| anclave Imogiri, Ngawen tan 
Kotagede. 

Selain itu djuga ditindjau k8- 
adaan politik, sosial dan ekono- 
mi. Laporan ini hanja merupa- 
kan bahan perundingan pada si- 
dang j.a.d. dan untuk menentu- 
kan selandjutnja status dari pa- 
da daerah anclave tersebut. 

Selandjutnja oleh ketua 
dang ditegaskan, . bahwa telah 

diadakan kata sepakat untuk 
menentukan status daerah itu 
kelak oleh DPRDS Propinsi 
akan diundang djuga wakil2 da- 

ri panitya anclave Jogjakarta. 
Dinjatakan, bahwa pada sidang 

jang akan datang status terse- 
but telah harus dapat ditentu- 
kan, Kemudian' sidang membi- 

tjarakan sekitar laporan dele- 
gasi DPRDS jang menghadap 

Budiono guna menjelesaikan 

masalah - masalan -affggauta2: 
DPRDS jg. dilindungi oleh jang 

berwadjib. Oleh ketua delegasi 
diusulkati, agar dalam membi- 
tjarakan soal ini diadakan rapat 
tertutup, karena menurut pen- 

dapatnja terdapat hal2 jang ti- 
dak untuk umum. | 

INGGERIS PROTES 
Terhadap utjapan 

Naguib. 
Menteri negara Inggeris Sel- 

wyn Lloyd telah mengadjukan 
protes lisan kepada duta besar 
Mesir di London mengenai utja- 
pan2 tentang Sudan jang kata- 
ja “telah “dikeluarkan oleh 
YP. M. Mesir djenderal Moham- 
mad Naguib dalam konperensi 
pers di Kairo. 

Menurut Lloyd, djenderai Na- 
guib telah. menuduh, bahwa 
Inggeris menghalang?i pengang- 
katan dua orang anggota bang- 

| sa Sudan dalam Komisj Guber- 
nur Djenderal jang dibentuk 
menurut Persetudjuan Sudan jg 
tertjapai antara Inggeris dan 
Mesir baru2 ini. Naguib kata- 
nja telah menuduh pula bahwa 
Inggeris kiny memberi perlaku- 
an jang tidak baik terhadap 

rakjat Sudan. 

  

utjapan2 Naguib itu telah me- 
nimbulkan kesan2 jang tidak 
baik di London. Dikatakan 
bahwa penundaan dalam  pe- 
ngangkatan 
dalam komisi itu disebabkan- 

| karena Mesir mengadjukan. se- 
orang tjalon dari partai Kesa- 

tuan Nasional jang tidak ter- 

masuk diantara 5 orang tjalon 

jang telah dipilih dalam kon- 

perensi partai2 politik Sudan. 

M 

  

FOR THE 
GREATEST 
STAKE   

ersebut. Telah dibeslah sendja- 
ta api dan granat. 

Gerombolan merampok, 
Sehari sebelum terdjadi peris- 

tiwa diatas, suatu gerombolan 

dan pistol jang berpakaian tjam 
puran dan datang darj arah ke- 
tjamatan Tjidjeruk telah - me- 
masuki De Tjimanglid (Kebandu 

ngan) distrik Bogor dan me- 
rampok sebuah toko Tionghoa 

ada Rp. 11.815,—, 
Mentjemarkan  kehor- Pada hari itu djuga gerombo- : $ 

lan lain memasuki desa Sapu- matan anak dibawah 

angin (wilajah .Bandjarpato- umur, 
Pengadilan Negeri Bogor jg 

bersidang tanggal 9-3 telah men 
djatuhj hukuman kepada S bin 
K. 2 tahun 10 bulan pendjara, 
karena telah mentjemarkan ke- 
hormatan gadis dibawah umur. 

jang bersendjatakan 'bren, sten' 

Thung Siang Hong. Kerugian ' 

