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kita dan berani membajar har- 
8 Jang Jebin tinggi dari pada |“ Ma 

oleh pembeli Tin 
ma ain, Tetapi 

peng mula? sudah diniat- 
kan akan mendjual “angen ke- 
TERGTAAN, mao Ai itu seka- 
rang rupanja dipertimbangkan 
kembali, Apakah achirnja akan | 
sama-sekali diurungkan! Itu ki 
ta belum tahu. T Tetapi apabila 
sampai demikian kedjadiannja, 

“Produk aa $ 

  

: 50 juta ag | 
suka memberi beras sebaryaj tu- 

akan aa dengan dasar har- 

  

ngapura -$ menjatakan sea- 
kan-akan RRT. tidak sanggup 
mengirim beras njata2 memun- 
Gjukkan tendens hendak mem- 

| pengaruhi Pemerintah kita agar 
kita tidak aa mvuendjual karet 
kepada R. 

sk 

Apakah itu idapat dimatena- T 
kan, bahwa pihak Inggeris ha- 
nja hendak menghalang-halangi 
kita mendapatkan harga jang 
baik bagi karet kita? Ataukah 
pihak2 jang tertentu di Singa- 
pura itu sebenarnja hanja trom 
pet belaka jang dengan tjerdik- | 
nja ditiup oleh pihak Amerika? 

| Kita tahu, Amerika ingin pe 

“gang monopoli sebagai pembeli 

karet ikita, tetapi sajangnja, 
Amerika ingin menetapkan 
sendiri hargahnja serendah 
mungkin Ma halnja  de- 
ngan spa hadap timah 
Indonesia 

Kalau B perturutkan kehen 
“dak Amerika, tentu Amerika 

monopoli dan. 
dosa, harga jang rendah. 

Tetapi kaldu kita tjerdik, ki- 
ta djustru dapat memainkan 
harga pasar dunia. Kita dapat 
tawar-menawar dan hanja men- 

djual dengan Targa iang paling 
menguntungkan. Menguntung- 

kan pada tingkay kesukaran eko 
nomi sekarang ini,-harus ditaf- 
sirkan : dapar Ba aan 

up ba at Ha acana -. id 
  

   

RRI. mankaka” karet | 

Pemerintah teru 
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  “—. HARIsN UMUM 
OLEH BA DAN PENERBIT »KEDAU LATAN RAKJAT” LN GAUTA S.P.S.) 

  
  

  

Dalam Negeri Mr. Moh, Rum. 

  

  
(| demikian Menite, 
Irangi tanah2 konsesi jang te- 

Mengenai 2 
tanah di Sumatera Timur 

Menteri menerangkan, bahwa 

soal pembahagian 
itu 

soal ini adalah mergenai pem- 
bahagian tanah bagi Lk. 50.000 
keluarga jg berartj l.k. 250.000 
djiwa rakjat. 

Sampai sekarang telah dapat 
diberikan tanah kepada 20.060 
keluarga diantara djumlah ter- 

sebut diatas, djadi kepada Lk. 
100.000 djiwa. 

Untuk memetjahkan pembaha 
gian tanah jang luas persoalan- 
nja ini, pemerintah tidak meli- 
hat djalan jang lain dari pada 
dasar dan rentjana jang telah 
dilakukan sampa 2, sekarang ini,   Bai akan kas Pom. 

rintah celaka Mudah-mu- 
dahan sudja tindakan2 Pemerim 
tah akan menjebubkun kita ha- 
rus berkata: Sungguh tjerdik 
Pemerintah Indonesia! 

f W.H. 

lah diberikan kepada perusaha- 
an- perusahaan asing sedjak se- 
belum perang dunia II, umpa- 
manja dari konsesi2 tembakau 
dikurangi sebanjak Ik. 130.000 
ha dan dari konsesi ,Overjarige 
cultures” sebanjak Lk. 180.000 

  

Presiden di Pangkal Pina ng: 3 A 
  

Revolusi bukan berarti penjem- 
belihan, pembakaran atau 

pembedilan 
JAM 16.15 sore rombongar Presiden tiba di Pangkal Pi- 
nang dengan mendapat sambutan jang sangat meriah dari 

rakjat, jang berbaris disepandj ang djalan. Kemudian dilang- 

sungkan rapat umum dilapangan didepan karesidenan, dimana 
Presiden berkata, bahwa ia me rasa sjukur djika mengindjak 
pulau Bangka, karena penduduknja telah mendorong para 
pemimpin Indonesia meneguhkan tekad dalam memperdjuang- 
kan kemerdekaan Indonesia dimasa jang lampau. Pemimpin 

banjalah penjambung lidah rakjat dan api perdjuangan rakjat 
jang menjala-njalalah ne telah mentjetuskan 
kata Presiden. 

Sesudah mengatakan, 'bahwa 4 
revolusi kita belum selesai, Pre 
siden menerangkan bahwa ba- 
njak orang mengertikan revo- 
lusi setjara salah. Revolusi bu- 
kan berarti, penjembelihan, 
pembakaran 
tetapi merobah susunan jang 
lama dengan jang baru. Demi- 
kian Presiden. 
Malamnja dikeresidenan di- 

adakan" resepsi, jang dihadiri 
antara lain oleh wakil rakjat 
Toboali, jang memberikan tan- 
da-matanja pada Presiden. 

Bung Karno di Pulau 
Nias, 5 

Presiden berangkat ke Bang- 
ka tg. 19/3 pagi dari Gunung- 
sitolj (Pulau Nias) dengan sing 

gah sebentar di Tabing, Padang, 
dimana .rakjat menunggu dgn 
membawa poster2, 

taljon Pagar Rujung, jang kini 
berada di Djawa Barat dikem- 
balikan. 

Presider kemudian menerang 
kan dengan pendek, bahwa apa | 
jang dimaksudkan oleh poster2 
itu sudah diketahuinja dan me- 
njatakan akan mengatur soal 
itu dengan sebaik-baiknja. 

Ruslan Abdulgani jang djuga 
angkat bitjara antara lain me- 
nerangkan, supaja persatuan 
kita djangan 
karena soal2 jang ketjil. Menge 

nai suara2 jang mengatakan, 
mengapa Presiden mempersak- 

sikan daerah2 bandjir di Atjeh, 

setelah air bah surut, sedang 

Ratu Juliana mempersaksikan 

air bah dinegerinja ketika ben- 

tjana alam itu sedang berko- 

bar, Ruslan berkata, bahwa per- 

bandingan itu tidak tepat, sebab 

daerah negerj Belanda djauh 

lebih ketjil dari daerah Indone- 

sia. 
Dipulau Nias Presiden mengi- 

nap 2 malam. Kedatangan Pre- 

siden pada tanggal 17/38 pagi di 

atau pembedilan, | 

jang isinja | 
antara lain meminta supaja ba- 

mendjadi retak |. 

revolusi kita, 

  

| DARI REDAKSI : 
Disamping ini kita muat- 

kan verslag ,,Antara”  ten- 

tang  perdjalanan Bung 
Karno. Pada hari Sabtu 

kita I, Hutauruk mengenai 

perdjalanan “itu sudah pula 

kita muatkan.     
Gunung Sitoli disambut tidak 
kurang dari 25 ribu orang. 

Dalam rapat umum. jang se- 
gera diadakan didepan kabupa- 
ten, Presiden diantaranja berka. 
ia, bahwa bukan maksud kita 
mentjapai kemerdekaan hanja 
.antuk mengibarkan bendera 
Merah Putih. Selandjutrja Pre- 
siden andjurkan supaja hadirin 

| memiliki semangat merdeka, 
| menghilangkan rasa rendah, si- 
fat dengki mendengki dan rasa 
senang didjadjah bangsa asing. 

'Djuga disini sebelum Presiden 
berbitjara dulu De @uelju dan 

Ruslan Abdulgani. 
Sebelum rapat bubar Presiden 

menerima tanda mata dari rak- 
jat Nias berupa sebuah tombak 
dan pedang pusaka. Pun pendu- 
duk Tionghoa dipulau itu mem- 
berikan tanda mata pen Pre- 
siden. «“ 

Pesan Bung Karno pada 
rakjat Barus. 

Patut diterangkan, bahwa se- 
belum keberangkatan Presiden 
kepulau Nias, di Sibolga, dele- 
gasi rakjat dari Barus dan Sor- 
kam, jaitu daerah jang dise- 
rang bandjir telah menghadap 
Presiden, untuk memohon, agar 
Presiden suka melihat daerah 
mereka, tetapi Presider mene- 
rangkan, bahwa ia tidak dapat 
berkundjung kesana sekarang. 
Sebagai kenang2an kepada rak-. 
jat didaerah itu Presiden meng- 
hadiahkan  gambamja dengan   
tulisan jang maksudnja menja- 

   

   

— LU TANAH 
| BARU 20.000 JANG KEBAGIAN 

Kem. Dal. Negeri kirim delegasi 
Oz Ba Dalam Negeri pada hari Minggu tang- | Jang demikian 

gal 22/3' jang lalu dikirimkan ke Medan serombongan pe- 
gawai? negeri dibawah pimpinan Rd. Djanuismadi dari Kemen- 
terian Dalam Negeri untuk mengadakan penjelidikan mengenai 
soal pembahagian tanah kepada rakjat di 
dewasa ini. Demikian keterangan jang diberikan oleh Menteri 

Sumatera Utara 

“ha. Dan tanah2 ini seterusnja 
dibagi-bagikan kepada petani2 
dengan sukatan 1 ha untuk sa- 
wah dan 2 ha untuk ladang. 
Dalam keadaannja sekarang, 
petani2 ini adalah tersebar di- 
seluruh tanah2 konsesi jang di- 
kurangi itu. . 

Djadi untuk mengusahakan 
Supaju perusahaan? tembakau 
maupun ,,Overjarige cultures” 

Aa dapat berdjalan terus dan 
| dikit ale jainnja supaja djuga 
Long tu mendapatkan tempati 

:ng Lisa dikerdjakanrja men- 
jadi desa dan perdukuan, ma- 
ka diadakanlah penentuan2, se- 
hingga telah terdapat keten- 
tuan? darj tanah? untuk petani 
dan untuk perkebunan. Dan 
konsekwensi dari hat ini, ialah 
ana petani? jang telah men- 

Gudukj tanah jang bukan ter- 
untuk bagi petani? musti dipin- 
dahkan. Dan bagi pemindahan 

MEN 229 
  

STAND INDONESIA 

di Jaarbeurs utrecht. 
Stand Indonesia dalam Jaar- 

beurs Utrecht jang diusahakan 
oleh Kementerian Penerangan di 
Djakarta bersama-sama dengan 

dunia perdagangan Indonesia di   
Jaftu 'mengu| 2 

jang lalu laporan wartawan '| 

Nederland dan Instituut voor de 
Tropen di Amsterdam (dulu Ko- 
Joniaal an tiap harinja 

   
   

   sar sekali tari D: 1 peminat me 
ngundjungi Pekan Raya Utrecht 

itu. Selain pengundjung? Pekan 
Raya itu, djuga terdapat perha- 

tian besar dari dunia pedagang 
internasional. Stand Indonesia 
itu terutama mengemukakan ha 

sil2 eksport Indonesia. — Ant. 

2 MAHAGURU GAMA & 
KONGRES PERDAMAIAN 

Komite Pembela Perdamaian 
Dunia Daerah Jogjakarta me- 

ngabarkan bahwa  Panitya 
Kongres Rakjat Untuk Perda- 

maian Daerah Semarang jang 

akan mengadakan kongresnja 
pada. tanggal 21 dan 22 Maret 
bertempat dj gedung GRIS. Bo- 
diong 116 Semarang telah me- 
ngundang maha-guru2 Univer- 
siti Negeri Gadjah Mada untuk 

turut menghadliri kongres terse 
but. 
Berhubung pekerdjaan jang 

mesti diselesaikan dalam ming- 

gu ini terpaksa Prof. Ir. Purbo- 
L d'ningrat dan Prof. Mr. Notosu- 

santo guru besar dalam hukum 
Islam tak dapat menghadliri 

| kongres tersebut. Terhadap “di- 
adakan Kongres tersebut kedua 
mahaguru itu menjatakan bah- 
wa semestinja kongres tsb men- 

dapat perhatian dan sambutan 
jang sesungguhnja darj rakjat. 
Dan diharapkannja sekali, agar 

kongres nanti dapat membawa 

hasil jang baik untuk mentjipta 
dunia damai. 

  

p- 2 
  

takan, bahwa ia sangat menje- 
sal tidak dapat datang kedae- 
rah itu sekali 'ini, tetapi men- 
doa kepada Tuhan moga2 dalam 
waktu jang dekat dapat men- 
djumpai mereka dan sebuah 

proklamirkan kemerdekaan ada 
lah mudah. 
Memelihara kemerdekaan dan 

memberi isi kepada kemerdeka- 
an itu, sesuai dengan tjita? kita 
itulah amat sukar. Tetapi semua 
kesukaran dapat kita atasi asa! 
kita bekerdja 
dengan giat dalam persatuan 
jang bulat. Marilah kita beker- 
dja dan berdjuang terus untuk 

“memelihara dan mengisi Kemer- 
dekaan kita”, 

Presiden telah berbitjara dju- 
ga dirapat2 umum di Sibolga 
Padang Sidempuan dan Sibo- 

| rong2. Untuk menghormat ke- 
datangan Presiden di Gedung 

Nasional Sibolga telah diadakan 
malam kesenian dimana diper- 
tundjukkan tarian “Tortor dan 
njanjian murid sekolah dari 
Tumba. Di Siborong2 mewuru' 
rentjana tidak akan diadakar 
rapat umum, tetapi atas desa- 
kan rakjat Presiden terpuk:a 
djuga angkat bitjara dihadapan 
puluhan ribu rakjat. Rakjat 
Siborong2 mempersembahkan 
pada Presiden ,,Ulos ragi” ja- 
itu kain tenun Batak, jang me- 

rupakan selendang berbenang 
emas. 

Perdjalanan dari Sibolga ke- 
pulau Nias dilakukan dengan pe 
gawat Catalina, —. Ant, 

    

Dapat perhatian besar 

uber 

sembojan jang berbunji ,,Mem-. 

dan berdjuang- 

    

iny pemerintah 
menjediakan sokongan sedjum- 
lah uang dan alat2 pengangku- 
tan. Sampai disini dasar ini 'te- 
lah disetudjui oleh segenap 
fihaknja, kata Menteri. . 

Lantas dapat diakui, bahwa 

untuk petani2 jang musti pin- 
dah itu individuil of dirasakan 
berat, tetapi untuk mereka ini 

2 aa 

  adalah djaminan mendapatkan 
tanah baru dengan hak milik. 
Demikian Menteri Dalam Ne- | 

geri. — Ant. 

Pada tgl. 16-8-53 telah.tiba da 
apostolisch vicaris jang baru 

i 

  

     

" Herbal Ta 
Yugoslavia 

Marsekal Tito lari Yugosla- 
Yia telah menudju kembali ke- 
Nb artinio. dengan menumpang 
kapal pendjeladjah ,,Galeb” se- 
telah mengadakan kundjungan 
resmi selama lima hari di Ing- 

sris. Tito disertai oleh menteri 
luar negeri Yugoslavia Kotcha 
Popovieh wakil menteri luar ne- 

geri Alex Beleber dan dutabe- 
NG Kenalan di London Vla- 

@'mir Velebi 

'Dalam kata2 perpisahannja 
kepada menteri L.N, Inggeris 
Anthony Eden, Tito menjatakan 
bahwa selama kundjungannja di 
Inggeris ia telah mendapat ke- 
jakinan jang lebih kuat bahwa 
Kerdj-sama antara Ingger's dan 
Mugoslavia akan sangat mengun 
.btungkan rakjat kedua negeri” 
itu, serta akan menambah usa 

ha, untuk mendjamin perdamai- 
an di Eropa. 

Dikatakan bahwa antara Ing- 
geri 'is dan Yugoslavia kini telah 

terdapat kata sepakat sepenuh- 
nja tentang semua masalah pen 
ing jang mengenai kedua nege- 

Ti itu, dan mengenaj keadaan di 
Opa. umumnja, — AFP. 

3 Ma aa PL EN OT UN NULL UN DN Ba 

  

ag ogja, “Mr. 

uk Djakarta 
Djojoseputro 

dam disambut 
oleh a.l. pro-vicaris C, Dowmen. Ni enter Pekerdjaan Umum Su- 

. , Kat e warto, Heran aU, Pemuka, Bea ee Ia @ holik. — 
(IPPHOS). 

  

Wakil Indonesia 

pertemuan antara Eisenhower 

Menurut UP, wakil tetap dari | 

besar Henry Cabot Lodge 

memberikan nasehat 

Palar, bahwa kini belum waktu- 

nja untuk mengadjukan re- 

aksi jang dem'kian itu 

Demikian menurut kalangan2 jg 

dekat dengan Palar. Dalam pada 

itu menurut kalangan tersebut, 

pihak Sovjet Russia menjatakan, 

bahwa pihak Sovjet Russia ti- 

dak akan berkeberatan terha- 

dap maksud Palar itu. 

Dikatakan, bahwa Palar ber- 

tambah jakin akan maksudnja 

itu sesudah mengadakan pem- 

bitjaraan dengan Zorin, wakil 
Russia didalam PBB. Palar kini 

merasa, bahwa pada waktu ini 
keadaan lebih . baik dari pada 

seminggu jang lalu. Demikian 

pula Palar bertambah besar 

hatinja dengan 'adanja ketera- 

ngan Bisenhower dim perskon- 

perensi di Washington Kamis 

jang lalu mengenai kesediaan- 

nja untuk bertemu dengan Ma- 

lenkov. 

Palar atau Padilfa Nervo 

sukar mendapatkan 7 su- 

ara di DK untuk dipilih 

djadi sekretaris djenderal 
PBB, 

Penghargaan dikalangan So- 
vjet Russia terhadap pengaruh 

Asia tampak pada kesediaan Zo- 
rin untuk menerima Sir Benegal 
Rau sebagai tjalon sekretaris 

| djenderal PBB untuk menganti- 
|kan Trygve Lie, tapi India tidak 

bersedia mengadjukan Rau,-ka- 
rena India tidak mau membiar- 
kan Sir Benegal Rau mengalami 
nasib jang sama sebagai jang 
dialami oleh njonja Vijaya Lak- 

smi Pandit, Sebagai diketahui 
dalam pemungutan suara baru2 

ini di Dewan Keamanan, tjalon 

njonja Laksmi Pandit ditolak. 

Menurut kalangan jang dapat 
dipertjaja, dalam pada itu So- 
vjet Russia bersedia untuk me- 

nerima Palar atau wakil Mexico 
Padilla Nervo sebagai tjalon se- 
kretaris djenderal, tampaknja 
sukar bagi salah satu dari kedua 
orang itu utk, mendapat 7 suara 
setudju di DK jg. dibutuhkan 
untuk dapat diangkatnja sebagai     sekdjen PBB, — Ant, 

s0 nganan 2 

Lon    
   

  

Amerika Serikat di PBB Ki | 

an | 

| 

pe 
| 

ma LA 

2 KEYVESA 

ikan ba Yaviaasck He 

vaaku tenan Wetanehe 

Palar sukar mendapatkan suara 
Jang dibutuhkan di D K. untuk tjalon 

sekdjen P.B.B. 
P. dari New York mengabarkan, bahwa menjusul adanja ke- 

» terangan dari presiden Eisenhower, bahwa ia bersedia untuk 

mengadakan pertemuan dengan P.M. 

di PBB Palar bermaksud akan mengadjukan 

resolusi disidang umum PBB jang mengharapkan diadakannja 

Sovjet Russia Malenkov, 

— Malenkov itu, 

DARI DEWAN MENTERI : 

PEMBERIAN UANG DUKA 
Kepada Ahli - Waris Pe- 

gawai Negeri jang tewas. 

