
    
   

    

  

ba
se
 

5 D
e
n
a
 
k
e
a
d
a
a
n
 

  

  
1 

    
       

   
  

  

Umum: SA 

Presiden di Siborong borong : 

Ya 

& 

— Kalau suka 

  

WAKIL PRESIDEN 
€ Akan menindjau Suma- 

- tra Tengah, 
wrut keterangan, Wakil 

Ia » Moh. Hatta bermaksud 
aka — tengundjungi Sumatera 
Yengi. untuk menindjau ber- 
maksud akan mengundjungi Su- 
matra Tengah untuk menindjau 
berbagai lapangan pembangunan 

| disana. 
Gubernur Sumatra Tengah 

jang kini ada di Djakarta telah 
menghadap Wakil Presiden dan 
menurut rentjana kundjungan 
Wakil Presiden itu akan dilaku- 
kan pada pertengahan bulan A- 
pril Ja.d, selama Ik. dua ming- 
gu. Keterangan selandjutnja 
jang didapat dari Gubernur Su- 

- matra Tengah, ialah bahwa Wa- 
kil Presiden terutama akan me- 
lihat keadaan dikepulauan Riau 
oleh karena, menurut Gubernur 
itu, kepulauan Riau politis sa- 
ngat penting sekali untuk ditin- 
djau karena letaknja jang bera- 
da dibatas negara. — Ant. 

—mum 

| UTUSAN PEMUDA DE- | 
— MOKRAT 

. Ke Wina telah berangkat. 
    

». arta, jang 
ndjungi Konperensi | 

2 

   
bang KLM menudju Roma. Se- 
Aan Wina Soeparta akan me- 
ngundjungi pula negeri2 di Ero- 
pah Barat untuk mengadakan 
hubungan dengan organisasi2 
pemuda disana dan mempela- 
djari kegiatannja dilapangan 
pembangunan. — Ant. 

UU PERIKANAN SEDANG 
DISUSUN ? 

Menurut kementerian perta- 
nian kini sedang disiapkan pe- 
njusunan undang2 perikanan ba- 
ru. Sampai sekarang ini di In- 

“ donesia masih berlaku visserij 
ordonnantie, peninggalan za- 
man Hindia dulu jang pelaksa- 
naannja disesuaikan, dengan ke- 
adaan sekarang. 

Kabarnja UU jg direntjana- 
—kan itu berbeda dengan ordon- 
nantie teisehut dan akan dititik 
beratkan pada perlindungan ke- 
pentingan ekonomi rakjat. — 

Ant, : 
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. GOLONGAN. KETJIL 
nasi, djangan dipaksa makan kedju 

(OLEH WARTAWAN ,K.R.” SENDIRI) 

ga, setelah hari Saptunja 

donesia atas dasar 

semua golongan dengan tidak 
membedakan agama. Setian 
bangsa terbagi dalam dua go- 
Jongan, jaitu golongan  ketjil 

bahasa asing minoriteit dan ma- 
joriteit. Demokrasi dalam pan- 
tjasila kita mendjamin kepen- 
tingan kedua golongan tadi. 
Kalau ia memperkosa golongan 
ketjil, malah bukan demokrasi, 
namanja. Demokrasi tidak - bo- 
leh mendjadi majorikrasi 
mendjadi tempat golongan bhe- 
sar untuk menindas golongan 

“ketjil, kata Sukarno. 
.. Dikatakannja, segala soal me. 
ngenai kepentingan bersama di-   'petjahkan dengan musjawarat 
Gengan suara -terbanjak. Ke- 

“pentingan bersama itu misalnja 
tentang pertahanan, begroting, 

3 L 4 | irrigasi dll. 
Demokrat. In- "perseorangan 

“ “Tapi kepentingan 
tidak boleh di- 

: |tentukan dengan  stem-steman | Snisatn 
1, Ag Tuhan adalah 

      

ri, tidak boleh ia dipaksa 
untuk bertjelana, kalau sese- 
orang suka nasi, tidak boleh ia 
dipaksa makan kedju”, kata 
Presiden. Diserukannja, supaja 
masing2 mendjalankan agama- 
nja dengan sebaik-baiknja dan 
menggalang persatuan erat atas 
dasar pantjasila. : 

Tepi danau Toba 
penuh manusia, 

Ketika Catalina terbang di- 
atas danau 'Toba manusia 
sebagai semut  disepandjang 
pantai. , Tidak kurang dari li- 
manol. ribu orang berbondong2 
ketepi danau, dari desa ' jang 
djauh, misalnja Parseburan Bo- 
ken dari Balige. Ketika Cata- 
lina seperti elang menjambar 
air danau dan meluntjur tjepat, 
suara ,,merdeka” gemuruh me- 
ngatasi dengung mesin Catalina. 
Poster2 dengan sembojan ba- 
njak kelihatan seperti: ,,Kami 

tidak mengingini negara aga- 
ma” dan ,,Kamj berdjuang utk         
negara nasional”. Sukarno da- 

Disekitar gunung Raung 
3 ENJAMBUNG berita tentang bekerdjanja gunung Raung 

dan adanja hudjan? abunja. kini dapat diterangkan pula, 
bahwa pada tgl. 11/12 malam sampaj kepada tgi. 13/3 diseki- 
tar daerah Bondowoso telah. terdjadi pula hudjan abu jang tju- 
kup deras. Terutama pada tgl. 12/3. 

Menurut keterangan dari 
di-daerah? jang lebih dekat letaknja kepada 

beberapa pihak, hudjan abu itu 
gunung Raung. 

seperti di Sukosari, lebih deras. Sedang didaerah Telogosarj di- 
waktu siang hari tampak dengan tegas puntjak 
itu kemerah?an. Hanja bunji2 menggelegar 

nung Raung 

sudah beberapa 
hari lamanja tidak terdengar lagi. 

- Dalam pertjakapan residen 
Besuki didapat keterangan, bah. 
wa didalam waktu jang singkat 
akan diadakan penindjauan ke- 
tempat jang dekat sekali pada 
gunung Raung itu, jakni ke- 
onderneming kopi  Djampit di 
lembah Idjen ber-sama2 dengan 
beberapa 'instansi seperti Pe- 
ngairan, D.P.U., Kehutanan dan 
lain2-nja. 1 

Oleh residen diterangkan, bah- 
wa dengan tetap “bekerdjanja 
gunung Raung dan - keluarnja 
asap serta abu dari gunung itu 
tidak menimbulkan kechawati- 
ran apa2. Bahaja lebih besar 
akan terdjadi bila gunung. itu 
lalu tidak mengeluarkan hudjan 
abu. Sebab bila demikian di- 
duga lobang kawahnja tertutup 
jang lalu biasanja ' menimbul- 
kan letusan. | 13 

Keadaan rakjat umum sam- 
pai mereka jang rumahnja agak 
dekat gunung itu tetap tenang. 

Tidak seperti Idjen. 
Dari pihak kepala Djawatan | 

Pengairan daerah Besukj jang 
selalu menerima laporan2 dise- 
kitar bekerdjanja gunung Raung 
terdapat keterangan, bahwa 
kawah gunung Raung adalah 
kawah jang kering. Tidak se- 
perti kawah Idjen jang mem- 
punjai ,,krater meer”. 

, Kawah seperti kawah Idjen| 
kalau meletus bisa memuntah- 
kan air jang lalu menimbulkan | 
bandjir lahar jang terdiri dari 

air belerang bertjampur lum- 
pur panas dan bita menimbul- | 

kan kerusakan jang hebat. Se- 

bagai bukti ditundjukkan erupsi 
kawah Idjen pada tahun 1952 
jang lalu jang telah merusak- 
kan dam dan pintu air didekat 
“kawah itu dan menimbulkan 
kerugian tidak kurang dari Rp. 
150 ribu. Belum kerusakan2 
djembatan2, onderneming dan 
kehutanan, 

Sebagai kawah jang kering, 
maka kawah gunung Raung 
itu hanja mengeluarkan asap 
dan menimbulkan hudjan abu 

jang hitam seperti jang sudah 
terdjadi sekarang. « Tetapi ba- 

| haja jang besar tidak akan ter- 

jadi bila gunung itu meletus. 
Artinja tidak ada bahaja jang 
“langsung akan merugikan rak- 
jat. 

Kalau gunung Raung sampai 
mendjadi meletus nanti, maka 
gunung itu hanja akan memun- 
tahkan batu2 sadja jang akan 
djatuh paling 'djauh 5 atau 10 

.km disekitar kawahnja. Dan 
didalam djarak itu hanja ter- 
dapat tanah2 gundul dan padas 

“serta hutan belukar sadja. 
Disamping itu akan terdjadi 

hudjan abu jang agak tebal dan 
mendjadikan udara gelap, se- 

dang keadaan hawa akan men- 
.djadi lebih panas dan tertekan, 
sebab adanja abu panas jang 

tergantung diudara. : 
- Hingga sa'at berita ini ditulis 

Lhudjan abu masih terasa, sadja 
| walau sangat tipis sekali, 'se- 
dang pada malam tgl. 13/14 su- 
ara menggelegar jg keras mu- 
lai terdengar pula ber-ulang2, 
—ea 

  

Ronsonaan Presiden Sukarno Minggu sore tiba di Sibol- 

ge serta melalui Tarutung. Di Siborongborong, sebuah kota an- 
tara Balige dan Tarutung Presiden diisiata 
Satu sembojan jang dibawa rak jat berbunji ,lindungilah golo- 
ngan ketjil”, mendjadj pokok pidato. Bukan 
rakjat Siborongborong ini-kutu djukan, 
bangsa Indonesia, kata Presiden, karena ini sangat penting. 

Kita mendirikan Republik In- ! 
c : Pantja:ila | 
jang mendjamin kepentingan | 

| mengobarkan semangat 
|I-hadapi 

Gan besar, jang dinamakan dgn | 

| dak mati. 
| bumi 
| pertahanan 

| dari 

ci dengan di Balige. 

  

mengundjungi Sabang dan Bali- 

“rakjat berpidato. 

sadja kepada 
tapi kepada seluruh 

lam rapat raksasa mengingat- 
kan kepada perkundjungan ke- 
kota itu dalam Djuni tahun '48, 

untuk 
kemungkinan2 waktu 

itu, karena ,,Saja tahu, rakjat 
disiny penuh semangat dan tjin- 

ta “kemerdekaan”. Perdjuangan 
rakjat didaerah ini dari dulu 
terkenal. Radja Singamaradja 
berdjuang berpuluh-puluh tahun 
melawan pendjadjah Belanda 
dan tewas tahun 1907, karena 
senapan. Tapi semangatnja ti- 

Daerah ini adalah 
keramat Tapanuli-Utara 

Indonesia”, kata 
Presiden Sukarno. 

Diandjurkannja supaja dja- 
ngan berpikir sempit, djangan 
memikirkan Sabang sadja dan 
sekitarnja. Pikirkanlah seluruh 
negara kita jang membentang 

Sabang -sampai Merauke, 
kata Sukarno dan menambah- 

kan, bahwa pandjangnja lebih 

HARIAN 

4 

BESAR HARUS LINDUNGI 

  

KOMISARIS BESAR 
UMAR SA'ID 
Meninggal dunia dan 

Gjenazahnja dibawa ke 
Madiun. 

Komisaris Besar R. Umar 
Sa'id, Kepala Inspeksi Daerah 
pada Djawatan Kepolisian In- 
donesia Pusat, tg” 15-3 malam 
telah meninggal, dunia dirumah 
sakit Tjikini, sesudah beberapa 
hari mendapat rawatan disana 
karena menderita sakit dibagi- 

an paru2. : 
Djenazah almarhum dibawa 

dengan kapal terbang dari la- 
pangan terbang Kemajoran ke- 

UMUM 

  

           

    

      

  GS SAUTA S.P.S.) 
  

  

4 Surat Farouk kepada 
Narriman 

Harian Roma ,,Message- 
ro”, memuat Sufat dari Fa- 

| .rouk, kepada isterinja Niar- 
riman, jang a.l. berbunji : 
»O, Narr.man”, katanja, | 

| yapapun djuga jang akan 
diperbuat oleh apa jang di- 
“sebut pembuat undang? d: 

| Mesir itu, aku senantiasi 

akan berbahagia, kalau ka- 
mu kembali kepadaku. Dje- 

litaku, rumahku akan sela- 
du terbuka bagimu, O, Nu:- 

riman, pulanglah kepada- 
ku', kata Farouk. 

Achirnja Farouk mentju- 

tji - maki ibu - mertuanja, 
ialah Njonjah Assila Sadek, 

jang disebutnja ,,gila hor- 
mat” itu. ,,Dia ingin supaja 

kamu kawin dengan Dr. Za- 
'ki Hashim (diplomat Mesir, 

bekas tunangan Narriman) 
ketika nasibnja dihari de- 
pan rupa2nja baik. Tapi 
Ipumu lekas melupakannja, 

ketika kamu memperoleh 

- kesempatan untuk mendjadi 
permaisuri radja. Tapi kare. 
na aku sekarang dalam pem 
buangan. dan Mesir ada di- 

tangan orang lain, ibumu 
berbuay segala sesuatu un- 
tuk menjenangkan hati 

orang2 jang sekarang ber- 
kuasa di Mesir”, kata Fa- 

rouk. — UP. 

4. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT” (AN 

      
KONSOL R.R.T. :   tempat kelahirannja di Madiun, 

untuk selandjutnja dimakamkan 
disana. — Ant. 

  

KAPTEN NISAM 
ZACHMAN 

di Singapura. 
Kapten ALRI Nisam Zachman 

telah diangkat sebagai assisten 
naval attache pada perwakilan: 
Republik Indonesia di London   dari udjung Barat sampai 

udjung Timur Eropa. : : 
: Rakjat tak boleh melupa- 
kan kewadjiban. - " 

'Pidatonja-di Tarutung sama 

berbunji antaranja 
ingin negara djadi negara aga- 
ma” dan ,,Kany berdiri teguh 
mendjundjung pantjasila”. Se- 
belum Bung Karno pidato, di- 
semua tempat didahului Ruslan 
Abdulgani jang membentang- 
kan perdjuangan kita sedjak ta- 
hun 1945. Pagi rombongan ke 
Padangsidempuan dan Selasa 
ke Nias. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa sekarang lima tahun kemu- 
dian, kembali ia kundjungi Ba- 
lige, mengobarkan semangat 
itu utk perdjuangan selandjut- 
nja. Irian“Barat masih didja- 
djah Belanda, belum kita miliki 
kembali. Kita: tidak boleh 
berhenti berdjuang”, kata Su- 
karno. Dikatakannja “bahwa 
rakjat tidak boleh lupakan ke- 
wadjibannja, jaitu menjempur- 

nakan, mengisi dan mendjaga 
negara kita, ini jang berdasar- 
kan pantjasila. Semua pendu- 
duk pulau Weh jang 6.000 itu 
datang menjambut Sukarno di- 
lapangan Sabang Sabtu pagi. 
Djumlah itu adalah ketjil, ha- 

'nja enam ribu dari delapan pu- 
luh djuta bangsa Indonesia. 

Tapi kedudukanmu dalam arti 

strategis sangat penting. Dike- 

mudian hari pulau ini ikut me- 

nentukan. 

TAMBAHAN RED. 
Para pembatja kami persilah- 

kam mengikuti verslag Ant.” 

dilain bagian. 

  

Statemeng pemerintah Inggeris: 

A.L. Sovjet nomer 2 

sedunia 
Sovjet Uni kini mempunjai 

angkatan laut aktif jang terbe- 

sar jang ke-2 didunia, dan hanja 

dialahkan oleh Amerika Serikat. 

Demikian djurubitjara pemerin- 

tah Inggeris mengatakan dalam 

Madjelis Rendah, 

sia telah dapat melampaui Ing- 

geris dalam soal kekuatan ang- 

katan laut. Dikatakannja pula, 

bahwa Rusia kini setiap tahun- 

nja membuat lebih banjak ka- 

pal2 pendjeladjah daripada se- 
mua negara2 jang tergabung 

dalam NATO. 
Menurut statement itu, angka. 

tan laut Sovjet dewasa ini mem- 
punjai kira2 20 buah kapal pen- 

sladjah jang sangat kuat. le- 

bih dari 100 buah kapal peng- 
gempur dan lebih dari 350 buah 
kapal silam dari semua klas. 

Tentang kekuatan Inggeris 
dinjatakan, bahwa Inggeris ki- 

ni mempunjai 166 buah kapal 
dari semua klas, darj kapal pe- 

rang dan kapal induk jang be- 
rat hingga kapal2 penjapu ran- 
djau. 

Djika perang timbul, kata Tho 
mas, angkatan laut Sovjet akan 
memungkinkan Rusia memenuhi 
kewadjiban2 bagi pertahanannja 

dan dalam pada itu dapat dju- 
ga merupakan bantuan jang sa- 

ngat penting bagi setiap operasi 
di darat serta operasi amfibi 
dan dapat “djuga  melaku- 
kan perang offensif terhadap   perhubungan2 laut serta pela- 
buham2 Inggeris. — UP. 

Poster disini | kitar IX “8: : TPG: Fr R”| kitar Malaya, Sin 

Menurut djurubitjara itu, Ru- : 

dengan berkedudukan di Singa- 

| pura. Maksud pengangkatannja. 

itu untuk mempermudah soal2 
maritime Angkatan Lau, Indo- 
nesia dan Inggerisidiperairan se- 

gapura, “Seras 

Assisten naval Sapi | 

| but oleh 

ERATKAN HUBUNGAN 
DENGAN BANGSA IN- 

DONESIA 
Pada hari Selasa jang lalu te- 

lah tiba di Magelang dari Se- 
marang konsul djendral R.R.T. 
di Djakarta Chao Chung Sze. 

Dimuka masjarekat Tionghoa 
warganegara R.R.T jang ber- 

kumpul digedung C.H.T.H. Chao 
- menasehatkan 
mengad?kan hubungan jang 
erat dengan negeri leluhur dan 
mengandjurkan berhubungan 

Indonesia. 
Selesai memberi nasehat itu 

ja pergi wekeresidenan disam- 
-   wak dan “Kalimantan Utara. 

