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DARI SIDANG KABINET: 

Soal MMB - tjarakan 1 
   

4 bond keamanan ditinajau. 
: Kabinet telah mengadakan la- 

Pr sidangnja, dimana dibitjara- 
ikan antara Jaja. soal | i 
umum, 

  

   

'tetan £ Ai aan ana laporan 
(dari . Menteri Kehakiman “Mr. 
Lukman Wiriadinata dan Men- 
teri Dalam Negeri Mr. Mohd. 
(Rum tentang djalannja pembi- 
#jaraan didalam DPR menge- 

atas rantjas 
ngan undang? tentang pemilihan 
“anggota Konstituante dan ang- 

gota DPR jang berlangsung mu. 
lai tanggal 9 Maret 1953. 
. Seterusnja Dewan Menteri te- 
Jah membitjarakan soal keama- 
nan dalam negeri, Sesuatu ke- 

n mengenaj hal ini masih 
“belum ada diambil dan pembi- 
tjaraan soal keamanan ini akan 
dilandjutkan lagi dalam sidang 
Kabinet jang akan datang. 

. Djuga beberapa soal luar ne- 
geri telah dibitjarakan. : 

Mengenai perundingan tentang 
so) MMB dengan pihak Belan- 
Yk) ,. Mrubitjara Kabinet hanja 
"5 » Ngkan kepada pers bah- 
2 andingan itu akan diada- 
in dalam bulan ini djuga. Di- 
ana perundingan ini akan di- 

adakan masih belum ditentukan, 
demikian djuga mengenai susu- 
nan delegasi jang akan melaku- 
kan perundingan? itu nanti. Ant. 

  

Gadii Presiden dan 
Menteri 

Akan diatur dalam UU? 
Fraksi Progressif dalam Par- 

Jlemen telah memutuskan untuk 
mengambil inisiatif menjusun ' 
R.U.U. jang mengatur gadji 
Presiden, Wk. “Presiden dan 
Menteri? sebagaimana dimak- 
sud oleh-fatsal 54 U.U.D. jang 
merentukan bahwa gadji? ter- 
sebut. harus diatur dengan 'un- 
dang2. Gadji2 itu kini masih 
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I.OoF . Auri Suhodo 

  

| kawah gun api, tetapi 

Ketika pesawat diatas pun- 
tjak Merapi, djam menundjuk- 
kan pukul 6.57 pagi persis. Pi- 
loot jang mengharapkan angin 
dapat meniup awan tebal itu, 
hingga 4 kali ia mengelilingkan 
pesawatnja disekitar puntjak 
Merapi, tetapi hingga pukul 7.07 
.awan masih belum bergerak. 

- Oleh karena itu piloot ter- 

untuk Nia kali Trising dan 
kali Senowo, jang mungkin dja- 
di saluran lahar, apabila gunung 

| Merapi sampaj mentjapai ting- 
“kat eruptie. Dari atas nampak 
Gjelas pos Babadan, tinggi 
12179 m, djauhnja 12 km. dari 
"Talun atau 19 km. dari Munti- 
lan, serta pos Krindjing, letax- 
nja 4 km. lebih kebawah. Ke- 
'mudian bomber terbang ke Se- 
latan, dan nampak pos Ngepos, 
T km. dari Tegalsari, setasiun 
kereta api disebelah utara Sa- 
laman, Pos pendjagaan terbuat 
dari besi jang tingginja 25 me- 
ter nampak . berkilat. Pesawat 
lalu terbang kedaerah Jogya- 
Utara, diatas pos Plawangan. 

Pesawat berputar-putar di- 
atas daerah Jogya, kemudian 

balik lagi ke Utara, dan 
pada pukul 7.45 sudah kem- 

bali disekitar puntjak Merapj jg 
ketika itu tampak terang ben- 
derang,. karena awan sudah 
lenjap, Lima kali bomber me: 
ngelilingi puntjak untuk mem- 
buat pemotretan dari sebelah 
Barat (sebelah Muntilan) dan 
darj Timur (sebelah Gendol, Bo 
jolali). , 

: Asap hitam mengepul.   diatur dengan Peraturan Peme- 
rintah. — Ant. 

MA 

Bari sintang Parlemen: 

    

Penetapan djumlah 

ia dibagi imendjadi 16 
daerah Pesilihan 

Pntjsk gunung nampak amat 

korsi berdasarkan 
. atas djumlah penduduk 

. Swang D.P.R. pleno terbuka hari Saptu jl. dalam mem- 
bitgarakan pasal demi pasal R.U.U. pemilihan mengenai 

djumlah daerah pemilihan. men jetudjui usul amandemen asra- 
cs. (Partai Buruh), jang minta - supaja Indonesia di- 

bagi dalam 16 daerah pemilihar, jakni 15 daerah pemilihan jg 
tsb.“ didalam R.U.U. ditambah lengan, 1 daerah pemilihan lagi, 
jakni Djakarta Raya. 

Persetudjuan tersebut diambil 
dengan Suara - 70 pro dan 37 
kontra, jang menjetudjui, ialah 
fraksi2 PNI, -. Masjumi, Partai 
Buruh dan Parindra. Sebelum 

persetud'juan amandemen terse- 
sebut terlebih dulu dipungut su- 
ara terhadap prinsip apakah di 
adakan 1 daerah pemilihan atau 
kah lebih dari 1 daerah pemi- 

lihan. 

Dengan Suara 92 kontra dan 
29 pro (PKI, Katholik, Murba, 
PSH dan Progrestip) 1 daerah 
pemilihan itu ditolak, 

Sesudah 
atas usul amandemen major 
Polak jang minta supaja diada- 
kan 33 daerah pemilihan jang 
ditolak dengan suara 86 kontra 
dan 15 pro (PSI dan -Demo- 

“krat), PIR dan Katolik blamko. 
Kemudian disusul dengan pemu 
ngutan suara atas usul amande- 
men Sutardjo (PIR) cs jg min- 
ta supaja diadakan 24 daerah 
pemilihan dan . ditolak dengan 
suara 86 kontra dan 25 pro 
(PIR, Katholik, De: rat dan 
Parkindo). 

. Alasan2 
oleh para pengusul amandemen 
terhadap - usul2nja mengenai 
djumlah daerah pemilihan, pa- 
da umumnja sama dengan ala- | 
san jang diadjukan oleh mere- 
ka ketika diadakan pemanda- | 
ngan umum lalu, 
- Sen PN IL. ditolak. 

Usul amandemen Moeis | 
(PNI) jang minta supaja kete- 

. tapan djumlah korsi untuk. dae- 

rah2 pemilihan didi kan p 
djumlah kabupaten Antam da- | 
-erah pemilihan masing2 ditolak 
dengan suara 56 kontra lawan 
49 pro (PNI, - PIR, PSI dan 

Partai Buruh), Dengan ditolak- 

    

nja sistim PNTI itu maka tetap- | 
lah sistim jang diambil oleh pe- - 
merintah, 'jakni ' menetapkan 
djumlah korsi bagi tiap2 daerah 
berdasarkan atas djumlah pen- 
duduk daerah2 pemilihan itu. 

Keterangan Menteri Rum. 
Mentri Dalam Negeri jang di- 

sokong oleh Mr. Moh. Yamin, 
Ir, Sukirman, dam Abdul Hajat 
berpendapat bahwa sistim PNT 
itu melanggar djiwa UUD ka- 
rena menurut: UUD djumlah 
perwakilan itu didasarkan pada 
djumlah penduduk artinja tiap- 
tiap 150.000 penduduk dapat 
4 korsi. 

wakilan daerah seperti jang 

    
  

itu dipungut suara. 

"jang dikemukakan 

Kepentingan daerah 
menurut Menteri tidak semata- | 
mata “terdjamin karena per- | 

diadjukan oleh sistim PNT itu, 
sebab pada  hakekatnja DPR 
ata konstituante adalah per- | 
wakilan darj seluruh Indonesia 
sehingga memperhatikan kepen 
tingan seluruh daerah. 

Moh. Yamin menegaskan bah 
wa sistim PNT itu sesuaj dengan 
dika dipergunakan untuk pe- 
"milihan anggota senat, tapi ti- 
Gak sesuai untuk pemilihan Par 

bang keatas daerah Muntilan | 

kj
 

sea “jeep dapat “sampai 

si inung Merapi , jin verhoogde. werking" 
 Djawatan Gunung Berapi ,,in volle actie" 

(LAPORAN WARTAWAN K.R.) 

memandjatkan bomber no. M 423 hing 
SE rgn. tingginja 11500 feet atau 383 1/3 m agar Drs. De Neve 

5 Kn dua - Djawatan Gu nung Berapi dapat memotret 
sajang ketika itu kawah serta 

puntjak kerut ola awan putih jang ampat tebalnja. 

kering, hingga djauh kebawah 
melebihi biasanja. Asap hitam 
nampak mengepul, dari lubang 
didalam ,,prop” jang menjum- 

bat kawah: tandanja gunung: 
memang dalam keadaan ,,in ver 
hoogdewerking". Artinja: beker 

dja lebih giat daripada biasanja. 
Warna hitam itu disebabkan 
oleh batu2 jang luluh oleh ha-' 
Wa panas didalam pipa kawah. 
Apabila panasnja amat tinggi, 
sampai 11.00 deradjat celcius, 

awan hitam berubah mendjadi 
merah. Hingga sekarang hanja 
awan hitam jang nampak. 

Penjelidikan dari udara ini di 
mulaikan pukul 6.00 pagi ber- 
achir pukul 8.00, hari Sabtu jg 
lalu. 

Jeep jang pertama naik 
ke Babadan. 

Merapi bekerdja giat, tetapi 
Djaw. Gungung Berapi tidak ka- 
lah giat. Djalan ketjil (voetpad) 
dari Talun sampai ke Bahadan, 
pandjangnja 12 km, sebagian me 

lalui sawah, melintasi kali, lewat 

pinggir djurang, telah diperin- 

tahkan agar diperlebar agar 
dapat memudahkan penjingkir- 

an, — bilamana perlu —, serta 

dapat dilalui oleh mobil2 palang 

merah. Jang pertama kali men- 

tjoba. djalan itu jalah jeep Dja- 

watan Gunung Berapi, hari Sap- 

tu jl djuga, sehabis Drs. de Neve 

menindjau Gunung Merapi dari 
udara. 

Pertjobaan itu ternjata ba- 

njak gunanja, sebab sekarang 

telah diketahui betul, bagian2 

mana jang masih harus diper- 
lebar atau diperkuat. Ditem- 
pat2 jang djalannja amat sem- 

pit atau tidak memungkinkan 

jeep lalu, berpuluh-puluh pen- 
duduk dengan ichlas bekerdja 

dengan tjangkul serta ari 

pos Krindjing, 8 km. diatas Ta- 
lun, malah sampai disuatu desa 

2 km. dibawah pos Babadan. 
Pos-pos diperkuat. 

Pos Babadan, biasanja hanja 
didjaga oleh 3 orang, sekarang 
dilajani oleh 7 orang, sehinga 
pendjagaan tidak ada putusnja 

24 djam terus-menerus setiap 

hari. Pos Krindjing, -biasanja 

hanja 2 orang, sekarang dilaja- 

ni Oleh 5 orang. Pos Ngepos 
sekarang ditunggu oleh 3 orang. 

radio (walkie-talkie), utk per- 
'hubungan dengan pos2 lain. 
Pos Plawangan, tingginja 1.000 
meter — jaitu 100 meter diatas 

Kaliurang — sekarang didjaga 

oleh 8 orang, dan seismograaf 
baru sedang disiapkan. 

Waspada perlu, gugup 
djangan. 

Dalam keadaan sekarang ini, 
memang perlu waspada, demi- 
kian Drs. de Neve, Keuntungar   lemen. — Ant. 

“Sekitar persoalan Bat. 

seorangan jang terkemuka di 
tempat di Sekretariat Dewan 

Setelah menerima pendjela- 
|san2 dan pendapat2 sekitar per- 
| soalan masalah ini setjara men- 

dalam, menurut ”Haluan”, maka 
rapat 'dengan suara bulat telah 
“membuat suatu protes, jang di- 
sampaikan kepada Presiden/Pa- 
nglima Tertinggi, Wakil Presi- 

| den, Perdana Menteri/Menteri 
Pertahanan ad interim, Menteri 
Dalam Negeri, K.S.A.P., KSAD, 
Djaksa Agung, Seksi Pertaha- 
nan-Parlemen, Gubernur/Kepala 
Daerah Sumatra Tengah, Ko- 
.mandan Resimen IV di Padang, 
DPD dan DPR Kabupaten2 di 
Sumatra Tengah, Pers dan Ra- 
dio, jang isinja sebagai berikut: 
M engingat:: 

bahwa Batalion ,/Pagarrujung” 
pada sW'at ini berada di Djawa 
Barat akan ditiadakan oleh Pe- 
merintah, 
“Mendengar: 
pertimbangan? dalam rapat ter- 
sebut diatas, 
Menimbang: 

@). Akibat? jang mungkin tim- 
bul dari tindakan Pemerin- 
tah menambah kekalutan 

. Jang sudah ada sekarang,   

besar: rakjat tetap tenang. Apa- 
bila selandjutnja rakjat menu- 

» Pagarruiung' ': 

“Seluruh masjarakat Sum. Tengah 
protes tindakan anak 

2.0.0. Bat. ,Pagarrujung" 
Tidak dapat bertanggung djawab atas 

anasir2 jang timbul sebagai 
akibat dari padanja 

APAT Partai? Politik se-Sumatra Tengah bersama organi- 
sasi Alim Ulama, Ninik-Mamak dan orang? Tua serta Per- 

Sumatra Tengah baru? ini ber- 
Perwakilan Rakjat Sumatra Te- 

. ngah di Bukit Tinggi memperbintjangkan masalah sekitar Ba- 
talion "Pagarrujung”, jang mendjadi panas soalnja sekarang. 

b). perasaan? jang tersinggung 

dari masjarakat: Sumatra 
Tengah, 

Memutuskan: 

I, Memprotes Pemerintah jang 
«. melakukan tindakan meng- 

hantjurkan Batalion ,,Pa- 
garrujung”, 

II. Menuntut supaja kesatuan 
5 Batalion ,,Pagarrujung” de- 

ngan segenap persendjata- 
annja dikembalikan ke Su- 
matra Tengah dengan setje- 
patnja. 
Djika pada sa'at diketahui, 
bahwa protes dan tuntutan 
ini tidak dipenuhi, maka 
masjarakat Sumatra Te- 
ngah tidak dapat bertang- 
gung-djawab atas anasir? 
jang timbul sebagai akibat 
daripadanja, 

III. 

Demikian protes tersebut, 

jang ditanda tangani oleh Pe- 
mimpin2 Politik dari Partai2 di 
Sumatra . Tengah beserta Orga- 
nisasi2 Bekas Pedjuang, Ninik- 
Mamak, Orang Tua2 serta Per- 
seorangan jang terkemuka - di 
Propinsi ini, (Haluan), 

  

anjar 

.Gan akan diperlengkapi dengan- 
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erapi 

rut segala petundjuk pamong- 
pradja, dalam keadaan bahaja 

pun kurban dapat  diperketjil 
Gugup tidak boleh, tetapi me- 
mandang sepi bahaja tidak pula 

baik, Sebab pengalaman 1930: 
,verhoogde verking” kemudian 

eruptie terdjadi dan korbannja 
banjak sekali, 

Kesan wartawan K.R. setelah 

ikut melihat Merapi dari udara 
dan ikut ke Babadan: ker- 

djasama antara Djawatan Gu- 
nung Berapi dengan AURI jang. 
menjediakan pesawat, . Ang- 

djembatan2, P.T.T. jang mema- 
sang telpon disegala pendjaga- 
an, pamong pradja jang menga- 

tur penduduk, adalah baik se- 

I.anccor, 

“Indonesia 

vitu, 
hdalam lapangan lukisan. HIMPI 

“sasi. 

menurun, tetapi tidak disangka? | 

katan Darat jang membuatkan |   kali. 

SA z 

Buni Karin di, Kufiradia 

2 HIM. | 
MELATIH DIRI 

Anggota2 Himpunan Pelukis 
Magelang, atau di- 

singkat HIMPI, pada hari Ming- 
gu tgl. 15 Maret mengadakan 
demonstrasi melukis panorama 

“sekitar G. Sumbing, Barat Ma- 
gelang, dibatas bagian Barat 
kota tsb. Maksud demonstrasi 

adalah untuk melatih diri 

adalah persatuan pelukis2 di 
Magelang jang berdiri dengan 

tidak mempunjai pusat. orgam- 

(Kor). 

200 PESAWAT AUS: 
TRALIA 
Untuk Indo China. 

Australia akan membantu pa- 
| sukan? Perantjis dj Indo China 

| dengan memberikan sedikit2nja 
200 buah pesawat terbang sur- 
plus, diantaranja pesawat2 pem- 
buru Mustang jang mempunjai 
perlengkapan penuh, 

Bantuan Australia itu ialah 
salah satu hasil dari kundju- 
ngan menteri negara2 bagian 
Perantjis Jean Letourneau ke 
Australia. — AFP, 

  

  

  

DITERETKAN OLEH BADAN N PENERBIT, "KEDAU LATAN: RAKJAT" lANg GAUTA S.P.S.) 