Dalam sidangnja Dewan Men- 

teri telah membitjarakan soal2 

routine. 
Antara lain telah membitjara- 

kan soal pekerdjaan perundang- 

undangan. Dalam pada itu Pe- 
merintah hendak berusaha te- 

rus agar terutama Undang2 ten- 
tang Pemilihan Anggota Konsti- 
tuante dan anggota DPR dapat 

diselesaikan selekas2nja, Seka- 

lipun demikian Pemerintah ber- 
sedia djika diantara pembitjara- 

an2 dalam D.P.R. mengenai ran- 

tjangan Undang2 Pemilihan U- 
mum tersebut diselesaikan pula 

soal2 lain jang penting, misal- 

nja rantjangan2 Undang2 dila- 
pangan ketenteraan dan tentang 

bank sirkulasi, 
Selain- dari pada itu Dewan 

Menteri menjetudjui pemberian 

uang duka atau penghibur ke- 

pada djanda atau ahli - waris 
pegawai2 negeri jang telah te- 

was dalam mendjalankan kewa- 

djibannja karena keganasan ge- 
rombolan: '- ketentuan tersebut 

berlaku surut sampai pada tang- 
gal 1 Djanuari 1953. 

Seterusnja Kabinet djuga te- 
lah mengadakan penindjauan 

terhadap soal2 dilapangan eko- 

nomi dan keuangan jang pada 

hari2 belakangan ini mendapat 

perhatian besar dari masjarakat 

Dan mengenai hal ini didalam 
waktu jang singkat ini Kemen- 
terian Penerangan akan mung- 

kin memberikan pendjelasan. De 
mikian menurut djurubitjara 
Kabinet. — Ant. 

PRESIDEN TIBA KEMBALI 
DI DJAKARTA 

Pada Saptu djam 17.30 Presi- 

den Sukarno beserta rombongan- 
nja telah tiba kembali di Dja- 
karta dari perdjalanannja sela- 
ma 10 hari ke Atjeh, Tapanuli 

dan Bangka, 

Di lapangan terbang Kemajo- 
ran presiden disambut oleh Men- 
teri Penerangan A. Mononutu, 
Menteri P.P, dan K. Dr, Bahder 
Djohan, Walikota Djakarta Ra- 
ja Sjamsuridjal, dan para pem- 
besar lainnja, — R.D, 

  
       

   

Ianesia 

r amsaha 2Pp 

ooen 

    
tela 
“pekan jang lalu. 

  

       

      

      

DARI SIDANG PBB : 
  

Ii tt 
  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

e Sebulan . ........ Rp. Ll. 
Etjdran .s....... 

ADPERTENSI : 

  

0.60 
  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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Palar: Harapan damai makin baik 
Delegasi Asia harapkan pertemuan 

Eisenhower | Malenkov 
AKIL tetap Indonesia di PBB L. N.. Palar dalam si ing 

kemarin dulu telah mendesak supaja PBB menggunakan 

kesempatan jang terbuka sekarang ini berhubung dengan ada- 
nja pernjataan? 
Menurut Palar 
rapan perdamaian. 

Palar mendesak pula kepada 
panitia Politik PBB supaja 

mempertimbangkan utk mem- 
bitjarakan tuduhan2 jang baru2 
ini di madjukan oleh negara2 
Komunis terhadap Amerika Se- 
rikat ditunda dulu, dan sebagai 
gantinja segera membitjarakan 
usul Polandia jang mendesak 
supaja diambil tindakan2 untuk 
mentjegah petjahnja perang du- 
nia baru. 

Suasana sekarang jni, demiki- 

an Palar, tampak baik sekali 
untuk membi:jarakan masalah 
jang sangat penting itu. 

Achirnja Palar mendesak, su- 
paja panitia politik PBB mem- 
pertimbangkan itu dan me- 
ngambil keputusan hari Senin 
kini, dimana penitia Politik me- 
landjutkan sidangnja. — R.D. 
Mengenai sidang kemarin du- 

lu waktu membitjarakan perlu- 
tjutan sendjata, lebih landjut di 
kabarkan, bahwa delegas, Sov- 
jet dalam Panitia Perlutjutan 

Sendjata PBB, Valerian Zorin, 
telah mengatakan, tentang per- 
lu  diusahakannja - mentjapai 
persetudjuan dalam panitia itu. 
Dikatakannja, bahwa berbagai 
delegasi telah mengemukakan 
harapan supaja negara2 besar 
mejelesaikan pertentangannja. 

Pertentangan2 itu dalam Pa- 
nitia Perlutjutan Sendjata ter- 
utama karena soal2 prosedure, 
demikian Zorin. 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa Sovjet Uni akan berusaha 

untuk memperoleh pengertian 
dalam , panitia perlutjutan sen- 

djata tadi. 
Gross menjesal. 

Menurut berita U.P., wakil 
Amerika Ernest Gross telah me- 
njesalkan Zorin tidak men- 
Gjawab dua pertanjaan jang 

diadjukan oleh Armerika 

Dua pertanjaan tersebut ada- 
lah (1) Apa Sovjet Uni kini 
bersedia membitjarakan soal 
pengurangan persendjataan se- 
tjara kenstruktif dan (2) Apa 
Sovjet Uni mau berunding dlm 
PBB untuk memberi bentuk 
jang njata tentang politik da- 
mai Stalin jg sudah diudji itu, 
seperti dikatakan oleh perdana 
menteri Malenkov. 

Pidato Menon. 
Delegasi India, Krishna 

Menon, jang djuga berbitjara 
dalam perdebatan itu menjata- 
kan, bahwa ia akan memberi 
suara setudju untuk bagian:dari 
2 buah resolusi jang menghen- 

daki diteruskannja pekerdjaan 
Komisi Perlutjutan Beat 
PBB, demikian A.F.P. 

Satu dari pada 2 resolusi itu 
diadjukan oleh 14 negara dan jg 
lainnja oleh Rusia. 

Menurut pendapatnja, keada- 
an internasional telah makin 
baik dan. terutama sikap presi- 
den Eisenhower jang tidak me- 
nganggap penting insiden2 pe- 
nerbangan baru2 ini telah mem-   

ingin damai baru? ini eleh pemimpin? dunia. 
utjapan? tsb. telah menimbulkan kembali ha- 

besarkan demikian 
Menon. 

harapan, 

Resolusi 14 negara 
diterima baik. 

Panitia politik PBB, telah me- 
nerima baik resolusi jang dia- 
djukan oleh 14 negara jang me- 
njatakan rasa puas atas usaha 
Komisi Perlutjutan “Sengjata 
Gan memberi instruksi supaja 
meneruskan pekerdjaannja utk 
mentjapai persetudjuan menge- 
nai soal pengurangan 'persen- 

djataan. 
Resolusi itu diterima baik dgn 

50 lawan 5 suara dan 5 suara 
blanko. 

Lima suara jang menolak itu 

adalah dari blok Sovjet. 

Kn aa ea 

Jang 8 
blanko adalah India, Indonesia, 
Argentina, Birma dan Saudi 

Arabia. — AFP. 
Vishinsky akan bawa | 

usul-usul baru? 
Diplomat Asia terkemuka jg | 

mengadakan hubungan dengan 
delegasi Sovjet di PBB, semen- 
tara itu mengabarkan, bahwa 
Andrai Vishinsky akan mem- 
bawa soal2. baru jang menarik 
perhatian dari Moskow dalam 

| 

    

minggu jad. ini, mungkin mne- 

ngenai pula usul baru tentang 

| perdamaian di Korea. 

Delegasi Sovjet, Velerin Zo- 
rin, kabarnja telah pula 11em- 

beri banjak dorongan | 
delegasi Asia, jang 
untuk mengatur supaja 
diadakan - pertemuan 
Eisenhower dan Maie 

  

be 

antara 

  

Malenkov berhenti dari 
Sentral Komite 

Pusatkan tenaganja Lagi pemerintahan 
ADIO MOSKOW mengumumkan, 
Partai Komunis Sovjet Uni telah 

bahwa Sentral Komite 

memutuskan menjetudjui 
permintaan Malenkov supaja d: bebaskan dari tugas?nja sebagai 

sekretaris Sentral Komite. 

Putusan tersebut diambil da- 
lam sidang pleno Sentra! Komite 
tersebut.tanggal 14 Maret jang 
lalu Sentral Komite Partai: Ko- 
munis Sovjet Uni telah memu- 

tuskan pula untuk memilih se- 
kretariat-5 orang bagi Sentral 
Komite, terdiri dari Krush- 
chev, Suslov Pospelov Shata. 
line dan Iknatiev. 

Radio ' moskow selandjutnja 
katakan, bhw Khrushchev ada- 
lah kepala dari sekretariat tsb. 
Dengan pengangkatan itu se- 
landjutnja Shatalin mendjadi 

anggota penuh dari Sentral Ko- 
mite menurut pasal 36 dari Per- 
aturan Partai. Setelah Kongres 
ke-19 bulan Oktober jang lalu 
sekretariat Sentral Komite di- 
kepalai oleh Stalin dengan ang- 
gota2nja Malenkov, Khruchev 
dan Suslov. 

Selandjutnja wartakan Afp, 
Francois Fejto, mengenai re- 
organisasi itu, menjatakan pen- 
dapatnja, bahwa penggantian 
Georgi Malenkov sebagai kepala 
sekretariat dari Sentral Komite 
Partai Komunis Sovjet Uni oleh 
Khrushchev, rupanja telah ter- 
masuk dalam reorganisasi me- 
ngenai pimpinan di Sovjet Uni 

jang diadakan, s€telah Stalin 
meninggal dunia. 

  

Fenindjau2 diplomatik di Moskow : 

Hanja ,,offensif perdamaian" 
Politik LN Sovjet ? 

ENINDJAU2 diplomatik di Moskow menjatakan, bahwa me- 

ngingat akan beberapa perkembangan achir2 ini tidak lama 

lagi mungkin akan ada usaha2 baru dari pihak Sovjet jang di- 
maksudkan untuk mengurangi 

Barat, 

Sumber2 tersebut mendasar- 
kan pendapat mereka itu pada 
nota Sovjet kepada Inggris me- 
ngenai insiden penembakan pe- 
sawat pembom Inggris didekat 
Berlin baru2 ini, jang dianggap 

sebagai lebih ,,moderat daripada 
dapat diharapkan”. Dikatakan 
oleh sumber2 itu bahwa nota jg. 
disampaikan oleh komisaris ting. 

gi Sovjet djenderal Chuikov ke- 
pada pihak Inggris jang berisi 
usul supaja diadakan konperensi 
antara kedua negeri itu di Berlin 
untuk mentjegah insiden2 sema- 

tjam itu adalah nota jang berisi 
adjakan untuk berdamai, 

Barat tunggu” tanda? 
jang lebih njata”, 

Dari London U.P. sementara 
itu mewartakan, bahwa seruan2 

baru dari Moskow tentang ke- 

mungkinan bagi Timur dan Ba- 
rat untuk ,,hidup berdampingan 
dengan damai” adalah petun- 
djuk2 bahwa pemerintah Sovjet. 
sekarang telah mulai dengan su- 
atu ,,/offensif perdamaian umum” 
sesudah perdana menteri Georgi 
Malenkov mengoper pimpinan | 
pemerintahan di Sovjet Uni, te- 
tapi negara2 Barat pada umum- 
nja tetap berhati2 dalam reaksi 
mereka, sementara menunggu2 
tanda2 jang lebih njata dari 
Kremlin tentang kesungguhan 
keinginannja untuk mengusaha- 
kan penjelesaian pertentangan2-   

ketegangan antara Timur dan 

nja dengan negara2 Barat, 
Dikemukakan bahwa selama 

minggu ini telah datang utjap- 
an2 tentang perdamaian dari 
Moskow, jang dimulai dengan 
pernjataan perdana menteri Ma- 
lenkov sendiri, ketika ia menja- 
takan dalam sidang Sovjet Ter- 
tinggi bahwa ,,tidak ada sesuatu 
perselisihan2 termasuk perseli. 
sihan-perselisihan dgn Amerika 
Serikat, akan tidak dapat disele- 
saikan dengan djalan damai”. 
Pernjataan Malenkov ini disusul 
oleh djandji dari menterj luar 
negeri Sovjet Viacheslav Molo- 
tov kepada pihak Inggeris pada 
Djum'at malam jang lalu, bah- 
wa 'Sovjet Uni akan mengambil 
tindakan2 untuk membebaskan 
9 orang interniran Sipil Inggris 
jang sedjak petjah perang Korea 
ditahan oleh pihak Utara,” ' 

Semua ' isjarat dari Moskow 
itu jang datangnja dalam waktu 
satu minggu ini telah menimbul- 
kan ,dugaan2 dikalangan diplo- 
mat? negara2 Barat apakah 
langkah2 dari Sovjet itu hanja 
Merupakan bagian dari ,,offen- 
sif perdamaian jang sudah di- 
kenal itu jang dimaksudkan utk, 
menina . hobokkan negara2 Bas 
rat dalam suatu perasaan aman 

jang tidak beralasan”, ataukah 
memang benar merupakan ke- 
njataan2 tentang adanja pero- 
ag 2 politik luar negeri Sovjet, 

ag
 

' tai Komunis Sovjet Uni se 

        

Malenkov tetap mendjabat ke- 
dudukannja sebagai kepal: 
sidium Partai jang tel ah, direor 

ganisir tangga 6 
perobahan2 Menpan dja i 
dalam Partai sebagaimana 
umumkan hari Djum'at mala 

jang lalu, harus dianggap 
sebagai bersifat teh is, Malen- 
kov bukanlah sekdjen dari Par- 

   

  

di- 
Ini   

       h 

    

   mana diduga semula, Djab 
sekdjen. itu rupanja tel: 

puskan, setelah diadakan - 
res ke 19 itu. Demikian penda- 

pat wartawan tersebut. 

Ih 

Kor 

  

  

Antonin Zapotocky pre- 
siden Tjekoslowakia 
Radio Praha mengumumkan, 

bahwa parlemen Tjekoslowakia 
telah memilih Antonin ZSapotoc 

ky sebagai presden 

wakia untuk menggantikan men 
d'ang Clement Gottwald. Zapo- 

tocky sebelum itu mendjabat 
perdana menterj Tjekoslowakia. 
Ia brusSia 68 tahun dan terkenal 

sebagai sahabat dan kawan se- 

kerdja jang paling setia dari 
mendiang Gottwald. 

Menurut Radio Praha Zapo- 

Tjekoslo- 

  

  

tocky telah dipilih dengan sua- 

ra bulat oleh 271 dari djumlan 
309 anggota. parlemen jang har 
dlir dalam sidang pada hari tu 
Zapotocky .alah “Satu2nja, tjalon 

jang diusulkan. 
Tidak lama kemudian Zapotoc 

ky disumpah sebagai presiden 

Tiexoslowakia jang baru Jan 
ia menerima utjapan2 selamat 
dar: anggota2 korps diplomatik 
di kraha dibawah pimpinan du- 
tabesar Sovjet. Bogomolov, 
UP/AFP, 

  

2 BULAN DI, ,SIMPAN" 
Dalam kapal silam 

23 Orang anggota angkatan 

laut Amerika Serikat, jang seba. 

gai pertjobaan 2 bulan lamanja 

menutup diri didalam sebuah ka 
pal silam, dengan selamat semu- 

anja kini telah mengidjak darat. 
an lagi. 

Dengan melakukan pertjobaan 
tadi, angkatan laut Amerika 
ingin mengetahui bagaimana 
reaksi manusia terhadap konsen 
trasi jang tinggi daripada cars 

bon dioxine didalam ruangan 
tertutup, dalam djangka waktu 

pandjang. .Djawaban2 ke-23 
orang tadi sangat dirahasiakan, 

Kebanjakan dari kelasi2 tadi 

mengatakan, bahwa mereka ,,ti- 
dak ingin melakukannja sekali 
lagi”. "UP 

Pe maa gg “eptbngp apa     
« Saja sudah tunggu. sekian las 
manja, apa tidak diberi apa2, 
demikian gertale oranfy jang ber 
diri dihalaman sebuah rumah kli 
Kota Baru, Jogja, baru2 ini 
ngan, sikap kerus. 

Jang bitjara demikian Tati Ata 
lah seorang pangemiis! 

des 
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1 KUTARADIA aa Nana 

| itu: Sutar 

Sum tera NA 

enjelesaian keam: ( 
penyelesaian 2 Pu an omtoen Eni 
mengepung sg pengi 

. Ibn 

   

        

    
   

    
   
     
   
    
   

  

   

   

    

   

  

   

   
   

  

    

   
   
     
    
   

      

  

    
   

    

   

  

   

      
   

     

      

     

      

        

   

   

      

dibawah pimp. Nak 
margono, telah | 
mpe suatu ko 

(Derivery “Order), jaitu 
izin untuk Na bana. 3g: 
sebagai akibat daripada | uu 
an ai D.O. itu, 20 ton | 
beras seharga Rp. 50.000,- Jenjap 
dari dalam gudang Intra-Veem 
di Tg. Priok. Tiga orang jang 
dituduh telah mendjalankan rol 
pemalsuan itu, kini sudah di- 

tangkap oleh polisi serta menu- 

dan menggerebeg | 

    

     
   

“Gisini disebut ,,tanda 

ik mendapatkan surat 

tandaw. itu orang asing harus 
embajar 400 baht (perban-   

Wan rupiah. baht—1.- 0,60) 
Dulu “untuk surat tan- 

     

naa: disini tidak mengalami ke- 
sukaran2 dalam soal surat tan-' 
daw itu. Baru setelah diadakan 

2 dalam peraturan2 
1 ialam 'surat2 tandaw orang2, 
Indonesia tersebut terlibat da- | 

oleh 

    

lam kesukaran? itu. 
dikedjar-kedjar   

5 sementara 'polisi Thai. Mestinja 
orang jang ditangkap diserah- 
| kan kepada badan pemerintah 
: jang. paman an | dan badan 

( tahukan 

Pa 

ing dan mengembali- 

ikan mereka. Tetapi hal jang 
demikian itu tidak. didjalankan 
oleh sementara polisi tersebut. 
Polisi itu singa ana an 

| penangkapan men -na- 
kuti mau memasukkan pendja- 
ra, ketjuali djika orang jang 
“ditangkap itu mau  membajar 
sedjumlah uang jang tertentu 

| kepadanja (polisi. itu). 
Pada umumnja karena takut, 

.jang mempunjai uang lantas 
membajar dan jang tidak pu- 
nja, mentjari pindjaman. 