Kapten Nisam Zachman berang- 

ALRI, — Ant, (Kor). 

  

Berbitjara dalam bahasa Ing- 
geris Pres Tito menjatakan ke- 
pada rakjat Inggeris, bahwa per. 
sahabatan antara Inggeris dan 
Jugoslavia memang sudah erat 

dan ia mengharap  mudah2-an 
dengan. kundjungannja-ini per- 

sahabatan “itu akan lebih kokoh 

lagi. 5 

Dalam keadaan suasana poli- 
tik jang mengantjam bahaja pe- 

rang dewasa ini, demikian Tito 
selandjutnja, Inggeris dan Jugo- 
slavia mempunjai kepentingan 

bersama dalam memelihara per- 

damaian.. Berhubung dengan un- 
sur2 . jang mengantjam - itulah 
ada beberapa pokok2 penting jg 

dapat dirundingkan olehnja  de- 
ngan achli2 negara Inggeris. 

Pres. Tito menambah kata, 

bahwa bangsa Inggeris harus 
menganggap, bangsa Jugoslavia 

sebagai sekutu mereka jang ku- 

at, karena kedua bangsa ini ber- 
djoang untuk mentjapai tjita2 

. jang sama. : 5 
Kemudian Djenderal Tito de- 

ngan diiringi oleh Churchill dan 
Anthony Eden pergi ketempat 

kediaman resmi PM. Ia telah 
mulai mengadakan perundingan 

dengan Churchill dan Eden, 
Kemarin Pres Tito diterima oleh 

Ratu dan bersantap siang diista. 
na Backingham. Hari ini Tito 

dah jg kebetulan waktu itu ber- 
sidang sebagai tamu PM dan 
Menteri LN dan mungkin 'ia 
akan mendengarkan suatu per- 

Gebatan dalam madjelis. 
Besok diduga Tito untuk ke- 

dua kalinja akan mengundjungi 

madjelis lagi atas undangan fi- 

  

hak opposisi partai buruh, -— 
BBC. 

KUOMINTANG — TETAP 
DIWILAJAH BURMA 
Menurut harian Burma ,,Na- 

tion”, pasukan2 Tiongkok Kuo- 
'imintang jang ada diwilajah Bur- 
| ma mendapat perintah dari ko- 
| mandan mereka, supaja menje- 
| barkan diri disebelah timur su- 
ngai Salween (Burma Timus). 

| Perintah tadi dikeJjuarkan 

  
oleh wakil komandan Kuomin- 

. tang Lui Ko Chwan melalui tjo- 

   

    

akan mengundjungi madjelis ren.. 

Presiden Jugoslavia Tito: 

Kepentingan Inggeris- 
 Jugoslavia sama 
Dalam pelihara perdamaian 

RES Tito dari Jugoslavia telah tiba di Londen kemarin dulu 
sore untuk mengadakan kundjungan selama 5 hari atas un- 

dangan pem. Inggeris. Kedatangan Pres Tito disambut oleh su- 

ami ratu Edenburg, PM Chur chill dan Menteri LN Eden. 

rong radio pasukan2 Kuomin- 
tang, ketika tanggal 11 Maret. 

Perintah tadi dimaknakan se. 
bagai rentjana Kuomintang utk. 
mempertahankan diri dinegara 

bagian Burma Kong Tung dan 

Wa, walaupun pesawat-pesawat 

terbang militer Burma menje- 
rangi yerkemahan2 mereka. 

Taiwan tidak akui batas? 

hegara Burma? 

Sementara itu UP mewarta- 
kan dari Taipeh, bahwa menurut 
slaporan2 jang boleh dipertja- 

ja” pemerintah Koumintang se- 
dang mempersiapkan sebuah 
pernjataan, jang akan menjang- 
kal keterangan2 pihak Burma, 
bahwa pasukan2 gerilja Kuo- 
mintang kini beroperasi diwila- 
jah Burma jang berbatas dgn. 

Tiongkok barat - daja. 

»Sekali tidak mau, tetap 

tidak mau” 
Menurut  suratkabar Taiwan 

»China Evening News”, Tiong- 

kok Kuomintang akan 'berkeras 
kepala dan akan tetap menolak 
permintaan2 supaja pasukan2- 
nja ditarik kembali dari daerah 
tsb tadi. Dikatakan bhw Tiong- 

kok Kuomintang telah membuat 
pangkalan2 ,diperbatasan” tadi 
,dengan darah peluh dan sang- 
gup untuk merobah pangkalan2 
tadi mendjadi batulontjatan2 da. 
lam offensif pembalasan  (ter- 

hadap RRT') jang akan datang”.   8 

supaja mereka | ,,situasinja adalah membahaja- 

wakil Residen Sosrobu- : 
r sono, Bupati dan Walikota Ma- 
| gelang. Sesudah itu ia ke Boro- - a 5 

kat tanggal 24-3 jang akan da- | budur dan Mendut. Seterusnja 
tang. Demikian Biro Penerangan ia kembali ke Semarang. — 

  

  | ngenai 

ha 

PNP NON 

  

Sebulan 
Etjaran 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

coca... HPu Ll. 

..u.ucucu. ” 0. 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX —. NOMOR 64. 

    

Pemakaman alm, Dr. Darmasetiawan di Karet tanggal 8-3-'59 jany dihadiri al. oleh Wa- 

kit Presiden Hata, para ment eri dan anggauta 

Gambar : Wk, Perdana Menteri Prawoto mengutjapkan 

Kedudukan Ridgway gontjang 
bela 

2 korps diplom atik. 
sungkawanja. — (IPPHOS). 

? 
Eisenhower diminta adakan intervensi 

MERIKA Serikat kini merasa chawatir tentang adanja kam 

panje dibeberapa kementerian di Eropah Barat jang bersifat 

anti djenderal Matthew Ridgway selaku panglima tertinggi Seri- 

kat dan keadaannja kini dianggap sedemikian gentingnja, se- 

hingga presiden Eisenhower telah diminta untuk adakan inter- 

vensi. 

Demikian sumber2 jang sangat 

dapat dipertjaja mengatakan 

pada hari Senin. 
Dikabarkan selandjutnja, bah- 

wa suatu penjelidikKan tak res- 

mi jang bertingkat tinggi me- 
kampanje - bisik anti 

| Ridway itu, baru sadja diselesai- 
kan di Paris. Sebagai hatsil 

|dari penjelidikan tersebut, ke- 

pala2 staf gabungan Amerika 

telah menarik kesimpulan, bhw 

|kan” dan usaha2 Barat dilapa- 

Ingan pertahanan akan mende- 

| rita 
“baik dan rapat dengan bangsa ' 

i menjukai pernjataan2 

t 
1 

' yapa menteri di Eropah 
jang be- $ 

karenanja dan mungkin 

akan Itimpuh, djika tak diambil 

tindakan pembalasan. 

Dikabarkan pula, bahwa bebe- 
tidak 

rulang2 dikeluarkan oleh Ridg- 

| way, bahwa pemerintah2 mere- 

ka lambat dalam usaha2 perta- 
| hanannja. 

Kabernja telah diminta kpd G. 
Putih, supaja mengizinkan Ridg- 

wajy kembali ke Amerika Seri- 

kat bulan depan, untuk mengu- 
tjapkan pidato pada pertemuan 

tahunan dari perhimpunan2 Tte- 
Gaktur2 suratkabar di Washing- 

ton. Maksud jang ada dibela- 
kang permintaan itu jalah, un- 

tuk memungkinkan. Ridgway 
memberikan pendjelaSsan menge- 

nai rasa tak senang terhadap 

dirinja di Eropah itu. 

Selain itu, djika Ridgway kem 

bali, maka ia akan dapat ber- 

bitjara sendiri dengan Eisenho- 
wer. — UP. 

ITITO DISAMBUT CHUR- 
CHILL 

Marsekal Tito dari Yugosla- 
via, telah disambut oleh P.M. 
Winston Churchill dan Duke of 
Edinburgh, ketika ia tiba di pe- 
labuhan Westminster dari Su- 
ngai Thames dibawah Big Ben 

dan sementara itu beribu2 orang 

   
   

  

   
   

  

   

  

   

        

   

  

   

        

   

berkumpul ditepi sungai Thames 

untuk melihat Tito. 
Kundjungan - itu adalah jang 

pertama kalinja keluar blok So- 
vjet, sedjak perang dunia Ke- 
2 jang lalu. Selama kundju- 

ngan missi goodwill 5 hari Tito 

akan melihat pusat penjelidik 

tenaga atom di Harwe:i dan kun 
djungan tersebut dianggap oleh 
Barat sebagai persetudjuan le- 
bih landjut dari T:to tintuk men- 
djadj partner dipihak blok anti- 
Sovjet, — UP. 

DUTABESAR SOVJET DI 
INDIA PULANG 

Kedutaan: besar Sovjet Unj di 

India mengumumkan, bahwa du 
tabesar Cyril Novikov telah me 

ninggalkan India menudju ke 
Moskow, ketika tanggal 12 Ma- 
ret jang lalu. 

Tidak diterangkan apakah 

Novikov telah dipanggil kembalj 

untuk selama2nja ataukah hanja 

untuk mengadakan pembitjara- 

an dengan pemerintahnja sadja. 
— AFP,   
  

Sekitar insiden penerbangan di Djerman : 

' Vandenberg: merasa 
terganggu 1   Gruenther: Rusia siap utk perang 

EPALA staf angkatan udara Amerika djenderal Hoyt Van- 

denberg jang telah mengadakan perdjalanan pemeriksaan di 

Eropah mengatakan setibanja di Washington bahwa ia sudah 

bosen” melihat orang? Amerika didjadikan sasaran? tembakan 

oleh penerbang2 pesawat? 

Djenderal Vandenberg menga. 
takan, kiahwa ia tidak tahu apa- 
kah serangan2 Sovjet terhadap 
pesawat2 Amerika dan Inggris 

itu memang disengadja atau ti- 
dak, tetapi ia bagaimanapun 

djuga merasa terganggu oleh in. 
siden2 itu .Dikatakannja bahwa 
ia telah mengadakan pembitja- 
raan2 dengan panglima terting- 
gi pasukan2 Serikat di Eropa 

@jenderal Matthew Ridgway me 

ngenai perlu tidaknja untuk me- 
robah instruksi2 kepada pener- 
bang2 Amerika andaikata mere. 
ka dikemudian hari sampai me- 
ngadakan kontak lagi dengan pe 
sawat2 Rusia atau negara2 se- 
kutunja. , 

Laporan “3 djenderal 
tunggu. 

United Press sementara itu 
mewartakan, bahwa dalam ming 
gu ini presiden Eisenhower meng 
harap akan menerima, laporan 
dari tiga orang djenderal Ame- 
rika jang terkemuka mengenai 
pertahanan - Eropa, jaitu ketua 
gabungan kepala2 staf djenderal 
Omar Bradley, kepala staf ang- 
katan udara djenderal Hoyt Van 

di 

  denherg, dan kepala staf pasus 

- 

pemburu Sovjet di Eropa, 

kan2 Serikat di Eropa djenderal 
Alfred  Gruenther. 

Gruenther dapat Djabatan 
baru? 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan bahwa  Djendral Alfred 
Gruenther- telah tiba di Wa- 
Shington. dari Paris, . untuk 
mengadakan pembitjaraan-pem- 
bitjaraan dengan presiden Hisen. 
hower, Selama di Amerika ia 
akan mengadakan pidato 2 kali, 
Kalangan2 diplomatik dan mi- 
liter menaruh arti penting ter: 
hadap pembitjaraan2 jang akan 
diadakannja dengan Bisenhower 
dan Pentagon. Gruenther, mung: 
kin akan diberi djabatan2 baru 

jang penting oleh presiden. 
Tentang serangan? udara 

Gruenther, seterusnja menga- 
takan bahwa serangan? fihak 
komunis terhadap pesawat? Se- 
rikat diatas Wropah baru? ini 
berarti, bahwa Rusia siap untuk 
berperang. Utjapan tersebut di- 
kemukakan oleh Gruenther seba- 
gai pendapatnja sendiri, setelah 
ia mengadakan perundingan de- 
ngan presiden Kisenhower, Tidak   

Mpken il be SAR LA Ll yaa Leena 

dikatakan bagaimana pendapat 
Kisenhower dalana hal 'ini, UP. 

  

Utara gembira | 

| Menjambut pengangkatan 

| 

  

Malenkov CS 

Harian kebangsaan Korea Uta 

| ra, Mindu Chosen, dalam tadjuk 

' rentjananja tanggal 12 jang la- 
lu dengan gembira menjiambut 

pengangkatan2 baru serta putu- 

san2 lainnja jang dilakukan oleh 

Sentral Komite Partaj Komunis 

Sovjet, Dewan Menteri dan So- 

vjet Tertinggi USSR. 
Dikatakan, bahwa putusan jg 
lah diambil mengenai pengang 

katan G. M. Malenkov, pengikut 

tjerdas dari Lenin dan Kawan'se 
perdjoangan jang setia dari Sta. 

lin, sebagai Ketua (P.M) Dewan 

Menteri Sovjet Unj adalah sua- 

tu peristiwa jang bersedjarah. 
Rakjat Korea mengakui, bah- 

wa persatuan bulat rakjat 50- 

vjet dibawah pimpinan Partai 

Komunis Sovjet Uni dan peme- 

sintah Sovjet jang dikepalai oleh 
Malenkov dapat mendjamin Kke- 
menangan2 mereka. . 

Berkat bantuan Stalin. 

Lebih landjut harian Nodong 

#Sinmun dan Mindu Chosen da- 

lam tadjuk rentjananja baru2 

ini mengenai mendiang Stalin 
katakan, bahwa berkat bantuan 
mendiang Stalin, rakjat Korea 
dapat dibebaskan dan selan- 

djutnja membentuk suatu peme- 

rintahan jang demokratis, Dum 

dengan dasar itu pula, rakjat 
Korea kinj menghantiirkan in- 

tervensi bersendjata dari 19 ne- 

geri jang dikepalai oleh Ameri- 

ka Serekat. — NCNA. 

PAUL VAN ZEELAND 
KE A.S. 

Menteri LN. Belgia, Paul van 
Zeeland, telah 'bersedia2 untuk 

mengadakan pertemuan dengan 

pembesar2 pemerintahan Ameri- 

ka Serikat jang baru. Pertemu- 

an tersebut dikabarkan bersifat 

pertemuan perkenalan. 

Pada hari Senin kemarin van 

Zeeland akan adakan pertemuan 

dengan Presiden Eisenhower di 

Gedung Putih, dimana. Menteri 

luar negeri John Foster Dulles 

djuga akan hadlir. 
Sumber2! tidak resmi di Wa- 

shington katakan bahwa kun- 
djungan van Zeeland ke Wa- 
shington itu adalah atas undang- 

an Dulles untuk adakan per- 
tukaran pandangan dan kete- 

rangan2. — UP, 

NOTA GUPERNUR DJEN-: 
DERAL SUDAN 
Pada Djenderal Naguib. 

Sumber2 jang dapat dipertjaja 

di Cairo mengatakan, bahwa Gu. 
bernur Djenderal Sudan, Sir Ro- 

bert Howe, dalam sebuah nota 

jang diberikannja ke pada. Djen- 

dral Naguib pada hari Minggu 

jang lalu menegaskan, tentang 

diperlukannja izin dari padanja 

untuk dapat memasuki daerah 

Sudan Selatan. 
Nota. tersebut adalah dimak- 

sudkan sebagai djawaban dari 

nota Mesir jang diberikan kepa- 
da Howe -dan berisikan protes 

Mesir mengenai tidak di-zinkan 

hja serombongan ahli2 hukum 

Mesir jang dipimpin oleh bekas 
menteri LN Salah eddin untuk 
memasuki wilajah Sudan Sefas 
tan guna mengadakan pembelas 
an pada suatu peradilan politik, 
— AFP. 

  

  

  

  

K Pukul, 11 siang hari Rubo 
minggu jang lalu orang - orang 
didjalan Slamet Rijadi telah 

melihat pengantin dinas” ja- 
itu sepasang pengantin — ba- 
ru berpakaian ,diritts” kebesaran 
Djawa — pengantin laki? mes 
maka ,kanigaran?” —— duduk 
dalam mobil dimas Nas AD 149, 
dengam ketjepatam 5 km sedjam, 
diiring oleh & buah mobil pres 
MM   
   



     

  

     

      
        

      

    

    
     

  

        
    
       

    

  

Na an Maret di Djakarta 

, Keren ma 

5 15 pertimbangan apa 

$ ,sangkut dalam gerakan2. 
at . $ 

Naa an 

  

MEDAN — Medan manga | 
| baru? ini telah diresmikan pem- 
| bukaannja e 

     

Pa Gub, Maluku Mr. 
dengan Latuharhary bersama 

kretarisnja t dari | se ja telah ran 
Ambon ke PA anne k urus- 
an dinas. 

  

KONPERENSI PENJU- 
LUH PERBURUHAN 

Dibuka oleh Menteri Per- 

“ Menteri Tetaanan IL. Tedja- 
sukmana kemarin membuka kon 
perensi penjuluh perburuhan se- 
luruh Indonesia bertempat diho- 
tel Des Indes. 
Konperensi dihadliri oleh para 

kepala kantor. penjuluh perbu- 
ruhan disemua propinsi dan 
akan berlangsung sampai tang- 

   
          

          
       

  

    

   4 nja Ne eeambarkan isi: 
PAKA am TARI Te 

   

  

lah 
Saga "Pidato Tren 

dan, laing sebagai- 

Pidato Presiden. 

Setelan pekik merdeka me- 

Jai Ti niatan, dengan lebih: dulu 
ata gembira dapat ber- 

itamu ker    i dengan penduduk 
Balige dan sekitarnja. ,,Saja 
Th terharu”, kata Presiden, 
.melihat diantara jang datang 
dan menjambut, terdapat ajuga 
penduduk2 jang dari djauh, se- 
perti dari pulau Samosir dsb”. 