(katakan, bahwa penindjauan itu | 

si- | 

Menurut djurubitjara Inggeris | 

anggota2 Sudan' 

NN ndaban perlombaan berenang 
| dan polo-air seluruh Djateng 

ERTEPATAN dengan genap berdirinja 5 tahun dari Bro- 

ther Swimming Club di Solo, baru? ini di pemandian Tirto- 
mojo Solo telah dilangsungkan perlombaan berenang dan polo- 

air jang diikuti oleh perkumpu lan? berenang darj Tegal, Jogja, 
Magelang, Semarang dan Solo. 

berke- Perlombaan tersebut 110m. gaja punggung Puteri: 
sudahan sebagai berikut: 1. Tan Lekas, 

-B.S.C., Solo 2.21,5 
BERENANG : 2. Fatimah, 

400 meter gaja bebas Putera : B.S.C., Solo 2.32,- . 
1. Wang Tjhiang Li, 5 3. Budiarti, 

H.K.K.H., Solo 5.524 B.S.C., Solo 2.42, 
2. Lie Ting Hoo, 

Kua Kuang, Semarang 6.15,4 | Polo -air: 

3. Hardjito, Pertandingan Polo-air telah 
B.S.C., Solo 6.40,- | berachir dengan  Kuo Kuang 

400 meter gaja bebas Puteri: | Semarang sebagai pemenang 

  

1. @ua Mei Ling, pertama, dan B.S.C. Solo seba- 
Pinguin, Tegal 8.36,5 | gai pemenang kedua. — Ant. 

2. Sriwiratmi, 
13.8.C., Solo 9.14.- 

3, Prastuti, ATLETIK : 
B.S.C., Solo 9.18,4 5 

220 meter gaja dada Putera : ABDULRAHIM PETJAH: 
1. Achmad Sjatri, 

B.S.C, Solo 3.40,1 KAN REKORD NDA- 
2. Soegijarto Hasiroen, 1 : 

G.B.J., Jogja Sent LIPSINGH 
Dalam lari 1.500 meter. 

Atlit Abdurrahim dari Auri 
telah memetjahkan rekord nDa- 

lipsingh dalam menempuh dja- 
rak lari 1.500 meter dengan 
waktu 17 menit 44.5 detik. Re- 

3. Oey Hong” Sioe, 
Kuo Kuang, Semarang 3.54,2   2 meter gaja dada Puteri : 

. @ua Mei Ling, 1 
Pinguin, Tegal 4.276 

    

Pertandingan sepak- 
bola segi tiga 

Tiga hari berturut2, jaitu 
tgl. 17, 18 dan 19 Maret jad. di 

stadion Kridosono Jogjakarta 
akan diadakan pertandingan 
sepak bola besar, antara kes. 

Makassar, Persis (Solo) dan | 
PSIM (Jogja). 
“Adapun atjaranja sbb.: 

Hari Selasa tgl. 17/3: kes. 
Makassar — Persis 

» Rebo tgl. 18/3: kes. 
Makassar — PSIM 

» Kemis tgl. 19/3-kes. 
P ersis -— PSIM. 
  

Radio 
DJUWAT 13 MARET 1953. 
Gelm, 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

12.15 Chotbah dan Sholat 
Djum'at dari mesdjid 

besar. 
13.15 Disekitar Rumah tangga. 

17.00 Sarang Burung Kutilang. 
17.45 Dikala minum teh. 
18.00 Ruangan Pendidikan. 
18.15 Rembang petang. 
18.35 Peladjaran njanji Pemuda 
19.15 Tindjauan tanah air. 

       

  

    

  

Akan didjual : 

1 PIANO Merk Niendorf. $. 

. masih dalam keadaan baik. 