Sesudah beberapa bulan ber- 

lalu, maka polisi2 itu datang | 

lagi, serta menakut-nakuti dan 

minta “uang lagi. Kedjadian 

demikian terus berlangsung   rut keterangan, telah mengakui 
ya kesalahan?nja. — Ant, 

sampai pada tahun2 jang achir2 

  

Dari Tusngan DPR : 

Usul Engel 

& 

cs. ditolak 
- Pemerintah 5 

Insiden ketjil terdjadi dalam sidang 
Dara sidang Parlemen pleno 

pembitjaraan fatsal?2 R.U.U. 
terbuka ketika di adakan 

tentang penetapan djumlah 

anggauta Konstituante dan Parlemen, anggauta S. Engel (De- 

 mokrat) memadjukan usul supaja tiap -tiap daerah-p 

   

  

ne1 Tj “Enget 

Usul itu “ditolak oleh Menteri 

Dalam Negeri, Karena Parlemen 

telah  menjetudjui ketentuan, 

bahwa masing2 daerah pemilih- 

an memilih anggauta Kontsitu- 
ante dan Parlemen jang djumlah 

nja seimbang dengan djumlah 
penduduk warga negaranja. 

Dengan sistim jang dipakai 

oleh Pemerintah itu telah Sa 
diperhitungkan djangan sampai 

“ada daerah pemilihan jang ter- 

lalu ketjil, pun pula telah diada- 
kan sistim koreksi dalam pem- 
bagian erosi sisa, demikian 
Menteri. 
Turut djuga menolak usul Engel 

2 o (PIR), Abdulhajat 
(Progresip)- Burhanudin Hara- 
hap (Masjumi). Anggauta2 jang 
tak berfraksi “Yamin menolak, 
Rasuna Said menjokong, sedang 
Ibrahim  Sedar "memadjukan 

sjarat2. 
'Terdjadi 'insiden. 

Sedikit insiden telah terdjadi 
dalam sidang, pada ketika ang- 
gauta Tjugito (PKI, — memberi- 
kan Keterangan tentang usul 
amandemennja. Dalam keterang 
annja itu ia mendjawab inter- 
view Moh. Natsir 4 da salah 
satu sk. jang menuru pembitja- 
ra berisi fitnahan, ne aa 
amandemennja 
untuk menghambat: 
umum. Tjugito mengingatkan 
kepada sidang, bahwa dalam 
pembitjaraan R.U.U. Pemilihan 
Umum itu fraksinja tidak ba- 
njak bitjara. 

'Pembitjara diketok dua ka. 
oleh pimpinan sidang “Mp. | 
Tambunan, tapi ia menerang- 

   
    

— kan, bahwa uraiannja adalah ber 
kenaan dengan usul 

“nja, dan meneruskan pembitjara 
annja. Kemudian pimpinan si- 
dang memberikan kesempatan 
kepada Moh. “Natsir g ketika 
itu tidak hadi 

  

  

dir 

oleh Yunan Nasution. - $ 
Yunan Nasution (Masjisroi) 

tidak bersedia mendjawab Tju- 
5. dan memperotes . (kepada | 

idang ena .    

  

   

                

   

    

: AaALah Belanda akan membe- ! 
an dan membiarkan sadja | 

Sutardjo 
ndemen Eny 

akan membatal 
telah diambil 
dan melangga .tatsag 5 

      

  

tua    
barajalo na 
duduk. Lagi | aa 

menjatakan tid ik mengertinja | » 
atas usul djami 
mengapa task" at 

Rasuna Said (ti 3 

. sekuran, 1m ondapat 10 auta dalam Ko 

engan an Bolak (PSI) dan dan Moeis (ENI). Alasan 
“uselnja, “ialah 

pemilihan jang kurang padat Nata 

jan 
dan diwakili 

pemi mbitjara sudah 
nitang 

       

   

  

10 koresi itu, (tah Belanda jang j 

nstituante. Usul 

    

Konstituante nanti. Menurut 
pembitjara perwakilan dalam | 
Konstituante jang penting jalak 
djumlah djenis itu. 

2 Mayor Polak (PSI) menjo- 
kong usul Engel, sebab. dengan 
sistim jg dianut oleh R.U.U, itu 
ia kuatirkan nanti tidak akan 
ada wakil2 dari kesatuan? jang 
hidup didaerah2 dalam Konsti- 
tuante, misalnja dari daerah 
pemilihan Maluku jang ternjata 
paling lemah karena sedikit 
Pen yana. 

Abdulhajat (progressip) meno 
lak usul Engel sebab akan me- 
ngubah sistim jang sudah di- 
terima. 

Yamin (tidak berfraksi) me- 
nolak sebab berpendapat, bahwa 
usul itu akan mengatjaukan 
perimbangan dan bisa menam- 
bah djumlah koresi Konstituante 

#lebih dari 500. Koreksi supaja 
pembagian koresi merata, me- 
nurut Yamin djangan dilakukan 
.dengan memberi - djaminan se- 
perti itu karena melanggar 
U.U.D. 
Ibrahim sela (tidak .berfrak- 

si) minta supaja . Pemerintah 
konsekwen jaitu, bahwa benar2 

tap dasar pemilihan diberi ko- 
resi atas dasar tiap 150.000 pen 
duduk mendapat 1 koresj dalam 
Konstituante. Karena djumlah 
penduduk. Kalimantan Timur 
480.000 ,maka daerah itu harus 
diberi 3 koresi, djangan dilaku- 

| kan pembakian koresi . sisa se- 
perti dalam R.U.U. jang akan 

i | mengakibatkan — kemungkinan 
tidak dapatnja 3 koresi untuk 
Kalimantan Timur, demikian 
pembitjara. — Ant, 

  

Perkara Westerling 
— dibekukan ? 

Menurut kawat dari Amster- 

dam, arian »De Waarheid” jg 
Sara dikota itu telah menuduh 

merintah Belanda, bahwa pe- 

tara Westerling. Maksudnja 
Hu, hendak ditjapainja dengan 

£ kan keterangan? jang 
telah diberikan oleh Meine Pot 

an Colson dimuka pengaalan 

    

hwa | 

  

ang meman adone- 
Ma suatu ob See 2 

san, dengan si 1 

      

   

lah 'berhasil 1 
asi terrornja. AN, erni 

ja setjara terus 

Ta   menjokong usul gel, | karena 
Nae Tama" men- 

Mg Tag 
'adalah. penting sekali Waktu 
ini. ea Ant, $ 3 

  

AMPAL kini djumlah orang Indonesia 
Menara: #epienandjung Malaya, jg tern dal: 
il: minta dipulangkan ke Indonesia 

Ta 2 Indonesia jang bertempat tinggal di Thai- 
land Belatan ini, sebagian besar buta huruf, Mereka ag | 

€ dupan jang sukar, selain dalam soal Hn 
a dalam soal ,,surat Krn An tempat ba ag 

'Ipekerdjaan berkuli 
'|djalan, ada djuga jang 

PEMERINTAH NEDERLAND « 

  

      
      
    

    

   
   
     
    

    

    
     

  

    

  

   
    

    
   
        

     

  

ini, 

   | Penduduk ban: 
di Thailand Selatan jang djum- 

   

    

   

  

| tjar2 didaerah Choompon, Ra- 
| Ne pia | nong, Ngsong, Haadyai, Yala, 4 
| 2 sekarang dinaikkan djadi Pattani, Panarek, Tandjungmas, 

| baht.  Sungaipadi, 'Narathivas, San- 
: beberapa Sekatusi ig lam- | dow dan Padangbesar. Diantara 
(0 ang2 Indonesia, jang be- | mereka ada jang sudah bertem- | 

|pat tinggal dinegeri ini selama 

Penghidupan mereka umum- 
nja tidak begitu menjedihkan 
seperti halnja penghidupan pa- 

datang kemudian.  Umumnja 
mereka berdagang, mendjadi 
tukang djahit atau tukang ka- 
ju. Bekas heiho dan romusha 
sebagian besar merupakan ku- 
li2 musim (seizoen krachten). 
'Umpamanja pada musim me- 
injadap karet, mereka mendjadi 

menjadap karet tinggal me- 

gur ini kadang2 mereka dapat 
membikin 

pergi 
'kehutan mendjadi buruh  me- 
motong kaju untuk: Pee 
kaju. 

Jang tinggal disepanajang 

: buruh penangkap 
ikan. Mereka inipun penghidup- 

annja tergantung kpd musim. 
Bila musim menangkap ikan 

sudah lewat, jang mempunjai 
kepandaian membuat djala, 

atau alat penangkap ikan lain: 
nja, lalu membuat alat2 itu 
dan hasilnja mereka djual ke- 
pada madjikannja. 5 

Mereka jang tiada  mempu- 
| njai kepandaian lain, biasanja 
pergi kekota-kota. Dalam kota 
|ini mereka mentjarj pekerdjaan 
seadanja, Ada jang mengambil 
upah memikulkan air dirumah2 
orang. Ada jang berdjualan 
sate atau nasi. Ada jang men- 
“djadi djongos2 ditoko2 India 
dan Pakistan. 

Jang tidak mendapat peker- 
djaan kembali kegubuk?njja di- 
'sepandjang pantai, jang untuk 
keperluan hidupnja sehari-hari 
sambil menunggu musim  me- 
nangkap ikan tiba, kebanjakan 
lalu mentjari pindjaman uang 
pada madjikan?nja. Dengan be- 

hgitu mereka @jadi terikat oleh 
| hutangnja, sehingga djika mu- 

sim menangkap ikan tiba kem- 

bali. sebagian besar dari peng- 

hasilannja adalah untuk mem- 
bajar kembali hutangnja, (se- 
bagai idjon-systeem). 

: “Demikian djuga halnja a .mere- 

ka jang bekerdja sebagai buruh 
menjadap 

menjadap karet sudah lewat 

mereka biasanja mentjari pin- 

djaman uang pada madjikannja 

atau orang2 lain. . 
Disamping itu ada djuga se- 

bagian ketjil penduduk bangsa 
(Bersambung al. 4) 

KULIAH UMUM OLEH 
DRS RIEKERK 

Sekitar desentralisasi 
pemerintahan. 

Bertempat diruangan. gedung 
Fakultet Hukum dan Pengeta- 
huan “Masjarakat di Makassar 
telah diadakan kuliah umum 
oleh Drs. Riekerk jang telah di- 
angkat sebagai lektor biasa da- 
Jam ilmu kenegaraan. Hadir da- 
lam kuliah tersebut para tjende- 

  

| kiawan dikota ini dan Djakarta, 
antaranja presiden Universitet 
Indonesia Prof. Supomo, ketua 
Pakultet Hukum dan Pengeta- 
huan Masjarakat Prof. Djokosu- 
tono dan beberapa profesor ser- 
ta dosen lainnja, djuga Guber- 
nur Sulawesi Sudiro. 
Pokok2 kuliah Drs. Riekerk 

berkisar padu soal2 desentrali- 
sasi pemerintahan. Dikupasnja 
susunan “pemerintahan sebelum 
pang didjaman Nica, NIT, 
jaman proklamasi dan : perspek. 

tief desentralisasi dimasa jang 
akan datang. — Ant. 

kurang lebih 40 atau 50 tahun. | 

ira bekas romusha dan heiho jg 

penjadap karet. Sehabis musim | 

nganggur. Sementara mengang- 

tepi pantai Songkla-Narathivas 

   

| Foleh Ir, Indratjahja, tadin 

| pada Menteri Perhubungan. 
| Mr. Kusnun telah bertolak ke 

' | Amerika, Djepang dan Eropa de- 

lahnja Ik. 2000 orang.itu terpen- | 

(dapat salah seorang pemimpin-   
karet. Bila musim 

  

pendjelasan resmi 
kan, bahwa sebuah pasukan Mo- | 
“bile Brigade mengadakan gera- 

inat tangan. '— Ant. 

. pentingan mutiak dar 

| didjadikan 

u Dn pelajaran umum | 
| Perhobungga Ta    
    ai bulan 

Ikkan djabatannja" dan dis 

  

4 

3 
gawai tinggi jang diperbantukan 

Eropa untuk mendjadi : kepala | 
perwakilan NV Intraport untuk 

Ingan berkedudukan di Neder- | 
Jand, — Ant, | 

GROMBOLAN HADJI. 
ENGKAR DILUMPUH 

KAN 
5 17 Orang ditembak mati. 
Kantor Polisi Propinsi Djawa 

Barat memberi keterangan, bah- 

wa 17 orang, anggota gerombo- 

Jan »ELI, Hadji Engkar” dike- 

tjamatan Tjiteureup (Bogor) 
tertembak mati. 

Tentang duduknja perkara, 
itu menjata- | 

1 

  

kan pembersihan didesa Tjibim- 
bing, katjamatan Tjiteureup (ka 
bupaten Bogor). Ketika Mobrig 
itu sedang mendekati markas 
(gerombolan T.I.I. Hadji Eng- 
kar) jang terletak pada lereng 

gunung Paniisan itu, maka se- 

konjong2 Mobrig itu ditembaki 
oleh ,,voorposten” dari markas 
gerombolan tersebut, Mobrig 
berhasil menggrebeg djuga mar 
kas gerombolan itu dan dalam 
pertemuan disitu ada 17 orang 
anggota gerombolan jang ter- 
tembak mati. Diantaranja ter- 

nja jang bernama Lili. Dari pa- ! 
danja Mobrig djuga meram 
sebuah sendjata Steyer dan gra-   

ar Suharso : 

Meskipun lumpuh, otak- : 

  

   

     
    
    nja tetap tjerdas 

Pendidikannja perlu disempurnakan 

an (Oleh Wartawan KR. sendiri). 

ERKENAAN dengan didirikannja Jajasan Pemeliharaan 

"anak2 tjatjad” di Solo, baru? ini oleh Dr. Suharso telah 
memberikan tjeramah tentang 
tilik dari sudut technisch dan 

pemeliharaan anak? 
medisch. 

tjatjad di 

Dinjatakan, bahwa penjakit lampuh pada anak? (penjakit 
lajuh) sudah mendjadi epidemie di indonesia, jang banjak ter- 

dapat dikota2 Bandung, Djakar ta dan Bangka. 

Oleh Kementerian Kesehatan 
AB diandjurkan, supaja mu 

lai kiny para achli2 kesehatan 
memperhatikan adanja kenjata- 
an Itu. 

Dr. Suharso menjatakan, bah- 
wa. di Indonesia memang belum 
lada suatu pengobatan jang da- 
pat mendjamin sembuhnja pe- 

njakit itu. 
Banjak diantara orang2 jang 

membawa anak2nja jang sakit 

lajuh dari satu dokter ke lain 
dokter ataupun dari satu rumah 
sakit ke lainnja. bahkan dari 
satu dukun pidjat ke dukun 
lainnja, akan tetapi" hasilnja 
hanja akan membuang beaja 
dan waktu, bahkan melalaikan 
perwdidikan pada anak itu. 

Banjak anak2 lumpuh, otak- 
nja masih tjerdas, oleh karena- 
nja pendidikannja perlu dipen- 

tingkan, demikian Dr. Suharso. 

Sosiale functies perlu di- 
hidupkan. 

Selandjutnja tentang pemeli- 
| haraan anak2 lumpuh itu dite- 
rangkan, bahwa setelah sakit 
anak itu mendjadi tjatjad, tjara 
pemeliharaannja tidak dititik 
beratkan pada tubuh, tetapi 
anak itu harus dipandang seba- 
gai individu jang hidup dalam 
masjarakat, dalam arti kata 

  

Membatasi ,,kebebasan hasrat" 

D.?. R.D. 
(Oleh: SOENDORO) 

8 IDANG?2 Dewan Perwakilan 
semakin hari semakin menarik perhatian. 

soal-soal dan mas'alah dalam lingkungan sendiri 
lingkungan sendiri!) 

ngenai 
(batja: 

Daerah Istimewa Jogjakarta 
Tugasnja me- 

Dan bukan dari 

daerah lain ataupun urusan Pusat. Kompetensinja terbatas pa- 
da lingkungan jg sudah ditentukan tadi. Tidak lajak membitjara- 

. kan atjara2 jg diluar konpetensinja. Pun sebetulnja mas'alah?2 
rja didaerah jini sendiri sudah begitu banjak dan besar atau 

sulit, jang perlu dipetjahkan. 

Membitjarakan soal2 jang ti- 
dak termasuk dalam kompeten- 
sinja adalah.selain tidak sesuai 
dengan nama ,,daerah”, pun 
membuang tempo dan energi jg. 
mestinja masih bisa dij tekun tua 
kan dan ditjurahkan gu 

ri daerah 
Adapun achir2 ini Pang mena- 

rik perhatian kita ialah pem 
tjaraan mengenai hasil2 Kon 
tusan di Pusat (Parlemen dan 
Pemerintah) mengenai djum 
Gistrik pemilihan. Sebagai tlh di- 
kabarkan, jumlah distrik itu 
ada 16 (enambelas). DPRD Jogja 
membitjarakan dan ,,menuntut” 

supaja djumlah tadi ditambah. 
Dikehendaki supaja Jogja djuga 

distrik pemilihan 
Sebab... Djakarta djuga men. 
djadi distrik pemilihan sendiri 
sedang djumlah penduduk Dja- 

     

  

karta dan Daerah Istimewa 
hampir.sama. 

Ada istilah ,,mosi”, ada istilah 
spertanjaan” dan istilah ,,per- 
njataan”, Maksudnja untuk ditu- 
djukan kepada Pusat, Kita tidak 
membitjarakan istilah2 jg. hanja 
berbeda dlm, nuance, tapi tidak 
menngnai prinsip. Lebih baik ki- 
ta bitjarakan prinsip dan kompe. 
tensi. Dengan istilah2 itu seolah2 
tergambar pada kita keadaan 
dalam suatu rapat umum di- 
alun2, bukan di DPRD. Kedua 
rapat itu sudah “barang tentu 
djauh berlainan. “Dalam rapat 
umum  dialun2 misalnja orang 

lebih bebas mengemukakan dja. 
lan2 jang akan ditempuh, sela- 
ma tidak menganggu keamanan 
dan melanggar undang2. Tapi 
apa jang diusahakan dan dibi. 
tjarakan oleh DPRD menjang- 
kut soal ketatanegaraan. 

- UUD —Sementara Bab IV 
ngenai Pemerintah Daerah fatsal 
2 menjebut : Kepada daerah2 di-   berikan autonomi seluas2nja utk. 
mengurus rumah tangganja sen- 

  

  

Pada dal 

| Penderita 
krat telah berangkat ke Wina "untuk menghadiri Kongres Pe- 

Tiatiadi Tidonesia dafr 

muda Sedunia. ' Disamping “itu     gal 16-3-53 sdr. Ha ssan Basri 

: Sdr, 
“mengganti kakinja dengam kaki palsu di London. — (IPPHOS). 