Setelah aksi militer pertama 
“Bapak datang kemari, sengadja 

| hendak menanamkan semangat 

| pada sauda. supaja berhati- 
hati dan bersiap2, karena aksi 
militer pertama tidak menda- 
patkan hasil seperti jang diha- 
rapkan oleh “Belanda, karena 
itu kami di Jogja merasa, pasti, 
bahwa Belanda akan menerus- 
kan maksudnja mengepung ka- 
lau dapat menghantjurkan Re- 
publik kita. “Bapak datang ke 
Balige ini ketika itu karena Ba- 

| pak tahu bahwa Balige adalah 
tanah keramat didaerah 'Tapa-   gal 18 Maret ini. — Ant. nuli, dimana Radja Singamanga- 

  

Perkara Afandi Ridhwan : : 
Sai mean 

  

on ta Ka Pa 

      

   G
a
 

  

Tenbbi apa ia dipetiat Ga aja. 
batan ,,bupati D.I.”, saksi kata- 
kan, karena sedjak »kedaulatan 

ia tidak aktip lagi, tidak “mau 
djalankan tugas dan tidak mau 
pindah kegunung”. : 

Ketua bertanja :- Kenapa me- 
naruh simpati Kepada gerakan | 
NU 3 
Saksi : Karena perlu kerah- 

kan tenaga menghadapi Tea 
da, dan “ perdj angan en 
angkat sendjata hanjalah Gita. 
kukan oleh T.LI. 

Atas pertanjaan ketua, kena- 

pa saksi untuk perdj Oangannga 
tidak mau pindah kegunung, 
djawab, bahwa ia mengakui teh 
lah ada ena dan 
tidak masuk akal adanja pro- 
klamasi N.LL. sehingga ia ber- 
pendapat adanja »Staat in de 

Nota-keamanan kabinet 
Wilopo ? 

Pemeriksaan selandjutnja Sa 
lah mengenai bepergian Saksi 
kedaerah Tjiandjur bersama2 “de. 
ngan terdakwa Affandi Ridhwan | 
jang menurut saksi karena ada 
panggilan dari Sanusi Partawi- | 
djaja dan harus datang bersa- 
ma2 dengan Affandi Ridhwan. . 

  

  

  

" staat”. 

Sebabnja ia mau . memenuhi 

    panggilan — disini saksi. - ber- 
putar2 memberikan keterangar 
sekitar perasaan takut dan tis 
dak — menurut saksi ialah ka- 
rena ia tertarik dengan” akan 
adanja perunding an uptuk men- 

tjari penjele camanan. Ka- 
tanja 1 ia Ng, optis istis ten- 

   
   

   

  

     
    

  

   

  

   

   
   

      

   

      

   

  

pen £R PI 

ISTERI IMAM MAH: 

Irian $ tu, Sieen 
kerana “tersebut ter-” 

#mistiek. 

  

  
    

si 1 mat pa didi. bupati D.L” 
u itu masih 'ada tentara Belanda 

Pp? ia Je pk ak lagi, 

ja, saksi antara 

e
a
 

G5
 

538
i 

2
 
A
A
 

ja 

Lang TNI. 

di- 

terus dipetjai. 
amri ang oleh M. Natsir, 

ja mengadakan perundi- 
1, mkita agn 

Na ian ia tahu, bhw. ter- 
dakwa. adalah mempunjai kedu- 
dukan dlm, ,,panitia keamanan 

sedang mengadakan perunding- 

an itu berdasarkan nota-ke- 

amanan kabinet Wilopo.... 2 ee 

Pemeriksaan selandjutnj a di- 
tudjukan kepada sekitar rima- 
nja ,,surat panggilan” jang di- 
bawa oleh saksi Uso. Djuga di- 

sini. 

memberikan keterangan jang 
Gjelas, apakah sebelum berang- 
“kat berunding dulu Gengan ter- 

dakwa Affandi Ridhwa 2. 
tidak. Tetapi saksi menger 
kan, bahwa -sebabnja ia 

| menemui Sanusi Partawidjaja 
ialah karena takut berhubung 
dengan telah adanja pernjataan 
dari pihak D.I. bahwa ia »vogel- 

| vrij verklaard”. 

“Ketua dalam 
:kankan pendapatnja, bahwa ti- 
daklah logis didalam keadaan 
takut berangkat djuga dan ke- 
'napa tidak memberitahukan ke- 
pada polisi atau jang berwadjib 
dikota Bandung. 

Mendjawab pertanjaan, saksi 
mengakui kenal kepada Uso se- 
bagai ,,wakil bupati D.I”. 
“Tentang perdjalanam dan ada- 
a pertemuan didaerah Tjian: 

& ur dengan Sanusi Partawidja- 

     

lain mengata- 
kan, bahwa. ketika Sanusi Par- 
tawidjaja. berhadapan dengan 
Affandi Ridhwan telah saling- 
rangkul, (Menurut terdakwa 
Affandi Ridhwan, waktu itu 
dua-duanja mengeluarkan air 
mata), 

Soal-djawab jang agak yu- 
wet dan pandjang timbul lagi 
antara ketua, djaksa dengan   

I saksi, karena saksi nampak ber- 

|| putar2 dan tidak djelas membe- 
rikan keterangan tentang apa 
jang telah dibitjarakan dalam 

| perundingan dengan Sanusi 
Partawidjaja”. : 

Saksi sendiri, katanja tidak 
turut berbitjara, hanja pernah 
ditanjakan tentang 'djiwa Af- 
fandi Ridhwan”. 

Menurut pengakuan saksi pa- 
| da pemeriksaan polisi, dalam 
pertemuan itu Sanusi Partawi- 
“djaja telah menanjakan kepada 
Affandi Ridhwan tentang ,,situ- 

“dikota Bandung”. Atas dasar 
engakuan dimuka polisi itu 

ua meminta pendjelasan ten- 
1g apa jang disebut ,menge- 

i diri kolonel Kawilarang, ke- 
ukan kesatuan/djumlah -ba- 
iknja dan persendjataan TNI" 

kata saksi telah diterang- 

     

delaa oleh Affandi Ridhwan atas   
Peanjaan, Sanusi Partawidjaja 

berputar? antara dja- 
wabannja dan tidak dan sikap 
na saksi Men "ma 

Diakan pengakuannja dimuka po- | 
(kisi jang 
" nga Affandi Ridhwan membe- 
|rikan keterangan tentang diri 

telah menerangkan, 

kolonel Kawilarang dan kesatu- 
(Keterangan saksi      ai dibantah oleh terdakwa). 

(Akan disambung). 

      
1 N gera kita lebih Ba dani! n eri 

: Perantjis MI : 
4 Dag tibanja Presiden di Balige tgl. 14. Maret sore, | 

: Les menarti-nanti kedatangan Presiden sudah ber- 
j Be ta. dari 40.000 orang tegak berdiri sampai 

danau ba. Catalina.-pertama jang ditumpangi 
n tiba ng #ataln: Pa Inenat sapaan barulah 

“| perdjuangkan. 
Presiden 

Sa adalah , benar | 

metjah udara, Presiden memu- 

saksi nampaknja ragu2 | | 

TA | 

£ 
soal ini mene- 

yom- 

Presiden Disinj 
' berarti 

saja tta Ba aan per- 
ja ik sudi didja- 

1 mikian Presiden. 
biarpun kedaulatan 

Tiang Ng diakui dan Irian Ba- 
Jrat de jure telah masuk wila- 
Ijah kita, tetapi kenjataannja 

Irian Barat masih harus kita 

            

selandjutnja mene- 

tidak tjukup hanja bangga dgn 

mengenjangkan perut kita, kata 
Presiden. Jang terpenting bagi 
(kita ialah menguatkan negara 
Republik kita. 

Presiden. 3 

8.30, “diadakan ramah-tamah 

diramaikan dengan matjam2 
programa tari dan njanji2an 
merdu sebagai sambutan pada 
kedatangan Presiden beserta 
rombongannja.  - 

Setelah beristirahat semalam 
di Balige, pagi djam 08.00 tgl. 
13 Maret, Presiden dengan rom- 
bongan menudju Tarutung dan 
Siboiga dengan naik mobil. 

Waktu Presiden di 
Sabang. 

Pada hari Sabtu tgl. 14 Maret 
pagi djam 08.00 Presiden dgn 
rombongannja meninggalkan 
lapangan Blangbintang Kutara- 
dja menudju Sabang dengan 
menumpang 2 pesawat Catalina. 

Penduduk Sabang hari itu 
hampir semua keluar dari ru- 
mahnja untuk turut melihat 
dan menjambut kedatangan 
Presiden. : 
“Setelah “memeriksa barisan 
kehormatan dipelabuhan -Sa- 

| bang, Presiden menudju lapa- 
ngan dimana diadakan rapat 

»Saja bersukur bahwa hari 
ini saja dapat mengindjakkan 
kaki saja di Sabang ini”, kata 
Presiden memulai pidatonja. Da. 
hulu sajalah jg memulai mem- 
populerkan sombojan .,dari Sa- 
bang sampai ke Merauke” dan 
sembojan itu sudah populer di- 
kalangan seluruh lapisan ma- 

I-sjarakat. Sembojan itupun . su-, 
dah mendjadi- KAT Kare- 
na itu kundjungan saja ke Sa- 
bang ini mengandung satu lam- 
bang-symbolis, demikian Pre- 
siden. : : 

Pulau Weh atau Sabang ada- 
lah satu tempat Ketjil diudjung 
bagian Barat-Utara Indonesia, 
tetapi biarpun dia. tempat ke- 
tjil, artinja sangat besar bagi 
pertahanan kita dimasa depan. 
Saja harap, kata Presiden, dja- 
nganlah hendaknja  rakjat dl- 

Lsini berpikir hanja mengenai 
Sabang sadja, tetapi harus ber- 
pikir untuk 
Tadi saja melihat poster jang 
menghendaki supaja Sabang di- 
djadikan ,,/vrijehaven”. Memang 
dulu Sabang satu pelabuhan- 

takan, djika kita berdjalan 
selangkah tentu akan tersintuh 
botol minjak Eau de Cologne. 
Tetapi tentu barang2 itu semua 
adalah hasil penjelundupan jg 
meradjalela. i 
Negara kita lebih besar dari 

negara2 jang terdapat di Hro- 
pah seperti negara Inggeris, 
Perantjis, Djerman, Italia mau- 
pun negara2 Islam seperti Sau- 
di Arabia, Mesir, Pakistan dll. 
tapi tidak ada artinja djika kita 
tidak bersemangat. Banteng. 
Oleh karena itu kuatkanlah rasa 
persatuan dan semangat tetap 
“merdeka. Demikian Presiden 

mengachiri pidatonja. 
Djam 13.30 Presiden dan rom. 

bongan melandjutkan  perdja- 
lanan menudju Balige. — Ant. 

GUBERNUR MALUKU 
DI DJAKARTA 

Terah tiba di Djakarta dari 
Maluku Gubernur Mr, Latuhar- 
harry. Menurut keterangan ke- 
datangannja itu - untuk berun- 
ding dengan pemerintah pusat 
soal2 routine. Ia akan menetap 
di Djakarta selama 10 hari. — 
Ant. 

  

nindjdu “tempat? tnamsmi 

Sekdjen Kem. Dalam Negeri, 
dan   

: ml 

PN A nana dengan resmi ka- 

.Ibar meninggalnja Presiden Tye- 

gaskan,' bahwa kewadjiban kita | 
semua jalah mengisi ' 'kemerde- | 
An jani klan kita tjapai, dan 

berkibarnja Sang Merah Putih, 
| sebab hanja itu sadja tak dapat 

: Malam kesbntan untuk j 

Pada malam harinja, djam | 

bertempat digedung Pengadilan 

seluruh Indonesia. 

bebas, sampai ada jang menga: | 

  

Baru2 img telah tiba di Palembang rombongan untuk me- 

ri dari Mr, Utojo, Duta di A ustralia, Sekdjem Kem. Sosial, 

Gubernur Djatim Samadi kum, -— (IPPHOS), 

KONSUL DJENDERAL 
— TJEKOSLOWAKIA 

Menemui Menteri Ra 

  

Kemari: LA djenderai Tje- 
lah menemui Menteris 

telan 

  

2 
Mukarto dimana ia   

koslowakia Klement Gattwald 
Seterusnja didapat kabar dari 

pihak resmi bahwa ' kema-: 
'rin sebagai pernjataan turut ber: 
duka tjita atas meninggalnja 
Presiden Gottwald itu, Pr esiden 

| Sukarno, PM Wilopo dan Mens: 
teri LN Mukarto telah mengirim. 
kan kawat melangsungkan kpd | 
Pan Tjekoslowakia di Pra | 

Tg dikabarkan pula bahwa 
didepan gedung Dewan Men., di 

Kemen. LN dan diistana Pre- 
siden Sukarno telah dikibarkan 
bendera setengah tiang selama 
kemarin berhubung dengan me- 
ninggalnja Presiden tersebut di- 
atas. — Ant. 

  

INDONESIA DAN MESIR 
Memperluas hubungan 
diplomatiknja. 

Kementerian Luar Negeri me. 
ngumumkan, bahwa pemerintah 
Republik Indonesia dan pemerin 
tah keradjaan Mesir dan Sudan 
telah memutuskan untuk menaik 

| kan tingkatan perwakilannja ma 
sing2 di Cairo dan Djakarta 
mendjadi kedutaan besar. — Ant 

  

DIREKTUR JAJASAN 
KOPRA MAKASAR 

: Meletakkan @jabatannja 
medio 1953. 

dapat kabar, “bahwa direktur 
kantor Jajasan Kopra untuk In- 
donesia Timur di Makasar Dol 
dalam pertengahan tahun ini 
akan meletakkan djabatannja 
karena. kontraknja selama 3 ta- 
hun sudah berachir. Seperti dike 
tahui, direksi Jajasan Kopra ter. 
Giri dari 4 orang direktur, jaitu 
presiden . direktur Kasimo (ke- 
pala Djawatan Perkebunan dari 
Kementerian Pertanian), Sigar- 
laki, Moh. Sata - Bratamidjaja 
dan Dol. 
Moh Sata kini sedang ada di- 

Makasar untuk mengurus pe- 
kerdjaan Jajasan Kopra dikota 
tersebut berhubung dengan ke- 
pergian direktur Dol itu. — Ani 

Darj pihak Jajasan Kopra di- | 

Dr, Scheepe berasal dari Pale maa 
jang lalu telah mendapat pro motie dari Umwersiteiy Indo- 
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nesia, mendjadi doktor dalam ilmu ketabiban dengan di- 
saksikan oleh Prof. Dr. Supomo selaku ketua Universiteit 
dll. guru besar, 
Gambar : Prof. Sarwono, sebugai promotor, menigutjapkan 

selamay kepada Dr. Scheepe. — (IPPHOS). 

Sekitar gunung Merapi 
Rakjat tidak perlu gelisah/paniek 

Mvcenar daerah? jang termasuk berbahaja, berhubung 
Situasi Gunung Merapi, lebih djauh dari fihak resmi di 

Magelang, Wartawan ,,KR” memperoleh keterangan, bahwa ke- 
tjuali tempat2 jang telah disebutkan dalam KR tg. 13-3, 
daerah berbahaja itu meliputi.daerah ketjamatan Dukun 
atas dengan batas garis kali 
Blongkeng didukuh Djuwono 

“Daerah ini. terbagi 
zone, dimana . zone 

desa2 Mangunsuko, 
Paten Krindjing, 

atas 2 
I meliputi 

Sewukah, 
Ngargomuljo, 

Sumber, Keningar dan Sengi, 
sedang zone II meliput: desa2 
Banjudono, Dukun, K. Bening 

dan Wates dgn. djumlah pendu- 
|duk seluruhnja dikedua zone itu 
sebanjak 6246 somah terdiri atas 
17643 djiwa, 

Daerah terlarang dalam 
5 zone I. 

Menurut pembagian, dalam 
zone JI terdapat daerah terla- 
rang (verboden zone) ijang me- 
liputi bagian desa2 Krindjing, 
Keningan dan Ngargomuljo, 
Daerah tersebut ing dilalui oleh 
beberapa kali, antaranja Blong 
keng, Lamat, dan Pabelan dgn 
kali2 persimpangannja jakni 
Senowo dan Trising. Petundjuk- 
petundjuk jang telah diberikan   

Sidang D.P.R.D. Jogia: 

4 

tg. 3 Maret itu diadjukan 2 usul 
mosi, jaitu dari sdr. Istiadjid cs. 

Gan Prodjokastowo cs. jg. kedua. 
duanja dalam prinsip disetudjui 
dengan amandemen2 dan pero- 
bahan2. Sidang itu telah mem- 
bentuk sebuah  panitya redaksi 
jang bertugas menjusun 2 usul 
mosi tersebut diatas dan diadju- 
Kan kepada pe nenja jang akan 
datang. 
Dengan suara bulat rentjana 

mosi jang disusun oleh panitya 

redaksi dan diadjukan kepada 
sidang kemarin itu telah diteri- 
ma baik. Mosi jang pertama 
menghendaki, supaja urusan SR 
Tionghoa II di Notojudan :itu 
lekas diselesaikan dan dibuka 
kembali, sedang kepada Peme- 
rintah Pusat didesak supaja se- 
lekas.mungkin mengadakan Se- 
kolah Rakjat Negeri buat anak2 
"Tionghoa di Jogjakarta. 

Mosi ke-II mendesak spj. Pe- 
merintah Pusat: 1. segera meng. 

hapuskan ordonansi Pengawasan 
Sekolah Partikelir tersebut da- 
lam Staatsblad 1932 no. 494, 
2. segera mengadakan Undang2 
Pengadjaran RI untuk sekolah2 
Partikelir, 3. segera  mengada- 
kan Undang? RI untuk menga- 
tur sekolah2 bangsa asing, 4. se- 
gera menjerahkan inspeksi Se- 
'kolah2 bangsa asing in mede be- 
wind kepada Pemerintah Otono- 
mi Jogjakarta. 