  

  

Sebulan . 
Etjoeram .....c.c.. ” 

ADPERTENSI : 

LANGGANAN : 
  

“Dalam dan Luar Kota, 

Pata anta RP. Uli 

0.60 
  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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Presiden Tjekoslowakia 
meninggal 

Setelah 3 hari sakit pneumonia & pleuritis 
RESIDEN Tjekoslowakia Klement Gottwald, kemarin dulu 
telah meninggal dunia setelah menderita sakit pneumonia 

dan pleuritis (bengkak paruparu dan bengkak selaput dada) se- 
Jama 3 hari. Ia djatuh sakit, sesudah menghadliri #patjara pe- 

makaman djenazah Josep Stalin di Moskow. 5 

Kapan dimakamkannja, be- 

lum lagi diumumkan. Ia beru- 
mur 56 tahun, dan dipilih men- 

djadi Presiden Tjekoslowakia 

sesudah perebutan kekuasaan 

oleh kaum Komunis dalam ta- 
hun 1948. 

Utusan Sovjet jg akan meng- 

hadliri upatjara pemakaman 

djenazah Gottwald ini, akan di- 

Ketuai oleh . Djenderal Besar 

Bugarin, sebagai wakil P, M. 

Sovjet. 

Riwajat singkat. 
Klement  Gottwald adatah 

  

- 

  

sj 

djiri oleh ribuan penduduk. 

lonel Simbolon dan pembesar2 

kesehatannja terganggu. 

Dalam rapat umum di Kuta- 

radja Presiden menekankan bah. 
wa Pemerintah Pusat dan Pre- 
siden sendiri tidak melupakan 
Atjeh sama sekali. "Saja sudah 
ketiga kali ini mengundjungi 
Kutaradja, sedang masih banjak 

daerah2 Jlain2nja jang belum 
pernah saja lihat, banjak jang 

baru sekali sadja saja kundju- 
ngi”, kata Presiden Sukarno. 

Utjapan ini dikeluarkannja 
berhubung dengan adanja sem- 
bojan jang digantungkan dispan. 
djang djalan jang berbunji : 
"Dulu Atjeh dibanggakan, se- 
karang dilupakan”, 
Kami tidak melupakan per- 

djuangan Atjeh jang tidak ke- 
tjil artinja bagi perdjuangan 
bangsa Indonesia, seperti djuga 

daerah? lain-lainnja kata Bung 
Karno selandjutnja, - 
Diingatkannja pula bahwa ia 

akan pergi kedaerah Meulaboh 
jang mengalami bandjir besar. 
Rakjat disana telah mengirim- 
kan kawat supaja rombongan 
Singgah kesana. 

"Tetapi karena ombak besar, 
Catalina tidak. mungkin menda- 

rat, hingga permintaan itu ti- 
dak dapat dikabulkan pada wak. 
tu ini” kata Bung Karno dan 
menambahkan selandjutnja: "Sa 
ja sudah melihat dan rombongan 
kami ini melihat djuga dengan 
mata kepala sendiri waktu kami 
terbang rendah diatas Meulaboh 
dalam perdjalanan kesini 1 djam 
jang lewat”. Wartawan2 kami 
jang turut-serta :telah melihat 
pula ombak memukul2 pantai,   ombak sebesar rumah datang 
bergulung- gulung dari Samude- 
ra Hindia”, 

| “Presiden djuga- mengupas pi- 
datonja di Amuntai tempo hari 
jang menimbulkan “banjak re- 
aksi, 

Isilah ,,wadah” jang 
kosong itu, 

Ada satu sembojan jang ter- 
gantung ditengah2 djalan, jang 
berbunji : "Pidato2 Presiden di 
Amuntai kami sesalkarr', ILebih 
dulu Presiden Sukarno menanja.. 
kan kepada 'hadlirin jang ba- 

kabetksis Kebude 
nKan. Katarinayeh Garcotscha 
van Kuhstan an Vebankohadobu 
saga mean 

put.. Dalam perdjalanan ke Kutaradja itu Kolonel 
turut serta sedang Gubernur Abdul Hakim tidak turut karena 

    

ENTANG perdjalanan Presiden ke Sumatra Utara warta- 
wan ,,KR” I. Hutauruk jang mengikuti rombongan itu me- 

ngirimkan kawat dari Kutaradja sebagai berikut : 
Rombongan Presiden Sukarno telah tiba Kemis sore di Ku- 

' taradja sesudah berhenti 2 djam di Medan, Presiden telah ”di- 
daulat” untuk berpidato dilapangan terbang Medan, jang diban- 

Gubernur Sumatra Timur Abdul Hakim, Panglima TT I Ko- 
lainnja telah datang mendjem- 

Simbolon 

njaknja 30.000 orang apakah 
“perlu didjelaskan pidato terse- 
but: "Perlu", kata mereka se- 
rentak. 

Presiden bilang bahwa boleh 
diupamakan negara ini sebagai 
satu wadah, dan wadah ini ha- 
rus diisi, harus kita beri isi, ka- 
lau tidak wadah itu kosong be- 
laka, kata Presiden. Boleh ma- 
sing2 golongan menurut tjita2- 

nja memperdjuangkan isi wadah 

itu. f 

"Kalau. ia menganut paham 
Islamisme, diperdjuangkanlah 

Islamisme itu, Kalau ia mempu- 

njai paham sosialisme, perdju- 
angkanlah sosialisme, kalau mar 
haenisme, perdjuangkanlah mar. 
haenisme, kalau Kristen, per- 
djuangkanlah paham itu”, kata 

Presiden, 
Dikatakannja, bahwa setiap 

golongan boleh memperdjuang- 
kannja menurut tjara2 parle- 
menter, menurut hukum2. 

Tanggal 13-3 jl, Presiden me- 
lihat2 tempat2 jang bekas dise- 
rang bandjir didaerah Atjeh- 
Besar. Menurut angka2 sampai 

sekarang kerugian ditaksir 20 
djuta rupiah, sedang jang tewas 
47 orang. 5 

Saptu pagi rombongan Presi- 
den dengan Catalina terbang ke 

Sabang dan tinggal disana 4 
djam untuk pidato dirapat 
umum, kemudian terbang ke 
Balige, 

Bung Karno memberi 
hadiah Rp.100.000,—. 

Waktu ditanja wartawan ka- 

mi Bung Karno mendjawah, 
bahwa ia setudju sekali dengan 
adanja usaha untuk mendirikan 
museum. perdjuangan jang pani- 
tianja akan menjimpan dan me- 
melihara alat2 serta barang2 
jang dipergunakan rakjat Indo- 
nesia dalam  memperdjuangkan 
dan menegakkan kemerdekaan. 

"Sedjak berdirinja panitia, se- 
mentara jang diketuai oleh Pa- 
ku Alam, saja memperhatikan 
dengan saksama”, kata Bung 
Karno dan menambahkan : 

' "Saja jakin bahwa tidak akan 
ada seorang pun Tan raks 

  
san Indon | 

“ 
' 

4 aa alas maan 

“ 

. djalankanlah 

  

  
Sekema gunung Makasi pada hari Saptu tanggal 14 Maret jang lalu, dilihat dari pos Pla- 

tenan: dibuat oleh sdr. Merto dari Djawatdn “area Berapi. 

- 2 - # 

Mia tak pernah dilupakan 
Perdioangkanlah paham saudara 

Saja setudju adanja museum perdjuangan 
(OLEH : WARTAWAN ”"K.R.” SENDIRI). 

jat kita jang tidak menjetudjui 

usaha tersebut” 
Waktu Bung Karno menanja- 

kan sampai dimana , sekarang 
usaha2 panitia, didjawab bahwa 
barang2 serta -afat2 itu sudah 
mulai mengalir, tapi jang men- 

djadi handicap sekarang ini ia- 
lah gedongnja. Tentang hal ini 
Bung Karno berkata bahwa hal 
itu memang merupakan suatu 
hal jang sulit, 

"Saja memang menjetudjui 
pendapat saudara, bahwa rumah 
bekas kediaman almarhum Djen 
dral Sudirman akan terlalu ke- 
tjil buat usaha tersebut. - Tapi 

terus usaha itu” 
kata Bung Karno selandjutnja. 
Dalam hubungan. ini Bung 

Karno memberikan Rp.100.000,- 
kepada panitia jang akan dise- 
torkan nanti pada tg. 20 Mei 
tepat pada hari Kebangunan Na. 
sional. 

"Ini adalah jang pertama dan 
saja harap saudara2 akan men- 
djalankan usaha ini dengan se- 
baik-baiknja”, kata Presiden Su. 
karno achirnja kepada warta- 
wan kami jang mendjadi sekre- 
taris panitia sementara itu. 

  

anak seorang tani. Dalam pe- 
rang dunia pertama ia masuk 
tentara Austria, Dalam tahun 
1921 membantu mendirikan 
Partai Komunis Tjekoslowakia 
dan 6 tahun kemudian ia men- 
djabat sekretaris djenderalnja. 

Hampir selama perang dunia 
kedua berkobar, 'ia tinggal di 

Moskow, aktip melakukan ge- 

rakan propaganda untuk Sovjet 
Unie. Ia kembali kenegerinja 

dengan kemudian mendjabat 

salah satu dari 5 wakil Perda- 
na Menteri dalam pemerintah 
gabungan jang dibentuk oleh 
Dr. Benes. Ia selandjutnja mens 
djadi Perdana Menteri sesudah 

pemilihan2 umum dalam tahun 
berikutnja dan memegang dja- 
batan itu sampai perebutan 
kekuasaan oleh kaum Komunis 

dalam bulan Pebruari 1948. 
Dimasa mendjadi Presiden 

Tjekoslowakia selama 5 tahun 

ia telah merobah negaranja sa- 

ma sekali mendjadi negara pe- 

nganut Sovjet Unie, — BBC.- 
UP. - AFP, 

3 PENERBANG TJEKO- 
SLOWAKIA 
Larikan diri ke Austria 

dengan pesawat militer. 

Sebuah pesawat terbang mi- 
liter Tjekoslowakia, telah men- 
darat dilapangan terbang Graz, 

di Austria, Penumpang2nja, !'a- 

lah seorang letnan dan 2 orang 
sersan angkatan udara Tjeko- 

slowakia, menerangkan bahwa 

mereka telah melarikan diri 

dan sekarang minta perlindung- 
an politik di Austria. 

Ketiga orang tadi melarikan 

diri dari lapangan terbang   Tjekoslowakia Fiestany, didae- 

rah Slowakia. — AFP. 
  

Parlemen Sovjet Unie bersidang 
Untuk ratifikasi putusan2 bersedjarah 
EWAN Tertinggi USSR (Parlemen Sovjet Unie) kemarin 

mengadakan sidang untuk meratifikasi putusan? bersedja- 
rah jang dibuat setelah Josep Stalin meninggal dunia. Pa 
gilan untuk bersidang itu dikeluarkan 

ng- 
setelah meninggalnja 

Stalin sesudah sentral komite, dewan menteri2 dan presidium 
Sovjet- Tertinggi jang memilih Georgi Malenkov sebagai P. M. 
dan penggantj Stalin serta mengorganisir pemerintah dan pula 
badan? partai2 mengadakan 

SEUMUR HIDUP 
Tuntutan Djaksa pada 

Sangkala Daeng Ma- 
kasa. 

Pemeriksaan atas diri Sang- 
kala Daeng Makasa kakj ta- 
ngan Westerling d: Sulawesi Se 
latan, telah dilandjutkan dengan 
mendengar putusan djaksa Da- 

eng Manaha, jang diteruskan 
dengan pembelaan terdakwa 
oleh pokrol Adam. 

Dalang hubungan ini oleh 
djaksa Bandu telah dibatjakan 

dan diuraikan perbuatan2 pesa- 
kitan dalam tahun2 1946 dan 
1947 jang telah melakukan pem 
bunuhan atas sedjumlah 24 

orang (?) dalam kawedanan 
Sangkala dimana pada saat itu 
pesakitan mendjabat mantri po- 
lisi. 
Dikatakannja, bahwa sesudah 

proklamasi kemerdekaan, - di 
Indonesia tidak ada SOB dan 
pemerintah Indonesia tidak ber- 

musuhan dengan siapapun dju- 
ga. Untuk ini djaksa Bandu te- 

lah mempersalahkan berkali2 
melanggar fasal 330 jo. 64 dan 
65 dari hukum Pidana dan me- 
mintakan hukuman seumur hi- 
dup atas diri Sangkala Daeng 
Makasa tersebut. 

Dalam pembelaann'ja pembela 
Adam menitik beratkan atas 
suasana pergeseran politik pa- 
da saat2 pesakitan bertugas di 
Djanggala dan segala perbuatan 
jang dilakukan tidak sadja di- 
tundjuk karena terang ia telah 
mendjalankan perbuatan2 'iterise- 

but atas perintah jang berkua- 
sa pada waktu itu. Dalam hubu- 
ngan ini pembela minta Sang- 
kala Daeng Makasa dibebaskan 
dari pendjara dan dikeluarkan 
darj kota Makassar atau daerah 
Sulawesi selatan. Keputusan se- 
matjam itu atas diri terdakwa 
akan diberikan dalam sidang 
pengadilan di Makassar pada 
hari Senin tanggal 16 Maret 
1953. — R.M. 

  

Beaja perkampungan peladjar 
Rp. 4.420.000.- 

ENJAMBUNG berita tentang rentjana pembangunan per- 
kampungan peladjar di Semarang jang diusahakan oleh: 

Residen Milono, lebih landjut. kita memperoleh keterangan se- 
-bagai berikut: 

Untuk membangun 100 buah gedung? asrama peladjar dgn 
memakan luas tanah 60. M2 akan memakan beaja Rp. 2.700. 
000,— : 6 gedung perumahan para guru a Rp. 56.000,— mema- 
kan luas tanah 94 M2, djadi djumlah beaja Rp. 336.000,— 

Satu gedung untuk kantor, 
polikliniek, perpustakaan dan 
koperasi peladjar akan mema- 
kan tanah seluas 430 M2? sehar- 
ga Rp. 259.000,—, 

Satu gedung . untuk rumah 
makan, balai pertemuan dan da 
pur memakan tanah seluas 840 
M2 seharga Rp. 480.000,—, 

Pagar dengan kawat berduri 
seharga Rp. 111.000,—- 

Penjelenggaraan lapang se 
pakbola, korfhal, tenis dan lain2 
seharga Rp, 130.000,—: 
Halaman rumput dan lain2 

seharga Rp. 30.000,—: 
Pembuatan  djalan beraspal 

dihalaman tersebut seharga Rp. 
75.000,—5 
Untuk listrik Rp. 150.000,—: 

: “Untuk water leiding seharga 
Rp, 85,000,-— 

4 

| dahan penduduk 

  

Untuk got? Rp. 
50.000,—: 

Beaja pergantian kerugian ta 
naman2 jg ditebang dan pemin- 

jang tadinja 

bertempat. tinggal diperkam- 
pungan tersebut sebanjak Rp. 
15.000, — 

Djadi djumlah rentjana beaja 

seluruhnja ada Rp. 4.420.000, —. 
Selandjutnja diterangkan, bah 

wa pembangunan gedung2 pe- 
ladjar sematjam itu akan didi- 
rikan pula didaerah lain untuk, 
mereka jang tinggal didaerah 

itu, 
Usaha ini mendapat perhatian 

jang besar dari peladjar2 sen- 
diri. Achirnja dikatakan bahwa 
lambat dan  tjepatnja pemba- 
ngunan ini adalah tergantung 
kepada Oo peladjar2 
sendiri. — R Smg, 

seharga 

-— Tipe 

sidang istimewa. 

Dekrit jang meminta supaja 
Sovjet Tertinggi jang berang- 
gauta 1339 orang berkumpul di 

| Moskow dalam waktu 8 hari 
ditanda tangani bersama oleh 
ketiga badan Sovjet Tertinggi 

tersebut. 
Menurut dekrit tersebut par- 

lemen mengadakan  sidangnja 

san ketiga badan tersebut “tapi 
dalam pada itu mungkin pula 
soal anggaran belandja tahun 
53 dan soal2 lainnja dibitjara- 
kan karena kini telah tiba wak- 
tunja bagi parlemen untuk me- 
ngadakan sidangnja pada wak- 

tu-waktu tertentu. 
Tapi bila atjaranja hanja se- 

dikit boleh djadi sidang terse- 
but-hanja akan berlangsung 
tak lebih dari sehari. UP, 

KAPAL DJEPANG TJOBA 
MENJELUNDUP 

Ke perairan Filipina. 
Filipina Evening 

News” mengabarkan, bahwa 
kapal Djepang ,,Kaiyu Maru” 
jang besarnja 149 ton, ketika 
harj Selasa jang lalu ditangkap 
oleh angkatan laut Filipina di- 
perairan Filipina utara dan pe- 
numpang2nja serta anak-buah- 
nja,semuanja 119 orang, telah 

' diserahkan kepada kepolisian 
Filipina dipulau Batanes untuk 
ditanjai. 