  

# 

Ketua dari Ikatan 
Buparto dari Pemuda Demo- 

Hassan berniat muntuk   

i Parlemen, 

njaan”, Dasarnja 
malahan tidak ada sama sekali. 
Kita,maksud dengan dasar jalah 
dasar ketatanegaraan jang ter- 
atur, 

diri. (huruf tebal dari kita S). 
Orang mungkin bertanja : 

Apakah tidak didjadikannja 
Daerah Istimewa Jogjakarta se- 

“bagai distrik pemilihan itu, ti- 
dak mengenai rumah tangga 

£ sendiri ?” Djawabnja dengan te- 
gas: ,Bukan!” Benar, bahwa 
itu menjangkut Giri Daerah Isti- 

I-mewa jang seolah2 dikesamping. 
kan oleh Parlemen (atau mung- 
kin ,,di-anak tirikan” ?) Tapi 

h Litu bukan mengenai rumah tang. 
ga“ Lagi pula soalnja djumlah 
distrik pemilihan itu sudah di- 
putuskan. Djangankan suatu ba. 
rang jang sudah diputuskan oleh 
Pusat, sedangkan jang masih da. 
lam pembitjaraan sadja, bukan- 
lah tempatnja untuk dibitjara- 
kan dalam sidang? DPRD. Me- 

mang tidak ada hak dan kompe- 
tensinja sama sekali. Djadi ke- 
keliruan itu ada dua matjam : 

sudah diputuskan di Pusat, dan 
bukan termasuk kompetensi. Ma 
lahan kalau seandainja antara 
Pemerintah Daerah dan Pusat 
ada pertentangan mengenai se- 
suatu peraturan Daerah (Veror- 
dening), Pusatlah jang berhak 
memutuskan landjut atau tidak- 
nja Verordening tadi. Lagi pula 

dilihat dari isi undang2 dan per. 
aturan (verordening) tadi, maka 
jang kedua inilah jang. harus 
menjesuaikan diri kepada se- 

mangat 'undang2, artinja tidak : 
boleh bertentangan dengan un- 
dang . undang. Dalam pa- 

da itu verordening Daerah se- 
kedar spesifik mengenai ling- 

kungan sendiri, Undang2 lebih 
Tuas, verordening terbatas. 

xk 

Kita lihat di Parlemen duduk 
wakil2 partai, partai2 mana kita 

dapati djuga didaerah, Maka tja. 
ra berpikir kita seperti jang se- 
karang, berarti ,,membatalkan” 

anggota2 Parlemen jang djuga 
mendjadi anggota2 partai tadi, 
Berhubung dengan ini mung- 

kin ada suara : ,,Ja, Parlemen 

kita sekarang bukan hasil pe- 
milihan umum, masih sebagai 
hasil penundjukan ! 1? Itu benar. 

Tapi dasar2nja DPRD membitja. 
rakan distrik pemilihan itu bu- 
kan didasari oleh unsur tersebut. 
Tapi jang nampak ialah kehasra»! 
tan kebebasan bersuara jang su. 
lit untuk ditekan dengan me- 
ngingat batas2 kompetensi. An. 
tara Parlemen dan DPRD tidak 
ada hierarchis  verband. Tidak 
ada dalam tatanegara jang me- 
nundjukkan . fatsal dimana di- 
njatakan, bahwa Perwakilan 

' Daerah mempunjai hak korektif 
| kepada Perwakilan Pusat (Par- 
' Temen), Hak ini mengenai daerah 
lingkungan (Wilajah) sendiri. 
Adapun untuk menghendaki 

supaja sesuatu mas'alah dari 
daerah djuga dibitjarakan “di 

dapat dikoordinasi 
antara partai2 sendiri supaja 
keadaan daerah 'ini dan itu di 
perhatikan, Tapi bukan melalui 
saluran Perwakilan Daerah, se- 
kalipun dengan'istilah .mosi” —— 
,pernjataan” ataupun ,,perta- 

tidak kuat, 

Kita tahu demokratsering da- 
lam negara. Tapi pun demokrasi 
ada salurannja sendiri2. Ada pe- 
domannja, ,,Kebebasan” 

takan atau menanjakan tidaklah 
pada tempatnja, Perlu ada 
Simbangan antara ,hasrat” dan 
»kenjataan “kompetensi”, | 

menja- 

ke- 

€ 

pertolongan berupa totale be- 
handeling harus diberikan. Ti- 
dak sadja pertolongan mengenai 
Tichamelijke fufcties, terutama 
sekali mengenai sesiale func- 
ties perlu dihidupkan. 

pat didjalankan dikamar-kamar 
pemeriksaan dokter, dirumah - 
rumah sakit dan sebagainja, 
tetapi membutuhkan tempat jg 
tersendiri dengan tjara2 peme- 
liharaan serta pendidikan jang 

tersendiri pula. 
Terutama mengenai pendidik- 

annja Sukar didjalankan dise- 
kolah2, karena pada lazimnja 
anak2 tjatjad sering mendjadi 
edjekan atau tertawaan kawan2 
nja, sehingga djiwanja tertekan 
jang tidak djarang mengakibat- 
kan timbulnja perasaan minder- 
-waardig. 

Terhadap pendirian ,,Jajasan 
Pemeliharaan anak2 tjatjad” itu 
Dr.  Suharso mengemukakan, 
bahwa langkah pertama untuk 
mentjapai sesuatu jang besar, 
betapapun ketjilnja langkah 
pertama itu, tetapi diharapkan 

supaja dapat madju selangkah 
demi selangkah. Usaha jang 
mulia dan sutji itu adalah usa- 
ha ,djangka pandjang”, karena 

Jajasan itu didirikan untuk se- 

lama-lamanja. 
  

KEDUDUKAN M.M.B. DI 
INDONESIA 
Pendapat Nieuwe Rot- 
terdam Courant. 

Harian Belanda Liberaat. jang 
terkemuka ,,Nieuwe Rotterdam- 
se Courant” dalam karangannja 

liter Belanda di Indonesia me- 
njatakan, “bahwa pada waktu 
ini Indonesia harus dengan te- 
rang2an menjatakan pendapat- 

nja tentang segala seluk-beluk 
jang bertalian dengan kedudu- 
kan MM.B. dj Indonesia. Kata 
NJR.C., Kinj rupanja dibeberapa 
kalangan di Indonesia. mash 
ada kejakinan, bahwa Neder- 
land ingin sekali mempertahan- 
kan Missj Mif'ter Belanda di In- 
donesia. Harian tersebut me- 
njebutkan utjapan2 Presiden 

Sukarno baru2 ini (tidak d'se- 

butkan utjapan jang mana - 
Red.) dan menjatakan, bahwa 
rupa2nja di Indonesia orang sa- 
ling membikin panas dan saling 
meluapkan “semangat Ker 

soal2 jang pada waktu ini 
lagi merupakan soal jang pen- 

ting.   
Harian tersebut mengadju- 

kan pertanjaan, apakah jang 
akan dilakukan sesudah itu, ka- 

! rena diberbagai kalangan Indo- 
nesia masih terdengar suara2 jg 
menjatakan, bahwa bantuan 
M.M.B, bagian angKatan laut 
masih dihargakan- oleh Indone- 

sia. Karena “itu baik se- 
kali, kalau Indonesia pada 
waktu ini menjatakan pendapat 

nja dengan terang-terangan. De 
mMikian N.R.C 

Anggauta2 AP SBG pe- 

nasihat technis dalam pe- 

rundingan MMB. 

Dim pada itu dari pihak Kem. 
Pertahanan didapat keterangan, 
bahwa mengenai delegasi Indo- 
nesia jang akan mengadakan 
perundingan dengan delegasi 
Benlada mengenai soal ke- 

dudukan MMB dj Indonesia jg 
diadakan pada kira2 tanggal 25 
Miret jang akan datang, ikut- 

nja anggauta2 Angkatan Pe- 
rang didalam delegasi Indone- 

sia itu adalah sebaga' penase- 
hat technis. 
Keterangan diatas itu diberi- 

kan sebagai pendjelasan terha- 

dap berita jang K'ta siarkan ke- 
marin jang menjatakan, bahwa 
perundingan jang akan datang 

itu akan dilakukan oleh delega- 
si2, dimana akan duduk wakil2 
Pemerintah dan Angkatan Pe- 
rang dar: masing2 pihak. Ant. 

mengenai Kedudukan Missi Mi-. 

Mengenaj usaha2 itu tak da- |. 

  

ATJARA SIDANG D.P.R. 

“. KOPRA 
Dalam sidang D.P.R. Kotapra- 

dja jang akan dialngsungKkan 

antara 27 Maret dan 2 April, 

akan dimadjukan rentjana2 pe- 

raturan : / 

1, Perobahan padjak sepeda da- 

ri Rp. 3,- mendjadi Rp. 5,- 

Perobahan tarip pendjualan 

'dipasar (kartjis pasar) dgn. 

kl. 10076, baik untuk pasar2 

umum maupun untuk pasar2 

chewan. 
Perobahan beaja “pendjualan 

dan pembelian chewan. 

Perobahan' beaja pemotong- 

an babi dari Rp. 1,50 mendja- 
di Rp. 12,50. t " 
Perobahan padjak keramaian 
dari 205 mendjadi 25740 dari 
djumlah beaja masuk. 
Padjak atas izin pendjualan 

minuman keras jang besar- 
nja Rp. . 250, Rp. 350 dan 

Rp 500 menurut -keperluan 

pendjualan utk diminum di- 
tempat lain, utk diminum di- 

tempat pendjualan atau utk. 

kedua-duanja. 

Selandjutnja tempat2 titipan 
sepeda milik pemerintah Kota- 

pradja akan dilelangkan setiap 

tahun setjara umum dan rahasia. 

Sidang akan memutuskan pula, 
perlu tidaknja mendirikan pa- 

berik es. 

IKATAN KELUARGA PE- 
GSAWAI KEM. PERBURU- 

HAN TERBENTUK 
Pertemuan para pegawai dari 

Kementerian Perburuhan di Jo- 

gjakarta pada tangg ral 20 Maret 
di Tugu Kidul Jogjakarta 
antara lain Aa dapat me- 
ngambil keputusan sbb.: 
Membentuk organisasi Ika- 

tan Keluarga Pegawai Kemen- 
terian Perburuhan di Jogjakar- 
ta, dengan susunan pengu- 
rusnja pemimpin umum sdr. 

M, Iskandar Said, Sekretaris 
sir. Marsadi, bendahara sdr. 
Murwo, dan komisaris sir. Su- 
nardjo (Djwt, Pengawasan Per- 

2. 

buruhan). sdr. Darmomardopo 
(Djwt. Pengawasan Keselama- 
tan Kerdja), sdr.. Siswosan- 

toso (Kantor Pembantu Penju- 
luh Perburuhan), sdr. N.N (Kan 

tor Penempatan Tenaga). 
Pemimpin bag. Koperasi sdr. 

Abdul Gani, pemimpin bag. Ro- 
chan: sdr. Darmomardopo, pe- 
mimpin bag. Bridge dan tjatur 
sdr. M. Iskandar Said, pemim- 

pin bag. Bulutangkis sdr. Siswa. 
santoso, pemimpin bag. lain2 
sdr. Sunardjo. 

PANITIA PENGAWAS PE- 
NANAMAN TEMBAKAU 

Sorogedug — Wanudjojo 

berunding. 
Hari Rebo kemarin dulu Pani- 

tia. Pengawas Penanaman Tem- 

lah adakan pertemuan bertem- 

pat dikantor KI. Srimartani Kap. 

Pijungan. Menurut perslah2 dari 

para komissaris jang terdiri dari 

6 kalurahan (Djogotirto, Sri- 

martani, “ Srimuljo, Sumberar- 

djo, Maduredjo dan Bokoardjo), 

ternjata bahwa sampai kini ke- 

adaan rakjat mengenai perkem- 

bangan2 penanaman tembakau 

merasa bingung dan bimbang 

untuk memilih organisasi ma- 

na jang akan diikuti. 
Lebih? karena pihak organisasi 

tani (URAT) kini nampak aktiv 

meluaskan daerahnja kelain ka-   lurahan2 jang menambah tidak 

djelasnja rakjat untuk meneri- 
ma penerangan2. 

Kesimpulan dari pertemuan 
tsb. minta kepada pemerintah 
agar segera diadakan penerang- 

an2 kepada rakjat guna menga- 

tasi dan mendjernihkan suasana. 

17 DJAGO ADUAN DI 
LELANG 

Hari ini djam 10.00 pagi ber- 
tempat diruang belakang Kantor 

Polisi Seksi I Jogja oleh Polisi 
Seksi I atas persetudjuan Ke- 
djaksaan Pengadilan Negeri 

akan diadakan lelangan umum 
terhadap 17 ekor djago aduan. 

Djago2 tsb. adalah hasil pem- 
beslahan ditempat penjabungan 

ajam dipekarangan Pangeran   Surjowidjojo. 
  

Kalangan mihter 

Ditanja tentang maksud dari 

sisa2 anggota ex. Bat. 426 ter- 
sebut jang sudah melarikan ke- 
daerah Brebes, jang menurut 
berita2 achir2 ini, akan Kkemba- 
l kedjurusan timur melalui G. 
Prahu, kalangan tersebut me- 
njatakan bahwa setjara ,,le- 
gaal”, jaini bersama-sama dim 

satu rombongan dan bersendja- 
ta pula, mereka terstu mengha- 
dapi kesukaran karena pember 
sihan militair djika mereka be- 
rani kembali kedjurusan timur, 
inclusief kedaerah Kedu. Sudah 
tentu mereka mempergunakan 

djalan lain, jaini setjara ,,ille- 
gaal” (perseorangan dengan di 
am-diam), demikian kalangan 
tersebut jang setandjutnja me- 
njatakan djuga, hahwa menurut   herifa2 jang diterima di Mamesi   
lang, sudah ada Ik. 8 orang dari 

Mereka kembali setjara 
millegaal" 

ALANGAN Pimpinan Milifair di Magelang jang bertugas 
memimpin pembersihan didaerah karesidenan Kedu terha- 

dap sisa2 dari ex. Bat. 426 menjatakan dalam 
view dengan wariawan ,.K.R.” bahwa berkat pembersihan jg 

ailakukan berturut?, maka daerah Kedu boleh dikata sudah ber 
sih dari sisa2 gerombolan tersebut. walaupun fihak militair jg 
bersangkutan Senantiasa tetap waspada, 

sebuah inter- 

anggota tersebut, telah tertang- 
kap didaerah Klaten, waktu me 
reka mentjoba sefjara ..illegaal” 
memasuki daerah tersebut. 
Maksud sisa2 Ex. Bat. 426 un- 

tuk kembali ke timur dari dae- 
rah Pekalongan itu memang 
sudah lama, karena . mereka 
menghadapi pukulan2 dari fi- 
hak T.N.I.. dan suatu bukti, 

bahwa daerah Kedu djuga men 
djadi tempat tudjuan untuk 
kembali dan ' dapat dihubung- 
kan dengan tertangkapnja he- 
berapa orang didaerah Wonoso- : 
bo, jang akan mendiadi pangkal 
pertama dari gerombolan ter- 
sebut, djika datang di Kedu. 

Achirnja dikatakan, bahwa 
sisa2 tersebut ada djuga jang 
ras trik On diri. Kediaorah “Tania. 

(Kor). | 

LUXOR : 

  

| HALAMAN 8 

Gadjah Mada 3 tahun 
Tiga tahun berdirinja Madja- 

lah Gadjah Mada” diperingati 

hari Saptu malam Minggu jang 

lalu dirumah makan ,,Oen”, Di- 

antara undangan tampak bebe- 
yapa orang Maha Guru dan Wah 
Kota Jogjakarta Mr, Sudaris- 
man Purwokusumo, Dari penga- 

suh madjalah Gadjah Mada” 
berbitjara sdr. Muh. Kamal Pem, 
Umum, sdr. Sulistijo Pem. Res 

daksi 'dan Seer. Redaksi sdr. 
Sutiono, dari asal tidak bermo- 
kemauan, sekarang madjallah 

,Gadjam Mada" telah mendjadi 

sebuah madjallah jang kuat. 

Sambutan2 diutjapkan oleh 

Prof. Johannes sebagai ' wakil 

Prof, Sardjito jang berhalangan 
datang, dan ketua Dewan Maha 
Siswa, Dari P.W.I. berbitjara sdr 
Pramono. Ea 

Sebagai penghargaan -telah 
disampaikan beberapa... buah 
bingkisan pada Prof. Sardjito 
dengan perantaraan Prof... Jo- 
hannes, Prof. Pringgodigdo.dan 
Mr. Sudarisman Purwokusumo 

jang selama 3 tahun ini setia 
membantu madjalah sb 
Mada”. 

,Gadjam Mada” dikenak: ima- 
sjarakat” Indonesia sebagii se- 
buah madjalah jang terpelihara 
baik. Dia tidak sadja mendjadi 
batjaan maha siswa, tapi diikuti 
pula selalu oleh pada “maha 
guru dan kaum terpeladjan." 

MENGHADAPI MERAPI 
Hari Sabtu jang lalu di Ke- 

patihan Jogjakarta antara Dja- 

watan Pemerintah Umum:dae- 

rah, pihak polisi dan militer, te- 

lah diadakan pembitjaraan2 utk 

mengkoordinasikan pekerdjaan 
instansi 2 itu dalam menghadapi 
letusan gunung Merapi. 

Pada umumnja telah diperoleh 

keterangan sepakat satu, sama 

lain. 

Tentang keadaan penduduk 
didaerah terantjam bahaja dide- 

kat kawah Merapi, menurut .ka- 
langan Djawatan Pemerintah 

Umum,, pada umumnja pendu- 

duk menundjukkan ketenangan 
nja tetapi tetap waspada. 

.TRITUNSGAL" RRI BER- 
RAPAT DI KALIURANR 
Hari Sabtu dan Minggu ke- 

marin RRI ,,Tritunggal', -jaitu 

terdiri dari Studio Semarang, 

Surakarta dan Jogjakarta .me- 
ngadakan rapat dinasnja di Ka- 
liurang. Rapat itu terutama 
membitjarakan sekitar" .penje- 
suaian pograma - jang biasanja 
disdakan tiap bulan. diantara 
ketiga studio itu. 

Utusan darj Djawatan Radio 

Djakarta. ikut. datang Singa 
menghadiri rapat2 itu. 

PARTAI WANITA-RAK- 
JAT KIRIM PENINDJAU 

bis KEKKOPENHAGEN., 
“bakau Sorogedug-Wanudjojo te- 

Ata undangan darj Scretaris- 

Djendral Women's International 
Democratic Federation jang di- 
terima. dalam bulan. Djanuari 

1953, Pimpinan Pusat Partai 

Wanita Rakjat akan mengirim- 
kan Nj. Hadiprabowo ' ke--Ko- 
ngres Wanita International di 
Kopenhagen (Denmark) pada 
bulan Djuni jang akan datang 

itu, selaku Penidjau Kongres. 

MENGGEDOR DAN, 
MENGANIAJA 

Menurut laporan jang diterima 

Kantor Kepolisian di Jogja pada 

tg. 17-3 malam sekira djam 
01.00 rumah Martoharsojo peta- 
ni didesa Djatingarang, kelurah- 
an  Hardonohardjo, kapanewon 
Ngaglik, Sleman, digedor oleh 7 
orang gerombolan bersendjata 
api dan pisau. wi hoaaA 
Mereka menganiaja jang 'fiu- 

nja rumah dan setelah itu “me- 

rampas uang sebanjak Rp: :400.- 

Soal penggedoran dan pengania- 

jaan ini masih dalam Pe 
kan. 