Soal pertanian kurang 
. mendapat perhatian, 

Sesudah itu sidang mendengar 
kan laporan Seksi Buruh Tani 
mengenai masalah pertanian 
rakjat, Mengenai kebun pertjo- 
baan dinjatakan dalam laporan 
itu, bahwa pada umumnja ke- 
adaan' tanaman didalamnja le- 
bih djelek dari pada tanaman 
rakjat disekelilingnja, meskipun 
mendapat beaja,-diberi rabuk 
-dan mendapat bimbingan dari   Gjawatan Pertanian. Oleh kare- 

Sumatera Selatan, jang terdi- 

Gubernur  Djateng Budiono 

Oleh jang berwadjib di Kedu 

Pertanian rakjat perlu dapat per- 
hatian jang lebih besar 

Keran DPRD Jogjakarta mengadakan sidang pleno un- 
tuk mengesahkan 2 rentjana mosi jang disusun oleh Pani- 

tya Redaksi mengenai ditutupnja S.R. Tionghoa UI di Notoju- 
Gan, sebagai kelandjutan ugukilarsannga pe tg. 3 Maret Jl 

Seperti diketahui pada sidang | r na itu Seksi 1" (Buruh Tani) 
berpendapat bahwa 'sebaiknja 
hal perkebunan pertjontoan ter- 
sebut diserahkan sadja kepada 
beberapa orgamsasi jang ahli 
dan berpengalaman. 
Mengenai BPMD (Balai Pen- 

didikan Masjarakat Desa) dika- 

takan, bahwa di Jogja baru ada 
6 buana, djumlah mana dianggap 
sangat kurang sekali. Menurut 
keterangan dari Pusat, begro- 
ting tjukup, tetapi Daerah me- 
nolak, hanja menerima sedikit 
sadja. Selain itu menurut ke- 
San2 dari penindjauan itu, dji- 
wa BPMD tidak me-rakjat. 

Dinjatakan, bahwa sebaiknja 
dalam tahun 1953 ini djumlah 
BPMD diperbanjak sehingga 
mentjapai angka paling sedikit 
45 buah,  dilerakkan ditengah 
masjarakat desa, sehingga rak- 
jat dapat mengambil  manfa'- 
atnja. 
Tentang tanaman rakjat jang 

rusak akibat bandjir dikatakan 
bahwa didaerah Kulon Progo 
dan Wonosari banjak jang ru- 
sak, akibat dari bandjir jang 
mendadak. Rupanja hingga kini 
perhatian, Pemerintah terhadap 
Soal itu belum ' begitu  njata. 
Meskipun demikian karena rak- 
jat belum mampu, maka sema- 
ngat gotong rojong sangat dipe- 
lihara. Soal ini perlu mendapat 
bimbingan dari Pemerintah dan 
diberi bantuan jang njata mit- 
sainja bibit atau apa sadja se- 
bagai penggantian tanaman jang 
rusak, 

Selain itu djuga usaha untuk 
mengembalikan karang kitri sa- 
ngat mengetjewakan. 

Keputusan. 
Setelah diadakan pemandu- 

ngan umum jang pada -pokoknja 
menjesalkan tindakan? Pemerin. 
tah jang tidak memuaskan ter- 
hadap masalah pertanian itu, 
maka , sidang mengambil ke- 
putusan : 
1. Laporan Seksi III diterima 

baik. 
2.. Laporan dan usul mosi Da- 

wam Rozi diserahkan kepa- 
da Seksi III untuk dipeladja- 
ri lebih landjut, 

3. Seksi III supaja mengambil 
inisiatip memadjukan rentja. 
na peraturan? jang berpokok 
pada pelaporan, usul 
Dawam Rozi CS, petundjuk2 
dan peraturan2 Pemerintah 
Kasultanan dulu dan 

4. Seksi III diandjurkan supaja 
mengadakan 'kerdja. sama 
dengan Seksi V. 

  

TILERAM CC -PKI 
Kepada Partai Komunis 
Tjekoslowakia, 

Berhubung dengan wafatn'ja 
Clement Cottwald, Presiden Re- 
publik Rakjat Tjekoslowakia 
dan ketua Partay Komunis Tje- 
koslowakia, CC-PKI telah me- 
ngirimkan kawat kepada Partai 
Komunis Tjekoslowakis sebagai   mosi ' 

  pernjataan turut ' berdukat ita, 
Ant, 1 

e 

  

maka 

bag. 
Pabelan didekat Talun sampai K. 
(desa Wates). 

djuga menjatakan, “pada saat 

ada tanda ,,lari'' dengan bunji 
kentongan gobjog, semua pen- 
duduk supaja lari dari zone 1 
kedalam zone II dan djika perlu 
terus menjingkir kedaergh 
aman. 
Pengungsi2 dapat menjingkir 

melalui dijembatan2 jang sudah 
ada, misalnja penduduk bagian 
utara Senowo kederah Sawa- 
ngan melalu djambatan genie 
dan djembatam darurat Tlatar, 
Penduduk antara Senowo — 
Pabelan — Lamat kedjurusan 

Muntilan dan penduduk antara 
| K. Lamat — Blongkeng ke dju- 
rusan Muntilan via djembatan 

darurat Ketunggeng, Kadiredja, 
dan Gataksantren. Djuga Pa- 

mong2 Pradja, Desa dan Pe- 
mimpin2 R.T, telah diberikan 
petundjuk jang perlu. 

Fihak Pemerintah pun 

mempersiapkan, 

Djuga fihak Pemerintah sibuk 
mempertjepat pembuatan - pem 
bangunan alat2 lalu-lintas dan 
hubungan, mengenai keamanan, 
mengadakan post2 Pertolongan 
Pertama - Ketjelakaan Antara 

djawatan2 jang dipandang per- 
lu lebih mengintensiveer koordi- 

nasi guna pelaksanaan peker- 
| djaan2 dalam lapangan keaman- 

an, perhubungan, magaziin, 
distribusi, transport, evacuatie 
dan tenaga, 
“IDi Muntilan akan dibuka post 

post PPPK, jakni induk post di 
Muntilan dengan post2 bantu- 
annja di Tlatar, Banjutumpang, 
2 Mania Mungkid, Talun dan 

ukun, sedang noodpost. akan 
diadakan di Tendjung, Mendut 

Gan Biondo. 

75 ORANG MENJERAH- 
KAN DIRI 

Gerakan didaerah MMK 

Dalam minggu jang lalu 75 

orang penduduk Tjandimuljo te- 

lah menjerahkan diri pada pa- 

sukan militer jang sedang me- 

ngadakan pembersihan didaerah 

tersebut. Mereka mengaku per- 

nah membantu pihak gerombo- 

lan tetapi perbuatannja ini  di- 

katakan karena mereka dipaksa 

dengan antjaman sendjata, se- 

landjutnja mereka ini minta per- 

dindungan dari pihak militer. 

Selain itu diperoleh kabar 

bahwa selama gerakan operasi 

»Tritunggal' jang -— dilakukan 

Oleh appsraat2 negara didaerah 

Merapi — Merbabu ' kompleks 
Selatan itu telah dapat 

ditangkap pula 15 orang gerom- 
bolan bersendjata. Dalam ge- 

12 operasi itu belum pernah 
di "Yuurcontact” dengan 

? kinak gerombolan itu. — Ant. 

   

  

   

tjabang2-nja. 
konsdlidasi. organi 
Oktober dan pemi    han umten 

Mengenai peristiwa 17 Okto- 
ber konperensi telah mengam- | 
bil keputusan sbh:: ' Berusaha | 
mentjegah ' timbulnja akibat2 | 
jang tidak ditarapkan ber- 
hubung “dengan 

penjelesaian peristiwa tsb. Me- 
ngadakan tindakan tegas keda- 

lam. Mendesak kepada pengurus 
pusat Ikatan Perwira untuk se- 
gera mengadakan kongres kilat 
Chusus untuk  merundingkan 
penjelesaian peristiwa 17 Okto. 
ber itu. Mendesak kepada. pe- 
ngurus pusat Ikatan Perwira 
untuk meminta. kepada peme- 
rintah mengadakan tuntutan 
setjepat2?-nja berdasar hukum 
terhadap mereka jang tersang- 
kut dalam peristiwa 17 Oktober, 

  
Mengenai pemilihan 

Umum. 
Mengenai pemilihan umum 

konperensi. telah mengambil pu- 
tusan shb:  Memperdjuangkan 

Tenpeketa. 

  

KETUA DPRD WIWOHO | 
SEBELUM ACHIR BULAN 

| MARET INI DITUNGGU 
DI JOSJAKARTA 

Dari sekretjariaat DPRD Isti- 
mewa Jogjakarta diperoleh kete 
rangan, bahwa pada tanggal 19 
Maret jang akan datang ketua 

woho 'jang sedjak 5 ibulan jang 
lalu mengadakan kundjungan ke 
Amerika dan Eropa untuk mem 

peladjari pemerintahan disana 
bersamla2 dengan lain2 pembe- 
sar daerah2 dj Indonesia ditung- 
gu kedatangannja dj Djakarta. 

Di Jogjakarta direntjanakan 
bahwa sebelum achir bulan ini 
sudah dapat mendjalankan tu- 
gasnja lagi di DPRD Istimewa 
Jogjakarta. 

S.B.P.U. DENGAN DJA- 
WATAN GEDUNG2 

S.B.P,U, dalam rapatnja pleno 
pada tgl. 15 Maret baru2 ini 
telah memutuskan, mengirim 
delegasi untuk berunding dgn 
Pimpinan 'Djawatan Gedung2 
Negeri Daerah Jogjakarta, Dele. 
gasi tersebut terdiri dari 7 orang 
ialah : Sdr2. S. Hadisusanto, Su- 
mowardojo, Parsidi, Notp, Pawi- 

rosudarmo, Suradjiman dan Un- 
tung, 
Masalah jang akan dikemuka- 

kan kepada Pimpinan Gedung 
Djawatan Gedung2 itu jalah : 
1. Uang lembur bagi buruh jang 
berdinas diluar (uitvoerimgen). 
2. Masalah Hak Perlop bekerdja, 
3. Upah bekerdja pada hari 
Minggu, 4. Konsen Sepeda, dan 
5. Beberapa masalah urgent pa- 

Ga waktu ini, al. Status Gadjah" 
Mada. 

LULUS UDJIAN H.E.S.P. 
Lulus udjian Fakultik Hukum, 

Ekonomi, Sosial dan Politik Unj. 

versitit Negeri Gadjah Mada pa- 

da tanggal 14 Maret 1953, 
1. Sdr. Djoko Soegijanto Stb. 
2491/199 HESP. Bacc. Kepidana- 

an 2, Sdr. Soegijanto Stb. 3579/ 
14 HESP. sda. 3. Sdr. Achmad 
Effendi Stb. 890/126 HESP. Kan 
didat Hukum. 

BIOSKOP ,,LUXOR" DI- 
BITJARAKAN 

Anggauta DPD seksi Ke- 

uangan Mr. Kasmat menerang- 
kan, bahwa pembitjaraan anta- 
ra pihak direksi bioskoop ,,Lu- 
xor” Jogjakarta dengan Peme- 
rintah daerah kini masih berdja 
lan terus. 
Kemungkinan2 akan mengun- 

durkan diri pihak direksi bios- 
koop karena tdak dapat meme- 
nuhj sewa gedung kepada Peme. 

rintah daerah karena dipandang 
terlalu tinggijang mungkin me- 
ngakibatkan gulung tikarnja pe- 

zusgahaan, Oleh pemerintah ma- 
sih dipertimbangkan. Pemerin- 

tah daerah sendirj mungkin ti- 
dak keberatan untuk menurun- 

memenuhi harga sewa jang ter- 
rendah seperti jang diminta 
oleh direksi ,,huxor”, 

Djika Pemerintah daerah se- 
andainja sudah dapat menurun- 
kan harga sewa, tetapi direksi 
»luuxor'' masih djuga tidak da- 
pat menerima, Pemerintah dae- 
rah sendiri tidak akan segan2 
menjewakan gedung itu kepada 
lain perusahaan bioskoop, se- 
baib dengan adanja soal2 ini ba 
njak djuga kaum pengusaha jg 

mentjatatkan  dirinja untuk 
melandjutkan usaha, direksi ,, Lu 
xor” djika memang tidak da- 
pat dilandjutkan. Demikian Mr. 
Kasmat. 

200 MURID S.G&.B. II 
MENINDJAU K.R. 

Dengan diantar oleh guru2- 

nja dibawah pimpinan sdr, Fati- 
mah para murid S.G.B. II Puterj 
Jogja sebanjak 200 orang telah 
datang dikantor K.R perlu me- 
njaksikan keadaan didalam per- 
tjetakan. Oleh sdr. Moh. Nur pa 
ra murid itu diberikan pendje- 
lasan2 tentang djalannja serta   

| 
terlambatnja | 

  
  terlaksananja keputusan kong- 

res Ikatan Perwira ke-lII pada | 

  

hubungan pekerdjaan Pepe 
an Surat kabar. 

Moperenisi Ikatan Perwira Djatim: 

Mengadakan tindakan 
tegas kedalam 

Memperdjuangkan hak2 azasi jang penuh 
ENGAN bertempat di Balai Peradjurit Malang pada tgl. 
13 dan 14 Maret jang lalu 

nesia daerah Djawa Timur telah mengadakan konperensi dgn 
Dalam konperensj tsb. selain dibitjarakan soal? 

sasi, telah pi 

Ikatan Perwira Republik Indo- 

diperbintjangkan soal? 15 

tgl. 4/8-”52 di Tretes” jakni 
agar ada ketegasan pemerintah 
dalam mengakui dan melaksa- 
nakan hak? azasi anggota2 A.P. 
Mendesak kepada pengurus pu- 
sat Ikatan Perwira untuk tetap 
memperdjuangkan hak2 azasi 
jang penuh bagi seluruh ang- 
gota A.P. sebagai warganegara 
R, I. dalam pemilihan umum. 
Menjatakan 
kegembiraan terhadap keputu- 
san. parlemen tentang perobahan 
rentjana  Undang2 Pemilihan 
anggota Konstituante dan ang. 
gota D.P.R. fasal III karena 
putusan tsb. sesuai dengan ke- 
putusan kongres ITI Ikatan Per- 
wira di Tretes tsb. 
Dalam konperensi itu ' telah 

pula diadakan pilihan pengurus 
baru dan memilih sebagai ketua 
Overste Dr. Soedjono. 

“ Dalam pengurus baru itu ters 
njata, Nan hampir semua 
pan Jaa dah 

DPRD Istimewa Jogjakarta Wi- | 

    
        

HALAMAN 2. 

SETENGAH HARI: 
uNONGKRONG" 

Dipohon tjemara. 

Senin tanggal 16-3 jang la 
Ju seorang anak bernama 
bunardjo setengah hari ' 
tidak mau turun darj pohon 
tjemara didjalan Kantil, Ba- 
tjiro Baru, meskj berulang2 

disuruh turun oleh orang2 
jang ada dibawah pohon itu, 

Mula2 orang. jang lihat 

anak diatas pohon tjemara 
itu tidak menghiraukannja. 
Tapi karena halilintar sa- 

bung menjabung dan orang2 

djadi heran, diantaran'a ang 
gauta2 MOBRIG dan €C.P.M. 

Karena anak itu bugaak 
djuga mau tunduk peri 
tan orang2 banjak, 2 Ka 

oleh salah seorang pengurus 
kampung  ajahnja dida- 
tangkan. Perkataan ajah- 
nja tidak segera diikuti 
anak itu. Baru turun sambil 
menangis sesudah - djam 
19.00. 

Menurut keterangan, per. 
buatan anak tadj disebab- 

kan tidak dikabulkannja per 
mintaannja. Ia kemudian 

merusak sangkar burung 
merpatinja dan segala isi- 
nja dilenjapkan. Serenta di- 
marahji anak itu lalu naik 
pohon tjemara mulai djam 
13.00. FE 

  

  

    
  

. “ 

Sajembara ,,K R". 
Penerimaan sajembara, paling 

lambat tanggal 26 Maret 1953. 

Disediakan — hadiah berupa 
uang kontan: 

1 Hadiah pertama “55 600,— 
1 Hadiah kedua 350,— 
1 Hadiah ketiga 2 190p 
5 Hadiah.a Rp.50,— ,, 250,— 

10 Hadiah a ,, 15,— -, '150,— 

Djumlah semua Rp.1500,— 
Ingat: Tiap2 (satu) gambar 

harus diberi onderschrif jang 
pandjangnja paling banjak 50 

perkataan.   
kan sewa itu tetapi tidak dapat | 

penghargaan dan | 

"KANTOR PEREKONO- 
MIAN UMUM 

Dikabarkan, bahwa menggam 
barkan sifat tugasnia Djawatan 
Organisasi Usaha Rakjat dari 
Kementerian Perekonomian jang 
lebih tepat, maka dengan surat 
keputusan Menterj Perekdnomi- 
an tanggal 24 Pebruari 1953 
No. 2593/M, mulai saat tersebut 
nama Djawatan Organisas? Usa- 

ha Rakjat (DOUR) diganti-de- 
ngan DJAWATAN PEREKO- 
NOMIAN UMUM 

Dengan demikian, maka Kan- 
tor Organisasi Usaha Rakjat di 
djalan Tugu 66, Jogjakarta di- 
ganti pula dengan: Kanter Per- 
ekonomian Umum dj Kelana Tu- 
gu 66 Jogjakarta. 

KONGRES S.B.L.G.L 
He SDIUNDUR “ip 
Waktu Kongres S.B.L.G.I. jg 

semula telah ditetapkan pada 
tanggal 5 s/d 14 April '58 diun- 
durkan mendjadi tanggal..i1 sid 

14 April '53, dan bertempat: di 
gedong Adhuc Stat — Djakarta. 

PENGURUS BARU. S.B. 
DJAWATAN PERBU: 

RUHAN D.I... 
Rapat anggauta (tahunan) Sa 

rekat Buruh Dijawatan Perbu- 
ruhan Daerah Istimewa Jogja- 
karta jang dihadliri oleh sege- 

nap anggauta S.B. tersebut, bai. 
ru2 ini dalam pokoknja dapat 
menjetudjui dan menerima. poli- 
tiek beleid, Pengurus jang lama. 