Pada kapal Djepang tsb terda 
pat 60 orang Tionghoa, 'disam- 

ping anak-buahnja jg terdiri da- 
ri 59 orang Djepang. Tampak- 
nya kapal tadi ditahan karena 
telah memasukj perairan Filipi- 

na dengan tiada memberitahu- 
kan terlebih dahulu. 
Maru” berangkat dari Kagoshi- 
ma, Dijepang, ketika tanggal 4 
Maret jang lalu. — UP. 

BEKAS RATU, MESIR 
Akan pulang ke Kairo. 

Bekas Ratu Mesir, Narriman, 

akan pulang ke Mesir untuk 
minta ditjeraikan dari 
nja. bekas Radja Farouk, De- 
mikianlah diumumkan oleh 
djurubitjara keluarga Sadeg, ia- 
lah keluarga bekas ratu Mesir, 

Pada waktu ini Narriman ada 
di Swis, sesudah ia didjemput 

  

Harian 

  

Y oleh ibunja, dari Roma. — UP, 
  

DAGANG RRT — 
DJEPANG 

Menurut keterangan seorang 
anggota misi repatriasi Djepang 
jang baru sadja kembali di To- 

maksud untuk mengirimkan su- 
atu perutusan ke Djepang guna 
mengusahakan diperluasnja per 
dagangan antara kedua negeri 
tersebut. 

Dikatakan, bahwa ketera- 

tur Bank Rakjat Tiongkok, Nan 
Han-Chen. — AFP, 
  

  

Xx Seorang tamu jang pada sus 
atu pesta perkawinan di Jogja 
baru2 ini rupanja keputusan 
akal, karena kalah mpgim”, 
telah minta kembali uang sum- 
bangan jang sudah diberikan- 
nja kepada tuan TuMuh “ 
untuk kembali madju dimedan   4 Yudi, 

hanja untuk meratifikasi putu- 

.Kaiyu 

suami- 

Kyo dari RRT pihak RRT per-. 

      

— 

ngan ini didapatnja darj diseka 

 



     

    

  

    

   

    
   

  

     

    

: En Apri jane aka dat: 
Padang akan dibuka Sel 

— Polisi Negara jang akan 
“kan waktu 6 bulan, unti 
nambah tenaga. Pa 

    
       
    

  

   
        
    

  

Selatan. 1 
“PALEMBANG sn 

    
    
     

   

  

   

    

      

   

    

    

  

    

     

     

   

    

    
    

    

   

   

   

     

    

  

    

    

    

   
   

    

   

      

    
   
   

  

     

    
     

    

    
    

   

  

    
    

   
    

       

      

Berhubung 

| batan jang susak di 
' 16, maka kini perhubunga: 
lan antara Tebing Tingg 
Pager Alam telah dibuka 
bali. 
“PONTIANAK K W 

-
 

tan Barat Sutan Sidin d 
rapat baru2 ini digedung. Sian 
hwee, mendjelaskan tjara2 pe 
bagian deviser jang dida 
importir . Tionghoa sebar 
Rp. 20.000,— 

nur Murdjani ber -sama 
dengan kepala polisi I 
tan R. Sulaiman dan Komisaris. 
Kampono, - telah mengadakan | 
penindjauan ke Kandangan. se- 
lama 10 hari. ' 3 
SINGARADJA — Panitya 

. Sementara Pembantu “Tunisia, 
| kini telah terbentuk di Singa- | 
|. radja, sebagai hasil pembitja- | 

| raan jang dilangsungkan baru2 
mi di Balai Pertemuan Singa- 

| radja, dengan dipimpin na a 
BE, Mudjiman. z 

- PERHUBUNGAN PER 
— TAMA MELALUI - 

—.. UDARA PTN 
Antara Aiakurta” Bang- 

: Kok terlaksana. 
|“ Rombongan sekretaris djen- 

2 1 Kementerian Perhubungan | 

  

S mengikuti 
1 G.LA. dari Kemajoran | 

  

-vair »Tjenderawasih” -berang- 
tt dari lapangan terbang -Den 

tuang di Bangkok djam 8 dan 
ba di Djakarta djam IG AO, ati 
“Tentang penerbangan pertama | 
te Bangkok itu dapat dikabar- 

kan bahwa pesawat convair 
»Tjenderawasih” jang memba- 
wa rombongan sekdjen Kemen- 
erian Perhubungan Ir. Sutoto 

tiba di Bangkok djam 17,30 dan 

    

   
     

    

  

    

    
   

  

    

  

    

   

    

   
   

  

   

  

   

    

   

     

     

    
   
   

      
      
   

   

  

   

   

                

   
   

  

   

        

   
   

    
       

  

       

  

e  sedung perwakilan kita 

papan ini diadakan 

Wanpriga ditaiyukan dad: 

luj Singapura lamanja 2 djam: 
dan dari sini. ke Bangkok 4 

5 .djam. Perhubungan Djakarta — 
- Bangkok akan terlaksana, ka- 

lau pesawat . 2 convair jang di- 
Pa datang. — PENA 

  

n ja dan tempat untuk pendidikan ka- 

Menurut hotorangan, usaha | 
| Balai Sange ya 

: 5 pen- 
: didikan Meatia gan njelidikan2. 

  

   

       
   

(kami, dan 
f bahwa kekosongan batin (gees- 

Agaara “Tengah dan mumate |agar supaja pemuda? kita dapat      

    
    

  

    

telah selesainja perbalkan & djem- 

al pendidik pada umumnja (djadi 

“ 

na t E Ka Manga Dia : . watan Expor : 
Si dalam 

BANDJARMASIN — Subar : 

  

penerbangan | 

pama Lc int tissaMarapkan Dana 3 Be mem- : 
ri punjai sua paberik gelas pa 

eker ian? Fear 

aa Ta Perindustrian  Ke- 

:| soda. Tentang calcium, Indonesia 

Bi ke Amerika untuk menam HE 
en, Ian dan pengalamannja | 

SnnLa Yang 

  

         

Haa uvastinhetleven). Pe. 
ini mengharukan hati 

pula berpendapat,    

telijke leegte) ini harus disini, 

|.mengi api "kehidupan bersa- 

ma”, jang sedang bergolak dan 
belum emiliki kepastian batin 
ini, dengan keberanian dan ke- 
“tegangan, . Pemberian isi ini ada- 

jadi kewadjiban para 

    

  

  

ajah dan ibu), dan para guru 
pada ena $ 

Cultuur-crisis. 
Oswald er dalam buku- 

|nja "De ondergang van 't avond. 
| land” dan Prof. Huizinga dalam 
| bukunja, "In de schaduwen van 
| morgen” menerangkan, 
dunia “barat, jang pada waktu 
ekarang menguasai seluruh du- 
nia dalam arti politis dan eko- 
nomis, sedang mengalami ”cul- 
tuur-crisis", Djuga bangsa2 Ti- 
mur, termasuk bangsa Indone- 
sia, terseret pula dalam kebim- 
bangan batin ini. 

B. Russell, seorang “ahli fi 
isafat dan sociologie Inggeris 
jang terkenal diseluruh dunia, 
 menjatakan dalam karangannja 
"Apa jang tak akan kualami 
dalam hidupku”, bahwa - dunia 
sekarang memang ada dalam 
"cultureele crisis”, jang maha 
hebat. Beliau mengemukakan, 
bagaimana tjepatnja perkem- 

| bangan kebudajaan Barat dalam 
arti rationeel dan technisch. . 

Tak dapat Tea 
nafsu. 

E 

  

   

   
$ 

» 

| menemukan bom atom, dan di- 
samping itu mengenjam kemak- 
'muran jang tinggi, seakan-akan 
.hidup dalam sorga dunia, Dar 
'B.- Russell meramalkan, bah- 

     
akan dapat terbang kebulan, dan 
'laim2 planeet, hanja sadja ma- 
nusia tidak dapat diam disana, 
sebab kekurangan hawa (zuur- 

stof), atau oleh-karena iklimnja 
terlalu panas atau terlalu dingin. 

rubah: lautan : pasir mendjadi ta- 

“suatu kenja- 
3 an, jang tak dapat disangkal, 

ahwa manusia mulai du- 
£ 2 sampai sekarang belum dapat | 
menguasai nafsunja, dan ter- | 
utama jang mengenai nafsu un- 

milik kebendaan (materieel be- I- 
zit). Nafsu ini menimbulkan 
persaingan “antara orang dan 
orang, bangsa dan bangsa, ne-   Jah peperangan jang maha-hebat 
Bait guna i 1 ke 2 Tan. 

lengkap dengan laborato- 
ja, dengan tempat melaku- 

itu diselenggarakan oleh 

£ 

lukan djuga bahan dasar lainnja 
(basis grondstoffen) seperti so- 
da dan calcium. Mengenai soda 
diterangkan, bahwa itu akan bi- 
sa djuga dibikin di Indonesia, 
karena tidak lama lagi Indone- 
Sia akan mendirikan  paberik 

tidak kekurangan. 

Mesin? -telah Sinbkan 
dari luar negeri. | 

Selandjutnja dikemukakan, 
ahwa pada achir tahun jang 

nesi telah: memesan 

seperti ovens, 
11 "EN -alat2 penggentjet. 

rsen) dan pelbagai alat-per- 

sa ah keperluan paberik     

    
n-pemeriksaan gelas itu | 

Baran tersebut diharapkan 
kan tiba di Indonesia dalam'be- 

    

  

    
   

    

   

    

   
   
   
   

  

    

     

  

   
   

    

    

   

  

    

eramik itu | d 
dirikan beberapa Ios, 
a. kurang: lebih seluas: 

00 -meter persegi untuk: 'paberik 
ah 

enurut dugaan, djika pahe- 
£ itu selesai. maka kapasiteit 

uksinja akan bisa mentja- 
ton : 'barang2 gelas uadam 
harinja. 

djutnja bisa ajuga' dika: 
bahwa Kepala Balai 

jelidikan Keramik, Aa 
um lama berselang telah F 

keramik gbr Hr» in 

beri b Ne 
aa nahan mengalami 'kebimbang- 

2 | (Beestelijke twijfel), | 

'bahwa 

Kebudajaan barat telah dapat 

tidak lama lagi manusia | 

“Dengan tingginja kemadjuan: 
.technik manusia akan dapat me. 

nah makmur, jang menghasilkan. 
bahan : makanan, sebegitu banjak | 
'nja, sehingga dunia tidak perlu 

Sal | chawatir akan kekurangan ma- | 
| kan. Akan tetapi 

tuk memiliki, bukan milik ke- 

batinan (geestelijk bezit), tetapi | 

gara dan negara. Akibatnja ia- 

| Idikota Bandung, 

| batasan dengan" kabupaten Ban- 

11950 sampai achir 

4 ban jata. 

Berita2 selandjutnja ihasih 
ditunggu. 2 

0. Beberapa »Tjamat D.I.” 
— tertangkap. 

Pa dew: an 
   

   
   edung' proklamasi Pegangsa- 

: Djakarta dan 
1 PB, 

Bahder Diphap pedjabat2 
ndidikan masjara- 
12 berbagi organi- 
Aanggota2 ber- 

  

   
   

  

   

    

   
   

    

   

   
   
   

  

“GARA? ANGIN 
KENTJANG 

Kemarin sore sekira djam 4 
“| ai Djalan belokan ke Kaliurang 

e un P3 mata 
nja pera 'ke IL Kalau 
hegara2 Jam. erang ini mem- 
pergunakan bom atom, BB. 
“Russell tak dapat mengambar- 
kan apa, jang akan terdjadi. 

| Dengarkan suara hati. 

    

  

   

   

  

rangan tersebut, bahwa manu- 
sia dalam tindakannja terlalu 
mendengarkan suara pikirannja, | 
dan djarang memperhatikan su- | 
ara hatinja. Pada tingkatan hi- 
dup sekarang . ini manusia dja- 
nganlah hidup dengan otaknja 
sadja, “tetapi djuga dengan Maa, 
nja. 
Pergolakan dunia barat sok 
pengaruhi benar2 kehidupan 

bangsa kita, disebabkan perkem. 
bangan kebudajaan barat mem-: 

kemauan kita, atau djiwa kita. | 
Pada dewasa ini seolah- olah ma. 
nusia kehilangan rasa perikema: 
nusiaan dan rasa ke-Tuhanan- 
nja. Manusia kembali mendjadi 
Dn (animaal leven): Pa. 
-. “manusia itu adalah ma- 

“hidup jang tinggi marta- 
kata “(humaan -niveau 
geestelijk niveau), Manusia ada- 
lah  geestelijk wezen, .manusia 
adalah maehluk jg berbuddhi. Te 
tapi sampai sekarang djarang2 

nusia hanja ditudjukan kes 
pemenuhan nafsu" 
jang bersifat halus dan kasar. ' 
. eengana kita mentjapai kem- 

rdekaan dan 
    

    

    

ali ke edaula- 
tanja 

. pian berdasarkan ke- 

6 bangsa kita 
disertai lahirnja Pantja 
tengah- -tengah masjarakat kita, 
jang merupakan tjita2 kearah 
keseimbangan antara lahir dan | 
batin. Pantjasila .mengin Sg 
masjarakat jang hidup b 
tong-rojong, 
.da tata, tent ram, damai dan 
-rahardja, tidak untuk diri bang- 
sa sendiri,. tetapi untuk Sea 
:dunia. , 

Maka . Oleh karena Ta men- 

mempergunakan kemenangan 

masjarakat Pantjasila. - Dan 
pembangunan “ini harus didu- 
kung oleh seluruh bangsa kita, 
dan harus “Gikerdjakan dengan 
kesadaran, isetjara teratur dan 
dengan rasa persatuan, Untuk 
memimpin pembangunan jan 
maha besar dan berat in Ana 
Sa kita memerlukan orang2. 
jang berkepribadian, jang: mem- 

G Bersambung hat. 5 ,. 
Mn baba 

1000 Orang grombolan 
memusatkan tenaga 

|. Kota distrik Bungbulang | 
(Barat - Daja Garut) ter- 

. antjam. 
Mes berita? jang diteri- 

ma oleh kalangan resmi sipil 
kota-distrik 

Bungbulang didaerah Barat- 
daja kabupaten Garut jang ber- 

| dung. dan Tjiandjur sebelah Se- 
| latan, kini terantjam bahaja ge- 
ia aa bersendjata. 
Sepandjang berita2 itu jang 

diselidiki kebenaranni ja, 
telah beberapa kampung dide- 
kat kota-distrik itu jang ,,didu- 
duki” gerombolan bersendjata 
Dikatakan djuga, bahwa djum- 
lah gerombolan disitu hampak- 
nja banjak,.bahkan ditaksir ki- 
ra-kira terdiri dari lebih 1.000 

ada dikampung Gunungbatu, 
Tjitalahab d.LI. Kabarnja, per- 
sendjataan gerombolan itu ku- 
at dan disebut? mempunjai be- 
berapa buah bren-gun serta 

ita datangnja dan dari mana me 
reka mempunjai persendjataan 
kuat belum diketahui, tapi di- 
duga bahwa mereka 'itu mung- 
kin gerombolan jang baru? ini | 
pernah ,,menduduki” kota-ke- 
tjamastan Tjisewu, djuga didae- 
rah Garut Selatan. 
Dapat dikabarkan, bahwa se-   lama ing “daerah kawedanan 

Bungbulang itu disebut ,,dae- 
rah aman” dan sedjake tahun 

tahun 1952 | 
tidak pernah dikabarkan djadi 
daerah pengatjauan Me aa 

' Dari Tjiandjur dikabarkan, 
bak” pihak  berwadjib seka- 
tang telah berhasil menangkap 
beberapa Orang, jang telah me- 
ngaku mendjadi ,,tjamat D.I. 
Mereka itu adalah masing2 ,.tja 
mat D.I” Tjiandjur kota, Wa- 
rungkondan ang, Tjirandjang, "ji 
beber, Mande dan Kadupandak. 
Sekarang mereka itu masih 

    

Beliau menegaskan dalam ka- | 

   

pengaruhi pikiran, perasaan dan : 

manusia memalingkan pikiran- | $ 
nja kearah buddhi. Pikiran ma- $ 

- dalam perang: dunia ke | 

-mur.€s, Tjugito (PKI) cs., 

di- | 

menudju kerah para « pengusul. 

“djadi kewadjiban kita semua. | 

politis kita untuk membangun | 

orang, jaitu jang diketahui ber- : 

mortir. Dari mana gerombolan | 

Idekat djembatan Gondotaju, se- 
buah pohon asem jang besar te- 

“1 lah jumbang, dikarenakan angin 
“| kentjang jang  meniupnja, se- 

hingga perdjalanan lalu-lintas 
waktu itu terhalang sebentar. 

  

    
   
   
    

  

    
     

dan kerusakan terdjadj pada ka 
wat2: listrik serta 4 tiangnja 
roboh. Korban manusia tidak 

: ada, 

|. SIAPA PENGGANTI 
KPP 

“Pearson dapat suara 9. 
- Kemarin Dewan Keamanan 
Pena sidang setjara ter- 
tutup selama 4 djam dengan 
mentjapai kegagalan dalam me 
.mutuskan untuk memilih peng- 
ganti Sekdjen PBB, Trygve Lie. 
' Menteri Luar Negeri Cana- 
da, Lester Pearson telah mem- 
peroleh 9 suara dj umlah mana 
2 suara lebi! Kanak dari pada 
jang diperlukan, tetapi oleh sa- 

  

Piah sebuah 5 negara besar telah 
menggunakan hak vetonja. 
“Pemungutan suara tersebut 

dilakukan dengan setjara raha- 
"sia. : 

Para wartawan tidak me- 
augsihan legi, bahwa jang nie 

  

aon 

Bemauad2 itu salah St. Mak- 
Sar- 

ga (PKI) es., Sutardjo (PIR) 
' Surjaningprodjo (NU) es., 

s "Hadikusumo (PNTI) es., Sahe- 
'tapy Engel (Demokrat) cs., Mr. 