ACHIRNJA MENINGGAL 
DJUGA st 

Menjambung berita tentang 

orang jang tergilas kereta' api, 
sdr. Sukirman, pada malam 
minggu jang lalu, lebih landjut 
dapat dikabarkan, bahwarsete- 
lah mengalami operasi, "maka 
malam itu djuga telah mening- 
gal dunia. 

SIDANG CLASSIS Na 
DJA DJAWA 

Pada tanggal 23 sjd 25 Maret 
diadakan sidang Classis Gredja 
Djawa wilajah Jogjakartas,'ber- 
tempat di-Gredja Klitren Lor : 
34 Jogjakarta. Didalam Sidang 
Classis itu akan dilakukan udji- 
an tjalon Pendeta Djemaat 
TJANDISEWU, sdr: MADYA 
MADYASUWIGNJA. $ 
  

Tontonan malam i 
SOBOHARSONO : My 

Jeanette MacDonald,, F3 
son Eday. Ten 

SENI SONO:. The Rocking 
Horse Winner”, Valerie Hob 
son, Jolin Howard Davies. 

,Aloha”, Mariam, Os- 
.man Gumanti, 

RAHAJU: .Sigfredo”, Bag, II, 
— Manuel Conde, Elvire Reyes. 

REK: 1 Oktober di Peking”, 
film RRT. 

WETAN BETENG: ,D.O.A.” 

Kdmong O' Brien, Pamela 
Britton, 

MURBA: ,,Hong Lian Sie”, 
INDRA: .Sigfredo”, Bag: 

Manuel Conde, Elvire 
Ketoprak Trimudo - Tomo : 

      

Th 

eyes. 
"Bis   jung Wanoro”. 

NK Ne bettuk 
keiangan Petel”, 

 



    

  

TE
R 

    

   

  

: | Drurat No. 16 Sapu 1951, Ta 
| telah Hokup. dirasakan, 2 Agan 

batam mengjatangan ma- | 

an 

  

" tinee voorstellin 

ik tp untuk tiap pegawai 1 
3 hari gadji penuh, s sedangkan bia. | 

$ hitungkan se- | 
bagai i kelebihan djam kerdja, 
menurut lamanja pertundjukan. 

eh 3 - Kelebihan djam kerdja di- 
, Mintakan 2 x upah setiap djam, 
“sedangkan biasanja 1 x upah 
“setiap djam. NG 

“ “Lain2 tuntutan seperti pakai- 

  

“an dinas, djaminan soSilal (sa- 
“'kit, "kematian dll) diserahkan 
"“beleid masing2 pengusaha untuk 
"menentukan menurut kekuatan 

masing2. ' 
tahi Sementara itu .Gapebi” masih 
“menunggu sikap ,,Sarbufi” Iebin 

landjut berkenaan dengan peno- 
2 Nan Mae (Kor). 

  

 AMBILLAH TINDAKAN 
TEGAS 

Terhadap DL. T.LL, 
1 |. dan lain?nja, demikian 

Aa putusan S.B.K.B. 
''Sarikat Buruh Kendaraan 

sMemmolah (S:B.K.B.) chusus dari 
“bagian DAMRI seluruh Djawa - 
sTengah dalam konperensinja 

erdja di Magelang baru? ini di 
. pimpinan Komisaris Dae- 

Ta S.BK.B. Djateng dan P.P. 
Ke 'dan dikundjungi oleh 

- ai 'ranting2 DAMRI atau 
jabang2nja seluruh Djateng ser 
4 komissie chusus DAMRI Dja- 

ng dan Djawa - Barat, SOBSI 
| V Semarang dan SOBSI 

| tjabang Mgagoimng telah mengam 
eputusan a.l., mendesak ke- 
“Pemerintah, agar Peme- 

irintah : mengambil. tindakan jang 

  

   

    

     

        

as ter! 

  

   FA Hee dat Negara 

  

bagai keput: 

| PEKAN. RAYA INTERNA- 
SIONAL si 

    
-i TPokat diperoleh kabar, bahwa 

Ma stand pameran perin- 

stria untuk ,,Pekan Raya 

Le gerombolan2 

terror “rakjat jang” kmi" makin | 
an, seperti: DI, TI. 

ts Hah jang terang2an su- 

  

    

3. Agar segera 1 membuat per- 
'aturan chusus untuk DAMRI 

mengenai pembelian alat2 dan 
| barang2 guna melantjarkan per- 

AMRI. Pe Agan Repo 

    

pap engag itu, diambil pernja.' 
rensi, memban- 

sa pengin Da 

Wk. Mobpalnater e Kepolisian 

g'Sarbuf hi nliteng Suwarno bersama Co- | 
missaris Polis: Kedu Suwarto 
aa - telah melakukan in- 

si terhadap anggota MO- 
BRIG Kepolisan Kedu jang 
berkumpul di pekarangan kare- 
sidenan Kedu dibawah pimpinan 
Commando Inspektur kl. I, Bu- 
dhy Juwono. Inspeksi jtu-dilaku- 
kan, berhubung anggota MO- 

| BRIG Kedu ea mulaj. bu- 

lan 4 jang akan da akan 
mendapat ar N Tang 
mangu, gu, Surakart 

esudah sabang MOBRIG 
tersebut mendapat nasehat? ber 
turut2 dari Wk. Koordinator Su. 

| warno dan Commissaris Suwarto 
maka anggota2 tersebut menga- 
dakan defile dari kantor karesi- 
.denan menudju ke Tangsi Poli- 
si Ganten (selatan Magelang), 

dimana diadakan sekedar sela- 
| matan. 

Bersama2 rombongan MO- 
BRIG dari Semarang, maka 
rombongan Mobrig Kedu terse- 
'but akan mengikuti latihan per 

tama Chusus untuk anggota2 Mo 
“| brig Djateng. Dalam latihan jg 

lamanja dug bulan, mereka 
akan mendapat tambahan pela- 
djaran, ketjuali mengenaj tugas 
kepolisian, djuga kemilitairan. 
Permulaan bulan 4 jang akan 

datang mereka akan bertolak 
ke Solo, sedang selama dalam 
latihan, maka sebagian. rombo-: 
ngan Mobrig dari lain tempat 
akan bertugas di. Kedu. 
Latihan ke 1 akan disusul la- 

tihan ke 2 dst. sehingga seluruh 
Mobrig Djateng akan mendapat 
latihan, — (Kor). 

DIPINDAH KE NUSA- 

| Beberapa waktu jang lalu te- 
lah dipi Jagi darj “Magelang, 4 
sedjumlah 104 orang tawanan 
dan Hanana ke pulau Ne   . me an kaum buruh, | 

» Ketjuali itu, ajuga diambil pel- 
an berisi de- 

- Sakanjtuntutan Ka Pemerin 
btahr1. Agar mentjabut peratur- 
sran2 -dan Undang2 jang bersifat 
“merugikan kaum buruh dan rak- 

ae Maa seperti RUU da- 

ba » Mendirikan stand raksasa 

“Dari 'Djawatan “Perindustrian 

  

nasional” jang diadakan di 

— Bendun Karet Kebajoran 

« nanti pd bulan Agust., sekarang 

belum-djuga. mulai dikerdjakan.. 

"Atas pertanjaan, lebih landjut 

- terangkan bahwa tentang, :be- 

aja: sebanjak Rp. 5.000. jang 

telah dire atja anakan itu, belum 
utusan dari Panas 

- Keuanj: chir-/ 

AN, Tana. den, 
5 Mapan 4 bulan 

     

    

221 
@- 

"3 
O. u sama» Lppameran internasional it 

- dimulai, tertangguhnja 
dama lagi penjelenggaraan $ 

tw luasan #dari . 
   

jerindustrian ita 

5 

stkan 'menimbulkan kesulitan2 | 6 

'ongigon! 
BARANG Ca 

“Rp. 160.400 
pn dan Jneratakan | 

-3 3 Untuk. m mindahkan 120 Ke-- 
"luairga jaig kini mendiami ta- 
nah jang akan dipakai guna 

“terapat Pekan Raya Internasio- 

: mat” didjalan - 'Kebajoran baru, 
dibutuhkan biaja sebesar Rp. 

1 “160.40C,—, termasuk pula pe- 
2G mega opa Pan meratakan 1a- 

:t but. Demikian menurut 
tg pihak resmi kotapradja “Dja- 
£ Karta Raya. | 

Dinjatakan, bahwa tanah jang 
« akan dipakai na tempat Pe- 

kan Raya nternasional itu, ada 

ya Internasional terseb Aa 
'tjanakan akan dibuka pad 

on Agustus Pan ia @atang. 

  

     

   

    

jakart 
ra besluit pe-”| 

Perumahan 
Djakarta Raya “dari pihak Ke- 

2 menterian Sosial kepada ane : 
rintahan Kota pradja Djakarta 
Raya jg telah disetudjui 

| kabinet, sudah “ditangh - tan: 
aa. Presiden. “Tapi semeni EN | 
“Pitu hingga kini belum « diketahui 

kapan timbangt "ima penjerah- ! 
can Pr) Tap nan Tigor (IM, 
Ant, 1 

  

“kat. 

   

“Damlah tersebut adalah ai 
bagian dari tawanan karena ak 
si terhadap gerombolan M.M.C., 
sedang jang 36 orang adalah 
tahanan2 karena kedjahatan 
cr'imineel, sehingga djumlah ta- 
wanan S. O.B. jang dipindah sa 

TL orang. — (Kor). 

WONOSOBO 
Ba aa anna 

USAHA SOSIAL 
Dari fihak kantor Sosial Kab. 

Wonosobo, baru2 ini didapat ke- 

terangan bahwa dalam tahun 

1952 oleh Kantor tersebut dike- | 

juarkan uang sebesar Rp. 

973,46 guna memperbaiki nasib 

rakjat terlantar al. biaja pemeli- 

haraan orang2 fakir-miskin, pe- 

ngemis, jatim-piatu, anak2 nakal 

dsb jg ditampung di BSN se- 
banjak Rp. 144.930.06 dan pem- 

berian subsidi pada Sekolah Bi- 

su - Tuli Rp. 25491.75. 
Orang2 perawatan di Balai So- 

sial Negara kini ada 145, jani | 
73 orang2 dewasa dan 72 anak2 
Telaki dan perempuan. Sementa- 

ra 45 dari anak2 tersebut telah 
dimasukkan sebagai murid S.R. 
VI: Djaraksari, sedang 3 lagi 
Sean di S.M.P. Negeri. — 

   
"Baru? ini bertempat di B.P.- 

- Katj. Banjudono Kab. Bo- 
folat, telah dilangsungkan upa- 
tjara penutupan kader tani jg. 
telah diselenggarakan selama 7 
bulan, jang ““di-ikuti oleh 45 
orang dari Katj. Banjudono dan 

5 orang “dari Katj. Sambi. 
Peladjaran jang” diberikan ia- 

lah soal2 pertanian, pengairan 
“dan perchewanan. 
“Dengan adanja kursus2 kader 

“tani tsb. diharapkan dapat me- 
nambah pengetahuan para peta- 
hi'dalam usaha penambahan 

“hasil bumi. (Kor.). 

R8” | PENERANGAN UNTUK 
— MENGGALANG 

KEAMANAN 
Baru2 ini di Katj. Selo Kah. 

jang dikundjungi 
“oleh Ik. 1.800 penduduk, jang 
diselenggarakan oleh B.O.D.M. 

Selo, Kom. Operasi Tri- 
tunggal setempat dan meban 
“Djapen Kabupaten, 

Dalam rapat tsb. telah dibe- 
Irikan penerangan2 serta peng 

1 | djuk2 bagaimana tjara pendu 

  

   
'duk2 membantu jang berwadjib   membrantas gangguan ke- 
amanan. 

| SLebin landjut dikabarkan, bah 
Len Badak hama rajah tnge 

Irasa lega, karena selama tentara 

1 ang dan penumpang | 
na ar 2 

KAMBANGAN “Iga 

| Bojolali telah diadakan rapat ! 
1 penerangan 

| terhadap 
| manan, penduduk 
|rus bersemb 

| guan gerombolan 
Dalam pada itu Bupati Bojo- 

lali memberi andjuran su- 
| paja rakjat “bersiap2 berkena. 
an dengan bekerdjanja gunung 
Merapi untuk menghadapi seya- 
la kemungkinan. - : 

Lebih landjut penduduk didesa 

Djrakah bisa ditundjuk untuk 
mendjadi penjelenggaraan iLeni- 

pat pengungsian, bila terdjadi 

tidak lagi na- 

  

? BUM Merapi meletus. (Kor). 

  

UPATJARA MEMASANG 
"KAJU SUSUHUNAN" 

Wisma” di Semarang telah di- 
langsungkan upatjara pemasang 
an ,,kaju unan” atas induk- 

an Lena Near Sekolah Pela- 
jaran setempat jang sebagai per- 

nah dikabarkan tengah diselesai- 
kan dengan biaja Rp. 5.500.000.- 

Hadir pedjabat2 'pamongpra- 
dja, kepolisian dan pelabuhan jg 
dalam kata2 sambutannja menja 
takan antara lain kegembiraan 
serta kebanggaan hatinja dan 

mengharap segera selesainja pe- 
|kerdjaan raksasa itu. 

Gedung tsb telah mulai diker- 
djakan oleh Djawatan Pelajaran 
Pusat 6 bulan jang lalu diatas 
tanah selebar 3 ha. Ketjuali akan 
terdapat asrama, tempat seko- 
lah dan keperluan sehari2 bagi 
150 orang murid, seluruh gedung 
tsb akan diperlengkapi dengan 

listrik dan gas dengan meubilair 
seharga I.k. Rp. 1.000.000.— 

2 — Ant. 

IILATJAP 

Do. MENDUDUKI KA- | 
WUNGANTEN ' 

Untuk beberapa djam 

Baru2 ini sedjumlah kurang 

lebih 500 orang 'gerombolan D.I. 

bersendjata telah masuk kekota 

ketjamatan Kawunganten. Pe- 

gawai2 K.A. dan pegawai2 pe- 

merintah lainnja waktu itu se- 

gera menjelamtatkan diri ke Gan. 
drungmangu dan Djeruklegi. 

Selama 4 djam lebih kereta api2 , 

jang datang dari djurusan barat 

dan timur ditahan di Djeruklegi. 

dan Gandrungamangu. Gerom- 

bolan D.I. tsb. di Kawunganten 

mengadakan perampokan2 ter- 
hadap penduduk. Korban dan 
kerugian penduduk sampai saat 
berita ini ditulis belum diketahui 
“Tentara jang dikirim dari Tji- 

latjap dan sampai di Kawungan- 

ten kira2 djam 14.00 tidak men 
dapat perlawanan karena gerom 

bolan D.I. tsb. telah mengundur- 
n diri kehutan2. — Ant. 

KLATEN 
PANITIA IvTER DJAWAT- 

AN KABUPATEN 
4 Atas ini siatif Bupati jang di- 

setudjui - sepenuhnja baik oleh 

segenap Kepala2 Djawatan mau- 

pun oleh D.P.D., maka belum 

lama berselang ini, telah dapat 

dibentuk suatu “paritianja dgn. 

nama Panitija Inter Djawatan. 
Tugas dari Panitia ini ialah: me- 
njempurnakan dan mewudjud- 

|kan koordinasi jg sebaik-baik 
inja jang ada pada Djawatan2, 

penjempurnaan tugas masing2, 
dan melaksanakan urgensi pro- 

|gram sesuai dengan kebutuhan 

daerah pada masa ini. Adapun 
panitia terdiri dari: 

- Bagian kemakmuran jang 

terdiri dari seksi2 produksi, or- 

ganisasi dan perkreditan. Bagian 

kemasjarakatan dengan seksi2 
pendidikan, sosial, kerdja atara 

| Pengurus tsb terdiri dari harian 

dan pleno. Harian dikerdjakan 
oleh Bupati sebagai ketua de- 
ngan Sdr. Tjokrodipradjo se- 

bagai penulis dan anggauta DPD 
dan ketua2 seksi sebagai ang- 

gauta. 
Dengan adanja Panitya Inter 

Diawatan ini tidak berarti akan 

mengikat djawatan2 

akan melantjarkan tugas masing 

masing dan diharap segala se- 

suatu akan lebih lantjar semata2 
untuk kepentingan daerah. 

Pelaksanaan dalam lapangan 
penerangan, terutama mengenai 
psycho . politisnja dikerdjakan 
oleh Djapen. — (Kor). : 

IPSI TJABANG KLATEN 
: BERDIRI 

Dengan dikundjungi oleh lebih 
kurang 100 orang undangan dan 
anggauta pada hari Minggu jg 
belum lalu itu, di Klaten telah 
diresmikan berdirinja Ikatan 

HPentjak dan Silat Indonesia jang 
diketuai oleh Saudara Harsojo. 

Setelah pembukaan dan urai- 

an2 tentang maksud dan tudjuan 

perkumnvulan tersebut, dan -se- 

telah peresmian, para pengurus 

mengutjapkan sumpah bersama2 
kurang lebih demikian: 

1. Pentjak dan Silat akan di- 
bawa ke kebudajaan. 

2. Pentjak “dan Silat tidak 
akan dibawa ke Taiga po- 
litik. 

3 Pengurus dan anggota te- 
tap taat kepada Pemerintah 

Selesai penjumpahan lalu di- 
adakan beberapa petundjukan 
diantaranja - demonstrasi tari 

| piring dan Pentjak, 
Perlu diterangkan bahwa wa- 

kil Djawatan Kebudajaan seksi 
Pentjak di Djogja berkenan me- 
njaksikan peresmian tersebut. 

MEN YAAAN jang dimulai pada 
dis 510 pro” horsehir pada djam 
K siang, — (Kor), 

  
bahkan 

  

Ba me SN) operasi , 
ganggu2. kea- | 

ji. terhadap gang 

Oleh Perusahaan Bangun?an | 

“but dengan perantaraan 

  

| ampa bumi Turki: Turis 
je ebadaan Hen 

    TG 

     1 

  

Alat entj atat gempa bumi di 

Peka Ta mentjatat tidak 

kurang dari 70 getaran jang ma. 
sing2 berdiri sendiri, SA 
nja merupakan sontjangan - jang 

hebat sekali. 
Sementar itu dikuatirkan, bhw 

  

   

| setelah alat2 komunikasi didae- | | 

  

rah2 jang terkena bentjana itu 

baik kembali, akan ternjata, bah 
wa djumlah korban akan men- 

ajad! djauh lebih besar, dari pa-. 

da jang telah diketahui seka- 

rang. Menurut penjelidikan, kini 

  

annja dengan daerah2 lainnja. 
Pihak tentara. kini sedang 

berusaha keras untuk mendapat. 
kan kontak dengan desa2 terse- 

pesa- 

wat2 terbang. 
Diterima laporan tidak resmi 

kemarin dulu, 
korban ada sekurangnja 1071 
orang tewas dan lebih dari 2.000 

orang mendapat Juka2, diantara. 
'nja dikota Yenice sadja ada 
998 orang tewas. 
Didaerah Yenice, jang letak- 

nja dekat selat Dardanella, kira. 
kira 12.000 orang penduduk ke- 
hilangan rumah dan menurut 
perkiraan dibawah reruntuhan 

rumah2 dan masdiid2 masih ada 
400 majat lagi. 
Sementara itu tentara Turki 

dikerahkan kedaerah jang .ter- 
timpa malapetaka tadi. 