Selandjutnja dbentuk Bengu 
rus baru sepertj berikut: 

1. Sdr. Djojokardejo ..Ketua 1, 
2. sdr. D, Partoharjono Ketua 
M, 3, sdr, Hadikardejo - Seere- 
taris I, 4, sdr. Trisnokardejo' - 
Secretaris II, 5. sdr.. Najono 
Reksokardejo Keuangan, 61 
sdr. Widjonokardejo - Ketua Sek 
si Organisasi, 7. sdr. Judokarde- 
jo - ketua Seksi Sosial/Ekonomi, ' 
8. sdr. Basirun . Ketua Seksi 
Penerangan/Pendidikan, 9, sdr. 
II. Wasito - Ketua Seksi Per- 
sonalia. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk, korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari : 
Pendidikan  Masjarakat Kab. 

Gn. Kidul di Wonosari. Jogja 

Rp. 190.— 
Keluarga SMP III Pa.     

    

Fdjeksan 18 Jogja. ...... G1 Nee 

Dn 
Djumlah kemarin #2 “1012, 43 

Djaumlah hingga hari t 
IIek Hi Uap Ah Ri 7121, 43 
  

Tontonan malam ini 
WETAN BETENG : “| /Cinderet- 

la" (Assepoester). 
INDRA: ' Sigfredo”, Manuel 

Conde, Mivira. Reves. 
SOBOHARSONO: The Hard 

Way”, Ida Lupino, Dennis 
Morgan. “ 

SENI SONO: |,Shot at Dawn”, 
Frank Villard, Howard 
Vernon, 

LUXOR: ,,Without Honor”, La- 
raine 'Day, Dane Clark. 

MURBA : Tokyo Joe”, Hum- 
, phrey Bogart. 4 
RAHAJU : Sigfredo”, Manuel 

2 Gondei Mivita Reyes. 8 
RBX : The Trail of The. '“Hone- 

some Pine”, Henry Fonda, 
Sylvia Sidney, Fred Mac 
Murray, 

KRIDOSONO : M akasar.— 
PS.LM, 

POR TOE PANDOWO : ,Kresnd   clipilik 
kemngli, — Ant, 

2 han meh Unika“) 

  

ae (Gareng 
ratu), 

djadi 
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         Nk : 
: oleh sesuatu | 

ang 

Utahun jang lalu 
Klaten" dikerdjaka 

' Koperasi di Solo 

  

aa Pa “seperi 

Bean Ya tsb. 2 7 
bantuan 2 EN dari 

“orang nanti 8 Te 

ngerdjakan: administrasi PA 19 
lainnja pengawas. Adapun Su-. 
Mana sbb : Ketua m .     

  

| ag dari Petani. 
- Secretaris Keuangan sdr. Sas- 

trowinardjo Ae ITA Ttg 
Pengawas: Sdr2 Hadji Toha 

ST Kasiran Petani dan Jososu- 
| darmo B.TI. Dalam menger- 
— djakan pembelian padi ini Pusat | 
Pembelian Padi mendapat Rp. 
1,50 (satu setengah) per kwintal 

sebagai premi. Segenap pembe- 
“sjaran diambil dari uang “premi 

. tsb, sedang sisa uang premi di 
“bagi 1570 untuk penjelenggara 
dan 2570 untuk ketiga organisa- 
si massa itu. Harga padi telah 

Apa ak 

setiap 9 1 
“Orang tahu kalau Kan “ih 

  

NASIB ANAK ALM. 
: ' SAHRO M 

dibunuh, 

“sar, Sahro, jang dibunuh- gerom 
.bolan MMC bulan “November 54. 

2 isteri dan | seorang    

   

   

  

     

  

       

  

     

  

ae kan 
" Yana ake ad) 

  

Beberapa hari jl. dari 
IsskDn Kab. Kediri telah diteri- 

  

' makan uang sokongan Rp. 1250, 
kepada anak2 almarhum 
sedang sokongan sematjam itu, 
pernah djuga diterima dari SS 
Pa Magelang dll — (Kor) 

SRAGEN 
LOCOMOTIEF MELESET 

DARI RAIL 
Baru2 ini kereta api berangkat 

tsb., 

  

(dari Solo & djam.5.30 pagi, dgn. 
 Locomotief No. D 52016, setelah 
sampai disebelah timur Station 
Sragen, kl. 200 m dari Station, 
loko 'sebelah muka meleset dari 
rail, korban djiwa dan kerugian 

ditetapkan dari Pemerintah ia- | ta' ada. — (Kor). 
Jah tjere Rp. 75,— per kw. ke-/ : ai , 
ring giling, bulu Rp. 80,— per H TLAT 5 : 
kw. kering giling dan gabah Rp. AMA ULAT PADA 
90:—, kesemuanja-franco peng- TANAMAN PADI 

“ Bilingan. Sebagai stootkapitaal |- Menurut pemeriksaan dari 
pertama diterimakan Rp.30.000, 

“ sedangkan djatah untuk wilajah 
“Klaten sebanjak 6000 ton. 

Mengingat bahwa pembelian 

padi ini lain sifatnja Gengan pem 
belian pada waktu Djepang, ma- 

ka untuk memberi pengertian 
jang sewadjarnja, oleh Djapen 

  

ti 

stelah diinstruksikan kepada pa- 
Ya  djuru-penerang di ketjama- 

itan2 untuk memberi pendjelas- 

'an2 disekitar pembelian padi 

samtuk mentjegaih salah pengerti' 
an. aa (Kor.) 

''MaGELANG 

D1 | KADER? SARBUKSI DI. 
». PERBANJAK 

' Pjuga peladjari bedrijfs- 
 politiek Djawatan, 

Sgooerena Beata, Serikat. 

  

Maa 

1 ana ag :7 lalu 56 Sedan 
| Gjungi @lsltritisih2 ade 
rah2 Kedu, Jogja dan Solo te- 

lah mengambil beberapa kepu- 

Djawatan Pertanian Rakjat Ka- 

bupaten Sragen, karena terdjadi- 

nja bandjir dari Bengawan Solo 

pada tanggal “27-II-1953 jang 
telah lalu mengakibatkan ta- 
naman padi disekitar Bengawan 
dalam daerah Kabupaten Sragen 

seluas kl. 300 ha. terserang “ha- 
ma ulat Laphijgma exempta dan 
Spodoptera mauritia, maka ke- 
mungkinan hasil dari tanaman 

padi tersebut kurang 5075 dari 
biasanja. - 

Hama tersebut dapat dibran- 
tas dengan disemprot minjak ta- 
nah atau H.C.H.  (Hexloorchy- 

chohexlaan Hexylaan) tiap 1 ha. 
dengan minjak tanah 2 liter atau 
H.C.H. LKg — (KR). 

SURAKARTA 
TJABANG UNIVERSITET 

| GADJAH MADA 

Beihubung 1g hingga sekarang 
dari. Kana senat . Universitet 

Gadjah Mada di Jogjakarta ma- 
sih belum ada ketegasan #me-     — “fuSan, antaranja mengenai werk.- 

“program 

Dalam weskprogram. menga 

naif lapangan : umum, diputuskan 
Cantara” lain, bahwa Sarbuksi 
akan mempeladjari bedrijfspoli- 

tiek Djawatan Kehutanan seper- 
Reboisatie dan Exploitatie 

c kantor Se- 

“Dalam lapangan sociai-ekono- 
"samie diputuskan, mengactiveer 
“tuntutan mengenai upah dan 
“djaminan social bagi buruh le- 

z unpas sedang dalam lapangan Or- 
ganisasi, diputuskan menjesuai- 
“kan struktuur “baru menurut 

“peraturan dasar jang akan di- 
» Syudjudkan selamibat2nja hingga 

se sk tahun. 

   
' Mengenai Penerangan-Pendi- 

dikan,, 'Sarbuksi akan memper- 
anjak Kader2 dengan dasar 

? “petundjuk2 dari Dewan Pusat 
| dengan mengadakan siaran2. 

Dalam lapangan kebudajaan - | 

an “olahraga Sarbuksi akan meng- 

si 

aCtiVeer keolahragaan-kebudaja. 
an sambil menanti petundjuk2 ' 
dari Dewan pusat. 
AX 

gram tsb. oleh tiap2 tjabang jg 

» turut memutuskannja, akan di- 
lakukan selaras dengan kear 

#aan nana masing2. 

(Kor). 

| menuaju kedalam, maupun ke 
| Juar. TO 7 Z 

| melaksanakan werkpro £ 

“ngenaj 
“di Solo, Rebo malam jang lalu 
Panitya Universitet Surakarta 

“Het AW. Pakis jang 

| Seperti Giwetamik AW. Pakis 

a, LA meninggulkan 6. 

Nai keputusan dari 

fihak 

- Masih terkatung-katung, s 

Kembalikan Bataljon Pagarujung 
dalam keadaan utuh 

pembukaan tjabangnja $ 

sahaan y 

“itu tiap 

| kali 

   
    

       
    

  

   

  

maag jan 
tiap bulanga rata 

ping, Ta 2a 
bulannta dapat” menghasilkan 
24.000 kwintal 
288.000. kwintal setahunnja. 

Untuk pembakar an 

menobong . 

jika tiap bulannja rata2 mezn- 
bakar 5 kali, maka kebutuhan | 

akan kaju bakar untuk tiap ta- | 
hunn'a ada sebesar 6,250 kg x. 

180 x 5x 12 —30.000.000 : “ 
atau 30.000 ton kaju bakar. 

Berhubung 

njaknja 
sendiri termasuk 

kini pihak pamongpradja me- 
ngadakan pengawasan | jang sek- 

sama, agar djangan sampai ta- 
naman2 turi, lamtoro 
gainja jang ditanam dengan se- 

  

| tjara besar2an sebagai gerakan 
terrassering untuk menjubur- 

Ikan kembali tanah2 tandus itu, | 
ditebangj oleh rakjat untuk di- 
pergunakan sebagai kaju bakar. 

Untuk tiap batang pohon turi 
jang berumur diantara 2 tahun, 
pemilik2 tobong gamping itu ki- 
ni berani membajar Rp. 1,- 
TN Rp. 1,50. — Ant. 

PERKATI BERDIRI 
Tanggal 13. 3 jang lalu di 

Semarang telah terbentuk suatu 
gabungan organisasi ahli tehnik 
dengan nama ,,PERKATI” (Per. 
satuan Kaum "Tennik Indonesia) 
jang pusatnja berkedudukan A 
Djakarta. . ST 

Fusi tersebut meliputi 700x 
ahli tehnik jang tergabung pada 
organisasi2 Persatuan Kaum | 
Tehnik Menengah Djakarta Ra- 
ya dan Djawa Barat, dan Per- 
satuan Kaum Tehnisi Menengah 
Djawa Tengah. 

Sidang fusi tersebut telah me- 
milih. formatir jang diketuai 
Sundoro dari P.K.T.N. Djakarta 

dengan anggauta2nja, Abdulsu- 

kur dan Singgih dari Djawa Te- 
ngah. 

Patut ditambahkan, bahwa se- 
belum terbentuknja fusi itu ma- 
sing2 organisasi tersebut terga- 

bung dalam federasi jang berna- 
| ma Badan Organisasi Tehnik In- 
Gonesia jang berpusat di Dja- 

karta jang didalamnja terdapat 

16 perkumpulan kaum tehnik da. 
rj Seluruh Indonesia jang meli- 
puti golongan2 ahli tehnik ren- 
dah dan menengah. — Ant. 

2 obi 1 
dapat 

menghasilkan 300: kwintal gam 
semuanja Uap 

“gamping alan 

gamping | 
Lopongnja untuk satu 

(menibakan) | 
| membutuhkan : 250 pikul kaju | 
"(bakar atau 6.250 ikg., sehingga | 

dengan | kebutuham | 
akan kaju jang demikian ba- | 

itu, sedang daerah | 
| Wurjantoro P 
daerah jang tidak subur, maka 

dan seba- | 

  

.KODATLATAN RAKYAT"? 

cat NNaN kasi KI.M. ienggat 10-3, 6 orang anyyauta Delegasi Indonesia ke Wi- 
“na, 2 diantarkan oleh kekuarga2nja serta. korps AURI dj Kemajoran, — (IPPHOS). 
  

Reaksi pidato OA Soviet Ma lenkov: 
  

menjatakan, 

”New York Times” dalam se- 

buah berita dari korespondennja 

di Moskow, Harrison Salisbury, 

menjatakan bahwa "salah se- 

orang diplomat jang sangat ber- 

pengalaman di Moskow jang 

mewakili satu negara jang 

mempunjai hubungan persaha- 

batan paling erat dengan Ame- 

rika Serikat” : 

kan bahwa ia menganggap.-DPi- 

dato Malenkov itu sebagai Sua- 

tu undangan jang djelas ditudju- 

kan kepada. presiden Eisenho- 

wer supaja berunding dengan 

P.M. Sovjet guna mengachiri 

| ketegangan dunia. 

t . Reaksi di Tokio. 

Berita AFP dari Tokio, se- 
mentara. itu mewartakan, bah- 

wa kalangan2 pemerintah Dje- 
pang dan opsir2 PBB tidak da- 
pat melihat sesuatu dalam per- 

berdamai dan telah menimbulkan kesan 

para diplomat asing di Moskow. 

telah menerang- |. 

- Berarti undangan ke- 
pada Eisenhower ? 

SD minta tindakan jang njata 
URATKABAR? Amerika "New York Times” 

“York Herald Tribune” dalam komentar 

Haa jang diutjapkan oleh P.M. Sovjet Malenkov di Moskow 

bahwa pidato Malenkov itu berisi adjakan untuk 

dan "New 

mereka terhadap 

jang baik diantara 

jet Andrei Vishinsky dalam 

PBB daripada pidato2 oleh pe- 

mimpin2 pemerintah Sovjet di 

Moskow jang sebelumnja telah 

ditentukan itu. 

State Department minta 

supaja Malenkov bertin- 

dak jang njata. 

Dalam pada itu. State Depart- 

ment telah menantang Malen- 

kov, supaja memperkuat utja- 

pan2-nja tentang perdamaian 
dengan tindakan2 jang njata. 

Pembesar urusan pers State 
Department Lincoln White: me- 

ngatakan, bahwa pemerintah A- 
merika Serikat  mempeladjari 
dengan saksama pidato jang di- 
utjapkan Malenkov pada hari 
Minggu jl. itu.   njataan2 tentang perdamaian 

oleh Malenkov jang dapat mem- 

waktu isi. Dikatakan oleh. me- 
reka bahwa pidato Malenkov itu 
tidak berisi sesuatu hal jang 
baru, dan hanja merupakan ula- 
ngan dari garis2 jang telah di- | 
tentukan oleh mendiang Stalin. 
Kalangan2 komando PBB jang 

langsung berhubungan dengan 
perang Korea mengatakan bah- 
wa mereka lebih memperhati- 
kan apa jang akan diperbuat 
dan dikatakan oleh utusan Sov-   

  

Gubern ur Sumatra Tengah :   telah mengadakan rapat leng- 

kap guna 'menmbitjarakan soal 
tersebut lebih landjut. 

Sesudah didengar laporan2 
tentang 

jum terdapat 
pihak senap Gadjah Mada, ra- 
pat kemudian memutuskan un- 
tuk segera mengutus beberapa 
orang diantara anggotanja utk 
menemuj senat “Gadjah Mada 
untuk meminta 
tentang hal itu. Djika dirasa 

belum tjukup, maka utusan 
akan menghadap sendiri ke 
Kementerian PP & K. 

Seperti pernah dikabarkan, 
besiuit tentang pendirian Tja- 

bang Gadjah Mada Solo itu te- 
lah disampaikan. oleh Kemen- 
terian PP & K kepada senat 
Gadjah Mada beberapa waktu 

rang belum ada usaha2 sebagai 
persiapan untuk Naa bs 
-bang tersebut. — Ant. 

'WURJANTORO PUNJA 
80 PERUSAHAAN 
— GAMPING 

'Didaerah kawedanan Wurjan- 
toro kabupaten Wonogiri kini 
terdapar 80 buah tobong (peru-   

  

  
Bandung telah dtadakan. 
nja adalah " untk korbemh 
tum Nederlama, 
Gambar 

” 

Pada tanggal 8 Maret 1953 bertemput diyedung Condordia 
. Mo deshow kamak2, pendapatan 

bentjama ahm di Indonesia 

: Rerombonean Tejint 2 Jg tjapa turut IA shgw 
tersebut, —— SA Si pen Ja 

sebab2nja mengapa | 
hingga sekarang ini masih be 

ketegasan dari | 

keterangan2 : 

jang lalu tetapi hingga sekar. 

Peristiwa Bataljon 327 ini telah timbulkan 
|. sentimen jang bukan-bukan dan 

menggemparkan: 
Grserwun Sumatera Tengah. Ruslan Muljohardjo dada 

pertjakapan menerangkan, bahwa kedatangannja. ke - ibu 
kota ini ialah buat membitjarakan dengan Menteri Pertahanan 

“ai. tentang Bataljon ,,Pagarujung” dari Sumatera Tengah jang 
sesudah mendjalankan gasnja selama 3 tahun didaerah Djawa 
Barat akan dipetjah2, Ba akan dimasukkan kedalam divisi 

Siliwangi dan sebagian dari bataljon ini akan didemobiliseer di 
Djawa ini, tindakan mana tidak sadja menerbitkan kegelisahan 
antara keluarga? anggota? bataljon ini di Sumatera Tengah, te- 
tapi djuga telah menimbulkan reaksi dikalangan masjarakat 
dan partai? politik di Sumatera Tengah, 

Tentang reorganisasi dan re- 
formasi Bataljon »Pagarujung” 
ini pada permulaannja bagi ma- 
sjarakat Sumatera Tengah be- 
lum djelas duduk soalnja, demi- 
kian ubernur Sumatera Te- 

ngah, karena kabar2 jang dida- 
pat hanja melalui keluarga: 
anggota2-bataljon ini, sehingga 
bila dan tjara bagaimana tin. 
dakan ini dilakukan masih djadi 

tanda tanja bagi kebanjakan 
orang. : si 

Sampai pada suatu hari da- 
tang 126 orang bekas anggota 
Bataljon ,,Pagarujung” ini diba- 
wah pimpinan bekas Letnan Il 
Amirsjam kekantor Gubernur 
meminta bantuan, karena mere-   ka tidak mempunjai uang sesu- 
dah didemobiliseer, dan tidak 
tahu apa jang akan dilakukan. 
Rupanja mereka dilepas begitu 
sadja dengan tidak ada badan jg 
menampung mereka. 