Suhardi (Katolik) es. dan Abdul. 
lah Jusuf (PB) es. 

Perubahan atas formulering 
jang . sifatnja 

principieel ialah mengenai ke- 
tentuan pemberian kartu-tanda 
pemilih. Dengan suara 43 pro 
.dan 71 contra usul dari Mr, Su- 
hardi cs. ini difolak. 
Maka bunji fatsal2 itu adalah 

sebagai berikut : 

Pasal 5. 

sun dan dipelihara sebuah daf- 
tar-pemilih jang menundjukkan 

|pemilih-pemilih, jang bertempat 
tinggal didesa itu. 
'Dalam pengertian desa terma- 
suk kelurahan, negeri, marga 

dan satu2an daerah lain, jang 
untuk mendjalankan Undang2 
ini oleh Menteri Dalam Negeri 
dipersamakan dengan desa, 

2. Seorang pemilih hanja bo- 
leh didaftarkan satu kali dalam 
daftar-pemilih. 
Djika seorang pemilih 'mempu- 

satu, maka ia memilih satu di- 
'antara 'tempat-tinggal itu. 

". Pasal 6. 
Pendaftaran pemilih-pemilih, 

jang berada diluar negeri, dila- 
kukan pada Kantor Perwakilan 
Republik Indonesia menurut 
aturan-aturan jang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

5 Pasal 7. 
“Dalam daftar-pemilih dimuat 

keterangan-keterangan tentang 
Sana pemilih, sebagai berikut: 

nama lengkap, termasuk na- 
ma panggilan, djika ada, 
umur, 
sudah - perhah - belum kawin, 
djenis laki2 atau perempuan, 

alamat dan rumah dan 
pekerdjaan. 

Pe 
A
O
0
 p 

: Pasal 8. 
1 Die mempersiapkan ba- 

han2, jang berguna untuk penju. 
Sunan daftar-pemilih, ditiap2 de. 

—     Bela chususnja, — — Ant" 

  

berada.dalam tahanan untuk di- 
f periksa lebih djauh. - — Ane 

1 Teng 

njai tempat-tinggal lebih dari | 

(jang telah kita" ka: |" 

gsun an Ht 13/3 jang.lalu , 

p3 Pa Ni 0 

dan lain-lain, 

nar.pada malam resepsi itu, se- 
lain disebabkan tergantungnja 
beberapa hasil lukisan buah ta- 
ngan anggauta2 Lekra jang me-   menuhj dinding ruang sidang 

djuga dengan dihidangkannja 
lagu2 serta tari-tarian jang di- 
mainkan oleh dan untuk konpe- 
rensis2.. Pada dinding itupun 
tergantung tokoh2 seniman filo- 
sof2 seluruh dunia disamping se- 
niman2 Indonesia. 

Bila kita menghendaki subur- 
nja kebudajaan kita, maka ke- 
budajaan?2 daerah harus dikem- 
bangkan baik bahasa maupun 
tjabang2 kesenian lainnja, . de- 
Mmikian al. S. Sudjojono .mem- 
bentangkan tentang kebudajaan. 

Dalam mengupas soal itu  di- 
djelaskannja djuga paham? ten- 

tang kebudajaan, dan ditambah- 
kannja tulisan Huxley dalam bu. 
kunja jang mengupas hal itu 
serta pengakuan tilosof Huxley 
  

ngeluarkan hak veto tersebut 
adalah wakil dari Sovjet Rusia. 
Menterj Luar Negeri Polandia 
jang ditjalonkan oleh Sovjet ha 
nja memperoleh 1 suara. Se- 
dangkan Dijenderal Romullo da-   

“- Untuk tiap-tiap desa disu- | 

ri Pilipina mendapat 5 suara. — 
BBC. 

Ketentuan2 tentang pendaltaran 
pemilih dan daftar-pemilih 
. Fermulering dari pengusul2 amen- 

$ 1 demen diterima 
DANG Parlemen pleno terbuka 

B anggauta, Menteri2. Dalam Negeri. dan Kehakiman telah 

menjetudjui dengan suara bulat. formulering dari para pengusul 
men setelah diadakan perubahan? mengenai pendaftaran 

pemilih: serta penjusunan dan pengesahan daftar-pemilih, 
dalam pergolakan du- |- “dirumuskan mendjadi fatsal 5 sampai 14 dari RUU pemilihan 

jang dihadliri oleh 160 

jang 

# 

sa diadakan pendaftaran pemi- 
lih. 

Pendaftaran pemilih dilakukan 
oleh Panitia Pendaftaran Pe- 
milih, 

2. Atas dasar bahan2, jang 
tersebut pada ajat 1 diatas, Pa- 
nitia Pendaftaran Pemilih me- 
Ajusun ,.daftar - pemilih.- semen. 
tara: jang memuat nama-nama 

pemilih, jang disusun menurut 
abdjad. 

3. Daftar - pemilih . sementara 

dibubuhi tjap kepala desa. 

Tentang pembetulan 

dan perubahan, 
Pasal 9. 

1. Pada waktu jang ditentu- 
kan dengan Peraturan Pemerin- 
tah, daftar - pemilih - Senen 
diumumkan. 

Pengumuman ini diadakan de- 
ngan memberikan kesempatan 
kepada. umum untuk melihat 
daftar itu pada Panitia Pendaf- 
taran Pemilih, tetapi daftar itu 
tidak boleh dibawa keluar kan- 
tor penjimpanannja. 

Kesempatan melihat daftar itu 
lamanja 30 hari, dimulai dari 
hari pengumuman daftar pemi- 
lih - sementara itu. 

2. Dalam djangka waktu jang 

tersebut pada ajat 1 diatas da- 
pat dimadjukan usul2 perubah- 

an dalam daftar -pemilih-se- 
mentara, baik mengenai diri pe- 

ngusul sendiri maupun diri 
orang lain. 

Djika usul2 itu dapat diterima 
oleh Panitia Pendaftaran Pemi- 
lih, segera dilakukan perubahan 

dan hal ini diberitahukan kepada 
pihak jang berkepentingan. 
Apabila usul itu tidak diterima, 
maka pihak jang bersangkutan 
dapat meminta perubahan de- 
ngan melalui Panitia Pendaftar- 
an Pemilih kepada Panitia Pe- 
 mungutan Suara, 4 

Keputusan Panitia Pemungutan 

Suara dalam. hal ini mengikat 
dan keputusan itu diberitahukan 
kepada pihak jang berkepenti- 
ngan dan Panitia Pendaftaran 
Pemilih, supaja  menjesuaikan-   

Pada tangbat 10 359 telah tiba'@j Djakarta Ben 
baru Mr, Morland dan Istri, jang disambut oleh 
anggota? kedutaan Inggris. — (PPHOS), 

.nja dengan daftar - pemilih - se- 
mentara. 

  
Protokol Kem, 

'bih bebas 

“kerdja 

    

  

Pelihara 4 perkembangkan 
' kesenian2: daerah 

Kebudajaan badowksin tentu Tuban 
NTUK pertama kalinja sedjak didaerah Jogjakarta berdiri 
tjabang2 Lekra mulai tanggal 14 sampai 15-3 atas inisiatip 

Lekra jabang Jogja dilangsungkan konperensi dengan dimulai 
“malam resepsi pada hari Sabtu jang dikundjungi oleh wakil Pe- 
merintah Kota-Pradja, penindjau dari Magelang, wakil Pemuda 
Rakjat, Sebsi Tjabang Jogja dll. 
Gari tiap2 tjabang seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta terdiri 
Gari seniman? lukis, pemahat (patung), sastera, ketoprak, serta. 
Jain tjabang kesenian jang ada didaerah Jogja, berkumpul 'diko- 
ta untuk membitjarakan sekitar 

organisasi. ' Para- konperensis 

“organisasi, anggaran dasar, 
z 

Suasana kesenian terasa be- | dapatnja dihindari 'bahaja pe- 
rang. 

S. Sudjojono menegaskan, bila 
dalam perundingan K.M.B. ti- 
dak ingat kepada kultur, maka 
kita sampai dipantai kemerde- 
kaan ini dengan tangan hampa 
kultur. Selandjutnja dituntutnja, 
agar kekajaan kebudajaan kita 
jang masih tersimpan di Neder- 
land itu kembali ditangan bang- 
sa Indonesia, 

Karl Marx diperingati. 

Malam resepsi itu bertepatan 
dengan hari  wafatnja ulama 
agung Karl Marx « jaitu pada 
14-3- 1883. Berkenaan dengan 
itu, maka oleh Seks Sastera 
Lekra Tjabang kota Jogja di- 
peringati djasa2 ulama agung 
itu terhadap dunia dan perike- 
manusiaan. Ia bukan sadja be- 
sar karena telah mendjadi 
bapak pergerakan sosialisme 
ilmijah, melainkan dia mendjadi | 
pembangun synthese  aliran2 
filsafah jang “dapat berkem- 
bang hingga kini. 

Achir pidato peringatan hari 
wafatnja Karl Marx itu dihabisi 
dengan andjuran, agar Kita se- 
mua dapat menjelami setjara 
dalam Marxisme dengan hati 
dan otak jang lebih murni, le- 

dari sjakwasangka 
dan tachajul. 

Pasal 10. 

Setelah waktu jang tersebut 

pada pasal 10 ajat,1 berachir, 
maka Panitia Pendaftaran Pe- 
milih menjusun daftar-pemilih 
dan mengirimkan daftar itu ber. 
sama2 dengan bahan2 pendaf- 
taran dan pengaduan kepada 
Panitia Pemungutan Suara un- 
tuk disahkan. 

Pasal 11. 
1, Setiap pemilih memberita- 

hukan kepada Panitia Pendaf- 
taran Pemilih jang bersangku- 
tan tentang hal2 jang menjebab. 
kan perlu diubah suatu daftar- | 
pemilih mengenai dirinja. 

2. Panitia Pendaftaran Pemi- 
lih memberitahukan kepada Pa- 

nitia Pemungutan Suara tentang 
hal2 jang menjebabkan perlu di- 
ubah suatu daftar-pemilih. 

Pasal 12. 

Sesudah daftar pemilih disjah. 
kan, sampai 30 hari sebelum ha- 
ri permulaan pentjalonan, disu- 
Sun daftar. pemilih tambahan 
jang ketentuan2-fija diatur de- 
ngan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 13. 
Panitia. Pemungutan Suara 

menjampaikan kepada Panitia 
Pendaftaran Pemilih turunan 
daftar-pemilih dan turunan daf- 
tar - pemilih - tambahan seba- 
njak jang diperlukan untuk di- 
pergunakan dalam pemungutan 

suara. 
Turunan itu disampaikan ber- 

sama2 dengan bahan2 jang ter- 
sebut dalam pasal 10 ajat 1. 

Pasal 14. 
Bentuk daftar-pemilih, tjara 

mengisinja, tjara memeliharanja 
dan lain2, jang berhubungan de- 
ngan usaha penjusenan daftar- 
pemilih ditetapkan dengan Pera- 
turan Pemerintah. — Ant. 

  

HALAMAN », 

  

: fenjarkarta. 

    

SENGKETA PERBURUHAN : 

Konsepsi Pemerintah da- 
erah kepada Kemen- 
terian Dalam Negeri 
Kalangan  Djawatan Perbu- 

ruhan daerah Istimewa Jogja- 
karta menerangkan kepada 
»K.R.”, bahwa kini telah disiap 
kan sebuah konsepsi oleh Pe- 
merintah daerah jang akan di- 
kirimkan kepada Kementerian 
Dalam Negeri untuk bahan2 
lebih Iandjut dalam pembitja- 
raan Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian Perburuhan 
tentang sengketa KPP dan KP 
PP di Jogjakarta. 

Seperti pernah dikabarkan, 
Akting Kepala Djawatan Per- 
buruhan daerah sdr. Notojudo 
baru2 inj pergi ke Djakarta utk 
mengadakan pembitjaraan dgn 
Menteri Dalam Negeri tentang 
Gesakannja agar Kementerian 

tangan dalam sengketa itu se- 
bagai pihak jang ketiga. Dalam 
pembitjaraan itu Menteri Da- 
lam Negeri menjatakan kese- 
diaannja dan djika tidak berha- 
sil, ia bersedia mengadjukan 
sengketa itu kepada kabinet. 

Tentang konsepsi itu dinjata- 

takan lebih landjut bahwa po- 
koknja berisi tentang tjara2 
penjelesaian KPP baik jang ber 
sifat administratief, teknis, po- 
litis serta tugasnja. 

S.M. P. 5 NEGERI 
9 TAHUN 

Kemarin siang bertempat di 

gedung C.H.T.H. telah diadakan 
peringatan 9 tahun berdirinja 

S.M.P. 5 Negeri dan peringatan 
perpisahan bagi anak2 klas 3. 

Siang itu diramaikan dengan 

pertundjukan2 sandiwara dgn 
mengambil tjeritera ,,Pantang 
putus Asa” dan ,,Karena Fit- 

nah” dgn. diselingi njanjian2 dan 
tarian2. 

Perhatian dari kalangan pe- 
ladjar2 dan undangan tjukup 
meriah. 

PETANI DAERAH 
JOGJAKARTA 
Perlu menanam tanaman 

perdagangan. 

Untuk menambah hasil bumi 
daerah Jogjakarta demikian dju. 
ga agar para petani lebih 
banjak menanam bermatjam-ma 
tjam ditanam ditanahnja ma- 
sing2, Djawatan Pertanian 
Ra'jat daerah sedjak tahun 
1952 mengadakan pembibitan 
tanaman perdagangan dikebun2 
bibit. Jang dimaksudkan dengan 
tanaman perdagangan itu jalah 
tjengkeh, lada, kopi, teh dan la- 

in2. 
Tjengkeh biasanja didatang- 

perluan pembuatan rokok bagi 
perusahaan2 rokok Jogjakarta, 

sedangkan lada untuk keperlu- 
an dapur darj daerah Maluku 

Kopi dan “Teh banjak menda- 

tangkan dari luar daerah. 
Dijika usaha2 pembibitan 

ini mendapat perhatian 'jang 'be- 

sar dari para petani, maka be- 
sar harapannja bahwa tanah 
daerah Jogjakarta akan mem- 

punjai penghsilan2 baru dike- 
mudian hari. 

Dinjatakan lebih landjut oleh 
pihak Djawatan Pertanian Ra'- 

jat bahwa untuk memperluas 

pemibibitan itu, tahun ini peme- 
rintah daerah menjediakan 'be- 
aja Rp. 10.000,— dan Kemen- 
terian Pertanian Rp. 55.000,—,   

  

Jogja tidak 
perlebar 

akan mem- 
daerah 

D?PRDS Djawa Tengah genap dua tahun 
ETUA DPRDS Propinsi: Djawa Tengah Muljadi Djojomar- 

tono dalam kata2 pembukzan, setelah meriwajatkan usaha 

dalam dua tahun usia DPRDS dimuka upatjara jang didakan 

tg. 13-3 dipendopo kabupaten Semarang, menerangkan, bahwa 

selama tahun 1952 DPRDS telah membaharui 4 verordenirgen 

dan mentjabut sebuah verordening, dan berkat bantuan? dari 

seluruh -masjarakat, dewan tersebut dapat memenuhi beban 

Gengan lantjar. Peringatan diadakan setjara sederhana. 

Kata2 pembukaannja diachiri 
dengan menerangkan rentjana2 

tahun ini, antara lain 
mengenaj usaha dengan sekuat 
tenaga untuk memperoleh sum- 
ber2 penghasilan jang sebanjak- 
banjaknja guna dapat menutup 
biaja otonom, ikut serta mem- 

perhebat produksi bahan. maka-   
an kapal Riebeek Duta Besar Inggris ig 

nan, 'memperketjil kemungki- 

nan2  bahaja  hongeroedeem, 
menghemat segala keperluan ke- 
uangan, 'berdaja-upaja mengu- 
rangj timbulnja bahaja bandjir, 
berusaha memulihkan ganggu- 
an2 keamanan, bersiap2 .meng- 
hadapi pemilihan umum, dan 
mempersiapkan  usaha2 untuk 
meringankan penderitaan  tim- 
buinja bentjana alam misalnja 
adanja gerakan gunung Merapi 
sekarang ini.. 

Jogja tidak akan mena- 
perluas daerah. 