Scakan - akan malapetaka 
gempa bumi ini belum tjukup 

lagis hudjan jang dingin dan 
saldju memperbesar lagi keseng 

saraan pendiduk, 

Palang merah giat mengirim- 
Ikan truck2 berisi bahan makan- 
an dan tenda bagi kaum pe- 
ngungsi, akan tetapi usaha ini 
helum tjukup lagi, hingga se- 
Gjumlah orang tewas karena Ke- 
dinginan dan terlalu lelah. 

1103 majat diketemukan... 
Berita menjusul mengatakan, 

bahwa djumlah korban gempa 
bumi di Turki Barat kini telah 
menirgkat mendjadi 1103 orang 
jang tewas, setelah regu2 pem- 
beri pertolongan menemukan 
majat2 lagi dibawah reruntuhan 

desa2 ditepj selat Taaauna 
— UP 

  

SOVJET PERLENGKAPI 
POLISI DJERMAN TIMUR 

Harian Berlin Barat ,,Tele- 
graf" mewartakan, bahwa po- 
isi Djerman Timur oleh pihak 
Sovjet diperlengkapi dengan | 
200 buzh tank Sovjet ,,T-43” 

Harian tersebut mengatakan 
bahwa tank2 tadi telah diserah- 

tu djenderal S.M. Shtmenko, be 
kas kepala staf tentara Sovjet, 
mengundjungi daerah pendudu- 
kan Sovjet dj Djerman. Dikata- 
kan djuga bahwa Shtmenko te- 
lah mendjandjikan akan mem- 
perlengkapi polisi Djerman Ti- 
mur dengan 230 putjuk meriam 

anti-tank, — UP. 

KALANGAN INGGRIS 
,ASAK HERAN" 

Terhadap nota djawaban 
Chuikov 

  

Kalangan “resmi Inggeris di 

“London menjatakan, bahwa me- 

reka merasa ,,agak heran” ter- 
hadap nota djawaban dari ketua 

komisi pengawasan Sovjet di 
Djerman, Djenderal Chuikov. 
“ Dalam nota djawaban tadi, 
Chuikov mengusulkan supaja di- 
adakan konperensi antara pihak 

Sovjet dan pihak Inggeris, sete- 

kira2 ada 20 desa didaerah ben- 

tjana itu jang terputus hubung- | 

at diketemukan 
. Ikatustan harta djutaan dollar 

Me #jatatan pihak resmi, gelombang? gempa bumi jg 
saga turut menjerang daerah Turki Barat, telah minta 

kor! orang tewas dan 1.088 orang Juka-luka 
Menurut Tanba tak resmi, djumlah jang tewas ada 800 orang. 

  T 

  

SI RAMBUT ME: 
RAH'" UNTUK 

FAROUK 
Marie Gabrielle Wegge, 

seorang wanita bangsa Bel- 
gia jang berusia 32 tahun, 

mendapat panggilan dari be- 
kas radja Mesir, Farouk, jg. 
kini tinggal di Roma, 

Marie “telah berangkat 
dengan pesawat terbang da- 

ri Brussel menudju Roma. 
Marie berambut warna me- 

rah, rupanja boleh”. Se- 

gera sesudah menerima su- 

rat panggilan dari Farouk 

tadi, ia dengan tergopoh2 

##F#-F-... asma Pan AA Ah 2 . P 

Inggeris hadapi krisis 
.. Dj Timur Tengah. 

Krisis di Timur Tengah jang 
kiny sedang dihadapi Inggris 
itu, telah bertambah mendjadi- 
djadi, setelah P.M. Iran Mossa- 
degh menolak usul2 Inggris jg 
paling baru mengenai masalah 
minjak. Demikianlah tulis war- 
tawan UP Thaler dari London. 
Dengan demikian, maka pe- 

rundingan Inggris — Iran me- 
ngenai soal minjak telah gagal, 
perundingan ' Inggeris — Mesir 

rusan Suez menghadapi djalan 
buntu, dan masih ada satu soal 
lagi, jaitu masalah perbatasan 
antara Saud: Arabia dan Oman 
(Suatu daerah kesultanan di 
pantai Teluk Iran jang | dilin- 
dungi” Inggris). 

Hari Dj ini perdana men 
nengadakan pem 

ndjang-lebar dgn 

tentang penolakan 

   
   

   
kabin 5 
Iran tadi, 
Tentang masalah Suez, dapat 

dikemukakan lagi disini, bahwa 
P. M. Naguib ketika malam 
Djum'at jang lalu telah mengu- 
langi lagi tuntutannja, supaja 
pasukan2 Inggris segera dan 
dengan tiada bersjarat ditarik 
kembali dari. daerah Terusan 
Susa, — UP. 

£ 

mengenai masalah daerah Te- | 

Sup 

  

$ export anna di 
Polandia Rp. 2.200.0C 
Importir nasional 

ERUNDINGAN dagang 
Polandia tlh dimulai diged 

Bagian Penerangan 

Perekonomian, dengan disertai 

Delegasi Polandia diketuai 
oleh Jerzy Jurkiewicz, direktur 

Bagian Perdagangan Kemente- 

rian Luar Negeri Polandia, serta ) 

anggota2 lainnja B.Polak, w eisz, 

Wosczek dan Nj. K. Gopecka. 

Maksud chusus dari perunding 

an dagang ini ialah membaharui 

perdjandjian dagang Indonesia -   Polandia lama jang telah di- 
tanda - tangani di Warschau pa- 

da 15 Djuni 1951 oleh Mr, As- 

bahwa djumlah | mengepak kopernja, berang. 

kat tunggang-langgang ke- 

stasion. 
Ajahnja, direktur dari se- 

buah pabrik tepung dekat 

Antwerpen, tidak setudju 
akan keberangkatan 'anak- 
nja itu, tetapi ibunja entu- 
sias mengenai ,kemungki. 
nan adanja hubungan antara 
anaknja dengan Farouk. UP     
  

  
terbang 'Inggeris oleh pesawat? 
Sovjet. 
Kalangan, Inggeris tadi menja- 

takan, bahwa pemerintah Sovjet 
sbiasanja tidak bersikap suka 

berdamai seperti sekarang ini” 

dan mereka terutama memper- 

hatikan bahwa pembesar2 Sovjet 

menjatakan penjesalan mereka, 
bahwa dalam insiden tsb. tadi 
beberapa anggota angkatan uda. 
ra Inggeris telah tewas. AFP. 

PERANTJIS TAK MAU LE- 
TAKKAN SENDJATA 

Di Indo China. 

    P.M. Perantjis Rene Mayer, 
menjatakan, bahwa Perantjis ti- 
dak bermaksud meletakkan sen- 
djata di Indo China, karena Pe- 

rantjis insjaf sepenuhnja akan 
kewadjiban jang sedang dipikul- 
nja untuk mempertahankan se- 
luruh Asia Tenggara. 

Mayer jang 'berbitjara dalam 
perdjamuan Himpunan Amerika 
d: Paris mengutarakan politik 
pemerintahnya terhadap soal 
jang akan diadjukan oleh- 

nja nanti dalam perunding- 
'an2 jang akan datang dengan 
pembesar? Amerika Wastang 

tono dan M.A.D, Mangiang dari 
memperdelam. pengetahuannia 
Ekonomj Pertanian. — (IPPHOS). 

  
Telah berangkat Ike Australia, Sidney, Sdr. Poernomo, Sumar- 

Kementerian Pertanian @ntuk 

mengenai Food Technology dc 

  . 

Perdjandjian Paris dan Bonn 
Diratifisir Parlemen Djerman Barat 

- ERSAMA2 dengan diratifisirvja perdjandjian Paris, telah 
diratifisir djuga perdjandjian Bonn oleh Parlemen Djerman 

Barat dengan suara 226 setudju dan 164 suara menolaknja. 
»Perdjandjian Kontrak” tersebut akan mengembalikan ke- 

daulatan pemerintah federal Djerman Barat ketjuali beberapa 
hak jang tetap tinggal ditangan Sekutu, dan akan mengganti 
semua. persetudjuan?2 hasil perundingan antara pemerintah Djer 

kan dalam bulan jang Jah, wak- IS 

FILIPINA MINTA PEMBU. 

ton. AKP. Pa -     

“ ATAN AMUNISI 
Pemerintah Amerika Serikat 

telah mengusulkan supaja pem- 
buatan perlengkapan2 dan per- 
bekalan2 bagi pasukan2 Ameri- 
ka Serikat dilakukan oleh pe- 
merintah Filipina seperti hal- 
nja dengan Djepang, jang Kini 

menghasilkan barang2 jang di- 
butuhkan oleh komando PBB di 
Korea, 

Soal ini telah  dibitjarakan 
oleh kepala bagian logistik dari" 
angkatan perang Filipina, koto- 
nel Rigoberto Atienza, dan kepa- 
la missi keamanan “ bersama 

Amerika Serikat di Manilla, Dr. 
Roland Renne. 

Djika usul ini terlaksana, ma- 
ka pemerintah Filipina akan 

Semua amandemen? 'jang di- 
neraka oleh partai oposisi telah 
ditolak. 

Selandjutnja Parlemen Djer- 
man Barat minta supaja Djer- 
man Barat diperkenankan ikut 

dalam ,,Perdjandjian Atlantik 

Utara”, 
Dalam komentarnja mengenai 

disetudjuinja perdjandjian Ma- 
sjarakat Pertahanan Eropa oleh 
.Bundestag”  Djerman Barat, 
harian ,,The Times” jang terbit 
di London antara lain menjata- 
kan dalam siarannja, bahwa dgn 
itu Djerrman Barat mungkin te- 
lah berhasil mengambil keputus. 
an politiknja, akan tetapi itu 

an oleh pihak Djerman ini akan 
merupakan penjelesaian bagi 

1 ter sebut, j 

|   

   

belum berarti, bahwa pengesjah-1 

man Barat dan pemerintah pendudukan. 

“Dikatakan “bahwa mereka jg" 
dalam persatuan ini melihat Ke- 
selamatan dan kemerdekaan 
Eropa, harus mentjapai segala 
sesuatu jang dikehendaki itu de- 

ngan djalan referendum. 
Sekarang setelah parlemen 

perdjandjian2 itu, tibalah waktu 

nja bagi Perantjis untuk menge- 
mukakan pendiriannja dengan 
egas. Deimikian ,,Franc Tireur” 

Satu penghalang diatasi. 
Menurut berita dari Roma, ka. 

langan politik diibu kota Italia 
itu pada umumnja menjambut 
dengan gembira keputusan ,,Bun 
destag” tersebut dengan menja- 

takan, bahwa setidak - tidaknja 
satu penghalang, jang merin- 

tangi perdjalanan kearah perta- 
hanan Eropa telah dapat diatasi. 

AFP: 

Djerman Barat meratifikasikan j 

mendapat banjak keuntungan, 

karena dengan itu dollar akan 

mengalir ke Filipina. Kabarnja 

jang akan “diserahkan kepada   lah beberapa waktu j.L, ini ter- 

djadi serangan terhadap pesawat 
Filipina ini antara lain djuga 

pembuatan amunisi, AFP. 

  

Sesudah kedapatan batang2 
dinamit. tadi, jaitu . terpendam 

dihalaman rumah 
didiamji oleh "pemimpin besar 
pasukan2 Iluk, Luis Taruc, ma-   
ka agen2 rahasia polisi dan ten- 
tara Filipina memperbesar ke- 
giatan mereka dan mereka men- 

tjari - tjari 15 regu Huk jang ka. 
barnja diperintahkan : memasuki 
kota Manila untuk menghantjur 

kan bagian2 kota Manila, pada 
hari ulang tahun pembentukan 
gerakan Huk, jaitu tanggal 29 

Maret. 
Dikabarkan bahwa Taruc pada 

saat ini ada di Manila .dan se- 
tjara pribadi akan memimpin 
dan mengkoordinasi kegiatan 
regu2 penghantjur tadi. 

Diketemukannja simpanan 
dinamit tadi adalah hasil dari 
pada pengintaian jang teliti, $e- 
sudah ketika permulaan minggu 

ini tertangkap 5 orang jang di- 
sangka adalah anggota2 Huk. 

Dalam pada itu kalangan2 jg 
dapat mengetahui menerangkan, 
bahwa pergolakan jang mungkin 
akan berkobar di Manila ini sa- 
ngat. menarik perhatian, karena 
hal ini terdjadi sesudah 3 ming- 
gu jang lalu menterj pertahanan 
Ramon Magsaysay meletakkan 
djabatannjas kalangan tadi me- 
ngemukakan, bahwa baik dida- 
lam maupun diluar negeri Mag- 

saysay terkenal sebagai orang 
jang berhasil mematalikan tti- 
Ia 17 punggung perlawanan 

Huk, — AFP, 

  
HUK GIAT LAGI? 

Akan punja pengaruh 

  

Menteri 

Hanoi 

Harian 1 ,New York 

Times' at, bahwa ke- 2 . . 

putusan ,,Bundestag” itu akan Duuia sana sini 

mempunjai pengariu besar ter- Xx Jaegues Gavini, 

hadap nasib Eiropa dikemudian Negara urusan Angkatan Laut 

anna Ti Perantjis, telah tiba di 

Ditegaskannja, bahwa keputu- 

san terachir kini terletak pada 

Perantjis, 

Tentara Eropa 

dalam pada, 
untuk mengesjahkannja, ketju- 

penjusun rentjana mur  Djauh, 

tersebut, jang 
itu masih -ragu2 

tambahan- 

darj Saigon, bersama-sama ko- 
mandan A.L. Perantjis dj Ti- 

laksaman Aboy- 

neau, untuk periksa" kesatuan2 
A.L. Perantjis jang sedang ber 
operasi di delta Sungai Merah. 

k Nariman Sadek, isteri Fa- 12.500 Dinamit dipinggir Manila 
IPINGGIR kota Manila telah diketemukan 
simpanan jang mengandung dinamit sebanjak 12.500 batang, 

hal ini menimbulkan kegelisahan, bahwa kaum Huk akan giat 

suatu tempat 

ali djika protokol2 
nja, jang akan memungkinkan- 

nja untuk menjesuaikan kewa- 

djiban2nja terhadap Uni Peran- 
tjis dengan kewadjiban2nja ter- 

rouk, teiah membatalkan keke- 
rangkatannja ke Mesir. Ia kini 
tetap tinggal di Swiss. 

x£ Mark Clark, panglima ter- 
kembali, sesudah sekian lamanja ,,beristirahat”, 

jang dahulu ! 

  

| EISENHOWER TIDAK SE- 
TUDJUI 

Akan pengangkatan Bohlen 
Senator Amerika Serikat Pat 

Mc Carran, dari Partai Demo- 

krat, mengumumkan dalam se- 
nat, bahwa Presiden Eisenhower 

tidak mau mengizinkan pengang   katan Charles Bohlen sbg. du- 

vjet Uni. UP. 

KING O 
7#15 DOLGH K/L. Dor 
FORA STARTER 
VOL HAVEN 'T SEEN. 
THE LAST OF 

re 
, 

— Uang m i Tjukup 1 
MMO 2 ian   
Alduwh abu dia, polisinjal 

hadap Masjarakat Pertahanan 
Eropa, disetudjui oleh pihak2 jg 
lain. 

Harian kiri Perantjis ,,Franc 

Tireur? merasa 
orang ingin membentuk 
tentara untuk persatuan Eropa, 

sedangkan persatuan-Eropa-nja 
sendiri belum terbentuk. Hal ini 
disamakannja dengan memberi- 
kan suatu alat kepada 

tabesar Amerika Serikat di So- | persatuan jang masih ,,ada da- 
lam kandungan”. 

  

  

    
  

| akan lihat saja lagi, Dean! 

  

,»Eranc Tireur” heran. 

  

heran, bahwa 
suatu 

ninggal dunia 
suatu   rumah sakit dj Taipeh, 

kena sergatan matahari bebera 

pa hari jang lalu, 

tinggi pasukan2 PBB di Korea, 

telah mengundjungi 
ditempat kediamannja di Dalat. 

xk Adlai Stevenson, bekas tja- 
lon partai Demokrat dalam pe- 
milihan2 Presiden A.S., telah ti- 
ba di Taipeh dari Tokio dalam 
perdjalanannja keliling dunia. 

x Djenderal Li Mi, komandan 
pasukan2 gerilja Kuomintang 
dipropinsi Yunnan, 

Bao Dai, 

telah me- 
didalam sebuah 

sesudah 

    

kurang pengertian 

tentang pasar Polandia 
antara Jaga Indonesia dan 
ung De Jayasche Bank Djakarta, 

Delegasi Indonesia dikepalai oleh Umarjadi Njotowijono, kepala 

Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

1.6 orang wakil dari djawatan2 

H.E.L.N., Import dan Export dari Kementerian Perekonomian, 

serta dari Kementerian? Keuangan dan Luar Negeri dan wakil? 

Javasehe Bank dar Bank Negz:ra, 

| maun untuk Indonesia dan sete- 
lah liwat 1 tahun dalam bulan 

Lpjuli jang lalu diperpandjang 
i hingga achir 1952. 
i Dalam pidato sambutannja, 
Umarjadi antara lain mengemu- 
kakan penjesalan pihak Indone- 
sia bahwa selama perdjandjian 
dagang lama volume perdagang- 

an tidak dapat direalisir seperti 
diharapkan semula. Dalam per- 
djandjian tersebut ditetapkan 
bahwa export Indonesia akan 
meliputi Rp. 12.000.000 (nilai 
St Rp. 3.80). - Kesudahan 
pada achir 1952 menundjukkan 
bahwa dari volume export Indo- 

nesia hanja direal'sir 305 (Rp. 
3.800.000), dan importnja “dari 
Polandia hanja Lk. 1275 (Rp. 

1.600.000). 
Kesudahan jang mengetjewa- 

kan ini, demikian Umarjadi, di 
sebabkan antara lain karena ku- 
rang pengetahuan kaum jmpor- 
tir Indonesia mengenai “pasar 
Polandia sehingga menghambat 
perkembangan dagang antara 

kedua negeri itu. 
Sjarat2 jang dapat mMmemper 

baiki keadaan serupa itu, demi- 
kian saran Umarjadi, ialah hen- 

daknja Polandia menempatkan 
seorang atase perdagangan di 
Indonesia atau mengirim suatu 
delegasi dagang untuk mempe- 

ladjari keadaan pasar Indonesia. 
Ada suatu hal jang sekiranja 

menguntungkan kepentingan 

dagang kedua belah pihak pula, 
bila dipertimbangkan hubungan 
dagang berdasarkan sistim mul- 
tilateral, Demikian Umarjadi. 

Jerzy Jurkiewicz atas nama 
delegasi Polandia dalam upa- 
tjara terimakasihnja menjata- 
kan, bahwa ia serta anggota2 
delegasinja akan berdaja-upaja 
mentjari djalan kearah keadaan 
hubungan jang lebih sehat. dari 

pada jang sudah. Demikian 
Jurkiewicz. 

Soal pelunasan surplus 
export Indonesia. 