Soal sulit. 
Soal mereka ini sudah djadi 

“soal umum untuk dibitjarakan, 
karena mereka tidak lagi masuk 
golongan tentara, dan pihak ke- 

. tentaraan di Sumatera Tengah 
“ tidak bisa mengurus mereka, 
sehingga mereka meminta per-: 

- tolongan kepada pemerintahan 
Mereka meminta agar. 

diangkat djadi pegawai, ada jg 

meminta uang, dan ada pula jg 
meminta adpis, tetapi pertolong- 

an berupa uang tidak bisa dibe- 

| .riKan oleh pemerintahan Suma- 
tera Tengah, karena fonds buat 
ini tidak ada, sedangkan pindja- 
man Jajasan Kredit tidak bisa 
pula diberikan kepada mereka 

propinsi. 

ini, karena mereka tidak meme- 
nuhi 

Gemikian Ruslan Muljohardjo. 
Karena berpendapat, 

demobiliseer di Djawa itu akan 
mengalami nasib mereka jg su- 
dah dujtu keluar dari ketentara- 
an ini, maka keluarga2 dari ba- 
taljon ini telah meminta bantuan 
Gubernur Sumatera Tengah, 

| agar penghidupan bekas anggo- 
ta2 Bataljon ,,Pagarujung” itu 
nanti akan didjamin oleh peme- 
rintah. Sumatera. Tengah, ha 

mana tentu sadja tidak bisa di- 

sjarat2 jang diperlukan, 

bahwa 
kelebihan dari anggota2 Batal- 
jon ,,Pagarujung” jang akan. di- 

lakukan, karena mereka tidak 
masuk administrasi pemerintah- 
an Sumatera Tengah. 

| Menimbulkan sentimen. 
' Berhubung dengan inilah, ja- 

itu mereka tidak mendapat dja- 
minan hidup sesudah didemobili- 

-seer, maka timbul reaksi jang 
hebat jang merupakan sentimen 
jang bukan2, tidak sadja terba- 
tas dalam kalangan ketentaraan, 
tetapi sudah djadi buah pembi- 
-tjaraan masjarakat dan partai2 
politik di Sumatera Tengah. 

“Oleh sebab itulah saja datang 
kemari, demikian Rusian Muljo- 
hardjo, untuk menjampaikan ke. 

pada pemerintah pusat rasa hati 
anggota? Bataljon ,,/Pagarujung” 
itu, jaitu agar Bataljon ,,Pagar- 
ujung” ini dikembalikan ke Su- 
matera Tengah dalam keadaan 
utuh seperti berangkat dulu ke 
Djawa Barat 3 tahun jang lam- 
pau, dan kalau akan diadakan 
reformasi dan reorganisasi ter- 
hadap mereka, agar ini akan 
dilakukan di Sumatera Tengah. 

Penjelesaian soal, Bataljon 
,Pagarujung” ini, demikian Rus. 
lan, dalam keadaan sekarang ini, 
dimana sentimen2 jang hebat 
telah timbul dalam masjarakat 
Sumatera Tengah, tidak boleh 
ditindjau dari sudut teknik ke- 

tentaraan sadja, tetapi harus 
djuga dilihat dari segi psycholo- 
gie dan politik, - karena usaha 
jang pertama,  jaitu mengirim 
kawat kepada Menteri Perta- 
hanan utk mendudukan soal 
ini. tidak membawa hasil jang 
memuaskan, sehingga dimana? 

buat mengupas soal ini, karena 
orang takut peristiwa Bataljo- 
126 di Djawa Tengah akan ber- 
ulang lagi. 

Soal ini telah saja sampaikan 
kepada Perdana Menteri jang 
djadi Menteri Pertahanan a.i., 
WK. Perdana Menteri dan Men. 
teri Dalam Negeri dan saja ma- 
sih mempunjai harapan, bahwa 
soal ini dudukkan  sebaik2nja 
karena masih ada kepertjajaan 
saja pada kebidjaksanaan peme. 

|rintah untuk menjelesaikan soal 
ini, demikian Gubernur Sumaite- 
ra Tengah Ruslan Mnljehardjo 
menurut ,Indonesia Raya”, 
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benarkan sikap optimisme pada ! 

diadakan rapat2 partai politik 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa peperangan terus berlang- 

sung di Korea, dan pesawat2 uda 
ra jang melakukan tugas2 da- 
maj ditembak djatuh di Djer- 
man, Itu, adalah suatu hal jang 
penting, kata White, untuk me- 
ngetahui bagaimana Malenkov 
bermaksud hendak melaksana- 
kan perkataan2 damainja itu. 

SAE 

PESAWAT PENGINTAI 
SOVJET 

Mendarat didaerah 

Bavaria. 

Ik Polisi daerah perbatasan Ba- 
varia mengumumkan, bahwa se- 

buah pesawat pengintai Sovjet, 

telah mendarat didaerah Bavaria 

|jang termasuk wilajah Djerman 
Barat. 

Menurut kantor berita Djer- 

man Barat ,,A.D.N.”, djuruter- 

bang jang mengemudikan pesa- 

wat tersebut tidak turun dari 

pesawatnja dan hanja bertanja 
kepada seorang petani Djerman 

mengenai letak kota Erfurt, jg. 

termasuk wilajah Sovjet di Djer- 

man, dan djaraknja dari tempat 

tersebut. Tidak lama kemudian 

pesawat tersebut naik lagi ke- 
udara. — AFP. : 

  

. . . 

Dunia sana sini 
sk Tito, presiden Jugoslavia, 

selama di London akan menga- 

dakan perundingan2 diplomatik 
penting dengan pembesar2 Ing- 
geris. 

k R. A. Butler, Menteri ' Ke- 

uangan Inggeris, setibanja di 

Inggeris mengatakan, bahwa pe- 

nanaman modal Amerika didae- 
rah Sterling, diharapkan akan 

terdjadi, 

x William Howard Taft, 

anak tertua senator Robert Taft, 

tak lama lagi akan diumumkan 
mendjadi duta besar Amerika 

untuk Irlandia. : 

xx Louis St. Laurent, perdana 

menteri Canada, tangal 7 dan $ 
Mej jang akan datang, akan me- 

ngadakan pembitjaraan dengan 
Hisenhower, di Washington. 

& Milsovjevic, pemimpin de- 
legasi dagang Jugoslavia ke Dje- 

pang, telah bertolak dari Frank- 
furt untuk menudju Tokio. 

   

  

HES BLACKUE DINGO! Jas 

  

  

      
»Blackie” Dingo!   

-blokade Inggeris 

Kapal minjak 
» Miriella" 
Sampai di Iran lagi 

Kapal minjak Italia ,,Miriella” 

jang telah berhasil menembus 
terhadap mi- 

njak AIOC di Iran dengan di- 
menangkan perkaranja oleh pe- 

ngadilan di Venesia, Minggu jl. 
telah tiba kembali di Abadan. 

Dipelabunan tersebut ,,Miriel- 
la” diterima seperti penerimaan 

seorang pahlawan, bendera2 di- 
kibarkan dan rakjat bersorak2 

| ketika kapal masuk pelabuhan. 

Pembesar2 dari ,,National Irani- 

an Company” menjerahkan se- 

buah karangan bunga kepada 
Kapten kapal ,,Miriella”, dan ha. 
diah dari PM Mossadegh. 

Perkebunan Rakjat mem- 
bagi untung 

IHAK Perrin (Perkebunan Rakjat Indonesia) Besuki mem- 

' beritahukan, bahwa pembagian untung jang didapatkan da- 

ri pendjual tembakau'hasi' tahun 1951-1952 5g jang terdiri dari 

»Nacogst Blad HK: telah mendapat kepasiian dari Kementerian 

Pertanian dengan dasar usul jang dikijukan oleh rapat bersama 

diantara Perri, Or Kana tani 

serta residen, 

  

  

“ANDJINS BERANAK 
GADJAH 

Polisi untuk daerah Peu- 
najong di Atjeh ketika se- 
dang mengadakan ronda te- 

lah menemukan seekor an- 

djing jang baru sudah ber- 

anak. Ketika diperhatikan, 
anak andjing tersebut ter- 

njata mempunjai sifat2 se- 
perti gadjah jaitu telinga le. 

bar dan mulutnja menjeru- 

pai belalai gadjah. Kini utk 
pemeriksaan selandjutnja 

andjing dan anaknja dibawa 

kerumah sakit setempat, 

demikian Tegas. — (SRS).     
  

Miriella” akan membawa lagi 

minjak Iran sedjumlah 5.000 ton, 

Sementara itu kapal minjak ke-3 

Alba” telah hampir selesai dgn.   memasukkan muatannja. — UP. 
  

ESIR telah menolak usul? 

Demikianlah menurut ketera- 

ngan Letnan-kolonel Djamal Ab. 

dul Nashe, salah seorang pem- 
bantu penting dari Djenderal 

Naguib. 
Fak keberatan Amerika 
djadi perantara. 

Djamal Abdul Nashe seterus- 
nja. menerangkan, bahwa Me- 
sir menerima baik saran supaja 
Amerika Serikat mendjadi per- 

antara, dengan maksud untuk 

mempermudah tertjapainja pe- 
njelesaian masalah penarikan 

kembali pasukan2 Inggeris. 
Peranan Amerika, kata pem- 

bantu Naguib tadi, sama seperti 
dalam  penjelesaian masalah 

Sudan. 
Arti perantaraan A. S. 

Sir Ralph dalam pada itu me- 
ngemukakan bahwa ikut serta- 
nja Amerika dalam perundingan 

ini akan memberikan djaminan 
kepada Mesir bahwa persetudju- 
an jang akan tertjapai antara 
Mesir dan Inggeris akan dilak- 
sanakan: disamping itu Mesir 
akan menerima perlengkapan 
bagi tentaranja, jang dibutuh- 
kan untuk mempertahankan da- 
erah Terusan Suez. 

Pertahanan djangka luas 
dulu, baru soal Suez. 

Harian Inggeris ,,Daily Tele- 

graph” mengatakan, bahwa an- 
tara Inggeris dan: Amerika se- 
karang terdapat “kata sepakat 
sepenuhnja dalam menghadapi 

ris dan merika telah mengusul 
2 Field Marshal Sir 

n dan seorang opsir 
Amerika dikirimkan ke 
untuk mengadakan pe- 

        

    

A 

tinggi 
Kai, 
rundingan dengan djenderal Na- 
guib tentang pertahanan Timur 

Tengah. 
Pada waktu jang bersamaan, 

akan diadakan perundingan an- 

tara Inggeris dan Mesir serta 
Amerika dan Mesir, tentang : 

1. Penarikan kembali pasu- 

kan2 Inggeris dari daerah Teru- 
san Suez, setelah tertjapai per- 
setudjuan dalam "perundingan 
tentang pertahanan jang lebih 
luas”. 

2. Sjarat2 pemberian bantuan 
Amerika Serikat kepada Mesir,! 

dilapangan ekonomi dan militer, 
— AFP, « 

AMWP 151 TAHUN 
Djenderal James Van Fleet, 

bekas panglima tentara ke. 8 
Amerika di Korea mengatakan, 

kesatuan2 Amerika di Korea 
ada dalam ,,bentuk jang djelek” 
dan ,dibawah kekuatan”, 

Sebagai tjontoh bahwa ke- 
satuan2 Amerika di Korea da- 
lam ,,bentuk jang djelek” serta 
dibawah kekuatan” Van Fleet 

mengatakan, bahwa dalam pe- 
rang dunia ke 2 suatu regu ter- 
diri dari 12 orang, sedangkan   

THE SHADY CONTRAC TOR jak 
: KAO KAS ACOLT TER. L 

Tuey ve IDENTIFLED TH, KHILEDEAN WAS yA 
MLIRDERED MAN, KING! PROSECUTOK, EA Id 2 

———a Mereka telah MPa meng Uaahaa 
orking jang dibunwh, King! la adalah 

—— Kulj kontrak jang dibebaskan 
Dean mendjadi pendakwa, bukan? 

  

di Korea regu 'itu dewasa ini 

Mesir. Diwartakan bahwa Ingge." 

Mesir tetap hendaki 
Pergosongan Suez dengan ta' bersjarat 

jang diadjukan oleh Inggeris 

dan Amerika Serikat jang menghendaki djalan tengah, dan 

Mesir tetap menuntut supaja pasukan? Inggeris ditarik kembali 

dari daerah Terusan Suez dengan tiada bersjarat. 

  

terdiri dari 9 orang sadja. E- 

nam atau tudjuh orang dari 

regu “itu adalah orang A- 

merika, dan. selebihnja orang 

Korea. Mereka dipimpin oleh se- 

orang jang baru pertama kali 
mengalami peperangan. 

Demikian Van Fleet dalam 

pidatonja berkenaan dengan pe- 

ringatan 151 tahun berdirinja 
Akademi Militer West Pomt 
itu. — UP. 

.COMMONWEALTH 

EKONOMI" 
India, Djepang & Asia 

Tenggara. 

Salah seorang pengusaha In- 

dia jg terkemuka, A. D. Shroff, 

telah menjarankan spj. dibentuk 

suatu ,,commonwealth - ekono- 

mi” jang meliputi India, Dje- 

pang dan negeri2.Asia - Teng- 

gara. 
Shroff, jang achir2 ini me- 

ngundjungi negeri2 Timur Dja- 

das instansi2 jang bersangkutan 

& 

Djumlah untung bersih jang 

didapatkan dari pendjualan di- 

dalam dan luar negeri adalah 

Rp. 97.140,25. Pembagian untung 
itu menurut keputusan Kemen- 

terian Pertanian ialah : 1, Kem- 

bali pada anggota organisasi ta- 
ni 25/ , 2. dana aan Or- 

| sganisasi tani 1214760 , 3. pengu- 
rus organisasi tani 340, 4 dana 

tjadangan/perluasan Perrin 4040: 

5. kesosialan daerah 576 , 6. tan- 
tieme pegawai Perrin 11549: 1 

dana kesedjahteraan pegawai 
1Gp: 

Menilik keputusan diatas, ma- 

ka dari djumlah keuntungan itu 

akan dikembalikan kepada para 

petani tidak kurang dari 404 Yo 

jang djumlahnja sudah seim- 

bang dengan apa jang didapat- 

kan oleh Perrin sendiri. Karena 

segala risiko mendjadi tanggu- 

ngan Perrin. 

Adapun bagian untuk kesosi- 

alan daerah sebanjak 525 atau 

sedjumlah Rp. 4.859,01 akan di- 
bagi2kan “ kepada kabupaten 
Bondowoso dan Djember untuk 

dipergunakan bagi keperluan 

bantuan2 sosial, — Ant. 
  

DEMONSTRASI MEKA- 
NISASI PERTANIAN 

Di Pasar Minggu Djakarta 

telah diadakan demonstrasi me- 

kamnisasi pertanian jang diseleng 
garakan Oleh Djawatan Perta- 

niam Pusat bagian mekanisasi, 
dihadiri antara lain oleh kepala 
Djawatan Pertanian Rakjat Rd. 
Soemardjo, L. Grien wakil dari 

TCA dan para opsir dari CTN. 
Lamanja demonstrasi dengan 

traktor itu Lk. 215 djam, Di- 
samping itu  djuga dilakukan 
upatjara pemberian idjazah ke- 
pada 15 orang peladjar jang te- 

lah selesai mengikuti latihan 
mekanisasi pertanian selama 3 
bulan. Diantara 15 orang terse- 
but ialah 5 orang dari CTN, 5 
orang darj BRN dan 5 orang 'da 
ri pegawai Pertanian Pusat. 

Latihan jang ketiga kalinja 
akan diadakan pada bulan April 

dan untuk latihan jang akan 
datang itu akan dipergunakan 
sebanjak 25 traktor. — Ant. 
  

bila India dan Djepang mendja- 
lankan langkah pertama. 

Sjarat mutlak utk memben- 
tuk badan - sematjam-itu ialah 

diadakannja studi jang menda- 
lam dari pada sumber2 alam 
ditiap2 negeri dan lenjapnja ke-   

uh, menjangka bahwa negeri2 

lainnja akan ikut serta, apa- 

tjurigaan antara negeri2 jang 

dimaksudkannja tadi. — UP. 

  

Laporan tentang Colombo-plan 
Belum diambil keputusan oleh 

Kementerian-kementerian 
ENURUT keterangan? dari kalangan Panitia Koordinasi 

I Bantuan Luar Negeri, baru? ini telah diadakan suatu rapat 

antar-kementerian untuk mendengarkan dan membitjarakan la- 

poran?2 sekitar konperensi Colombo. 

$ Laporan ini diberikan oleh 

dliri korperensi tsb jg Seperti 
delegasi Indonesia jang mengha- 
pernah dikabarkan diketuai oleh 

'kuasa-usaha Indonesia di Ceylon Maimun Habsah, konperensi 

mana dilangsungkan pada pertengahan bulan Pebruari jg lalu. 

Menurut keterangan tadi se- 
landjutnja, oleh rapat matar-ke- 
menterian itu belum lagi diambil 

sesuatu keputusan atas laporan2 

jang disampaikan tadi. Hanja 

telah diambil ketetapan untuk 
membentuk suatu panitia Ketjil 
interdepartemental, panitia ke- 
tjil mana akan mempeladjari le- 
bih landjut kemungkinan2 jang 
bisa didapat oleh Indonesia dlm 
hubungan Rentjana Colombo itu 
serta menjusun rentjana2 dan 
projek2 apa jang sekiranja da- 
pat diadjukan oleh pihak Indo- 
nesia guna memperoleh bantu- 

annja. 
Projek2 serta rentjana2 tsb 

itu diharapkan akan sudah da- 
pat diselesaikan penjusunannja 
dalam waktu satu bulan dan se- 
sudah itu baru akan dimintakan 
pengesjahannja kepada pemerin. 
tah Indonesia oleh Panitia Koor. 
inasi Bantuan Luar Negeri. 