Dapat dilihat di 

Klitren Lor No. 23 — Jogja, 
136-3 

  

. Diantara isinja : 

# Apa Siapa : MOLOTOV 

£ Spionase Kontra 

Spionase : 

LAURENTY BERIA 

“ Skets Masjarakat : 

PERSAINGAN 
ANTARA TUA 
DAN MUDA" 
    19.40 Krontjong nonstop oleh 

O.K. Satria. 
20.15 Seni Suara Remadja, 
21.15 Obrolan Pak Besut. 
21.30 Dagelan Mataram studio 

Jogja. 

  

2. Siauw Hong Kiauw, kord jang dibuat nDalipsingh, 
ON A. Semarang 4.34,- | jang mendjadi djuara PASI ta- 

3. Tan Lokas, hun 1951 ialah 17 menit 47.6 de- 
B.S.C., Solo 4.56,3 | tik. Prestasi baru ini ditjapai 

Abdulrahim - dalam" “pertandi- 
110 meter gaja bebas Putera : ngan-latihan garrizoen Medan 

1x Siauw Yoe Tiong, dalam persiapan untuk mengha- 

yo Kuang, Semarang 115,2 dapi Pekan Olahraga Militer 
2. Wang Tjhiang Li, $ Sumatera Utara ke-II. “Pekan 

H.K.K.H., Solo 117,8 | Olahraga Militer Sumatera Uta- 
3. Kwik Ing Tjiong, ra ini (POMSU) 'akan dilang- 

B.S.C., Selo 122,3 | sungkan di Padang mulai pada 
tanggal 12 April jang akan da- 

110 meter gaja bebas Puteri: tang. Dewasa ini Garnizoen Me- 
1. Anny Notomihardjo, dan sedang sibuk melatih atlit- 

B.S.C., Solo 2.02,5 | atlitnja untuk dapat memilih 
2. Gua Mei Ling, atlit2 jang baik jang akan turut 

Pinguin, Tegal 2.03,5 | serta dalam POMSU j.a.d. Dian- | 
3. Tan Sian Hwee, taranja telah dilangsungkan la- 

  

B.S.C., Solo 2.15,- tihan2 atletik min jang lalu 
110 m. gaja punggung Putera: Sen ang dimana Abdulrahim telah men- | 
1. Ong Kian Kioe, tjapai prestasi tersebut diatas. 

P.R.M. Magelang 1.28,1 Menurut rentjana rombongan 
2. Ie Kioe Bing, 2 Garnizoen Medan akan mengi- 

. Kuo Kuang, Semarang 131,2 | rimkan 95 orang atlit jang ter- 

3. Oey Tjie Oe, 'bagi dalam 10 matjam tjabang   May Hua, Semarang 1419 | olahraga untuk POMSU jang 
akan datang itu. — Ant. 

  

Telah meninggal: 
R. Ng. Pudjohartono. 

Mantri Tondo. Pamitjis Lendah' (Brosot) Kulon Progo 
pada hari Senen tgl. 9-3 - 1953, djam 5,30 sore, 
di R.S. Panti Rapih — Jogjakarta. 

Kepada Tn. Dokter / Zuster2 di R. S. Panti Rapih, Sdr.2/ 

Tuan2 | Njonja2 serta handai taulan jang telah memberi 

sumbangan / bantuan serta pertolongan, baik berupa mo- 

reel /materieel, pada hari pemakaman djenazah suami sa- 
ja, kami utjapkan diperbanjak terima kasih. 

Hormat kami. 

Nj. PUDJOHARTONO 
Sekeluarga. 
  

  

Ditutup 
Tukang Mas LIE HAP (Hap Sing) di Malioboro 39, mulai 

tanggal 15- 2-1953 ditutup. 
|. Berhubung tidak menjukupi penghasilan (rugi), harap jang 

  
  

DARI TANGGAL 

16-3- 1953 
sampaj 

21 -3- 1953 
di Consultatie Bureau Pem- 
brantasan Penjakit Paru? 

di Jogjakarta tidak ada 
pepriksaan dokter Gan 
Rontgen. 