Surplus export bagi pihak In- 
donesia dalam perhubungan da- 
gang dengan Polandia sebesar 

Rp. 2.200.000,— suatu hal jang 
tidak disangka sewaktu penetap- 
an volume dagang pada perdjan- 
djian pertama — menurut ke- 
terangan jang didapat dari sum- 
ber. jang “mengetahui, bagi 
'Polandia-menimbulkar-persoalan 
bagaimana tjara melunasi hu- 
tangnja kepada Indonesia itu. 
Dasar kesulitan terletak pada 
soal mata - uang Polandia jang 
sebagai suatu negara Eropah 

' Timur tidak mempunjai hubu- 
ngan perhitungan keuangan 

| dengan negara? Eropa Barat jg 
“berserikat dalam European 
Payment Union” (EPU). Bagi 

Polandia perhitungan atas dasar 
pound sterling tidak mudah pula 
dilakukan. 

Menurut sumber tadi, keputu- 
san memperpandjang perdjandji- 
an dagang jang diharapkan itu, 
sedikit banjak akan tergantung 
dari pada pemetjahan soal pe- 
lunasan Polandia atas surplus 
export Indonesia terlebih dahulu. 
— Ant. 

MODAL ASING BENAR2 
DIBUTUHKAN 
Untuk mentjapai keadaan 
ekonomi jang seimbang. 

Dalam pengumumannja peme. 
rintah Indonesia mengenai pe- 

nanaman modal asing, jang di- 
susun oleh menteri2 keuangan, 
perekonomian dan perhubungan 
dinjatakan sikap Indonesia thd. 
modal asing. Dinjatakan, baih- 
wa untuk memperbaiki "tingkat 

kehidupan masjarakat dan un- 
tuk mentjapai keadaan ekonomi 
jang seimbang. Indonesia me- 
merlukan. modal. Kini kabinet se 

dang mempertimbangkan sebu- 
ah keterangan azas tentang 
penanaman modal asing, jang 
disertai oleh sebuah daftar dje- 
nis perusahaan industri dimana 
modal asing baru dapat diusaha. 
kan. Dalam keterangan azas di- 

| muat soal2 penjelenggaraan pe- 
nanaman. dan Sjirat2 serta fa- 
siliteit2, sedangkan dalam daf- 
tar djenis industri dikemukakan 
21 matjim perusahaan, dari pe- 
rusahaan makanan dan minum- 

1 sampai perusahaan2 berat. — 

  

  

  

    

ME OM TAK oL MERE KOKE TERI TI Fa 
TAROUGH TMS FKENCH WINDOKL.I SAW 
Kenakan SMKOLETTE MEHASA SUN 

c 18 Nh 253 

| ag “ seneA 
  

  

          

— Mari tekas, Larous. Kita terus masuk 
dri djendela tni, sadja 0. 0. Saja, 
Sudah. lihay bajangannja Hat Cheer. 

dia membawa Wistol ! 

    

. MERE 720, 

Near ape See TA 

  

Teeuamoa (175 En CAR 
LATE, KING) GA HER 2 LINE TT POR HIS CET. 

  

  

— Kila Pakam King? Tihat! 
- Dengarkan tut Suara mobil! Itu mobil 
keita! Hatcher hendak melarikan diri! 

    

  

     

   

  

    

    

    

    

   

    

 



   
   
   

    

    

     

   

   
   

   

     

LD Pada hari Rebo Pay ta 
. & April 1950 "Andi A 

orang Enit ia menjerbu C.P.M 
di Makassar Wan bumuh2 orang. 
Peristiwa itu dinamakannja op: 
rasi REBO PAGI. Tea 

Ten nana Den 

   
- 

   u pada hari Rebo Pagi. 
— Ketika Berabe masih ketjil se 

ring dikasih tahu: Kalau orang Jahirnja hari Rebo (misalnja), 
dan matirja hari Rebo djuga, 

pn 

— Andi Azis menamakan pasu- 
kannja VRIJE strijders alias 

| pedjudng merdeka. Ketika ia 
atas panggilan menteri perta- 
“hanan pengi ke Djakarta, ka- 
barnja ia minta VRIJgeleide 

.dlias kemerdekaan berlalu. 

-Tapi melihat akan perbuatam- 
nja, tidak (pantas pasukannja di 
namakan VRIJE strijders. Ma- 

« lah seharusnja dinjatakah vogel 
VRIJ verklaarden jang boleh 

"der ada hukumannja. 
. kata2 Jam, barang siapa tembak 
| Andi Azis serta teman-temannja 
“ibarat surat boleh dinamakan 
VRIJ van port alias bebas dari 

- bea. Sebab kedudukannja sama 
dengan Surat dinas, jg betul2 su 
rat dimas (dan bukan kepada 
permiti tapi diberi tjap : Surat 
Dinas. Bebas Dari Bea). 

    
  

IKATAN PEGAWAI BER- 
"SEPEDA MOTOR 

TE U D. LJ. berdiri. 
Kemarin tanggal 20-3 bertem 

pat diruangan Djawatan Perbu- 
ruhan Malioboro 18 Jogjakarta 
telah diadakan pertemuan anta- 
ra Pegawai Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta jang baru2 

ini menerima pembagian sepe- 
da-motor sebanjak 15 orang. . 

Jang mendjadi pembitjaraan 

didalam pertemuan tersebut ia- 

lah uang tundjangan kendaraan 
tetap, assurantie, g djaian 
tetap, uang pembelian sepeda- 
motor, pembentukan ikatan pe- 
gawai jang bersepeda: motor, 
"pemusatan usaha, monteur dsi- 
nja. : / 
“Putusan? jang diambil mem- 

i 

  

i 

— wai Bersepeda Motor Daerah is 
3g timewa Jogjakarta, P3 ketu- 

anja sir. Prodjowirojo, sekreta- 
“ris Prodjowidjono, bendahari 

Dirdjowalgito. 
Azas tudjuan ikatan tersebut 

ialah: mempererat tali persau- 
daraan antara para pegawai 
bersepeda motor, dalam lingku- 
ngan Pemerintahan Daerah, me 
njentralisasi pengetahuan ten- 
tang sepeda motor. Selandjut- 
nja menetapkan sdr. S. Karno 
Tjemorodjadjar 64 sebagai pem- 

bimbing para anggauta ikatan 
tersebut, dan satu-satunja mon- 
teur jang diminta melajanj kebu 

TOKO BARU 
“IBARANG BARU 
'HARGA BARU 

— Sedia —| 
“Segala matjam tex-|' 

tiel unfuk tuan? dan f 
mionfaP ani ek 

241-3. 

LANGGANAN BARU 
Mulai tanggal 24 Maret 1953 ,,Kedaulatan Rakjat” 
menerima langganan baru. 

- Pembajaran diperhitungkan 
Dengan begitu sampai tanggal 31 Maret 1953 ini 
pengiriman ,,K.R.” dilakukan dengan pertjuma. 

  
....orc.mc.x 

: ditembak oleh siapa sadja son- | 
Dengan | 

   

    

   2 ikatan $ 
Ikatan tersebut buat semen- 

    

|tara waktu diberj nama Ikatan 
| Pegawai Bersepeda “Motor Dae- | 

karta dan di | rah Istimewa Jogja 
| singkat Tentang Hepota Motor | 
Daerah Istimev Jogjakarta. 

| SEKITAR KEAMANAN 
DAN SUNTIKAN MAJAT 

DIBITFJARAKAN 
Hari Sabtu jang lalu dibang- 

sal Kepatihan Jogjakarta telah 
am | diadakan pertemuan pamong 

akan di- | pradja daerah, pihak polisi dan 
ja- militer 'serta beberapa djawatan 

. Pertemuan jang bersifat dinas 
antara lain djawatan Kesehatan 
'itu terutama - membitjarakan 
soal keamanan dewasa ini dan 
| memetjahkan kesulitan2 karena 
sering terdjadi adanja keluarga2 
dari orang jg meninggalkan ke-, 
beratan keluarganja diperiksa 
oleh Djawatan Kesehatan. 

PANITIA HARI KARTINI 
— ADAKAN SAJEM- 

—. BARA 
Utk meriahkan har, KARTI- 

NI jang akan datang Panitya di 
Jogja mengadakan sajembara 
karang-mengarang untuk umum 
jang 'bertempat tinggal didae- 
rah Istimewa Jogjakarta. 

Bagi mereka jang berumur 17 
tahun keatas dengan kepala : 

»TJITA - TJITAKU 
SEBAGAI WANITA”, 

»WANITA DALAM 
MASJARAKAT". 

, Bagi jang berumur 17 tahun 
kebawah dengan kepala : 

.DJASA IBU" 
Karangan itu paling sedikit 2 

halaman tertulis atau 15 folio 
diketik dan harus sampa: dita- 
ngan Panitya selambat-lambat- 
nja 10 April. Alamat Kadipaten 
Lor 6. : 
Keputusan juri tidak diada- 

kan tanja djawab atau surat- 
menjurat. 

PERBEPBSI TJABANG KO- 
TA JOGSJAKARTA 

BERDIRI 
Bertempat digedung pertemu- 

an Lu Pa Kong Dagen 44 Jo- 
gjakarta, kemaren tanggal 22-3 
djam 09:30 berlangsung konpe- 
rensi pembentukan Perbepbsi 
Tjabang Kota Jogjakarta 

hadliri oleh segenap  rantjing” 
Perbepbsi (Persatuan Bekas Pe 

djuang Bersendiata Seluruh In- 

dones'a) kota jang achirnja te- 
lah berhatsil bentuk Tjabang de 
ngan susunan Sbb: Sekretaris 
Umum I dan II sdr2. Mudjio 
dan Sukirman.. Sekr. Adminis-   

bentuk pengurus Ikatan Pega- 

| trasj I, II sdr2. Untung dan Su- 
seno, Sekr. Organisasi I, II sdr2. 

| Hendrosugito A. Katiman, Sekr. 
PendidikanKebudajaan I,- H 
sir2 Rachmat dan Sdr. Saroni, 
Sekr. Keuangan I, HI sir.2 Te- 
guh dan sdr Hury, Sekr. Sosial, 
Ekonomi I II sdr2. Supisardjio 
dan Ismani. 

TAHUN KE:7. 
Saptu malam digedung Negara 

Jogja telah dilangsungkan peri- 

ngatan hari ulang tahun ke:7 

S:B.K.A. jang diselenggarakan 

Hadir pada malam selan angga- 

uta serikat Buruh itu djuga wa- 

kil2 serikat2 'buruh, massa or-   
3 gunting $ 

ganisasi dan Wakil2 instansi: res 
mi. F Btn 

Selesai uraian riwajat / sedja- 

— rah perdjuangan S.B.K.A. kemu- 
dian dalam peringatan tadi di-: 

achiri dengan pertundjukan ta- 

ri2an Djawa (petilan). 

. 

Radio 
SENIN 23 MARET 1953. 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122.4 m. 
12.30 Hidangan siang oleh Or- 

kes studio Surabaja. 
13.45 Benjamino Gigli meraju. 
14.00 Suara riang diwaktu si- 

ang. — 
17.00 Dongergan Pak Pal. 
17.15 Krontjong sore oleh O.K. 

Puspa Kentjana. 
18.00 Ruangan Djapen Kotapra 

dja. 3 
18.30 Peladjaran njanji kanak2. 
19.15 Tindjauan Luar Negeri. 
19.40 Piano Duet dan tunggal: 

1. Secaramorche, suita un- 
tuk 2 piano (Milhaud). 

2. Andante dan rondo da- 
ri Sonata tingkat C 
terts besar (Mozart). 

20.15 Suasana malam. 
20.30 Saju meraju oleh Suara 

. Putra. 
21.30 Ketoprak Mataram. 

  

mulai 1 April 1953. 
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Mulai tanggal 24 Maret 1953 harap saja ditjatat men- 
djadi langganan ,,K.R.”, 
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Permintaan mendjadi langganan 

—. Jth: Adm. Harian ,,K.R. 
Kepada 

Tugu 42 — Jogja. 
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Tanda tangan 

Wonetasennunanennananaannana 

| 

Konperensi tersebut telah di- 

oleh S.B.K.A. Tjabang Jogja.: 

  

SBKA PERINGATI ULANG | 

| rut angka2 

— utk memberanta 

diangkut setjara berbondong 
didjual. Kaju? tersebut ada 
Salatiga, Klaten dsb.: 

Menuruy keterangan itu, me- 
ningkatnja pentjurian kaju ter- 

| sebur terutama sesudah dibunuh 
nja asisten wedang Kemusu 
oleh gerombolan  grajak pada 
tanggal 20/21 Januari jg lalu. 

Pentjurian kaju jang dahulunja 
hanja dilakukan oleh gerombo- 
lan darj 10 hingga 20 orang, se- 
sudah itu dilakukan-setjara be- 
sar2an oleh ratusan orang ber- 
sama-sama. Menurut tanda2, 
pentjurian kaju setjara 'besar2- 
an itu diorganiseer oleh gerom- 
bolan grajak dari MMK (Mera- 
pi Merbabu Kompleks). 

Sesudah diadakannja Operasi 

Tritunggal . sedjak tanggal 20 
Pebruari jang lalu oleh pihak 
militer telah dibentuk suatu pa- 
sukan Chusus untuk memberan- 
tas pentjurian kaju tersebut. 

Dengan dibentuknja pasukan 
jang chusus untuk memberan- 
tas pentjurian kaju itu, maka 
pentjurian2 kaju ini telah ba- 
njak berkurang. Tetapi semen- 
tara itu pengawasan masih te- 

rus dilakukan. 

Perubahan siasat gerom- 

bolan MMK. . ' 
Menurut statistiek kriminali- 

teit didaerah Bojolali selama ta- 
hun 1951 dan 1952, nampik ada 
nja suatu perubahan siasat jang 
dilakukan oieh  gerombolan2 
grajak didaerah MMK. 

Djika dalam tahun 1951 ak- 
tiviteik mereka, mereka tudju- 

kan terutama untuk perampo- 
kan dan penggedoran, maka da- 
lam tahun 1952 jang lalu akti- 
Viteit itu leb'h2 ditudjukan ke- 

pada pembunuhan, pentjulikan, 

pembakaran rumah dan penga- 

niajaan. | 
Dengan angka2 dapat dinja- 

takan, bahwa dalam tshun 1951 
telah terdjadi 4.674 kal: peng- 

gedoran, 5.678 ekor lembu hi- 
lang, 19 pembunuhan, £ pentju- 
Ikan dan tidak ada dilakukan 
pembakaran rumah serta penga- 
niajaan berat, sedang dalam ta- 
hun 1952 telah terdjadi 952 kali 
perampokan 567 ekor iembu hi- 
lang, 43 pembunuhan, 9 pentju- 
likan, 4 penganiajaan berat, dan 
175 pembakaran rumah. 

Njata bahwa aktivitet gerom. 
bolan2 grajak dalam tahun 1952 

jang lalu terutama ditudjukan 
kepada mematahkan moreel rak 
jat dengan perbuatan2 terror- 
nja itu. Tn 

Akan tetapi apa sebenarnja 
jang mendjadi background dari 
perubahan siasat in', pihak jang 
berwadjib tidak bersedia mem- 
beri keterangan. , 

Angka? kriminaliteit 
pada awal 1953. 

Pada awal tahun 1953 ini kri- 
m'naliteit -didaerah  Bojolali 
nampak agak berkurang. Menu- 

2 jang ada pada pi- 
hak jang berwadjib, dalam bu- 
lan Djanuari jang ialu telah ter- 
djadi 4 pembunuhan, 1 pentjuli- 
kan, 11 perampokan, 2 penga- 

niajaan berat dan 3 pembakaran 
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ARI pihak jang berwadjib diperoleh keterangan, bahwa 
achir2 ini didaerah hutan Telawah (ialah daerah Kemusu 

. dan Djuwangi) termasuk wilajah kabupaten 
' pentjurian kaju setjara besar?an dan ,,goorganiseerd”. Menurut 
“taksiran selama bulan Djanuari dan Pebruari jang lalu tiap ha- 
rinja tak kurang dari 1.000 batang kaju djati jang ditjuri dan 

-bondong ketempat? lain untuk | 
ig dibawa kedaerah Magelang,, 

jj kas pedjuang bersendjata jang 

“ Perampokan berkurang, pen- | 
tjurian kaju meningkat 

Pihak militer bentuk pasukan chusus 
s pentjurian kaju 

Bojolali terdjadi 

rumah, sedang dalam bulan Pe- 
bruari telah terdjadi 4 pembu- 
inuhan, 8 pentjulikan, 43 peram- 
.pokan, 1 pengantajaan berat dan 
6 pembakaran rumah. RN 

Disamping angka2 itu masih 
“harus ditambah lagi dengan 
115 ekor lembu dan 1 ekor kuda 
jang telah hilang digrajak. 

Sedjak diadakannja Operasi: 
Tritunggal jang dilakukan se- 

djak tanggal 20 Pebruari hing- 
ga tanggal 11 Maret jang lalu 
'hanja terdjadi 16 perampokan 

ringan dan penganiajaan ri- 

kasa 3 3 5 

#KEDAULATAN RAKJAT” 

  

| UMUR 108 TAHUN 
Bangun pagi, bersih- 
kan dan djemur badan, 

Udowinangun, penduduk 
desa Borobudur kawedanan 
Salaman Magelang, kinj te- 
lah mentjapaj umur 106 ta- 
hun, Penglihatan masih te- 
rang, belum mendjadi pelu- 
pa, pendengaran masih ba- 
ik, tapi giginja sudah habis. 
Menurut keterangan, ia da- 
hulu pernah mendjadi kepa- 
la desa dan bekerdja seba- 
gai pesuruh dikantor ketja- 
matan Borobudur, Jang me 
njebabkan umur pandjang 
itu, Udowinangun katanja 

setiap hari bangun djam 
4.30 pagi, lalu membersih- 
'kan badan bersembahjang 
subuh, kemudian minum 
kopi. Antara djam 07.00 
sampai 08.30 pagi mendje- 
murkan diri dibawah sinar 
matahar:. 

Ia mentjangkul masih 
kuat dan hidupnja dipensiun 
oleh anak2nja jang beker- 
dja dikalangan pemerintah 

an. Isterinja sudah mendai- 
hului meninggal dunia. — 

Ant.     ngan. — (Bersambung).     

  

Bekas pedjuan 

sepet 
ENGAN 
Undangan, kemarin Jajasan 

oleh Bersatuan Bekas Pejuang 
Jogjakarta telaw meresmikan 

Sir. Muhadi, Wakil” Ketua 
Persatuan Bekas Pedjuang Ber- 
sendjata menerangkan, bahwa 
usaha Keradjinan Babut itu ada 
lah salah satu darj rentjana pen 

Girian usaha2 iang akan diada- 
kan, sedangkan modalnja hanja 
otak dan tenaga beberapa orang ' 
anggauta organisasi sadja jang 
kemud an dengan menggunakan 

beberapa ribu rupijah dari ke- 
untungan penjelenggaraan Pa- 
sar Maiam bulan Desernber ta-' 
hun jang lalu dapa mewudjud- 

kan perusahaan jang sederhana 
sekali. 
Walaupun demikian, ternjata 

perhat'an dari masjarakat besar 
sekali. NV Pantja Sila memesan 
babut seharga Rp. 39.000,—, se- 
dangkan dari Medan minta diki- 
rim 145 ton tali. Perhatian tali2 

itu banjak sekali karena banjak 
perusahaan2 kapal jang kinj ti- 

dak lagi dapat mendatangkan 
tal:2 kapal darj Maniliag hennep. 
Sementara itu karena modal- 

nja tidak banjak sedangkan te- 
naganja masih terlalu sedikit, 
kursus2 vak perusahaan kera- 

djinan seperti kelapa ini terus 
dadakan dan dalam bulan April 
diharapkan sudah dapat. meng: 
gunakan dengan alat2 pemital 
mesin. 