Dasar daripada bantuan. 
Diterangkan “pula selandjut- 

lah akan dilakukan oleh panitia 
ketjil interdepartemental itu sa- 

dja, akan tetapi mengingat ke- 
mungkinan2 jang bisa didapat 
oleh Indonesia dari Rentjana 
Colombo itu nanti, maka panitia 
ketjil interdepartemental itu 
akan bekerdja bersama2 dengan 
Biro Perantjang Negara, i 
Ditanjakan tentang kemung- 

kinan2 jang bisa didapat oleh 
Indonesia dari Rentjana Colom- 
bo tsb, kalangan tsb menjata- 
kam, bahwa kemungkinan2 tsb 
adalah luas sekali jaitu untuk 
usaha2 pembangunan dilapangan 

sosial-ekonomis di Indonesia. 
Atas. rentjana-rentjana  ser- 

ta projek-projek jang disu- 
sun oleh panitia ketjil inter- 
Gepartemental dan setelah dise- 
tudjui oleh pemerintah, peme- 
rintah Indonesia . mengadakan 
suatu ,,bilateral agreement” dgn 
negara2 peserta Colombo-plan 

untuk memperoleh bantuan jang 
diperlukannja. 
Keterangan? lebih landjut ka-   nja, bahwa penjusunan projek   Serta rentjana2 itu nanti tidak- 

  

langan tadi tidak bersedia me- 
nerangkannja. — Ant, 

  

      

NTED (14) 
  

KING OF THE ROYAL MOU 
77 REMEMBER TMAT CASE, ALL ME EVIDENCE 
MYSTERIOWSLY DISAPDEARED DURING THE 
TRIAL 1 LAROLX, THAT GIVE5 US Kp 
PESSIBLE MOTVES LET 5 GO 

   
      
       
    

MEANWH   

  

,AT LAWYER DEANS HOMEA $ 
    

MATEMERS   

        

      

  

waktu 
kali bisa 

    

  

AS 
—— Saja ingar perkara itu . 

bukti? hilang setjara raha- 
sio waktu diadakan peprik 
saan! Laroum, itu barang 

gai Duet. Mori kita pergi! 

  
Noni bp 3 

Ca nb Kenalan 
Na 3 toward, 5 "   

aan Saja. 

ja..m, 
kida pakai deba- ngo! 

TI DONT LIKE 
YouRA TTITUDE, 

YOL WON'T LIKE THIS EITHER,, , 
DEANA I, HAVE BLACKIE" 
aa G PAPERS 4 Ag 

  

tidak Hhuto Sikoymil, Hatcher! 
—— Djuga kau tidak suka ini, Dean? Sa. 

empmunjai suratenja »Blackie” Di. 
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angan 
nya lebar seperti kuping erna | , 
Montjonjgnja Pen Na 

— tundjangannja), dibajarkan se- 

   

    

jah beluk: tapi kuping- | 

han poso aa 

“am lantas pang bidan, | 

Ka Sen LAU en 

   

  

den Steen, :, 
Tapi serta Rorebe pikire, dan 

batja tulisanmja jang serba lu- 
tju, serta lihat tanda tangan 2 
seperti : gambar Batu... : 

rabe djadi ,engah” (Ing istilah 
Djakarta). Lantas ingat njanji- 
ap djaman stambul: 
nRoti, roti, roti .. aan 

dat is brood 
ya mati, mati Rn 

» “dag ts dood! 
Satu, satu, satu...» 

dat is €€n 
- Batu, batu, batu...» 

dati ssteen”. 

Jang sesak lutju, jang me- 
namakan dirinja A. v, d. Steen 
ialah sahabat jang 6n sama Br- 

rabe, sebab sama2 dojan brood, 

sama2 tidak suka mati, ialah 
kangmas Majoor . . . . . . Selo 
ai 2 

Ba Pimp Nag brt rab 
:' Kali orang suka 

nasi, djangan dipaksa makan 
ked. ju, 

Berabe akur. Kenapa tidak 
akan akur? Wong Berabe sen- 

diri tjuma suka nasi! Makan ke- 

dju tjuma sekali-sekali, jaitu ka- 

lau tukak usah bajar sendri. 
Tjuma jang Berabe pikir: Rak | 

jat miskin jang tjuma suka ma- 

six kalau terlampau lama tidak 
ketemu nasi, biar tidak usah di- 

paksa atau disakiti, kalmu lihat 

kedju dan roti, gonder tanja ta 

akan habisi. 
Dan sebalikmja, kalau perut 

sudah penuh nasi. Biar lihat 

kedju dan roti, meski dipanggil- 

A / Pengurus harian: Katua - nj. 

  

(sunan jang tsb. diatas mi di- 
tambah 

| |taman kanak2 

e naa buta huruf. Berkena- | 
i- |an d 
Si woredjo menjokong 

Plt Wanita Demokrat dipusat. 

| KEBUMEN 

23 sid 25 Maret, di Kebumen 

“oleh kepala2 

“PILIH sena 
BARU 

— Dalam ravatniia kemarn dulu | 

Wanita Demokrat tjabang Pur- | 
woredjo dengan 11 buah ran- | 

Itingnja telah adakan rapat pi- 
hlihan agan, bau jang ke- 
sudahannja sbb. 

| Wirjowratmoko, wk., ketua - nj. 
ugeng Sulasmono, penulis 1 - 

jan Sulijati, penulis II - nona 
MJ, Hucom, bendah, 
      

  

ari IC. mj. 
bendahari II-nj. D. 

.dan pembantu? nj. 
s an “Achmad, nj. 

1 Bakri, 
“"Bangurus “Iengkap ialah su- 

dengan 11 orang ketua 

.ranting. 
Program pekerdjaannja : me- | 

ngactivir ranting2, mendirikan 
terutama jang 

memperhebat pem- 

an P.P. 19, tjabang Pur- 
pendirian 

. MENINDJAU PEMBA- 
NGUNAN TANAH? 

GSUNDUL 
Selama tiga hari, dari tanggal 

akan diadakan penindjauan Pa- 

nitia Karang Kitri, diikuti pula 
Djawatan Per- 

tanian keresidenan seluruh pro- 

pinsi Djawa Tengah. Menurut 

keterangan, sehabis penindjau- 

an akan diadakan konperensi 

jang membitjarakan tentang pe 
njelesajan rentjana pemerintah 

memperbanjak 'hasil produksi 

pertanian. 

Objek2 jang akan dikunjungi 

ialah daerah2 dipantai selatan. 

Seperti pernah dikabarkan, luas 

tanah gundul jang dihinggap! 

alang2 Telah dapat dtanami padi 

dan selandjutnja akan diadakan 

terrassering dengan penanaman 

lamtoro, njamplung dan sebagai 

nja meliputi seluas I.k. 500 HA. 

Ant.   
Yos PERSIS Makasar: 

MAKASSAR — 
tiga, jang akan dilangsungkan 

Solo dan Jogja. Sebar 
Kesebelasan PERSIS Makasar. 

Tengah, jaitu 2 kali di To 2 kali di Solo dan 2kali di 

Semarang. 

Pada sore Hamari Kesebela- | 

san PERSIS Solo jang keluar 

menghadapi-Kesebelasan Sula- | 
wesi Selatan. Berhubung dengan 
dilatihnja di Djakarta “sebagai 
persiapan dalam perlawatannja 
ke Hongkong, maka Kes. PER- 
SIS Makassar tidak nampak pe- 
mainnja jang ulung Sunar, se- 

dang PERSIS Solo tidak dapat 
memakai Sudarmadi. 

Pertandingan dibawah pimpi- 
nan Wasit sdr. Sutjipto dari 
PSIM, Susunan masing2 Kesebe. 
lasan sebagai berikut: 

Achmad 

Sampara H. Mana 
Hasanuddin Zainuddin Lahimba 
M.Nur N. Situmurang Mamang 
Sutte Nazaruddin 

Oo 
Sumedi 

Sukotjo Tjan Koh Bie 
Alan 

Pahang 

Harto 
Tan Liong Hoo Suradji 
Sie Tjien Boen 

Suradi. 
Kes. PERSIS Solo: 

Pertandingan berdjalan diba- 
wah hudjan rintik2. Djalannja 
pertandingan dari kedua belah 
pihak bersemangat penuh. Ma- 
sing2 ingin mendjebolkan ben- |. 

:teng lawannja. Dari babak per- 
tama sehingga sampai achir 
pertandingan, baik dari pihak 
Solo, maupun dari pihak Makas- 
sar tidak nampak kelemahannja, 
hanja teamwork dari kedua be- 
lah pihak tidak berdjalan. Mes- 
kipun djalannja pertandingan 
tutup menutup dan serang me- 
njerang, tetapi dari kedua belah 
pihak tidak menundjukkan spel- 
peil jang baik, mungkin disebab- 
kan karena lapangan sangat li- 

tjinnja. Dalam waktu pertandi- 
ngan berdjalan 20 menit, kare- 

na lengahnja keeper Suradi, 

  

Tinde kan Polisi : 2 

Sedj umlah besa   panggil setengah mati belum 

tentu ia mendekaz lari. 

Bagaimana 5. menceri Bko- 2 T 

  

Rp. 16.000,— DIGEDOR 
- Dari pihak polisi didapat ke- 

terangan, bahwa pada Minggu 
malam jang lalu sekira djam 
02.00 segerombolan penggedor 
terdiri dari 16 orang dengan sen- 
djata tadjam telah memasuki 
rumah sdr. Reksodihardjo di 
Kedungdang (Temon) kabupaten 
Kulon Progo. Setelah menga- 
niaja njonjah rumah, mereka 
Gapat merampas barang2 perhi-. 
asan seharga Rp. 16000.—. Se- 
sudah itu mereka melarikan diri 
dan hingga berita ini ditulis be- 

lum tertangkap. Perkara ini ma- 
sih dalam pengusutan oleh Jang 

berwadjib. 

gjakarta baru? 

gEr2 abal serentak mengadakan 

  

| e 

Demikian diterangkan 

P Olisj 

kepada wartawan ,,K.R.”. 

Sedjumlah bahan pakaian 

dibeslag. 
Tindakan2 itu untuk mentje- 

gah adanja usaha2 para pengu- 

saha toko untuk mendjalankan 
tindakan2 jang melanggar pe- 
raturan paktuur, larangan pe- 

nja. Dan ternjata di Jogjakarta 

sendiri banjak terdapat mereka 
jang menaikkan harga barang2 

semau-maunja sadja, terutama 

barang2 jang termasuk keperlu- 

an sehari-hari. 
Demikian djuga diketemukan 

dibeberapa toko adanja penim- 
bunan bahan2 pakaian serta ba- 

han makanan dalam kajeng. Ba- 

ke kantor polisi. 

TeaEa barang2 jang tidak di-   
  

Tundjangan Hari Raya 
i ee Dituntut Sah Sobsi 
ALAM menghadapi Hari Raya Lebaran jang akan datang, 
Sentral Biro Sobsi mengandjurkan kepada pemerintah dan 

kepada pihak madjikan2, supaja “memberikan! tundjangan Mari 

Raya kepada buruhnja dan supaja hak akan tundjangan itu di- 

“akui. Dikatakannja,bahwa hal itu akan merupakan djaminan 

bagi kaum buruh untuk dapat merajakan Hari Raya itu, 

Andjuran tersebut diatas  di- 
simpulkan dalam suatu pernja- 

taan jang dikeluarkan oleh Sen- 
tral Biro Sobsi dan memuat tun- 
tutan2 sbb : 

1. Pemerintah supaja membe- 
rikan tundjangan Hari Raya ke- 
pada buruhnja, baik jang pega- 
Wwai maupun jang pekerdja  te- 
tap, lepas dan borongan, terma- 
suk polisi, tentara dan kaum 
pensiunan, sebesar 814( tiap 
bulannja dari gadji atau $ pen- 
siun kotor (gadji atau pensiun 
pokok dengan segala tambahan. 

tahun sekali pada waktu meng- 
hadapi Hari" Raya menurut ko- 
jakinan agamanja masing2. 

2. Madjikan2 supaja memberi. 

AJAM BERKAKI 4 
| Kambing berkaki | dua, 2 

      Dikampung Walan - 
talasang, Gowa, (Sulawesi), 
sebutir telur telah menetas- 
kan se-€kor ajam jang ber- 
kaki empat. Ajam itu ber- 
djalan seperti binatang kaki 
empat. Sampaj berita ini di- 
buat ajam itu masih hidup. 

2. Seterusnja baru2 ini telah | 
diketahui dikampung Bong- 
kaluku Gowa, ada se-€kor 
kambing jang sudah ber- 
umur satu bulan berkaki 

   

dua dibagian perutnja. Dja- 

kan tundjangan Hari Raya ke- 
“pada buruhnja, baik jang bula- 
nan maupun jang harian, lepas 

Gan borongan, termasuk kaum 
pensiunan, sebesar satu bulan 

gadji atau pensiun kotor, dibajar 
kan pada waktu menghadapi Ha. 
ri Raya menurut kajakinan aga- 

aa masing2. . S 

Ta Hari Raya untuk buruh 
pemerintah berlaku mulai 1 Dja- 
nuari 1952, 

Dalam pernjataan itu diterang 
| kan pula, bahwa pada waktu se- 
karang keadaan tingkatan hi- 
dup kauna buruh makin bertam- 
bah merosot berhubung dengan 
makin membubungnja harga ke- 
butuhan hidup, hingga dengan 
demikian nilai upah jang diteri- 

# ma oleh kaum buruh jang su-. 
dah sangat tidak seimbang de- 
ngan ongkos? kebutuhan hidup 
minimum, makin bertambah me- 

rosot. 
Untuk hidup bagi seorang bu- ' 

ruh budjangan di Djakarta me- 

nurut Basket P.G.P. 1948 Rp. / 
639,—, sedangkan upah jang di 
terima oleh seorang pegawai bu- 
djangan jang paling rendah ada- 

(lah Rp. 147,— atau kurang dari 
4 hidup minimum. Hal ini bere 

'Larti bahwa hak untuk mendapat. 
kan tundjangan Hari Raya pada 
waktu2 jang akan datang mem- 
punjai arti jang lebih penting, 

karena hanja dengan diakuinja 
| dan diberinja hak ini oleh peme- 
rintah dan madjikan2, 

memungkinkan 
akan 

kepada kaum   lannja binatang itu Nan 
merangkak. — Ant,     
  

| burih untuk merajakan Hari2 

! Nay a-nja masing2 pada waktu 

(Jeng akan datang, — Ant, 

— dan beberapa bahan makanan 
dalam blik dibeslag 

ERSAMA2 dengan Dinas Pengendalian Harga daerah Jo- 
ini Polisi bagian Ekonomi telah mengadakan 

12 toko jang mentjoba menaikkan harga 

barang, dan ternjata memperoleh hasil jang tidak sedikit. 

nimbunan barang2 dan sebagai- | 

rang2 itu dibeslag dan dibawa | 

. Ketentuan teritang tundja- 

tr bahan pakaian 

. Rertandingan Sepakbola Segi Ti Tiga : : 

SOLO 1— 0 
Na Selasa tg. 17-3-1953 kemarin di Stadion Kridosono te- | 

lah dimulai pertandingan pertama dari pertandingan segi 

8 hari berturut? antara Makassar, | 

telah ditetapkan dalam rentjana, | 

,niek permainan tidak menundjuk 

Tan Ping Tjiang | 

Sjakyakirti, jang akan membu-   
tindakan terhadap para pengu- 

serta menimbun 

oleh | tempeli harga barang dan ditem- 

Bagian Public Relation | patkan diruangan berdjualan, 
dikenakan proses - verbaal. 
“Tentang keadaan bahan ma- 

Kanan pada umumnja dinjatakan 
bahwa pada umumnja harga2nja 
masih tetap seperti biasa, kena- 

ikkan hanja tergantung keadaan 
Beras masih menundjukkan har- 
ga diantara Rp. 2,00. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 
wa walaupun pada umumnja 

Gengan keadaan demikian har- 
ga2 d Jogjakarta dapat dikenda. 
likan tidak seperti jang terdjadi 
dilain2 tempat, pihak polisi sen- 

diri'merasa belum puas. Tinda- 
Kan2 lebih akan diadakan sehing 
ga perekonomian ra'jat tidak 
mendjadi terganggu, 

Diharapkan bahwa para pemi- 
lik toko2 menta'ati peraturan2 
jang dikeluarkan oleh jang ber- 
wadjib sedangkan kepada ma- 
sjarakat diminta untuk ikut ser- 
ta membantu maksud2 pemerin- 
tah itu, e 

  

RADJA SINGAMANGA- 
RADJA XII 
Pahlawan nasional jg. 
akan dipindahkan ma- 
kamnja. 

»Panitia Penghormatan Pahla- 
wan Nasional Radja Singama- 
ngaradja XII” telah dibentuk 
oleh masjarakat suku--bangsa 

Batak di Djakarta, jg. bermak- 

reel dan materieei dalam usaha 
memindahkan makam Radja Si- 
ngamangaradja XII dan 2 orang 
puteranja dari Tarutung ke So- 
posurung (Balige). 