Dalam  upatjara peringatan | 

tersebut, jang dihadliri I.k. 300 
orang diantara . tampak hadir 
wakil kepala Daerah Istimewa 
Jogjakarta Paku Alam, wakil ke   

Luar Negeri "TN serta 

tua DPR - Jogjakarta. Karkono- 
Kamadjaja, Panglima Divisi Di- 
ponegoro, Kom. Belanda Djawa 
Tengah dan lain2 pembesar Si- 
pH, Militer Djawa Tengah. 
Dalam kata2 sambutannja wa- 

kii ketua DPR Jogjakarta Kar- 
kono mengambil kesempatan me 
ngemukakan sekitar daerah? en. 
clave jang kini mendjadi seng- 
keta pembitjaraan antara De-. 

wan Perwoekilan Rakjat Propin- 
si Djawa Tengah dan Daerah Is- 
timewa Jogjakarta. Ia terang- 
kan, bahwa tuntutan Jogja me- 
ngenaj status ketiga daerah en- 
clave tersebut tidak mempunjai 
maksud untuk memperluas atau 
memperlebar daerah, melainkan 
mempunjai maksud status jang 
praktis letak dan hubungannja. 

Upatjara diachiri dengan mem 
perhatikan, pameran? alat2 per- 
tanian modern, dan bermatjam2 
exposisi dari masing2 djawatan   niveau propinsi, — Ant. 

Dalam Negeri. ikut tjampur | 

| kan dari luar Djawa untuk Ke- 

Mean as ngtnn nan timnepa AN 

D.P.D. DAERAH DAN 
URUSAN? KEUANGAN 
Sabtu jang lalu DPD Istime- 

wa Jogjakarta mengadakan si- 

dangnja dan menurut ketera- 
ngan membitjarakan pelbagai 

soal jang berhubungan dengan ' 
urusan Keuangan. 

Antara lain dibitjarakan ten- 

tang rentjana2 padjak kenda- 
raan diluar kota Jogjakarta, ja- 

itu perlu tidaknja dinaikkan, 
permintaan tambahan subsidi 
Kotapradja Jogjakarta karena 
subsidi anggaran keuangan ta- 
hun 1953 jang akan diterima 
dari daerah terlalu sedikit, pin- 
djaman Rp, 40.000,— kepada 
pensioen fonds, gedung hioskoop 
»sLuxor” dan lain2. 

DJEMA'AH HADJI 
Menurut keputusan Panitya 

Penjaringan Djema'ah Hadji 
Kotapradja Jogjakarta, dari 
102 orang tjalon Djema'ah Hadji 

jg telah mendaftarkan, jg meme 
nuhi sjarat dan telah lulus da- 
lam udjian ada 41 orang, dian- 
taranja 17 orang wanita. 
« Jang mendapat prioriteit, ka- 
rena berstatus sebagai pegawai 
ada 10 orang termasuk keluar- 

ga, diantaranja 5 orang wanita. 
Penjaringan tsb. dilakukan 

pada tgl. 10 dan 14 Maret ber- 

tempat di Balai Kota. 

LULUS UDJIAN SAMA 
Telah lulus udjian Fakultit Hu- 

kum, Ekonomi, Sosial dan Poli- 

tik Universitit Negeri Gadjah 
Mada pada tgl. 10 Maret sdr.2: 
Sawojo, Sumargo, R. Soegeng, 
R. Widagdo, Aloysius Sulistyo 

dan Rukmojono Winotoprodjo, 
masing2 Prop. Bacc, Pem. 

Lulus pada tfl. 11 Maret sdr.2: 

Ngadjio Prodjobaskoro, R: M. 
Wukirno Wirjokusumo kedua2- 

nja Prop. Bacce. Pemerintah. 

DRS. DE NEVE BERIKAN 
TJERAMAH 

Drs. de Neve seorang ahli ge- 
ologi/vulcanologi bangsa Indo- 
nesia jang hingga kini sedang 

menjelidiki G. Merapi hari ini 

djam 10.00 akan memberikan 
tjeramahnja bertempat di Ke- 
patihan. 

BUAT DAM SETJARA 
KOLEKTIP 

Dgn. rentjana beaja Rp.83.000 
kelurahan Srigading Kab. Ban- 
tul telah memutuskan membuat 
Gam permanen didesa Tinggen. 
Bila dam itu selesai, maka ta- 
nah seluas 200 ha. akan dapat 
pembagian air. Tjara pengum- 
pulan beaja sekian banjaknja itu 
diwudjudkan dari hasil panenan 
sawah seluas 10ha. selama 
10 tahun. 

PANITYA PENOLONG 
' KORBAN BENTJANA 

ALAM DAN KE- 
SENGSARAAN ” “ 

Atas inisiatip P.ILB.I. (Pusat 
(Persatuan Isteri Buruh Inds- 
nesia Pusat), maka pada hari 
Djum'at tgl. 13-3-1953 di Jo- 
gjakarta telah dibentuk sebuah 
Panitya Penolong Korban Ben- 
tjana Alam dan Kesengsaraan, 
jang terdiri dari PM.I., P.LBLI.,, 
KBI, HW, Pemuda Rakjat, 
Gabungan R.K., dan. IPP 
Sebagai Ketua ialah B.P. Mur- 

daningrat. 
Panitya ini pada hari Rabu 

j-a.d. tgl. 18-3 akan mengada- 
kan rapat lagi, jang melulu me- 
rentjanakan A.DYA.R.T, begitu 
pula rentjana pekerdjaan lain- 
lainnja. Selain itu ' Panitya 
ini akan mengkoordinir seluruh 
organisasi dalam lapangan pe- 
kerdjaan sosial jg mengenai ben- 
tjana alam dan kesengsaraan. 

KEKURANGAN UANG 
SERVICE DIBAJAR 

Hari Sabtu tgl. 14-3 jl. telah 
diadakan perundingan dikantor 
Hotel Garuda Jogja antara di- 
reksi hotel itu jang diwakili sdr. 
Husin Rapai dengan delegasi 

S. Purwosuwito dan Parsidi. 
Hasil dari pada perundingan 

itu ialah kekurangan uang ser-” 
vice akan dibajarkan kepada 
buruh dengan pengertian tidak 
ada ketegangan2 antara wakil 
Gireksi dan kaum kuruh ' hotel 
tso. diatas, 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima soko: 
untuk korban bandjir di Sena 
tera Utara dari : £ 
Peladjar Pendidikan Guru 
Agama Negeri Jogja- 

  

karta. »100,— 
Djumlah terachir ». 6824 48 

Djumlah hingga : 1 « 
hari ini Rp. 6924,43 

  

  

Tontonan malam ini 
WETAN BETENG: The Rech- 

less Moment”, James Ma- 
son, Joan Bennett: 

INDRA: »bes Miserables”, Gino 
Cervi, Valentina Cortesa. 

SOBOHARSORO : "Story of Ro. 
bin Hood”, Richard Todd, 
Joan Rice, 5 

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

LUXOR: The Gres Glove”, 
Glenn Ford, Geraldine 
Brooks. 

MURBA. : ,,Tsai Gini 
RAHAJU: ,,The File on Thel- 

ma Jordan”, Barbara Sian- 
wyck, Wendell Corey. 

REX: ,Sorga terachir”, Dnatia, 
A. N. Alcaft, 

Hwah”.     
KETOPRAK TRIMUDA-TOMO: 

Hajam Wuruk”, (Tamat),    
  

S.B.H.G. jang terdiri dari sdr?
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|. sekitar front buruh, gerakan 
consolidasi | 
lapangan | 
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erkprogram itu kaRBu Kh aki 

perdamaian dunia, 
“organisasi kedalam, 

jal-ekonomie, lapangan ke- 
HA dan keolah-ragaan. : 

—« (Kor). Telan Denga Tengah, 

| telah Tama Naa Mu- 
ballighin N.O. ang dibukanja 
dikota Semarang pada metahun 

    

   
  

.mendapa majagah ada 36 orang | 
10 orang dari Pro- | 

7 orang 
“dari Djawa Timur, 6 orang dari   P.p.B.D.D. MAGELANG 

MASUK LPBD.DI, 
'Sedjak achir bulan 2-53, per- |, 

Serikatan pegawai Bekas Djawt. 
Distribusi di 
meleburkan diri kedalam Torga- 
nisasi Ikatan Pegawai Bekas | 
Djwt. Distribusi jg. Dewan: Pim- 
pinan Pusatnja berkedudukan di 
Jogja. Berhubung dengan itu, 
maka telah, diadakan susunan | 
Pengurus IPBDDI tjab. 'Mage- 

lang, terdiri atas - Secretaris 
Umum sdr. 
s. Rayo, “Sosial-Ekonomi K. Ma- 

Oo dan Hasan Tobari, 
. n . Hardjo-' 

susatro n “perbendaharaan | 
Keadiman dan sdr. Sontodarmo- 

   

Magelang telah Ha 

Basuki, Organisasi | BL 

| Dajwa Barat, 6 orang dari Su-- 
Nong ga Aru, dan 1 orang. 

Lebih Saut TN dikabar- 
lan bahwa sebagai landjutan 

ini, akan dibuka 
nja. pada bulan Djul '53 jang 
|akan datang : »Kulijatut Mu- 
| ballighin No.” setingkat dgn 
S.M.A. Bag. AfAlijjah jang 
Lajuga. Ban aa Sema- 

   

  

BojoLA Lu 

“|djeruk 515 bat ng, $ 
g | kun 75 patang $ 

Ik Adapun tjara2 Panama po- 

| Ampel telah memetik 'hasil ta- 

Inan itu mentjapai 31 kwintal 

    
    

Desa Ngamp 

  

     kan landjaran tanarnai | Tn 
( Doni 

ewu, Kalig 
dan Gladags: ala 
banjak 36.000 iftan 
tanam di kebunnja 

oleh de- 
Ngenden, 

, Tanduk 
nanas 1se- 
pa k. di 

ng2. 

    
   
   

'hon2 tsb. menurut petundjuk 
dari Djawatan Pertanian jang 
mengusahakan djuga bibit2-nja | 
dengan setjara membeli. (KR). 

| HASIL PANENAN PADI 
BIBIT BENGAWAN 

He esBLOl 
| Baru? ini Djawatan Pertanian 

| nemannja seluas 1 ha' padi bibit 
Bengawan . Solo jang terletak 
didesa Tjandi. Hasil dari pane- 

padi basah. 
-Padi bibit itu 

.akan didjual ah 
menerima tukar 
tani .jang menib 

((K.R.). aa 

SEMARANG 
"GADU- GELAP" 

Di Semonagk Lelah Mendisi na 
nitya “penjelidik ,,gadu gelap” 
jang bermaksud untuk menjjeli- 

diki pemakaian air setjara ge- 

lap untuk - mengontjori tana- 
man? padi-gadu didaerah ka- 
bupaten Purwodadi “dan De- 
mak. 
Setiap tahunnja didaerah ter 

sebut terdapat tanaman padi- 

Kodian kering 
|ditukar atau 

ri para pe- 
utuhkannja. — 

  

  

    
3 | Ketjamatan ' Ampel Kabu- | 
paten Bojolali dimasa depan 
akan dpt memenuhi kebutuhan   La | masjarakat | Gisekitarnja  ten- 
  

(terahir). 

amplop kepada Reda 

sia. B2. - 

Kemis tanggal 26 Maret 

2 

Ag 

  

Hari ini Ngap imatian gambar sajakah jang ke-10 | 

'Kirimkanlah ke- 10 Baik ita sekaligus dalam satu 
ksi. Djangan dikirim satu persatu. 

Keterangan gambar djangan lebih dari 50 perkataan. 

Disudut sarapul sebelah atas, tulis: SASEMBARA. 

Dika Pena tebakan jang betul, maka. “ahan diadakan 

Pengumuman mann jang menang akan dilakukan Pn 
hari Kemis tanggal 9 Apri 1953. 

| ta Surat - menjurat mengenai sajembara ini tidak diada- 

| SELAMAT MENEBAK. 

Gambar ke-10 (terachir). 

$ 3 

$ Semua" tebakan sudah Peak paling lambat pada hari TE 
2 : | marang”. Beberapa waktu lewat 1953. 

alan 

: : |. dari: pihak" Diewatan, Pertanian 

  

   
   
    
   

   

| oleh penerbit 
   

na alam. Seperti. 

gadu seluas 5.000 ha jang air- 
nja tergantung dari Rawa Pe- 
ning didaerah Salatiga, tetapi 
“belakangan ini berhubung ba- 
njaknja pemakaian air 
gelap tadi, banjak kurang dan 
menderita. 
"Menurut dugaan. juas ,gadu- 

gelap” sekarang didaerah2 ter- 
“sebut sudah mentjapai 2.500 ha. 

— Panitya PG-G jang diketuai 
Residen Semarang Milono de- 
ngan anggota2nja jang terdiri 

| dan. Pengairan | Kabaralapun 
akan mentjari djalan bagaima- 

na agar ,gadu-gelap' jang Se- 
muanja diselenggarakan oleh 
penduduk, tani itu, bisa pula 
me ,gadu-terang”. 5 

- HARIAN BARU 
| (PANTJASILA" 
Tidak lama lagi di Semarang 

akan terbit harian. umum baru 

| bernama ,.Pntjasila”, akan di- 
tjetak pada pertjetakan »Se- 

  
di Semarang telah terbit harian 

|, Pantjasila' dalam bahasa dae- 
“rah jang belakangan terbenti. 
Penerbitan Jang an datan g 
itu kabarnjja, 

Kan 
arakan ' 

Ea jan 2 

lama dan bekas penerbit ,,peng- 
I'hela Rakjat'' di Magelang pada 

tahun 1945 - 1947. — Ant, 

: | 1 UNTUK KORBAN BEN- 
TJANA ALAM 

“Diperoleh kabar, kini pada jg 
berwadjib di Djawa Tengah te- 
lah tersedia uang Rp. 500.000.— 
sewaktu2 dapat dipergunakan 
untuk menolong korban bentja- 

dikabarkan. 
dalam mengharap bentjana jg 
mungkin La karena kegia- 
tan gunung: Merpi telah tersedia 

""i | beras sehanjak 80 ton, ikan ke- 

£ 

ring 10 ton, panah tanah 5 
drum, garam 14 ton dan kaju 
djati beberapa kubik untuk 
djembatan2. — Tata - 

  

KUBAH NABI TAK 
: TERSINTUH 
Untuk mendjawab beberapa 

pertanjaan pada achir2 ini jang 
Itimbul karena adanja berita2 
tentang pembongkaran mesdjid 
Madinah, maka djawatan pene- 
rangan agama pusat minta kita 
kabarkan, bahwa menurut la- 
Iporan jang diterima dari ke- 

tang pembongkaran Kubah 
Nabi dinjatakan bahwa Kubah 

INapbi tidak disintuh, dan tidak 

Takan disintuh. Adapun perbaik- 
(an jang sedang dilakukan itu 
nanja pembangunan perbaikan 
“jang berada disamping Nan 

bala — Ant. 

PERKARA AFEANDI 
DIUNDUR TG. 21 -3 

Dr. ana dan 
Natsir hadlir. 

Pengadilan Negeri Bandung 

  

|| telah melandjutkan pemeriksaan 
inja terhadap perkara Affandi 

| (G.P.LI.) dengan mendengarkan 
: PNebaraNA saksi. 

Sidang tsb. dihadliri oleh Dr. 

h -Sukiman dan Moh. Natsir serta 
'bkalangan Masjumi lainnja, 

Setelah selesai pemeriksaan 'Ipara saksi, sidang akan dilan- | 

Ni Mutiean lagi tgh RI Murat Jad,   Ka
 

5 lebih dulu telah disiapkan dimu- 

an di New York, menamakan $ 

| tidaklah “ menghilangkan -sifat ' 

hampir dua tahun jni tidak ada 
pula barang2 strategis jang pen 

dutaan RI. di Saudi Arabia ten- | 

  

  

ENFTERI LN Inggris an 
2 peme hnja ,sangat 

butnja serangan 
  

pena Sovjet di bjerman. 

31 Eden jang memberi keterang- 3 
an itu diluar teks pidatonja is 

ka Himpunan Politik Luar Ne- 

insiden penerbar BAM 1, diatas 
Djerman Barat it “sebagai su- 
atu tindakan jang, biadab”. 
Dikatakan, bahwa Komisaris 

Tinggi Inggris di Djerman telah 
| diberi instruksi supaja Le | 

tes kepada Komisaris Tinggi 
Sovjet ,,dengan kata2 jang se- | ' 
keras2nja”. 

  

Korea dan bvedaa 
Dalam pidatonja jang sudah 

| lebih dulu disiapkan, Eden mem 
bela politik Yuar negeri Inggris ! 
di Timur Djauh, dan ga mem- 
peringatkan akan bahaja2 djika 
perang Korea meluas keluar 

batas2 Korea. Kata Eden, ke-/ 
njataan bahwa perang Korea | 

| berdjalan hingga begitu lama 

keperwiraan' dan idealisme dari 
gerakan itu. Mereka jang madju 
untuk bertempur di Korea ada--. 
lah pembela2 . tata-tertib dan 
perdamaian internasional. 
Mendjawab kritikan2 terha- 

dap politik luar negeri Inggris 
di Timur Djauh, Eden menga- 
takan bahwa politik ini telah 
diberi ,segala matjam tafsiran 
jang salah darj segala matjam 
tempat puia”. Dikatakannja bah 
wa sedjak petjah perang Korea 
tidak ada alat2 sendjata Pernah 
didjual kepada RRT dari sesua- 
tu wilajah Inggris, sedangkan 

ting untuk tenaga peperangan 
RRT telah dikirim dari sum- 

ber2 Inggris. 
Inggris sedia berunding. 