Drs. Le. Samallo. 
142-3.   
  

  

  

  

  

SENI SONO 
MALAM PERTAMA, 

"HOMI 
Robert DOUGLAS — 

Menentang dan ...   paling serem ! 

Teks INDONESIA. 

17 Tahun keatas. 

Gro 
Helan WESTCOTT — 

Robert ALDA. 

. menantang maut!!! 

Sebuah detective — romance keluaran WARNER BROS jg. 
144-3, 

  

  

  

M. ARIF YOGI 
Kodrat Tuhan menerangkan hal 
penghidupan senang/susah, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Pekerdja. 
an, Perdagangan, urusan rumah 
tangga, kekajaan dan lain2. 

Segala matjam Ambeien (Ba- 
wasir) tanggung bikin sembuh 
zonder potong. 
Merunggu kedatangan. Tuan2 
dan Njonjah2. 

Hotel Djokja km. No. 2. 
Djam bitjara: Pagi 9 —1 

141-3. Sore 4— 7 

  

    

    

Kere LT Kol enah 
an ln in 

OBAT BATUK 

  

    
  

Terbikin dari bahan-bahan 
terpilih dan mengandung 
-obat-obat Pena pena 
kit batuk 

TRIPARS PRODUCTS 
Kotak pos 197 — Bandung.   

  

| berkepentingan menanyen pri iksa. En 135-3 

| PENGUMUMAN PENGUMUMAN 
| Mempermaklumkan bahwa Kantor Pusat 

m
a
u
 

an
 

U. P. P. PRAPANCHA pindah ke DJETIS 12. 
Harap jang berkepentingan maklum “hendaknja. 

U. P. P. PRAPANCHA 
| Taman Bausasran 9 — Djetis 12 | 
| 139-3. JOGJAKARTA. 3 
  

  

Tjinta Bangsa, 'Tjinta Negara, 

Tentu tjinta akan hatsil2 Indonesia ! 

Kirim Rp. 60.- 

Bedji No. 4 Tilp. No. 908 

No: 

Membuka crediet 
Menerima Deposito 

a). 
b). 

143-3. 

NM. Bank P6. 
Berdiri sedjak Tahun 1947. 
Dengan Beslit Kementerian Kehakiman 

ec 2/1/57 tg. 30- 

Sampai pengumuman ini masih selalu sedia : 

- crediet. 

Silankan berhubungan 

  Jogjakarta. 

10 - 47. 

dgn. Condisi memuaskan. 

Direksi. 
  

    
      Terima perangko 6 meter kain imitasi 

machinadl, kwaliteit luar negeri. 

Badan Textiel Negara" »badan lextiel Negara 
138-3 — KUDUS, TELP, 139 — 
  

    

Maret. akan diadakan pener- 
bangan djuga dari pukul 08. 00 MALAM 
sampai 15.00. - INI 

PRE- 

WARTA - BERITA BOGOR MIERE 
" 17 Anggota gerombolan | 

ditembak mati. i 2 
Baru2 ini Mobiele Brigade pos : 17 Th, 

Pasirmaung dengan dibantu ke- Keatas 
satuan2 polisi dari Megamen- 
dung jang semua berdjumlah Hj 
100 orang telah melakukan pem aan: 
bersihan dikampung Tjibinbin NEsI a 
(ketjamatan bilang band kabu- (Ira Belan da 
paten Bogor). Hasilnja jang su- ” 
Gah diketahui 17 anggota sa GERALUINE BROOKS an 
bolan tertembak mati termasuk Sir Cedric Hardwicke 
djuga kepala dari gerombolan VOORVERKOOP 

Tiap hari djam 10 — 411, 
  

BANTULAH 
PALANG MERAH 

INDONESIA 
  

Pianostemmer 
O. T. SIEN 

Botton 38 Magelang. 