Radja Singamangaradja serta 
2 Puteranja itu ditembak mati 
oleh tentara Belanda sewaktu 

pertempuran pada tanggal 17 
Djuni 1907 dan oleh karena ten- 
tara cg. kekuasaan Belanda me- 
rasa chawatir terhadap perla- 
wanan selandjutnja, maka dje- 

nazah2 mereka dibawa dari tem- 
pat pertempuran (Dairi) ke Ta- 
rutung dan dikubur ditangsi Be- 
landa dan semula senantiasa di- 
djaga, oleh karena mungkin me- 

reka menganggap kuburan itu 

masih selaku suatu sumber pah- 
lawan thd, kekuasaan 'mereka. 
Rasa jang sangat halus dapat 

memahami, bahwa dengan de- 
mikian djenazah2 almarhum2 

tersebut masih seolah2 ditawan- 
an. Itulah sebabnja makam itu 
dipindahkan. 6 

Panitia diketuai oleh J.M. 
Panggabean dan penasehat2 ter- 
dapat nama2 Prof. Mr, Dr. Sutan 
Gunung Mulia, Djenderal Major 

T.B, Simatupang, Prof, Dr, Pri- 

jono. — Ant, 

HARGA EMAS DI DJA- 
KARTA 

Tanggal 17-3 tertjatat kwali- 
teit a Rp. 41,25 dan b. Rp, 40,15 

    
per gram, — Ant, 

Masih belum puas. ' 

/sud untuk memberi bartuan mo-- 

     

  

     

akan bermain 6 kali di Djawa | 

tendangan bola dari M, Nur jg. 

dilepas oleh Back Sie Tjien Boen 

dan gedekt,  seharusnja dapat 

ditangkap dan dipegang oleh 

Suradi, tetapi karena kena ba- 

dannja Sie Tjien Boen sendiri 

maka bola membalik kedjurusan. 

gawang, dan kesempatan jang 

baik itu dipergunakan oleh Si- 

'tumurang, dan bola masuk di- 

dalam djala Solo. Stand 1—0 
untuk kemenangan Makassar, 

Sampai waktu mengaso dja- | 

lannja pertandingan tetap tidak 
'berobah, bola kian kemari, spi- 
rit daripada pemain2 kedua be- 

lah pihak dapat dipudji. Kare- 

na semangat dari kedua belah 

pihak sangatlah kerasnja, se- 
hingga mereka ' tidak sempat 
mempergunakan taktiek, ma- 
ka, meskipun toch pertandingan 

boleh dikatakan ramai, tetapi 
mutu daripada spelpeil 'dan teh- 

kan bak. i 
Dalam babak kedua, djalannja 

pertandingan masih tetap seba- 
gaimana semula, Djalannja bo- 
la tidak ada henti2-nja, masing2 
Kesebelasan saling menutup dan 
saling menggrebeg, tetapi tidak 
productief, sehingga “sampai 
waktu berachir stand tetap 1—0 
untuk kemenangan Makassar. 

Dr. DE NEVE KE SEMERU 
Dengan pesawat terbang Ca- 

talina kemarin telah merangkat 
dari Jogjakarta ke Malang Ke- 
pala Dinas Gunung berapi. Drs.: 
De Neve untuk mengadakan pe- 

njelidikan terhadap gunung Se- 

meru jang menurut penjelidikan 

sedjak beberapa waktu ini me- 

nundjukkan djuga kegiatan - Ke- 

giatannja. 
G 

  

FAKULTIT EKONOMI 
DI. PALEMBANG 
Disekitar Jajasan, Pergu- 

ruan Tinggi Sjakyakirti. 

Jajasan Perguruan Tinggi 

ka Fakultet Ekonomi di Palem- 

bang, dalam sebuah rapatnja 

antara lain memutuskan bahwa 

mulai pertengahan bulan ini 

badan penjantun jajasan tsb. 
akan mengadakan kontak dgn 

golongan2 masjarakat seluruh 

susnja dan daerah lain umum- 

nja untuk kepentingan usaha 

Oleh M. L. Tobing sekretaris 
jajasan tersebut diterangkan, 

bahwa masalah mahaguru sudah 

beres soalnja sekarang ini ada- 
lah mengenai ketentuan tempat. 

Menurut rentjana untuk ta- 

hun pertama dapat diterima 100 
mahasiswa guna mengikuti ku- 

liah: diantaranja sudah ada 70 
orang jang terdaftar. — Ant. 

KERETA API TJEPAT 
Bandung — Surabaja 

Tidak djalan untuk be- 

  

daerah Sumatera Selatan chu- | 12.30 

mewudjudkan, tjita2 jajasan tsb | 

png D.I. DIGEM- 
PUR 

Baru2 ini pasukan ,,Banteng 
Raiders” dari TNI beserta pa- 
sukan2 dari Bataljon lainnja, 

| telah berhasil 
inja menggempur gerombolan 
pengatjau (D.I.) .jang bersem- 
bunji didaerah sebelah Timur- 
Laut Bumiaiu. 

“Pasukan? TNI jang mulai be- 
|Irangkat dari pangkalannja ma- 
| sing2 pada djam 09.40, dan pada 
djam 10.00 sudah ada sebagian 
jang bertempur dengan fihak 
gerombolan jang lari meninggal. 
kan desa Kalileka, sorenja pada 
djam 17.00 masih ada pula jang 
melakukan penggempuran ter- 

hadap gerombolan  pengatjau 

jang masih ketinggalan “di 
Kampung Kuweni, hingga lari- 
nja gerombolan jang ketingga- 
lan “tersebut tidak tertentu 
arah tudjuannja. Pun pada te- 
ngah harinja, antara djam 12.30 
sampai djam 13.00 pasukan2 
»Benteng Raiders”. tidak me- 

ngabaikan kesempatan untuk 
melakukan penggempuran ter- 
hadap fihak lawan. 

Kerugian TNI didalam peng- 

gempuran Sseharj ini: satu truck 
dibakar” oleh pengatjau dan 
mendapat hatsil: 26 orang pe- 
ngatjau dj tewaskan, dan 4 

aa jang luka2 di tawan. 
ot 

SARANG TII DISERGAP 
SAN 
10 Majat gerombolan 

- ditinggalkan. 

Satu peleton tentara dari Ba- 
taljon 313 telah menjerbu ge- 

rombolan jang bersarang di Pa- 
sirtjipipisan distrik Tjikalong- 

kulon, Tjiandjur dan berhasil 

menimbulkan kerugian2 jang ha- 
rus diderita oleh gerombolan itu. 

Karena sergapan jang dilakukan 
dengan tiba2 itu - gerombolan 
tersebut jang terdiri atas Jk. 150 
orang telah melarikan diri ke- 
arah Barat-daja sambil memba- 
wa teman2nja 'jang luka2 dan 

meninggalkan 10 majat. Disam- 

ping itu pihak tentara djuga ber- 
hasil mensita sedjumlah sen- 

djata api jang terdiri al. atas 1 
brengun dengan 7 houderbaknja, 

dan dua reserveloop, 5 Stengun 
beserta 17 houderbaknja 1 
Thomson-gun dengan 1 houder 
baknja, 9 karabijn . 1 kantong 

berisi peluru '1 granat tangan 

dan 2 pestol. — Ant, 

Radio 
RABU 18 MARET 1953. 

Gelomb.: 42,25 59,2 Ian 122,4 m. 

21.15 Ratna Galam rajuan ber- 

@ | sama 
Konsert untuk biola dan 

orkes 
Krontjong siang oleh O.K. 

Tjandra Purnama 
Taman Kepanduan 
Pendidikan agama" Islam 
untuk anak2 

Peladjaran lagu Djawa 

Ruangan Kesehatan 

Taptu diteruskan 
Indonesia 

Pilihan Pendengar 

Kwartet Teruna 

Ruangan Djapendi Jogja- 

karta 

Ketoprak Mataram oleh 
Kel. Kesenian Djawa stu- 

dio Jogjakarta. 

  

14.00 

17.00 
18.00 

18.30 
19.15 
19.40 lagu2 

20.15 oleh 

PA 3 

21.30 

      berapa hari. 
Menurut pengumuman Djawa. 

tan Kereta Api, Bagian Lalu 
lintas, Seksi III, . perhubungan 
kereta api Bandung — Surabaja 
p.p. melalui Bandjar untuk 
waktu jang belum ditentukan 

tidak dapat didjalankan. 
Kereta api tjepat Bandung — 

Jogja p.p. jang telah beberapa 
hari ini dihentikan, mulai tang- 
gal 17 Maret berdjalan lagi. Ke- 
reta api penumpang lainnja 

hanja didjalankan dari djurusan 
Bandjar sampai stasiun Tjiawi 

|dan Bandung sampai Tjibatu. 
Sebablnja belum diterangkan. 
— Ant, 

USAHA MEMPERLAN- 
TJARKAN 

Mengenai pembitjaraan? 
R.U.U, Pemilihan umum 

| Sebagai hasil pertemuannja 
'Meniteri2 D.N., Kehakiman dan 
ketua Parlemen, wakil2 ketua 
Parlemen, ketua? fraksi dari 
partai2 pemerintah dan mereka 
dari Kantor Pemilihan Pusat ke- 
marin, diputuskan untuk menga 
dakan pertemuan pada malam 

antara pihak2 tersebut diatas, 
parlunja untuk mentjari djalan 

agar pembitjaraan R.U.U, pemi- 
lihan umum lebih lantjar. Sebab 
pembitjaraan seperti jang seka- 
yang ini belum selantjar seperti 
jang diharapkan. — Ant. 

5 BUAH LOK JANG 
DISULINGKAN 
Sudah 3 buah diperbaiki. 

Ir. Effendi Saleh, Kepala Dja- 

watan Kereta Api menerangkan 

bahwa setelah mengadakan pem- 

bitjaraan2 dengan Panglima Ten 

tara “dan Territorium III me- 

ngenai soal keamanan untuk 
perdjalanan kereta 'api, telah 

didapatnja keterangan tentang 

usaha tentara untuk memper- 

ketjil kemungkinan2 adanja la- 
gi sabotage oleh pihak gerom- 
bolan seperti pernah terdjadi 3 
kali didekat Warungbandrek dan 
2 kali didaerah Purwokerto dan 
Selatan Brebes. 

Ir. Saleh menerangkan djuga, 
bahwa diantara 5 buah lokomo- 
tif, jang terguling karena rel2 
ditjopoti oleh gerombolan, seka- 
rang sudah ada 3 buah jang di- 
perbaiki. Mengenai ongkos per- 
baikan itu seluruhnja belum da 
pat ditaksirnja, tapi salah satu 

lokomotif jang rusak dan telah 

diperbaiki itu sekurang2nja te- 
lah memakan ongkos Rp. 40.001, 

  

  
— Ant 

Modevak & 
Bloemenschool 

»F EN" 
Tugu Kidul 125 Jogja. 

Menerima murla baru utk: 
COURSAGE 
waktu les: SIANG. 126-3. 

dalam gerakan- 

  

    

  

Nan nan 

Ihe TRAIL cf The 
LONESOME PINE 

x Henry FONDA 
xx Sylvia SIDNEY 

x Fred MACMURRAY. 

Kissah pertjimtaan jang meng- 
herukan «Ke 
Drama melulu utk. 17 th, keatas 

Teks Indonesia — Technicolor. 

PERHATIAN : karena wak 

tu tak mengizinkan, maka 

HANJA 2 HARI. 

Pa Na BEN EN 

Utjapan terima kasih 
Kami utjapkan beribu-ribu 
terima kasih kepada : 
Penguasa Rumah Makan 
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ata 1 Peta terbesar Kel Bh, Indonesia ! 

Dapat di Saksikan di Theatre: 

INDRA RAHAJU 
tilp. 654 NN. tilp. 186 , |, 

Ion ui 1 
BAGIAN 1. 

   

    

   

  

| Setiap hari 

Matine 
djam 10, 

biasa dj. 
NO x 

' Pesan tempat: 

  , WARUNG HADI" 
Danur edjan (Jogjakarta ), 
jang telah menemukan kem. 
bali serta merawatnja de- 
ngan baik2 barang milik ka. 
mi berupa: 1 bentuk peniti 
mas bermata berlian 5 bidji, 
jang djatuh/ketinggalan ke- 

tika pada tanggal 8-3-1953 
dalam warung tersebut. 

Semoga kedjudjuran dan ke. 
baikan budi jang tiada ter- 
hingga itu dibalas Tuhan 

hendalsnga. 

Nj. Soemarso 
192-3 Sentots - Jogjakarta.   
  

SIAP SEDIA 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 

badan selalu tinggal sehat dan 
tetap dalam keadaan siap sedia 
— Siap. sedia untuk datangnja 
segala gangguan kesehatan — 
dengan tiap kali minum : 

. Djamu kuat 
( SERI No. 19) 

Djamu ini benar? dipudji oleh 
para Langganan, karena Djamu 

Kuat selalu dapat memberikan 
kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. 0,50 

SUN UB aa 3g 

LA 
PEN ea ii 

SEMARANG ” 

  

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 
Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 
ran Kidul 18a, Kintelan 94. 

Agen Surakarta : Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamet 
Rijadi 394, Pasar Nusukam 4, 

Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki- 

dul 170. 

nan 96, 13. 190-3 

ea Pesen 

M. ARIF YOGI 
KODKAT TUHAN mene- 
rasgkan hal -. penghidupan se- 
nangisusah, Pertjintaan, Perka- 
winan, Pekerdjaan, Perdagang. 
an, urusan rumah tangga, ke- 

kajaan dan lain-lain. 
Segala matjam ,Ambeien (Ba- 
wasir) tanggung bikin sembuh 
zonder potong. 
Menunggu kedatangan 'Tuan2 

dan Njonjah2. 

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

141-3. Sore 4— 7 
Pe ea   
  

Jogjakarta. 
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Penutup. 

1717-3 

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 DPjalan Ngadiwinatan 39, 

Pembukaan 

Meneliti tjatatan 
Saham jang lalu 

Memilih panitya 

Mengesjahkan balans 1952 

Pembahagian keuntungan 

Pemilihan 

saris 1953 — 1954 

Lain-lain jang perlu (usul - usul) 

Kemudian harap maklum hendaknja. 

PEMIMPIN P. S. PERTJETAKAN 
PERSATUAN JOGJAKARTA. 

Rapat Pemegang 

gerak tahun 1952 

pengumpulan suara” 

dan penetapan Dewan Komi- 

Jogjakarta, 26 Muret 1953. 

Wassalam, 

(S. Tjitrosoebono). 

          

“Telah menikah: 

Turut 

LE Na APN TANPA 

PALANGKEY dengan BUDIMA 
bersuka - tjita : 1 

| Keluarga PELADJAR SULAWESI — Jogjakarta. 

Magelang : Djl. Nidar 2, Patji- 

      
  
  

Tiap pagi 1 
Dj. II. 120 

: Semua | Se- 
gala VRIJ- | 
KAARTEN. | 
"dilajang pa- | 
dasiang ha | 

Ti 
” Djam: 11. - 

ANA 12., mulat 

MANG Mai tanggal - 19 | 

Hug RA Da3 Madrt 1953. | 

(Siegfried en de sea 

Film ini akan mengingatkan kita kepada sebuah "LEGEN- 

DE" jang sering kita dengar dimasa. lampau ! 

Sjahdan, beribu2 tahun jg. lalu, muntjullah seorang 

jang KUAT dan KEBAL . . berkat 'keberaniannja aa 

membunuh ular Naga jang sangat besar Tn 

BAGI penggemar film Funtasi, Inilah filmnja! 

  

MULAI MALAM INI: 

“LUXOR" 
Kk LARAINE DAY 

k DANE CLARK 
Kk FRANCHOT TONE dil. 

"WITHOUT HONOR" 
Teks INDONESIA — Belanda. 

194-3 

engan Munas Aa ae aan 

mengena ana 

17 Tahun keatas. 

  

  

Telah menikah : 

ANWARSITHO DIRDJOMARSONO 

ARTY KUSUMO WARDHANY TJOKROBROTO 

Dji. Sumbawa 14, Djakarta 
Ae Tan Han   | Djl. Wilis 3, Jogja 

  

  

      

     

       

  

| SABELUMNJA MINUM INI ANGGUR 
IN BADAN RASA 2 TIDA 

NAAM BERTENAGA DAN. 
jai HILANG NEK HIDUPNJA 

ks 

       

6 
MENAMBAH TENAGA 

SA TAMBAH DARAH 
5) SAKIT PINGGANG 

EA PENJAKIT KELEMAHAN” AA 
NI 2/xIM KUAT GEGINDJEL Lt Pa 1 

BISA BELI DIMANAZ. 

SEBAGAI PEDANG BAGI SEORANG SAMURAI! 

Kaum djantan jang gemar dengan plesiran lambat-laun 

tenaganja djadi banjak berkurang. Makin ada umur, makin 

lemah dan djompo. 

Rupanja sudah mendjadi Kodrad Alam, bahwa sesuatu itu 

ada penolongnja. Berkat akal budinja seorang achli dapat- 

lah dibuatnja sematjam obat minum jalah : 

ANGGUR OBAT KUAT SOM YONG 
ijap , MATAHARI” 

Dengan meminum Anggur SOM YONG ini, jang chasiat- 

nja sebagai HEKMAT jang mandjur dapat menolongnja 

seorang djantan lemah dan djompo mendjadi bertenaga la- 

gi. Mata jang sudah lamur djadi bertjahaja lagi dan 

urat2 jang sudah kendor djadi kembali kekar, Bagai orang 

biasa jang minum Anggur Som Yong ini, bolehlah bang- 

gakan dirinja sebagai seorang Kesatria jang gagah perka- 

sa! Tak perlu lagi kiranja dengan segala matjam ,,tang- 
kur” jang tak berguna! 

Perhatikanlah: Anggur SOM YONG 
tjap ,SINAR MATAHARI”, 

    

  

      

Pusat Pendjual : 
Rumah Obat YEN AY — Petjinan 130 — Malang. 188-3   
  

  

SEDIA: 

lchtisar Ilmu Ukur Sudut- 
Soal2 dengan Penjelesaiannja. 

Untuk S.M.A.!B - S.G.A. . S.T, M. dan sekolah? jg sederadjat. 

Oleh: IMAN SUBARKAH €.c.i. Harga Rp. 5,50 

Ongkos kirim 1076. 
    

Toko Buku KR." | 
TUGU 42 — TELP. 901 
— Jogjakarta. — 

  

  
  

  

Persediaan terbatas: 

Kun LN Atlas Semesta Dunia 
Untuk Sekolah Landjutan Pertama 

Lengkap dengan tanda2 jang penting2, misal- 
nja : tentang perniagaan dan lalu-lintas udara, 
tinggi rendah tanah, iklim, arus'angin laut, dll.         

  

poswesel Rp. 10,— kepada : 
189 - 3.   ACHLI ILMU FALAK (Occuttist). 
Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain2. Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jg tjotjok dan 
berbukti, Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 perta- 
njaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dgn 

M.A.G. RAWAL 

Oleh : Adam Bachtiar, Adinegoro, Sutopo. 

Harga Rp. 11,50 

Ongkos kirim 1076 

Toko Buku "K. R.” 
A : Tugu 42, telp. 901 

— Jogjakarta,   Kotakpos 190 — Bandung. 
  

    - 2 Arema an ” 

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT” 1522/52/8.0014,