Mengenai perobahan dalam 
pemerintahan pusat di Sovjet 
Uni, Eden mengatakan bhw ia 
tidak dapat meramalkan bagai- 
mana nanti akibat2nja sesudah 
Stalin meninggal, tetapi dikata- 
kan bahwa negara2 Barat ha- 
rus mergikutinja dengan sek- 
sama... : 

Dikatakannja, bahwa dasar2 
politik luar negeri Inggris ter- 
hadap Sovjet tidak akan beru- 
bah. Diwaktu jang lalu kami 
senantiasa bersedia untuk be- 
runding, sekarang kami masih: 

bersedia. Demikian antara lain 
Eden. — UP. 

  

3 - Besar Birat sidang 
Bertalian dengan penem- | 
bakan F-84. 

“Di gedung komisariat tinggi 
Perantjis untuk Djerman di 
Bonn, telah diadakan sidang 
istimewa komisaris2 tinggi 3- 
Besar Barat untuk Djerman. 
Maksud untuk mengadakan 

sidang ini, dalam mand Ingge- 
# ris diwakili oleh komisaris ting-- 

gi Sr Ivone Kirkpatrick, Peran- 
tjis oleh komisaris tinggi Andre 
EFrancois Poncet dan A.S. oleh 
'komisaris tinggi dr. James Co- 
nant, tidak diumumkan. Hanja 

dang tersebut tidak akan di- 
Keluarkan suatu komunike. 

duhan pihak Sovjet. 
| Angkatan udara Inggeris se- 
mertara itu mengeluarkan ban- 

tahan atas tuduhan pihak Sov- 
jet itu. Kepala bagian operasi 
markas besar angkatan udara 
taktis ke-2 Inggeris di Bad 
Eilsen, ja'ni »group captain” 

Bantahan RAF atas tu- | 

jang @bengadj a da 
pesawat pembom F-84. angkat: 

Fsedikit2nja 

diumumkan bahwa sehabis si- |. 

- jang Ale 
Pala berunding dengan Sovjet 

Eden menjatakan, bahwa 
awatirkan” apa jang dise- 
h tidak beralasan terhadap 

ra Inggris oleh pesawat? 

  

   

  

| wa tuduhan Sovjet tersebut sa- 
ma sekali tidak benar. 
“Dalam nota protes. pihak 

Sovjet itu telah dikemukakan 

  

|djuga bahwa pesawat pembom 
| Inggeris tadi telah melepaskan 
'|tembakan2 waktu diberi isjarat 

oleh 2 buah pesawat djet pem- 

buru ,,MIG” supaja mendarat 

“Sir. Ivone Kirkpatrick 
.protes. 

Selangjutnja diwartakan bah- 
wa komisaris tinggi Inggeris 
untuk Djerman, Sir Ivone Kirk- | 

patrick, telah mengirim kepada 
djenderal Vassily Chuikov, Kko- 
mandan pasukan2 Sovjet di 
Djerman, suatu nota protes. 

  

Dalam nota ini dikemukakan | 
bahwa pada hari Kemis kira2 

djam 13.30 GMT sebuah pesa- 
wat ,,Lincoln” angkatan udara 

Inggeris telah diserang dan di- 
tembak djatuh oleh sebuah pe- 

sawat pemburu Sovjet dalam 
»Korridor udara”. Hamburg — 
Berlin dekat perbatasan da- 
erah-daerah pendudukan Ingge- 
ris dan Sovjet. Terhadap tinda- 
'kanpenjerangan ini, jg mengaki 

batkan 
Inggeris, dalam nota itu dinja- 
takan protes keras dan diminta 

supaja oleh pembesar2 Sovjet 

segera dilakukan pemeriksaan, 
mereka jang bertanggung aja- 

wab atas penjerangan inj di- 

djatuhi hukuman dan dituntut 

pembajaran pengganti kerugi- 

an. — UP. 

1000 PESAWAT JET RRT 
Disekitar Shanghai? 

Seorang bangsa Eropa jg-baru 
datang di Hongkong dari Shang- 

hai menjatakan bahwa RRT 
mempunjai ,,1000 pesawat pem- 

buru jet dengan sajap2 berbelok 

kebelakang disekitar Shanghai 

dan dua Kesatuan meriam2 pe- 

nangkis serangan udara”. 
Sumber jang tidak mau dise- 

but namanja itu, karena kata- 

nja takut bahwa tindakan2 
pembalasan dapat dilakukan 

terhadap kawan2nja di Shang- 

hai,  menjatakan pula bahwa 

10.000 orang bangsa Rusia se- 

karang berada di Shanghai, dan 
seorang diantara 

mereka diperbantukan kepada 
sebuah paberik “Tionghoa seba- 
gai penasehat teknis”. 

Achirnja diterangkan ' pula 
oleh sumber itu bahwa di Shang- 
hai , sekarang masih terdapat 
lebih kurang 1200 orang bangsa 
Eropa, dan semuanja,  ketjuali 

dua hingga tiga ratus orang 
diantara mereka, kini masih me- 
nunggu idzin dari pembesar2 
RRT untuk meninggalkan ne- 
geri itu. — Rtr. 

'PERU PUTUSKAN HU: 
BUNGAN DAGANG 

Dengan negara? blok 
Sovjet. 

Pemerintah Peru telah me- 
ngambil keputusan untuk memu 

tuskan perhubungan dagang de- 
ngan semua “negara, jang ter- 
masuk blok Soviet. 

Suatu dekrit | mengenai hal 
ini telah ditandatangani oleh 
presiden Peru, djenderal Ma- 
nuel A, Odria. Dikatakan bahwa 
neratja dagang dengan negara2 

    J. Stapleton, mengatakan bah- 
tersebut sangat tidak mengun- 
tungkan Peru. — AFP, 

  

2-3 

Isj rentjana baru Inggris. 
Sumber2 tadi menerangkan, 

bahwa menurut rentjana baru 
Inggris ini, Mesir dimasa jang 
akan datang akan diserahi 
tanggung-djawab atas daerah 
Terusan Suez, jang kelak akan 
didjadikan pusat daripada sis- 
tim pertahanan Daerah Timur 
Tengah. Inggris sanggup untuk 
“menarik kembali pasukan2nja 
dari daerah Terusan Suez, akan 
tetapi menolak tuntutan 'Mesir 
supaja penarikan kembali pa- 
sukan2 tadi dilakukan dengan 

| tiada bersjarat. : 
Amerika setudjui Inggris. 

.' Diperoleh. keterangan selan- 
'djutnja, bahwa Amerika Serikat 
menjokong rentjana -baru cIng- 

gris' Eden mengadakan pembi- 

menteri LN Amerika Dulles. 

sih membutuhkan adanja ahli2 
Itehnik jang terlatih dan ber- 
pengalaman. Apakah ahli2 ini 
akan terdiri dari orang2 Inggris 
dan Mesir, “ataukah termasuk 
djuga orang2 Amerika, dan 
lain2nja, hal ini akan terserah 
kepada perundingan kelak dan 
tergantung daripada persetudju 
an-persetudjuan jang tertjapai 
dalam perdjandjian untuk me- 
njusun sistim pertahanan jang 
meliputi seluruh Timur Tengan, 

Kalau Naguib setudju. 
Menurut sumber2 keterangan 

ini, rentjana Inggris ini akan 
bersifat lemas (flexible) dan   
gris ini, ketika menteri LN Ing- | 

tjaraan di Washington, dengan | $ 

'Daiam pada itu, pihak Inggris | | 
berpendirian, bahwa. daerah 
terusan Suez jang diperlengkapi 
dengan perlengkapan tehnik 
seharga ratusan djuta itu, ma- 

Rentjana baru Inggeris 
— Mengenai masalah Suez 

ABINET Inggris telah menjetudjuj rentjana 
memegjahkan masalah daerah Terusan Suez dengan Mesir, 

dan dutabesar Inggris di Kairo, Sir Ralph Stevenson telah di- 
beri instruksj supaja selekas-lekasnja mulai beranding dengan 
Perdana Menteri Mesir Muharimad Naguib. Demikianlah kata 
sumber? jang berkuasa di London. 

baru untuk 

“akan Meritberi kelonggaran ba- 
'gi Mesir untuk melaksanakan 
keinginannja tentang hal pena- 
rikan kembali pasukan2 Inggris 
,asal sadja djangan merugikan 
struktur pertahanan Timur Te- 
ngah”, 
Kalau prinsip 

| Nagvib, maka 
akan mendesak 
menggabungkan -dirj kepada 
sistim pertahanan Timur Te- 
ngah jang dirantjangkan itu, 
sebelum usaha penarikan kem- 
bali pasukan2 Inggris dimulai”. 

ini disetudjui 
Inggris ,,tidak 
supaja Mesir 

tewasnja penerbang? 

  
  

| Tengah. Akan   

   
   3 2 53 Detdia Si Ban sa ge Dierman Ba- , 

an Parl emen, disambut oleh Mr. Sar- 
, Pi nerual pe tane na — (IP PHOS). 

  

  

Pala sok 

  

  
3. 

istimewa daerah masing2. 
Selandjutnja mendirikan ba- 

lai-balai peternakan ini, maka 
diluar balai2 didirikan djuga jg 
dikatakan pusat peternakan ' 

(fokcentrum). 

Pusat peternakan ini biasanja 
meliputi satu ketjamatan atau 

lebih jang dipilih karena : 
1. Ditempat itu memang telah 

madju hal peternakannja. 
2. Daerahnja, dilihat dari su- 

dut keadaan, tanah (bodem-ges 
teldheid) banjaknja persediagn 
makanan, tjotjok untuk mem- 

1! perternakan djenis hewan jang 
dipilihnja itu. ? 

3. Penduduknja memang ge- 
| mar memperternakannja dan : 

4, karena letaknja daerah itu 
mudah dikundjungi oleh para pe 

| gawai Djawatan Kehewanan, se- 
hingga ternak2nja . senantiasa . 
dibawah pengawasan ahli, 

Selain "dari pada usaha2 .ini, 
| maka oleh daerah Otonoom Pro- 

pinsi diadakan usaha2 untuk 

| memadjukan peternakan rakjat 

dengan djalan menempatkan pe- 

' matjek2 sapi, kambing dan dom- 

Arti peternakan untuk Gaiakor 
nomian Indonesia 

Pegawat ahli kurang sekali 
“OLEH : 0”y. 

EMUA usaha? dari Djawat an Kehewanan didjalankan utk 
kepentingan peternakan, teristimewa untuk melindunginja, 

antara lain penaberantasan penjakit, pemeriksaan hewan betina 
buas dipotong, pelarangan pengeluaran dan sebagainja dan se- 
lainnja itu mempertinggi mutu ternak dengan djalan: penem- 
patan pematjek?2 dan bibitan, pemberian premie2, pendirian ba- 
lai? peternakan (fokstation) dsb.nja. 

Arti ternak untuk perekono- 
mian. bagi Negara dan Bangsa 
itu dapat diinsjafi, bila kita me- 

Ingetahui untuk apakah kiranja 
ternak (fokstation) itu dipeli- 
hara. 

Jang penting antara lain jalah 

untuk : 

a. keperluan pertanian, b. Ke- 
perluan pengangkutan, c. keper- 
luan daging dan susu, d. keper- 
Juan penjamakan kulit, e. keper- 
luan perdagangan dan f. keper- 
luan rabuk kandang, sedangkan 
padjak pemotongan, beaja pemo. 
tongan dirumah2 pemotongan, 
beaja pasar hewan (kartjis) dan 

lain2 tidak sedikit memperbesar 
penerimaan Pemerintah. 

Banjaknja sapi dalam tahun 
ini ada Ik. 216 djuta, dan apakah 
ini dapat bertambah sehingga 
3 djuta seperti dalam tahun 1932 
itulah masin disangsikan, berhu- 
bung dengan sulitnja persediaan 
makanan hewan karena tambah. 
nja tanah2 jang ditanami sesuai 
dengan tambahnja djiwa manu- 

sia, 

Selainnja pemberantasan pe- 
injakit dan pendirian balai2 pe- 
ternakan, usaha2 Pemerintah 
ini sebetulnja extensief, berhu- 
bungan dengan kurang banjak- 
nja pegawai (batja ahli) jang 
tidak seimbang dengan banjak- 
nja ternak jang herdjuta2 itu. 

Ternak sapi kerbau jang da- 
pat keluar dari Propinsi melalui 
laut baikpun darat (angka2 me- 
lalui darat masih dibawah sebe- 
narnja), itu sebetulnja surplus, 
Gan dapat ditaksir berharga se- 
djumlah Rp. 28.378.500,—,  dji- 
kalau seekor sapi dan kerbau 
ditaksir berharga Rp. 500,—. 

Iklim dan pengaruhnja 
pada kehewanan. 

Iklim dapat dengan langsung 

mempengaruhi kehewanan. Be- 
berapa penjakit dapat timbul 
karena perobahan iklim, karena 
kuman2 penjakit dapat bertam- 
bah ganas (verhoging v. virulen- 
tie) dan badan hewan dapat ber-' 
kurang “kekuatannja (vermin- 

dering V. weerstanisvermogen). 

Selainnja itu iklim dengan ti- 
dak langsung dapat mempenga- 
ruhi kehewanan, Dalam musim 
penghudjan banjaklah terdapat 

makanan buat ternak,- sedang- 
kan dalam musim kemarau ba- 
njaklah kesulitan jang didapat 
untuk mempertahankan banjak- 

nja ternak. 

Pengangkutan antara 
kepulauan Indonesia. 

Sebagai diketahui kekajaan 
rakjat terhadap hewan tidak 
merata, pun kekajaan daerah 
tidak merata, Dalam statistiek 
1941 dapat dibatja, bahwa keka- 
jaan daerah terhadap kerbau sa. 
  

Pasukan2 Inggris jang -akan 
ditarik kembali dari daerah 
Terusan akan dikirimkan ke 
.Jordania dan Cyprus serta pang 
kalan2 Inggris lainnja di Timur 

tetapi Inggris 
tidak sanggup menjetudjuj sja- 
rat2 penarikan kembali jang 
akan menimbulkan kekosongan 
(vacuum) dalam pertahanan di 
Timur Tengah, kata kalangan 
tadi, — UP. 5   

pi adalah sebagai berikut: 
Djawa Timur 36 pCt. 
Djawa Tengah 24 pCt, 
Djawa Barat 12 pCt. 
Sumatera 10 pCt. 
Sulawesi 7 pCt:. 
Sunda' Ketjil 23 pCt. 
Kalimantan dan Maluku 1 pCt. 

“dari seluruh Indonesia. 

Dengan melihat angka? diatas, 
sudah. tentu tidak mengheran- 
kan, bila banjak pengangkutan 
sapi dan kerbau  terdjadi dari 
daerah surplus (Djawa Timur) 
kedaerah minus. 

Lain dari pada itu propinsi | 
Djawa Timur biasanja menerima | 
kiriman kuda dari kepulauan 
Sunda Ketjil, teristimewa dari 
pulau2 Sumba, Sumbawa dan 
Flores. 

"Sapi dan kerbau tidak begitu 
banjak didatangkan dari Bali. 

Usaha2 Pemerintah 
(overheidszorg). 

Jang mengenai Djawatan Ke- 
hewanan, uSaha2 Pemerintah itu 
telah tertjantum dalam Staats- 
blad 1912 No. 432 dan selandjut- 
nja selalu mendapat perobahan2 

berhubung dengan kemadjuan 
Usaha2 itu merupakan : 

a. Perawatan kesehatan pada 
kumumnja terhadap ternak, ter- 
masuk penjegahan dan pembe- 
rantasan penjakit hewan menu- 
lar, 

b. Memadjukan peternakan 
pada umumnja. 

Cc. Memadjukan . peternakan 
setempat. 

d. Pengawasan Perawatan ke. 
bersihan (verterinaire hygi€&ne). 

a. Selainnja pemberantasan 
penjakit hewan jang mana te- 
lah diuraikan dimuka, maka 

untuk penjegahan masuknja pe. 
njakit dari luar negeri atau luar 
daerah, diadakan pemeriksaan 
jang teliti terhadap hewan2 ter 
sebut. Dalam kota2 besar dan 
lain2 kota pelabuhan jang bia- 
sa menerima banjak ternak, 
baik "oleh Pemerintah- Pusat 
maupun oleh Pemerintah Dae- 
rah didirikan bangun2-an buat 
kerantina (@uarantainestation). 

Tidak se-ekor hewanpun ber- 
asal dari kapal atau perahu da- 
pat langsung berdjalan bebas, 
sebelum oleh para ahli kehewa- 
nan, hewan itu diperiksa kese- 
hatannja dan surat2 jang perlu 
buat pemasukan itu. 

b.-c. Usaha2 Pemerintah utk 
memadjukan peternakan itu pa- 
da umumnja didjalankan oleh 
Pusat Djawatan dan djuga oleh 
daerah2 otonoom. 

Usaha dari Pusat. Djawatan 

merupakan penglaksanaan Ren- 
tjirwa Kesedjahteraan Istimewa 
(Bijzondere welvaartisplan) jang 
telah tjukup diketahui dan utk 
daerah Propinsi Djawa Timur 
telah berdjalan mulai dengan 

tahun 1950. 