Agen : Toko TJONG 
Kulan Pasar 11 A Jogja. 
Ongkos stem PIANO Magelang. 
Jogja Rp. 15.-—. Tentu datang 
Solo dan Semarang, ongkos 
stem PIANO Rp. 100,—, diluar 
Kota tambah segala ongkos. 
Djuga terima panggilan dari 

lain-lain Kota. # &   
    
     
          

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI 

' Tanggung baik dan kuat. 
Mentjabut gigi tanggung 
tidak merasa sakit. Dengan 

.M harga pantas, 

KE Da .. ” Alamat : 

5 2 4 sg.Jh GANDEKAN No. 2 
o 4 una 4-8. JOGJA. 

  
  

KURSUS PEMIMPIN PANDU 
Kwartier Besar ,,KAMI" urusan Pendidikan akan mengada- 

kan kursus Pemimpin Pandu (Distrikscursussen) untuk: 1. 

Anggauta2 (Pandu2) ,,KAMT” sendiri. II Pandu2 jain jg ma- 
napun sadja. III. Siapa sadja (umum) jang berhasrat me- 
mimpin pandu. Ketentuan2 selandjutnja jalah: 1. Umur 18 
th. keatas. 2. Paling rendah tammat Sek. Rakjat 6 th. 3. 
Tempat kursus di Bandung. 4. Waktu kursus tgl. 26 April 

sja 3 Mei 1953. 5. Makan minum selama kursus didjamin. 6. 
Alat2 makan, minum, tidur membawa sendiri. 7. Beaja per- 

djalanan pulang pergi ditanggung sendiri. 8. Korting per- 

djalanan Kereta-Api didjamin. 9. Perlop dari kantor (Nege- 

ri) didjamin. 10. Lulus dari kursus ini mendapat idjazah res- 

mi dari ,IPINDO”. 11. Pendaftaran2 paling lambat tgl. 10 
April 1953, kepada: 5 

Kwartier Besar Umum. ,,Kepanduan Angkatan Muda Islam”, 
127-3. Djl. Segara No. 11 — Djakarta.   
  

  

SEDIA: 

lehtisar Ilmu Ukur Sudut- 

Soal2 dengan Penjelesaiannja. 
Untuk S.M.A./B - S.G.A. . S.T.M. dan sekolah? jg sederadjat. 

Oleh: IMAN SUBARKAH c.c.j., Harga Rp. 5,50 

Ongkos kirim 104. 

Toko Buku ,K. R." 
TUGU 42 — TELP. 901 

— Jogjakarta, 

“ 
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BARU TERBIT 
Bagi para penulis? rapat, para mahasiswa, dalam mengiku- 
ti kuliah? tjepat, djawatan?, dan bagi para peladjar per- 

mulaan. : 

BUKU PELADIA HAN: 

Stenografi Indonesia 
DASAR ,.GROOTE” 

Diler hu, 
Oleh : CHADIDJAH ARIEF. 

Isinja tjukup djelas dan mudah unjuk dipeladjari dengan 
tidak usah memakai guru. 

Harga .... Rp. 8,50 
pembelian banjak Pertiag bagus. 

Ongkos kirim. 10Yc. 

Toko Buku ,,K, R." 
TUGU 42 — TELP. 900-901 

JOGJA. 

P
A
 

  7 ki
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PERTJETAKAN 

,KEDAULATAN RAKJAT” 
Na ,Kedaulatan Rakjat” Tugu 42, 
telp. 901, Jogjakarta, masih dapat menerima 

pekerdjaan tjetak - mentjetak besar, ketjil. 

F 
K
K
N
 

Dari kartiis nama, kartiis bus, kartjis pasar, 
staat2, etikei2 sampai pada pentjetakan ma- 
djalah2 dan buku2. 4 

Semua dikerdjakan memakai alat-alat jang 
terbaru. 

    
Typ ,KEDAULATAN BAKIAT" 1522/5230. 

 