Sa 

Penapungan perlu banjak 
dasarnja. "3 

Dalam pada itu sdr. Rusdi da. 
ri pengurus Perbepsi menambah 
keterangan2 tentang organisa- 
si Persatuan Bekas Pedjuang 
Bersendjata jang pada pokok- 
nja untuk menapung r:buan be- 

# 

belum memperoleh lapang penz 
hidupannja. Dan bukannja usa: 
ha2 itu untuk menapung sama 
sekali, tidak, melainkan sebagai 
kern daripada usaha2 dit'arikan 
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g dirikan kera- 
djinan babut dan tali 

kelapa 
mendapat perhatian jang tjukup daripada para 

»Berdjuang” jang diusahakan 
Bersendjata Indonesia tjabang 

dibukanja Keradjinan Babut dan 

Tali dari sepet kelapa diMudja-mudju, Jogjakarta setelah diusa. 
hakan berdirinja sedjak tanggal 20 Djanuari jang lalu. 

| terlebih dulu bekas pedjuang jg 
mempunjai ahli2 dalam sesuatu 
vak, Lain2nja lebih dulu harus 
mengikuti kursus2 vak jang me 

reka kehendaki, sehingga djika 
mereka ikut serta mendjalan- 
kan sesuatu usaha benar2 tidak 
akan sia2 tenaganja. 

| Dalam rentjanania Berpebsi 
, “Jogjakarta mengadakan seko. 
Lah2 vak untuk para anggauta- 

| nja, mendirikan perpustakaan 
|asonja, sedangkan untuk modal 

| mendirikan usaha2 diadakan pa 
Sar malam, lotery uang dll. 

Rentjana usaha jang segera 

akan menjsul setelah keradjinan 
babut itu jalah usaha pertam- 
banganz mangaan didaerah Gu- 
nungkidul dan Kulon Progo ser- 
ta mendirikan pemandian seper- 
ti Umbangtirto di Semaki. Usa- 
.ha pertama hanja tunggu idzin 
dari Peruerintah daerah sedang 
jang kedua tentang idZin meng- 
gunakan tanah masih dalam 
pembitjaraan “dengan Kotapra- 
dja Jogjakarta. Menurut rentja- 
na pemandian 'itu luasnja 
1,1 HA. 2 — # 

Dengan usaha2 itu dan mung- 
Kin usaha2 lainnja nanti diha- 
rapkan tudjuan2 dari Perbephsi 
akan dapat tertjapai, demikian 
Rusdi. : 

Kami pengurus dari 

LIEM SIAUW ING, LIEM 

Semarang. 

  

GAN THWAN LOK di Sema 

| golongan. 

   3 

Pakistan setudju 
Mr. Tirtawinata sebagai | 
Duta Besar Indonesia. 

Menurut pengumuman Kemen 

terian Luar Negeri, pemerintah 
Pakistan telah menjatakan per- 
setudjuannja atas pengangkat- 
an Mr. Hoesein Tirtawinata se- 
bagai Duta Besar Republik In- 
donesia untuk Pakistan. 

Sebelum 
Duta Besar untuk Pakistan, Mr. 
Tirtawinata mendjabat Duta 
Republik Indonesia untuk kera- 

djaan Irag. — Ant. 
  

Bangsa Indonesia men- 
derita di Thailand 

Selatan 
(Sambungan hal. 2) 

Indonesia didaerah ini jang 
mempunjai penghidupan jang 

tentu. Mereka ini-bertempat 
tinggal disekitar Banasan dan 
bekerdja ditambang2 timah, jg. 
diusahakan oleh seorang Tiong- 
hoa jang kabarnja adalah war- 
ga-negara Indonesia, Mereka jg. 
bekerdja disini penghidupannja 
agak tenteram, meskipun peng- 
hasilannja tidak mentjukupi, ka. 
rena mereka tidak terlalu diom- 
bang-ambingkan oleh musim, 

Dikota Bangkok penghi- 
dupan penduduk bangsa 
Indonesia lebih baik, “ 

Selain di Thailand Selatan 
penduduk bangsa Indonesia di- 
negeri ini terdapat djuga dikota 
Bangkok, jang. djumlahnja me- 
nurut taksiran ada sedjumlah Ik. 
500 orang. Penghidupan “pendu- 
duk bangsa Indonesia dikota ini 
dibandingkan dengan penghi- 
dupan penduduk bangsa Indone- 
sia jang berada di Thailand Se- 
latan lebih baik. Umumnja me- 
reka mendjadi buruh kasar atau 
mendjadi supir, pelajan kantor 

dan pekerdja dipaberik2 dengan 
penghasilan rata2 500 baht 
bulan “atau jang bekerdja harian 
50 baht sehari, dengan pengha- 
silan mana   orang Indonesia dikota Bangkok 
hidup sebagai tukang muziek. 

Orkes dan lagu? Indonesia sa- 
ngat digemari dikota Bangkok. 
Lagu? Indonesia jang populer di- 

sini antara lain ,,Bengawan So- 
lo”, Tanah Airku jang indah” 
dar ,,Terang Bulan”, Dibar-bar 
orang berdansa djuga dengan la- 
gu? Indonesia, 

Banjak orang Indonesia dine- 
geri ini telah kawin dengan wa- 
nita2 Thai. 

Thailand dapat dibagi dalam tiga 
Golongan pertama- 

demikian ditjeritakan orang- 

longkor dalam tahun 1890 untuk 
dikerdjakan dikebun2, dikraton 
atau membuat djalan2. Sebagian 
dari.pohon2 besar ditepi djalan2 
raja dikota Bangkok sekarang, 
kabarnja adalah hasil pekerdja- 
an mereka. Radja Chulalongkor 
telah dua kali membawa orang2 
Indonesia dari Djawa kemari. 
Mereka itu.bersal dari Kendal 
atau Tegal. Dikatakan, bahwa   

“radja Chulalongkor pernah ber 

    

PENGU 
N. V. Motor Naga Company (M.I.C.) 

an 
Perusahaan Transport Mataram (PETRAM) 

di Jogjakarta 

PIHAK KESATU, 
IOK LIAN, di Jogjakarta dan 
rang, 

diangkat mendjadi | 

se- | 

orang agak tjukup | 
dapat hidup. Sedjumlah ketjil | 

Penduduk bangsa Indonesia di | 

adalah mereka jang dibawa dari | 
Djawa kemari oleh radja Chula- | 

Sepak! bola: 

Kes, Djateng 

Perlu diketahui bahwa oleh ka 
rena lapangannja masih basah 
akibat hudjan, maka lapangan 
sangat litjin, jang menjebabkan 
terdapat beberapa pemain terge- 
lintjir, pula menjebabkan pen- 
djaga gawang sukar memegang 

bola. $ ' . 

Pertandingan hari Achad. 
Kemarin Kes. Makasar berha- 

dapan dengan Kes. Djateng jang 

terdiri dari bond Jogja, Solo dan 

Semarang. 
Pada babak pertama pihak 

kes Makasar telah menundjuk- 

kan permainannja jang berbeda 

dengan jang dilakukan hari Sab- 
tu jang lalu ketika melawan PS- 
IS Semarang. Mungkin dalam 
pertandingan kemarin itu Kes. 
Makasar merasa malu kalau di- 
tjukur lagi, Maka dari itu, se- 

pandjang pertandingan kemarin 
petang itu iphak Makasar sung 
guh2 memeras keringat, jang 

memang berhasil bagus sekali. 

Pada babak pertama Kes. Ma- 
kasar telah mendapat. kemena- 
ngan dengan angka 2-1. Selan- 

djutnja sampai pertandingan 
berachir Kes. Makasar dapat me 
nambah kemenangan dengan sa- 

|tu sehingga stand terachir ada- 
| lah 3-1 untuk. kemenangan Kes. 
| Makasar, — R. Sm. 

  
  

| BULU TANGKIS: 

INH SOLO — TNH 

| JOSJA 5-2 
Kemarin bertempat di Pabrik 

Paku Klitren tlh. dilangungkan 
| pertandingan, bulu tangkis anta- 
|ra P.B. Tsing Nien Hui Jogja de- 
|ngan Tsing Nien Hui Solo de- 
(ngan kesudahan 5 - 2 untuk ke 

| menangan Solo. Adapun hasil2 se 
| lengkapnja sbb : 
| Single putera : 

| Tan King Gwan (Jogja) — Tan 

Hok Sioe (Solo) 15-8, 12-15, 
  

| kundjung dan mengelilingi pulau 
| Djawa, 

Golongan kedua adalah pelari- 
an politik sesudah terdjadi pem- 
berontakan dalam tahun 1926 
dan golongan ketiga adalah be- 
kas romusha, bekas heiho atau 

kbekas pegawai kereta api, jang 
dimasa “perang Pasifik masing2 
diangkut Djepang kemari untuk 
membikin lapangan terbang, utk. 
turut dalam pertahanan Djepang 
dan untuk pembikinan djalan ke. 
reta api dari Bangkok kedaerah 
Birma serta djalan kereta api 
Chompoon ke Ranong. — Ant. 

Kes. Makassar di Semarang 
Dengan P.S.I.S. kalah 2-6, dengan 

menang 3-1 
Aptu petang jang lalu distadion Semarang dilangsungkan 
pertandingan sepakbola antara PSIS 

PSIS Semarang, Pada waktu istirahat stand adalah 2-1 untuk 
PSIS Semarang. Pertandingan berachir dengan kemenangan un- 
tuk dipihak Semarang, ialah dengan angka 2-6. 

Makassar melawan 

14-18, Tan King Gie (Jogja) — 
So Diam Swie (Solo) 5-15, 6-15. 
Single, puteri : 
Liem Giok Kwie (Jogja) — Liem 

Tjiong Nio (Solo) 2-11, 11-8, 
11-1, Tan Jen Jun (Jogja — 
Kwik Tjoei Nio (Solo) 11-8, 3-11, 
7-11, : y 

Double putera : j 
Tan King Gwan/Tang king Gie - 
Tan Hok Sioe/Oei Djing Tjay 
15- 8, 15-8. ti 

Double Puteri : 5 
Liem Giok Kwie/Tan Jen Jun - 
Liem Tjong Nio/Kwik Tjoei Nio 
8-15, 18-16, 7-15. 

Mixed double : 5 
Liem Tjing Boen/Nj. Tan Hik Pa 
(Jogja) - So Diam Soei/Liem 
Giok Ty (Solo) 8-15, 9-15. 

Perlu diketahui, bahwa pertan 
dingan tersebut adalah salah sa- 

tu atjara dari kongres TNH jg. 
akan diadakan Solo pada tgl. 3, 

4, 5 dan 6 April jang akan-da- 
tang. Berhubung dengan sesuatu 
hal pertandingan tersebut diatas 

tidak dianggap sjah, sehingga 

kemungkinan besar sekali kedua 
pihak akan berhadapan lagi pa- 

da kongresnja di Solo itu. 
  

BASE BALL: 

SMAJAII — SMA'BII 
214 —T 

Pada tanggal 22 Maret 1953 
antara djam 8.30 — 10.00 dila- 

pangan Skip telah diadakan per- 

tandingan Base ball antara 

SMA /A II melawan SMA /B II 
Pertandingan berkesudahan 

dengan nilai 14 — 7 untuk 

SMA / A II. 
Kekuatan dari kedua belah 

pihak boleh dikatakan seimbang 

Terutama pitcher dari SMA/AII 
mendapat penghargaan - dari 

pemimpin pertandingan. Sedang- 
kan pitcher SMA/BII tak kalah   djuga pandainja. 

-. 

2 1G 
TYEATRE 

    
Ea Jen LO LO KAOS AIA 

Penghabisan: 

| OKTOBER DI PEKING 
— Fihn RRT terbaru! 

SEGALA UMUR. 

——— Mulai BESOK: 

BOOTS MALONE 
& Wiliam HOLDEN 

ea 
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5 2 Telah lahir : 

PENGUMUMAN. pada tgl. 18-3-58 harj REBO PIHAK KEDUA, 
Kepada chalajak ramai diper- Legi anak saja jang ke VIII: dengan ini memberi tahukan kepada umum (publiek) dan maklumkan dgn. hormat, bahwa Endang Soetanti Jang berkewadjiban, bahwa Saudara LIEM SIAUW ING kini jang berkepentingan dapat g mulai 1 NOVEMBER 1952 telah iri 

Bond Be , elan mengundurkan diri dengan berhubungan dengan Apotheek ondosvepeni, hormat dari kedua N. V. tersebut M.I.C. dan. PETRAM RATHKAMP melalui pesawat Anak dan Ibu selamat. Mulai 1 JANUARI 1952 tjabang (bengkel) N.V. M.IL.C di telepon nomor ' 9 69, Berterima kasih kepada tuan Purwodinatan 43 Semarang, tidak: djadi tjabang lagi dari Jogjakarta, 21 Maret 1953. et Bidan Djururawat N. V. M.LC. lalu berdiri sendiri dibawah lingkungannja Sdr. an pembantu semuanja dari LIEM SIAUW, ING c.s. dan tidak ada hubungan lagi dgn Ha aap Ta Kraamkliniek Pakualaman. N.V. MIC. j : f A Sea Neta SOEGIATMO Jogjakarta, 20 Maret 1953 
Dr. O.L. W. TONN. Dn. V/296 Tegal-Lempujangan 

tai 244-3. Djocja. Pengurus : 
- —w Ma Sa | N. V. Motor Import Coy. 

OA Man no RAS LIEM SIAUW ING c.s. dan N. V. PETRAM. 
TERI MA KA S1 H pihak kedua. pihak kesatu. 245-3. 

Dengan ini, kami utjapkan banjak2 terima kasih kepada 
Bapak2, Saudara2 jang telah ikut berduka-tjita dan mem- 
berikan sumbangan berwudjud tenaga, fikiran atau harta 
benda pada meninggalnja isteri kami : MA SI SEDIA 2 

Nj. SOEPRAPTO H . 
ada tanggal 17 /18 Maret 1953. x Bahasa Djerman I — F, Situmoran 

2 2 : Ek Ih £ Rp.15 Kami sekeluarga, Ta na kb etonn R. s Uu PRA Ep bis x Batjaan Bhs. Djerman IA — F, Situmorang/ k 
Djawatan Kebudajaan Kem. : : Mt H. J. Lammers ,, 12,50 242 - 3, & P.P. dan K. Jogjakarta, Xx Peladj, Bhs. jerman I — B. M. Ichwan Mi Ge 

ES Pan aa xXx Elements de Ia Jlangue — A.L. Van Sam- 
j S ' j francaise beken pn Ne 2D : 1 N 51 p x Etudiez Langue Frangaise — H. A. Malik : Chalidi Taib 750 

- WAJANG ORANG gesti andowo x Dites en Francais I ae Ina "Boeson Ken Bl , - "Ppap? 3 . x Djalan Ringkas ke Bhs. TN Senen malam ambil tjeritera: 2 inggon : Le amranten ora ah 
P 4 : k Kel : Petal Xx English Grammar — Nj. K. Abdul- : an " Kaenna ne AN LK ” c : ru gan 2 x Everyday Britain: — William Came- 
PERHATIAN: “3 : Kn NAN Aatuh JB 

Besok hari REBO sore tgl. 25 Maret 1953, kesebelasan & Business Talks — JL. Van Over- 
NGESTI PANDOWO akan. melawan kesebelasan RAS. beeke / W. H. d 3 Howard/S. Wojo- Penjelenggara : aa k Was tO win ak ».. 6,— “e-1pg 4 PANITYA PON III DAERAH x Improve Your English —L N. Tan 

RR Ao BEA Han | Haru- " $ mani Sudirdjo ji G— 
3 & Practical English Gram- 

Sudah d at ang: : j mar SS SD 2 Suleiman «3 jo 
. . b . d | x English Indonesian Idioms — A. Diapari Na- 

Ramalan Diojo ojo 3 am SUtore Tea #0 Oma 
3 x Sarikata Peribahasa yu- 

R lusi Kita nia Sa Trnam "@upardi | dak 
evo . & Kamus Modern Ingg.-Ind. — Sastraman 5 10,— 

2 xk Sovereign  Vocabulary 
leh: TJANTRIK MATARAM. Harga Rp. 12,50. (Engl. - Ind., Ind. - Engl.) — A. Samah 17,60 . Oleh : 

» Kesatria Vocabulary 
Pesanan lewat pos tambah 107o ongkos kirim, (Ingg. - Ind., Ind. -Ingg.) — Mohd. Nuh... ,, 17,50 

KA T k B k K R. " Tiap pesanan tambah 1099 ongk, kirim, sedikitnja Rp. 2 

ORG, SUKU ae Ne Toko Buku ,,K. R yaa : £ Tugu 42, telp. 901 : Tugu 42, telp. 901 
— Jogjakarta — | 5 Jogjakarta. 
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MAA STT 

Buku “BEKAL 
Djawa - Barat, 

Isinja antara lain: a, hakekat 
b. sendi2 mengadjar dan bela 

tambah ongkos kirim 104. 

lakukan dalam waktu jan 
nan-pesanan sebelum ter 
nerbitnja. 

Pesanan? harap berikur uang, 
      

  

   

Typ 

  

djars.c. 
d. kesukaran? guru dan petun Jjuk2: e. pendidikan perasa- 
an dan kemauan, f, gangguan 
biat anak2 dan lain?2. Harga se 
kos kirim tanggungan penerbit, 

  

#KEDAULATAN RAKJAT” 1522/62/8.014, 

2-81/$-5201 

LAIN BULAN SADJA 
KEMBALI LAGI... 
MINUM SUSU 
WAP BENDERA 

DuLu | 

  

EN 

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
ANN SOLAT NONNENATA PENAANNN “AFP 

PENGADJAR" 
Oleh Sdr. PANDI SURIAHARDJA, Inspektur Kepala S. R. 

Buku ini sangat penting buat sdr. pengadjar dan pen- 
didik umumnja, isi buku djauh lebih tinggi 
harga uang jang sdr2. keluarkan. 

nilainja dari 

pendidikan dan pengadjaran: 
sjarat2 mengadjar, 

“bathin dan perbedaan ta- 
belum terbit Rp. 6,50, ong- 

sesudah terbit#a Rp. 8,—, 
Kertas halus HVS, tebal kira2 110 halaman. Pesanan2 sesudah terbit, belum dapat kami 

g tjepat, karena banjaknja pesa- 
bit. Pesanan2 langsung pada Pe- 

Firma Pustaka 

"STAR" 
Kotakpos 164 — Bandung, 

240-3, 
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