Dalam tahun 1951 usaha ini 
tetap diteruskan dan diperluas 
sehingga dalam  tiap2 daerah 
karesidenan telah dapat didiri- 
kan balai2 peternakan. 

Dalam balai2 peternakan ini 

dipeternakan kambing, domba, 
ajam, dan itik, untuk memenuhi 
kebutuhan ternak tulen atau 

  

  

t 

-kan nasehat2 dari 

  

ea 
' Sebagai landjutan dari usaha2 

dalam tahun jang lalu dari Pu- 

sat, maupun dari daerah, maka 

dalam tahun 1951 adanja ternak 
pematjek dan bibitan telah ber- 

tambah dengan: 

18 ekor kuda pedjantan dan 

29.ekor kuda, bibit. 2102 ekor 
sapi pedjantan dan 1359 ekor bi- 

bit. 1170 .ekor domba pedjantan 

3253 ekor domba bibit. 341 ekor 
kambing pediantan dan 1204 

ekor kambing bibit. 1028 ekor 
Tajam dan 15426 ekor itik. 

Meskipun banjaknja pematjek 
dan bibitan belum mentjukupi 
kebutuhan, maka dapatlah diam- 

bil kesimpulan, bahwa banjaknja 

ternak baik telah madju. Keada- 

an Sebelum perang belumlah ter- 
tjapai, karena ternak2 - jang 

baik mutunja, jalah hasil dari 

usaha selama 15 - 20 tahun se- 

bagian besar lenjap dalam wak- 

tu pendudukan Djepang:. 

Pun djuga pada waktu permu- 

laan Pemerintah Republik, ba- 

njak sapi2 pematjek jang baik2 

kepunjaan Pemerintah didjual 
karena dianggap masih milik 
Pemerintah Belanda almarhum 

dan pendapatannja dibagi2dkan 

kepada penduduk (14 sen pero- 

rang). 
d. Pengawasan kebersihan da- 

ging dan susu. 

Kebersihan daging. 

Kebersihan daging selalu da- 

lam pengawasan Djawatan Ke- 

hewanan Rumah pemotongan. 

Rumah2 potong dilain2 kotapra- 
dja, lain. kota Karesidenan 
baikpun Kabupaten hanja mem- 
punjaj keurmeester2 dibawah 
pengawasan dokter2 hewan Pe- 

merintah.: 

Lain dari pada itu nasehat2 
dari Djawatan selalu diberikan 
kepada daerah otonoom - pada 
pendirian rumah2 pemotongan 
maupun pendirian kamar2 pen- 
Gjualan daging berhubung dgn 

kebersihan. 

Kebersihan susu. 

Pengawasan terhadap perusa- 
haan2 susu selalu didjalankan 
oleh Djawatan Kehewanan. 

Tiap2 bulan sedikitnja  se- 
minggu susu diperiksa keada- 
annja dan perusahaan baru utk 
mentjapai idzin baru  dibutuh- 

Djawatan 

Kehewanan. 

Selainnja dari itu perusahaan 
persewaan dokar dan peterna- 
kan babi selalu dalam penga- 
wasan Djawatan Kehewanan. 

  

Dunia sana sini 

x Matthew Ridgway, pangli- 
ma tertinggi pasukan2 NATO, 
telah menerima kundjungan P. 
M. Turki Adnan Menderes dan 
Menterj LN Fuad Koprulu. 

x Sokolovsky, kepala staf ten 
tara Sovjet jang baru, adalah 
orang jang berpakaian paling 
baik didunia pada waktu ini, 
demikian menurut ,,Tailor and 
Cutter” dj London. 

k Djamal Hammad, attache 
militer Mesir di Damaskus, te- 
lah meresmikan tjabang Bag- 
dad dari “ Gerakan Pembebas 
Mesir. Djuga diibukota negara2 
Arab lainnja akan dibuka tja- 
bang dari gerakan tadi. 

xx Hossfin Fatemi, Menteri 
LN Iran, telah menjatakan teri- 
ma kasihnja kepada De Gaspe- 
ri, atas putusan pengadilan2 
Roma dan . Venezia mengenai 
minjak baru2 ini. 

x Sultan Perak, telah mero- 
bah putuggn hukuman mati atas 
pemimpin gerilja wanita Lee 
Meng mendjadi hukuman se- 
umur hidup, 

  

  

  

polisi 
pergi!       — Hatciter, “ndak 2. orgmg 

itut Mereka hem 

— Ja, tuan hakim Dean! 
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5 ar Saja takan “ 

.muhan Anil 

  

dgn pemimpimwmu. Engkam 
akan tahu, bahwa saja dapat 

mengatasi dakwaan pembus 
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Pee 
— Saja sangar Aa terhadap t , Stedikja ap tas surat3 itu, 

— Hmm! Kan tidak memperhatikan. 
budjangnja Dean itu, Laroux? Diatuh orangnja 
jang memukul kau! Bekas 
nampak pada pipi! Pembunuhan kukan disini! sn 

Kan ani 

tangannja 

tjintjinnja masih 
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“INDONESIA DI JOGJA 
Dari kalangan dokter gigi di 

Jogja diterima keterangan, bah- 
Wa tanggal 1, 3, dan 1 April jg 
akan datang "Persatuan Dokter 

Indonesia akan mengada- 
kan PK aNNUN jang ke: 3 ber- 

tempat di Jo: 
AE akan kongres itu selain so- 

A12 organisasi, pekan kesehatan | 
djuga akan membitjara- 

" Tp Ba dalam ilmu kedok : 

“MALAM MUSIK DI 
'SEDUNS NEGARA 
'Dua hari berturut2 mulai tg. 

13-3 dan 14-3 para siswa Seko- 

  

  

malam musik. Malam pertama 
.chusus'untuk para peladjar dan 
malam' kedua untuk para unda- 
ngan dari kalangan resmi dan 
peminat seni. 

Hidi 
ini kurang berhasil daripada hi- 
dangan musik Sekolahan terse- 
but pada tahun jang lalu per- 

' hatian para peladjar besar. 

LURAH BALETJATUR 
DIBUNUH 

letjatur, kap. Gamping, Sleman, 

pada tanggal 13-3 malam djam' 

24:00 disebelah Utara desa Pa- 
sekan kelurahan Baletjatur di- 

tengah djalan telah dibunuh de- 

ngan 'sendjata pistol oleh sege- 

rombolan -penjamun ketika Tu 
rah tadi naik sepeda akan me- 
nudju kebale desa. Ta .. 
'barang2 lamnja ja pada 

pak Ian Haa Aa tidak diba- 
wa lari. Tentang pembunuhan 
'itu pihak kepolitian sedang me- 
njelidiki kemungkinan2' latar 

21 djahat2 itu belum diketahui. 
: Perlu diterangkan, bahwa se- 

“nuhan itu terdjadi KI. setengah 
.Kilometer darj sanga Dek 
han dengan ol tersebut di- 

atas Sena lang baru kemba- 

-4 dari djagong telah dibegal 

oleh 3 x “ 1 

nal Ga reka. it -bersendia- 

cakan seputjuk pestol, Barang2 

jang ada pada orang ini diba- 
pu lari, 

' KURSUS TJEPAT 
PAMONG DESA 

DIMULAI 
5 'Kursus tjepat Pamong Desa 

z jang diadakan oleh Djawatan 

Pemerintahan Umum Daerah 
Istimewa Jogjakarta kemarin 

telah dimulai pembukaannja 

' bertempat dibalai Harsono Ke- 

$ patihan. 
: Upatjara itu dibuka oleh Ke- 

pala Djawatan Pemerintahan 
Umum K.R.T. Dipaningrat dan 

» dihadliri oleh wakil2 Pemerintah 
Daerah) D.P.D., D.P.R., serta bu 
par Ta Pradja. 

Bu KEMBALI DALAM 
MASJARAKAT 

Kepada 2 orang penderita tja- 
tjad jang telah selesaj mengi- 
kuti latihan di R. C. Solo, oleh 

Kantor Social Kab. Magelang 
telah diberikan sedjumlah uang 
jang maksudnja untuk dipergu- 
nakan sebagai stootkapitaal da- 
lam mengadakan sesuatu usaha. 

Kedua orang tsb. bernama 
Mudji dan Hardjosumarto, ma- 
sing2 telah menerima bantuan 
uang sebesar Rp. 100,— dan 
Rp. 500,—. g 

Mudji telah menerima pula - 
berapa -alat pendjahitan, d 
“sekarang ia Sa gudah Sa. 
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kerdja seb pendighit di 
Rumah Anak ? egara | “ipago 
Ilang. 
— Hardjosumarto kabarnja kini 
sudah mendirikan perusahaan 
pesewan lampu 'petromax, —. 
(Kor.). 1 

DJASA ALAT PEMADAM 
3 APE OK 3 

  

| Kelangan jang bersangkutar-| : 
mata kita siarkan,. bahwa pada 
tgl. 12 Maret ...bI. telah timbul | 
kebakaran diperusahaan otobis 
ADAM-Grabag didjalan Menowo 
dalam kota Magelang, jang dis 

    

sebabkan karena sebuah bus se- | 
waktu direparasi bagian leiding 
bensine jani  botjor, maka ter- 
djadi kortsluiting dibagian ka- 
bel accu jang mengenai' bensin 
hingga terbakar. Dalam peristi- 
wa tsb. jang terbakar, ialah se- 

buah otobis Chevrolet AA 291, 

dan barisan pemadam api Ma 
gelang dengan alat ba tenun, | 
buatan Indonesia djuga beraksi, 
sehingga kebakaran dapat di 

'tasi meluasnja. Ketjuali otobis 
tsb., maka separo dari garasi | 
turut dimakan api. Kebakarah | 

  

itu timbul pada djam 18.05 dan | 
datam waktu 15 menit sudah | 
dapat episod —- (Kors) 
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| ta, jang sedang menetapkan ke- 

aan 

“lah Musik Kem. P.P.&K. Jo-| 
gjakarta telah menghidangkan 

malam musik sekali ' 

- Sdr. Kartodihardjo lurah Ba- 

-belakangnja. Hingga kini .pen- | 

ng jang tidak dike-— 

| tinja kasekten, 

Disamping uang | 

bagai ideaal type 

, hal. 2). 
j heid. Artinja 

mandangan dan si. | 
'kap hidup, j tertentu, dan 

| bertindak sesuai dengan peman- 
“dangan dan sikap hidupnja (ze- 
TN persoonlijkheid). 

0000 Ardjuna : ideaal-type. 
didikan dan pengadjaran 

ita harus dapat .menggembleng 
anda membimbing perkem- | 

ba: | mereka, sehingga mere- 

  

    

   

  

   

   

    

  

5 ka aa mentjapai kepribadi- 
“p 

  

lam hal ini kami mem- 
L mengemukakan 
na sebagai ideaal- 

: a kita belum lupa 
»Bagavatgita” jang ter- 

oleh seluruh dunia. Badga- 
va-gita dapat memberi peman- 
“dangan hidup jang dalam dan 

na 4    

            

   

      

    

  

luas, dan sesuaj dengan keadaan | 
» | djaman manapun, djadi bersifat | 

“ Ibaka (eeuwige waarheid), 

   

Maka oleh karena itu akan 
(kami bentangkan dibawah ini 
beberapa fragment dari perdja- 

hidup Ardjuna, jang kami 
dap: ati dalam Bagavatgita dan 
Pd aha, untuk dire- 
nungkan oleh para pemuda2 ki- 

pribadiannja, dan akan mema- 
suki masjarakat besar, jang pe- 
nuh pertentangan, pergeseran 
pergolakan, permusuhan, kete- 
gangan: kesulitan dan kesuka- 
ran hidup. Perlu diperingatkan 
disini, bahwa kepribadian tidak 
berlawanan dengan masjarakat, 
tetapi sifatnja adalah polair, 
“Djadi perkembangan kepribadi- 

manusia tidak akan mem- 
bangkitkan individualisme (rasa 
perseorangan). Kepribadian jg. 

sesungguhnja bersatu dengan ke 
ihidupan bersama  (gemeen- 

schap). Nu 
| Kepribadian dalam 
ikatan  kekeluar- 

gaan. : 
Dalam "Barata-juda” pada 

waktu Ardjuna- “berhadapan de- 
ngan Pandita Durna dikatakan, 
bahwa Ardjuna tidak berdaja 

lagi, dan dihinggapi oleh rasa 
keragu-raguan (twijfel). Ardju- 
ma berpendapat, bahwa tidak 
pada tempatnja, kalau dia harus 
memusnakan bakas gurunja, jg 

masih djuga mempunjai kubu- 
ngan kekeluargaan, "Sri Kresna 

tahu hal ini, dan segera mem- 
berj peringatan kepada Ardju- 

na, bahwa dia adalah seonang 

“dharmanja, jaitu berperang (di- 
mana perlu). Jang Ardjuna ha- 
rus musnakan, bukan Pandita 
Durna, akan tetap: Redjahatan 
jang ada di Durna. Arajuna da- 
pat menangkap sabda Srj Kres- 
na, dan segera melepaskan pa- 
nahnja, dengan tidak diliputi 
oleh perasaan bentji , tetapi 
hanja terdorong- oleh keinsjafan/ 

akun dharmanja, xdan mentjin- 
tai negaranya. 

Dalam Ardjunawiwaha kami 

dapat menemukan pula, frag- 

ta. Kesulitan dan kesukaran la- 
hir batin dalam kehidupan ini 
hanja dapat diatasi dan disele- 
saikan oleh manusia pula, bu- 
kan oleh para dewa2, dan oleh 
malaikat... Ardjunalah jang di- 
tundjuk oleh para' dewa, 
memetjahkan soal, jang ditim- 
bulkan oleh Newatakawatja. 
Ardjuna bertapa sebagai ,ba- 

gawan Tjiptoning”. Ardjung ta- 

han “udji- godaam, jang dilaku- 
kan oleh Suprabn gagal. Dalam 
praktik hidup Yyodaan ini meru- 
pakan TACHTA (kekuasaan), 

harta (kebendaan) dan wanita. 
Ardjuna tetap tenang mengha- 

dapi semua godaan ini. Kedata- 

ngan isteri dengam. anaknja ig 
masih ketjil ditolak olehnja, 

| Sesudah Ardjuna @apat me- 
musnakan Newatakatja, diang- 
kat mendjadi ,,Prabu Kaliti, dan 
dianugerahi kenikmatan di ,Ka- 
dewatan”. Tetapi Ardjung tetap 
ingat, bahtwa itu bukan tempat- 
nja. Dan segera kembali kear- 

tjapada, artinja kembali kema- 
sarakat untuk berbakti, sesudah 
mendapat sendjata dari para de 
wa (pasopati). Sendjata ini ar- 

atau ilmu. pe- 
|ngetahuan (intellectweele vor- 

ming). 
Perdebatan antara bagawan 

Keratarupa dan Ardjuna, me- 
ngenai kenjataan, bahwa Ardju- 
na bertapa tetapi dengan me- 
megang sendjata, memberi pe- 
ladjaran kepada kita, bahwa Ar. 

djuna tetap berdjiwa Ksatrija 
(pembela dan pemimpin nega- 
ra), tetapi sutji hatinja, artinja 
terlepas dari kepentingan diri 

sendiri (sepi ing pamrih). 
Pantjasila. 

Ardjuna menggambarkan si. 
fat2 pemimpin masjarakat dan 
negara, dan boleh dianggap se- 

bagi pemba- 
ingunan, menudju kepada keba- 

hagiaan bersama... Pemimpin2 
| sematjam itulah, jang dapat me- 
lenjapkan kekeruhan dalam ma- 

|sjarakat dan negara kita. 

TX mantan       

|. Kelas I: 

Bsatrija, dan harus menginsjafi | 

ment2, jang mendidik batin ki-: 

untuk | 

   

#. 1953 di Le 
Diikuti oleh 40 kesebela- 

- san, 
Dengan “perachir nja pertandi- | 

ngan2 promosi, degradasi dan | 
pertandingan2 “pertjobaan, ma- 
ka kompetisi Persa' jan Sepak- 
bola Kantor2 Bandung, tahun 
1953 akan memulai pada tg. 16 
Maret jang akan datang Adapun 
susunan pembagian kelas dalam | 
kompetisj jang akan datang itu 
adalah sebagai berikut: 

£ Ia Peen aa J3 
BIO MP DIA. 
1, 5 MBN. 1, 6. PBP.1,7 va. | 
lekent 1, 8. Porpaki 1, 9. PSPKG 
II Kotab aa 

Kelas HI A: 1. Borsumy 2 
2. Porpaki 2, 3. Kotab 2,:& Ni- | 
mef 1, 5. PSPKG 2, 6. D.K.A. 2 

7. Internatio 1, 8. Bhayangkara 
2, 9. Djapen 3 To KEB 
Kelas II B: 1. D.P.G. 1. 2. Phi- 

Jeng Jd, SPP Aa Kp 
5 PB. 2, 6, MB.N. 2, Dn 
78 Vakenet 2 9-KPP, 

ja0. pin. 2. 
“ Kelas III: 1. Bhayangkara 3, 
BD RTUE, 3, SMBEN. 34. DKI 
A. 3, 5. D.PG. 2, 6. Djapen 2, 
Ten 2 5 Borsumy 2, 9. In- 
ternatio 2, 10. Philoba 2. 
Pertandingan2. “kehormatan 

untuk djuara2 kelas 1, 2 dan 3 
dari kompetisi tahun 1952 akan 
diadakan pada bulan April jang 
akan datang, bersamaan dengan | 
perajaan ulang tahun ke-2 dari 
Pep 

Pertandingan kompetisj jang 
pertama akan dilangsungkan di. 
lapangan djalan Wajang dengan 
atjaranja sebagai berikut: 

Tg. 16 Maret '53: 
Kes. P.T.T. 3 — Kes, Bha- 

yangkara 3. 
Kes. Porpaki 2 — Kes. Ni- 

mef 1. 
Tg. 19 Maret '53: 
Kes. D.P.G. 1 — Kes. Ruys 1. 
Kes. MB.N. 1 — Kes. P.S.P. 

KG Ie 
Tg. 18 Maret '53: 
Kes, D.K.A. 3 — ne Dja- 

pen 2. 
Kes. Valkenet 2 — Kes. K. 

PP 
Tg. 19 Maret '53: 
Kes: Kotab 2 

yangkara 2. 
Kes. LK.B. 1 — Kes P.T.T.i 
Tg. 20 Maret '53: 
Kes, P,B.P. 2 — Kes. 

N. 2. 2 
Kes. Borsumy 1 — Kes. P.S. 

EK 25 

Kes. Bha-   

M.B. 

  

Pendidikan national kita, jang 
didasarkan atas azas2 Pantjasi- 
la dan kebudajaan kebangsaan, 
dan menudju kepada pembentu- 

kan manusia susila jang tjakap 
dan warga negara jang demo- 
kratis serta bertanggung dja- 
'wab atas —kesedjahteraan ma- 
sjarakat “dan tanah air, harus 
kita Taksanakan sebaik2nja, dan 
didukung oleh pendidikan2, jang 
insjaf akan kepentingan pem- 
bangunan kebudajaan baru, ke- 

budajaan Pantjasila. 
Pemuda harapan kita. 

Dari pemuda2 kita, jang se- 
karang beladjar disekolah2, ka- 
mi harapkan tampil kemuka 
"persoonijkheden”, pendukung 
tjita2 Ardjuna : Hidup ditengah- 
tengah chalajak ramai, dengan 
semangat perdjuangan disertai 
kesutjian hati”. Djadi tidak per- 
lu mengasingkan diri dari dunia 
ramaj ini, seperti djaman jang 
lampau. 
Pendidikan dan pengadjaran 

kita memerlukan. pembaharuan 
“dalam semangat, isi dan didac- 
tiknja. Pikiran,: perasaan dan 
kemauan harus mendapat latih- 
an setjara integraal, menudju 
kepada harmonie, Beladjar ber- 
pikir setjara bebas dan berda- 
sar kenjataan. Rasa susila, ra- 

sa indah, rasa social, rasa' ke- 
Tuhanan harus mendapat per- 
hatian. Dengan tjara ini kema- 
uan dan tindakan manusia akan 

disinari oleh.  buddhi manusia, 
dan akan membawa Pe 
an hidup. 

sk 
B. Russell mengatakan : 

Tindakan manusia djangan ha- 
nja dipengaruhi oleh otak - 
nja tetapi djuga oleh ha - 
tinja. Pendidikan kita jang 
berdasarkan demokrasi, harus 
melatih anak? kita berani mem- 
bentangkan pikirar, perasaan 
dan kemauannja dengan tegas, 
tetapi djuga harus dapat meng- 
hormati dan menghargai penda- 
pat orang lain, 

Sikap jang demikian ini ten- 
tu tidak akan mengganggu rasa 

persaudaraan, dan dapat meme- 
lihara persatuan. Perbedaan pen 
dapat tentu selalu ada, tetapi 
ini tidak boleh menimbulkan ke- 
renggangan. 

Djiwa dan semangat Ardjuna 

mudah-mudahan segera timbul     dikalangan masjarakat kita, Y 
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ditunggu. 
Hari ri ini 

| ngannja dari Semarang kese- 

tahui kedatangannja di Jogja, 
kesebelasan tsb. akan mengada- 

|ngan Persis-(Solo) dan PSIM 
(Jo ja). Kesebelasan Makassar 

pertandingan2 nanti 
gadjukan pasangan se 

berikut : 

    

   

an 
gai 

ke kanan: M. Noer, M. Said, Ra 
mang, Mamang dani Nazaruddin, 
Barisan tengah dari Kirj ke ka- 
kanan: .Lahimba, Zainudin dan 
“Ringgi. . 
Back: Sudar (kiri) dan H. La- 

| mana (kanan). Keeper: Ach- 
mad. 

Samparan dan N, Patinassara- 
ny (back)," M. Patinassarany 
dan Bujung (tengah), Noer Si- 
tumurang, Batijo Djamaing dan 
Laguliling ( barisan muka), 
'Perlu diketahui, bahwa pada 

tanggal 24, 25, 26 dan 27 Maret 
kesebelasan tersebut akan me- 

  

TENNIS : 
MOTTRAM GULINGKAN 

KETJE 
: Dengan 6 — 1, 6—2, 

— Djuara tennis Britania raya, 
harj Sabtu jang lalu telah me- 
ngalahkan pemain ulung dari 
Djakarta Ketje Sudarsono, de- 
ngan 6-1, 6-2 Selandjutnja ke- 

Mottram dan djuara Indonesia 
Tan Lie Tjouw berachir de- 
ngan kemenangan Mottram, de- 
ngan angka 10-8 dan 6-3. Ke- 
marin sore akan bertanding dub- 
bel Mottram/Ketje Sudarsono 
dan Tan Lie Tjauw/Liem Jen 
Njem, 

GEROMBOLAN TER- 
TANGKAP 

4 Orang anggota gerombolan 
tertangkap, dan dirampas se- 
putjuk bren beserta 5 buah ma 
gazijnnja, seputjuk jungle-rifle, 
sebuah sten dan peluru2- -nja ke- 
tika tanggal 13-3 pagi2 benar 
alat2 negara jang bertugas me- 
ngadakan penggerebegan dide- 
sa Kumpulardjo, Getasan (Sala- 
tiga - Semarang). Desa terse- 
but belakangan dikenal didjadi- 
kan sarang perampok dan ge 

  

: rombolan bersengjata, — Ant. 
  

KONPERENSI KELILING 
- 

PENA 
Mulaj 14 sampai 25 Maret 

Kantor Penerangan Agama 

Propinsi Djawa Tengah akan 
mengadakan ,,konperensi keli- 
ling” di Semarang, Magelang, 
Pekalongan, Solo, Pati dan Pur- 
woredjo utk membitjarakan dan   menindjau bersama tentang ke 

masih dihadapi. 

dukan Koordinator Urusan Aga 
ma Karesidenan. — Ant. 

BERAPA DJANDA 
SJAH? 

“Menurut tjatatan, 

1952 jl. kepada Pengadilan Aga- 
ma Magelang telah mengadju- 

kan perkara atau minta disjah- 
kan mendjadi djanda sedjumlah 

350: orang. Diantaranja jang 

  

orang — (Kor.). 

RADIO 
Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 

SENIN 16 MARET 1953. 
12.15 Irama beguine dan slow 

Eox 

Rajuan Maluku 
Sekedar “hiburan dikala 
makan siang 

Dongengan kanak2 
Pak Guru. 
Ruangan Djapen Kota- 
pradja Jogja $ 
Tindjauan luar negeri 
Imbauan pulau Maluku 
oleh Sinar Maluku. 
Langen Mondrowanoro 
oleh Kel. Kesenian Djawa 

megan ang 

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. 7 
Merunggu kedatangan 'Tuan2 
dan Njonjah2. 

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

Sore 4— 1 

  

13.45 
14.00 

17.00 oleh 

18.00 

19.15 
19.40 

21.30 

141-3.   
ama 
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Kesebelasan Makassar | ip 

ditunggu kedata- 

belasan Makassar. Seperti dike- | 

|kan pertandingan segi tiga de- | 

- Bari enjerang dari kiri : 
g 

risan penjerang dari kiri SRAHAJU: " 
| A Hal Wallis' Production: 

The File on 

'Tjadangan: Laming (rep 

ngadakan pertandingan di Solo. 

marin pagi pertandingan antara | 

sulitan2 dan masalah kerdja jg 
Tempat2 kon- . 

| perensi itu adalah tempat kedu- 

selama th. 

sudah mendapat keputusan 282 ! 

  

Tn 

SOBOHARSON Oo 
3 

DJANGAN SAMPAI MENJESAL 

ROBIN Oa 
— TINGGAL INI MALAM. 

Pagi ini tidak ada matine. 
MULAI BESOK 

    

THE HARD WAY" 
£ Ida LUPINO x Dennis MORGAN x Joan LESLIE. 
172-3 

  

MALAM INI: 

THELMA JORDON 
dgn.: Barbara STANWYCK — Wendell COREY — Paul 

KELLY. 
MAIN Djam 5- 7-9 

—— t 

Oleh PRODUCTEUR 

Teks Bahasa INDONESIA 
&1C Tahum 

Ig telah terkenal seluruh. Dunia, : 
maka keadaan dalam film 'ini tak De kami pudji2! 

  

Agen ,KEDAULATAN RAKJAT” dah "MINGGU PAGI” 
di PAPATNA dan sekitarnja di 

TOKO BUKU 

.KUKUH SUBARDI" 
Djl. Solo No: 89 

  

— Salatiga.   
  

      

     

   

SEPERTI 

SUSU MANIS 

tap BENDERA 

- 
2-FV/9-5211 

NANTI DEH,KALAU ) 
AKU SUDAH MINUM 
SuSu TUAp BENDERA 

"DIA... 
C, Tegan SEKALI LAGI 

  

  
  

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
  

Telah meninggal dunia pada tanggal 14-3-1953 di Rumah 

Sakit "Panti - Rapih” ajah kami : 

HATMOSOEWARNO 
(dimakamkan pada hari Achad tanggal 15-3-1953 di Solo). 
Kepada Dr. Tan Tjoen Gwan beserta djuru rawat di R.S. 
"Panti Rapih”, pun kepada Bapak?2, Sdr.2, teman2 sedjawat, 
anak2 (perseorangan2, organisasi2 serta ' Djawatan2 dll.) 
jang telah memberi sumbangan moreel/materieel,. kami .ha- 
turkan banjak terima kasih. 

Jane, berduka tjita's 

Kel. HATMOSOEWARNO 
Dji. Kranggan 33 — Jogja. ogja. 

PERAN Nnanan TI MENBEENA MAAN EN GIE DEL EN NA TAN ARA EA DNA BEA AS 

aa ea RN KANAN AAA 
kami haturkan banjak2 terima kasih 

166-3 

DGN DJALAN ini, 
atas rasa turut berduka-tjita dan sumbangan uang se- 
djumlah Rp. 1250,— dari SSKDN Tjb. Kab. Kediri terha- 
dap meninggalnja ajah dan ibu sekeluarga 
akibat gerombolan pengatjau didaerah 

jang tewas 
Pakis - Magelang, 

jg telah kami terima dgn perantaraan SSKDN Tjb. Kab. 
Magelang. Mudah2-an amal Sdr2. dar SSKDN Kediri ter- 
sebut mendapat pahala dari Tuhan Jang Maha Kuasa. 

An. Keluarga 
Alm. Sdr, M. Sahro Danoesoedirdjo 

Anak Almarhum : 
SOETEDJO 
(Garung — Wonosobo). 

(Bekas A.W. Pakis — KEDU) 

   

    

   

  

Selandjutnja Agen-Agen 

Kn 

  

BAN LUAR 
GOODYEAR 

TENTU 
MEMBUTUHKAN 
BAN DALAM 
GOODYEAR 

Ban dalam Sepeda 

WARNA-MERAH 

Harga tidak tambah 

GOODSYEAR 
Distributir - distributir : 

BAN HONG LIONG & CO., LINDETEVES NN 
dan N. V. 

  

   

  

   

  

   

  

   

TRIMURTI. 

diseluruh Indonesia. 168-3   
  

Daerah Hutan sebagai 

DAERAH — HUTAN 
RANDUBLATUNG 
MANTINGAN sa 
KENDAL 
BLORA 
PURWODADI 

SEMARANG 

KEBONHARDJO 
PA TT 
Td EP Uu 
INSPEKSI III, 

S
e
o
 

EN 
S
A
P
 

Fear 

Kantor? Daerah Hutan jang 

3 23 7 25 

” » » 2 

Bagian Pendjualan Hatsil   
  

  

Pemberian Tahu 
Mengundang semua, pemegang saham ”"PERTJETAKAN 

PERSATUAN”, untuk menghadliri Rapat Anggauta pada 
nanti hari ACHAD PAING tgl. 29 Maret 1953. djam 10— pagi 
di Gedung P. B. Muhammadijah Djalan Ngadiwinatan 39, 
Jogjakarta. 

Atjara : 1. Pembukaan 

2. Meneliti tjatatan Rapat 

Saham jang lalu 

3. Laporan gerak tahun 1952 

4. Memilih panitya 

5. Mengesjahkan balans 1952 

6. Pembahagian keuntungan 

Pemilihan 

saris 1253 — 1954 
8. Lain-lain jang perlu (usul 

9. Penutup, 

Kemudian harap maklum hendaknja. 

Pemegang 

,spengumpulan suara” 

dan penetapan Dewan Komi- 

- usul) 

Jogjakarta, 26 Maret 1953, 

Wassalam, 

— x 2 PEMIMPIN P. S. PERTJETAKAN 
PERSATUAN JOGJAKARTA, 

(S. Tjitrosoebono). 

  

  x 

LELANG KAJU 
Pada hari RABU, tanggal 

18 MARET 1953 
akan diadakan LELANG BESAR UNTUK UMUM. 
Lelang dimulai pada djam 09.00 pagi dan bertempat di: 

Gedung G.R.I.S. Bodjong No. 116, Semarang 
Adapun jang dilelangkan. ialah berupa 
tukangan dan kaju-bakar jang terletak dipenimbunan dari 

berikut. : 

: Doplang, dan Randublatung. 
: Medang, Mantingan dan Lan- 

: Gambilangu, dan Kalibodri. 
: Kunduran, dan Bandjarwaru, 
: Wirosari, Sambiredjo, 1 

: Brumbung, T 

: Terongan, dan 
: Pati, Djepara, dan Taju. £ 
: Batokan, Pasarspre, dan Tjabak: 
: Djalan Deli, HW 13 Semarang. 

Daftar kapling dapat Sie di 

' Kantor Insp. Djawt, Kehutjan Ar Bag. ke 

kaju2 djati .per- 

PENIMBUNAN, 

doh. 

Majahan 
dan Getas. 

anggung, Kedung- 
djati I, III. Gedangan, Padas.- 

Sale. 

bersangkutan. 

I. di Bandung. 
5» IV. di Surabaia, dan 
» » TII. di Semarang. 

Hutan... | 170-3 

  

BARU TERBIT. 

an
ya

r 

ILMU ALAM untuk S.M. A. (B) tentang PANAS (TI “3 m | 
Disusun oleh Sartono Muh. Durjat. 

Lengkap 'Theorie & soal2 minimum program 
penghabisan. 
Harga tiap djilid (termasuk ongkos kirim) 

173-3, 

baba , 

Saka Rp. 10,50 | 
»PRAHASTO” | 

Dj. Nanas 4 — Bandung. 

Penerbit 

Ae MEN j 

KABAR BAHAGIA. 

  

Telah lulus dalam Udjian Membuat dan Menghiasi Kuwee 
jang diadakan pada tg. 8 dan 9 Maart 1953 dibawah peni- 
likannja Nj. Chen dari Djakarta: 
N. Siti Fatimah, N. Tan Giok Swat, Nj. Tan Hwat Soen - 
Go, Nj. S. Dasrochah, N. Zaitun Bawzir, 
Giok, N. Joe Sin Djoen, N. Suharti, 
Nj:. Margono, N. Lie Tjwan 
Puspowinoto. 

Bagian LERARES: 
N. Ong Kiong Giok, N. Tijoa 
Nj. Sumadi, Nj. Sugeng. 

atau pendaftaran nama di: 

171-3. 

Ny. Jong Hing 
Nj. Siem Kiat Tjiang, 

Sien, N. Radjiah, Nj. Iraam 

Siok Tien, Nj. Lie Pak Gwan, 

Masih menerima murid2 baru, Tiap harj dapat keterangan 

TOKO KEMBANG , TAN” 

  

Pakuningratan 4 — Jogja. 

  

    
nja : 

Oleh : 

Harga Rp. 17,50 

  

Persediaan terbatas: 

Atlas Semesta Dunia 
Untuk Sekolah Landjutan Pertama 

Lengkap dengan tanda2 jang penting2, misal- 
tentang perniagaan dan lalu-lintas udara, 

tinggi rendah tanah, iklim, arus angin laut, dll. 

Adam Bachtiar, Adinegoro, Sutopo. 

Ongkos kirim 1074 

Toko Buku ”K.R,” 
Tugu 42, telp. 901 

Jogjakarta. 

Typ #KEDAULATAN BAKJAT" 1622/52/8014, 

- 

   


